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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää linn tähistas sünnipäeva

Ilmub 2 kOrda kuuS!

21. märtsil kell 00.45 algas kevad. Talve-
pealinna esindus andis valitsemissaua 
üle kevadpealinnale Türile. Türi jääb 
kevadpealinnaks kuni astronoomilise 
suve alguseni 21. juunil.

Kevadet tervitas Türi maskott Muru-
moor, traditsiooni kohaselt pandi käima 
muruniiduk. Otepää vallavanem Kalev 
Laul tagastas valitsemissaua Tallinna 
Nõmme linnaosa vanemale Tiit Teriku-
le, kes selle siis omakorda andis üle Türi 
vallavanemale Pipi-Liis Siemanile.

Kevadet võtsid vastu ka teiste tee-
mapealinnade esindused. Igal tee-
mapealinnal oli palutud ettevalmis-
tada kevade unenäo-teemaline tervi-
tus. Otepää võttis kaasa Kerli Adovi 
videotervituse, mis pälvis türilaste seas 
suurt tähelepanu.

Otepää vallavanem Kalev Laul 
ütles, et Talvepealinn Otepää on oma 
tiitlit ja Eestimaa talvevarusid auga 
hoidnud – siin toimusid rahvusvahe-
lised suurüritused, külastajatele olid 
avatud Munamäe ja Kuutsemäe suusa-
keskused ning Tehvandi spordikeskus, 

lisandus uue atraktsioonina Otepää 
Winterplace. 

„Tänan kõiki talviste ürituste kor-
raldajaid ja neil osalejaid meeldejääva 
talve eest,“ ütles Kalev Laul. „Kuigi 

www.otepaa.ee/ot

talvepealinna tiitel sai üle antud, jätkab 
Otepää atraktiivse puhkuse ja spordi 
tegemise kohana külaliste võõrusta-
mist nii kevadel, suvel kui ka sügisel. 
Rõõmsat kevade algust!“

Kevadet käisid tervitamas Otepää 

vallavanem Kalev Laul, vallavolikogu 
esimees Jaanus Raidal, kultuurijuht 
Sirje Ginter ja kommunikatsioonijuht 
Monika Otrokova.

Monika otrokova

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

Talvepealinn Otepää andis valitsemissaua üle Türile

Te hoiate käes kohaliku väikelehe nelja- 
sajandat numbrit. Meenutame koos teiega 
Otepää Teataja taassündi.

12. oktoobril 1989 toimus koosolek, kuhu 
Otepää arenduskeskuse töötajad Avo Raid 
ja Arno Kaseniit ning Otepää linnapea Jaa-
nus Raidal olid kutsunud ajalehe Valga-
maalane kirjasaatjad Otepää piirkonnast, 
korrespondent Aili Miksi, viimase soovil 
nõuandjaks ka TÜ ajakirjandustudengi 
Olavi Paide.

Koosoleku peateema oli kohaliku lehe 
väljaandmisega seonduvad ülesanded. 

Otsustati, et lehte hakkab välja andma 
arenduskeskus, kes kohustub varuma va-
jaliku paberi, valima trükikoja ja vajadusel 
lehe väljaandmist ka doteerima. 

Protokolli märgiti, et leht peab end ise 
ära tasuma, esialgseks müügihinnaks kin-
nitati 20 kopikat.

Sellel koosolekul taasilmuma hakkava 
Otepää Teataja toimetajaks nimetatud Aili 
Miks meenutab: "Esimene number planee-
riti Otepää omavalitsuse moodustamise 
ajaks. Leht ilmuski 1989. aasta detsembri 
esimesel poolel 8leheküljelise kaksiknumb- 
rina. Tiraaž oli 3000. 

Esimese lehenumbri kokkupanemise 
ja selle ilmumisega jõulukuul 1989 saime 
küll kogu Eesti ulatuses tähelepanu (olime 
oma väikelehega omavalitsuste tekkimise 
aegu ESIMESED)."

Otepää Teataja algus oli hoogne – det-
sembris ilmus veel teinegi 8leheküljeline 
kaksiknumber. Kõik laabus: oli piisavalt 
kirjasaatjaid, trükkimisega ei tekkinud 
probleeme, tehnilise külje eest (side trü-
kikojaga, levi Valgas, Tartus, Pukas, Otepää
ümbruses jne.) hoolitses arenduskeskus.

Otepää Teataja 100. number ilmus 15. jaa-
nuaril 1998, lehte tegid Ain Kruusmaa, Ave 
Kruusmaa, Kirsti Lambot ja Meelis Naudi. 
Alates sellest numbrist liitus Otepää Tea-
tajaga Puka vald.

Otepää Teataja 200. number nägi ilma-
valgust 22. septembril 2005. aastal. Siis 
kuulusid tegevtoimetusse Ain Kruusmaa, 
Ave Kruusmaa ja Kirsti Lambot. 

Otepää Teataja 300. number ilmus 13. 
augustil 2010. aaastal. Toimetus: Arvo 
Saal, Aili Miks ja Riju Johanson. 
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O tepää sai linnaõigused 1. ap-
rillil 1936. aastal. Linna 79. 
sünnipäeva tähistati 1. aprillil 

Otepää Gümnaasiumi aulas kontserdiga. 

Linna sünnipäeva tähistamine algas 
aga juba hommikul, mil kõige pisimad 
vallakodanikud tulid vallamajja sünni-
päevalaulu laulma. Traditsiooniliselt 
tervitavad Otepää lasteaia lapsed linna 
sünnipäeval vallavalitsuse töötajaid 
lauluga. 

Otepää Gümnaasiumis esines kont-
serdil Liivimaa Noorteorkester, mille 
koosseisus mängisid mitmed Otepää 
Muusikakooli õpilased, dirigendid olid 
Anton Kogan ja Jose Antonio Page 
Ramirez. Üllatuskülalistena esinesid 
Otepää Muusikakooli õpetajad.

Otepäälasi tervitas vallavolikogu 
esimees Jaanus Raidal, vallavanem 
Kalev Laul andis üle Otepää valla 
medali, mille pälvisid Ülo Reedi ja 
Rein Vikard.

Ü lo Reedi on andnud olulise 
panuse Otepää, kui tuntud 
ja tunnustatud spordikeskuse 

kujunemisse. Tema tegevuse tulemusel 
ja olulisel kaasabil on valminud tänasel 
Otepääl maamärkidena tuntud Tehvandi 
Spordikeskus, Karupesa hotell ja Madsa 
spordibaas. Olles Tartu Kalevi esimees, 
oli Ülo Reedi Madsa spordibaasi loo-
mise ja välja ehitamise eestvedaja ning 
protsessi juht.

Tänase Tehvandi Spordikeskuse loo-
misel juhtis Ülo Reedi suhtlust Mosk-
vaga, mille edukusest tol ajal sõltus nii 
vajalike vahendite kui lubade saamine.

Pärast Tehvandilt lahkumist asus 
Ülo Reedi Eesti Spordikomitee palvel 
ja ülesandel juhina vedama tänase 

tati ajaloolise Otepää nime vastu välja 
alles 60 aastat hiljem (1922).

Ka 1. aprillil 1936. aastal toimusid 
Otepääl pidustused. Ametiasutused ja 
koolid ei töötanud, turuplatsil toimus 
koosolek, kohal olid “filmimeister” 
ja ajalehemehed. 1939. aastaks tõusis 
Otepää linna elanike arv 2300ni.

Linnas oli 370 maja ja 42 tänavat. 
Linna maa-ala kogupindala oli 413 ha.
Praegu elab Otepää linnas 2074 ela-

nikku, linnas on 56 tänavat, linna 
pindala on 432,3 ha.

Monika otrokova

KARUPESA hotelli ehitamist. Vähe-
tähtis pole ilmselt ka see, et Ülo Reedi 
on olnud Otepää esimese ehitusmater-
jalide kaupluse asutaja, tänu tema tege-
vusele on säilunud ja tänagi kasutuses 
Otepää linnasaun, täna tuntud kui 
L.U.M..I. kohvik. 

Samuti on Ülo Reedi olnud aktiivne 
Otepää linna volikogu majanduskomis-
joni liikmena.

R ein Vikard on mitmendat koos-
seisu vallavolikogu liige. Ta on 
olnud tegev volikogu õigus- ja 

korrakaitsekomsjonis esimehena, revisjo-
nikomisjoni esimehena ning hetkel on ha-
ridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liige.

Elukutselt on Rein Vikard inse-
ner-konstruktor masinaehituse alal. Ta 
töötas 25 aastat Sankt-Peterburis ener-
geetikaministeeriumi projekteerimis- ja
teaduslik-tehnilistes instituudis ning 

laevaehitusministeeriumis projekteeri-
misgrupi juhina ning väliskaubanduse 
esindajana kuni 1987. aastani. 

1987. aastal naases ta Eestisse 
Otepääle. Töötas juhtivinsenerina 
Jõgeva ja Tartu EPTs. 1989. aastast 
tegeles Eesti Kaitseliidu taasloomise-
ga, olles Otepää malevkonna pealik 
aastani 1993. Aastatel 1993-1994 töötas 
Otepää Autoremonditehase juhtiva 
insenerina uue tehnika alal ning 1994. 
aastast IKAR AS juhatajana. 

Rein Vikard on tegelenud ka 
mäesuusatamisega ning kuulunud 
Eesti ning Sankt-Peterburi mäesuusa-
tamise koondistesse ning olnud tegev 
ka treenerina. 

Otepää medal antakse füüsilisele 
isikule austusavaldusena silmapaistvate 
saavutuste eest. Otepää medal on val-
gevasest, hõbetatud ja oksüdeeritud. 

Otepää medali andmise otsustab  
vallavalitsus. 

Linna sünnipäeva kontserdi kor-
raldas Otepää Kultuurikeskus, toetas 
Otepää vald.

Otepää linna ajaloost

Rahvasuus liikuvate mälestuste järgi 
kattis 19. sajandi algul praeguse Otepää 
linna all olevat kõrgustikku pähklimets 
(saksa keeles “Nusstage”).

Kui 1862. aastal sai tegevusloa alevik, 
sai aleviku nimeks Nuustaku, mis vahe-

Otepää valla medali pälvisid Rein Vikard ja Ülo Reedi.

Otepää vallavanem Kalev Laul 
ja Türi vallavanem Pipi-Liis 
Sieman.

Murumoor. Teet Reieri foto
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 24. aprillil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Otepää Vallavalitsuses

23.03.2015
n	 Jagati Vidrike külas asuv Vidrikemõisa 

katastriüksus (katastritunnus 63601:003:2172) neljaks 

katastriüksuseks.
n	 Väljastati Kristo Peetsmannile Otepää vallasise-

ses linnas Palupera tee 17 maaüksusel elamu rekonst- 

rueerimise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimis-

tingimused.

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Määrati sünnitoetus kolmele isikule kogusummas 

576 eurot.
n	 Määrati ühekordne toetus neljale isikule kogu-

summas 228 eurot.
n	 Seati Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus 

Sihva külas asuvale Kõrre-Ojaääre kinnistule (kinnistu 

registriosa nr 2192140, katastritunnus 63601:002:0029, 

pindala 7,41 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) maaküt-

te kollektori rajamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, 

kasutamiseks ja likvideerimiseks.
n	 Anti Monster Music OÜle 22. - 24. juunil 2015. a 

korraldatava avaliku ürituse “Pühajärve Jaanituli 2015” 

läbiviimiseks tasuta kasutamiseks Pühajärve laululava 

ning katastriüksustel 63601:002:3350, 63601:002:3510 ja 

63601:002:3520 paiknev maa-ala seni ürituse korralda-

miseks kasutatud tavapärastes piirides.
n	 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 900 

eurot eelarvereale „Üldmajanduslikud arendusprojek-

tid“ Otepää esmamainimise 900. aastapäeva tähistami-

se ideekonkursi auhinnafondi moodustamiseks.
n	 Otsustati lähetada vallavanem Kalev Laul 8. 

aprillil 2015. a välislähetusse Läti Vabariigis Mazsala-

cas toimuvale Eesti-Läti programmi infoseminarile.
n	 Anti Mittetulundusühingule Tartu Ülikooli Aka-

deemiline Spordiklubi (registrikood 80072321, aadress 

Ujula 4, Tartu linn) projektlaagri tegevusluba noorte-

laagri pidamiseks Kääriku Spordikeskuse ruumides 

(aadress Kääriku, Kääriku küla, Otepää vald) ajavahe-

mikul 1. juuli – 31. august 2015. a.

30.03.2015
n	 Väljastati OSAÜHINGULE AMINA ehitusluba 

Nüpli külas Setanta maaüksusel asuva ehitise (resto-

ran-külalistemaja, ehitisregistri kood 111026226) täieli-

kuks lammutamiseks.
n	 Väljastati OSAÜHINGULE AMINA ehitusluba 

Nüpli külas Setanta maaüksusel ehitise (hotell) püsti-

tamiseks.
n	 Väljastati Otepää vallale ehitusluba Pühajärve 

külas Kannistiku vkt 1 maaüksusel asuva ehitise (8-kor-

teriga elamu, ehitisregistri kood 120245921) täielikuks 

lammutamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

kolm isikut.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 

eurot.
n	 Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogu-

summas 97 eurot.
n	 Määrati MTÜle KAPPERMÄE SELTS toetus 

summas 700 eurot.
n	 Määrati spordiürituste toetus alljärgnevalt: 1.1 

Klubi Tartu Maraton - rahvaspordiürituste sari SEB 

Tartu Neliküritus 2015 - 3000 eurot; 1.2 Rally Estonia 

Mittetulundusühing - spordiüritus auto24 Rally 

Estonia 2015 - 2000 eurot; 1.3 Mittetulundusühing 

113km Klubi - spordiüritus TriSmile Triathlon Festival 

- 2000 eurot; 1.4 Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon 

- rahvusvaheline laskesuusatamise tiitlivõistlus „IBU 

Open European Championships Biathlon Otepää 

2015“ - 1500 eurot; 1.5 Mittetulundusühing Otepää 

üritused - spordiüritus Otepää Jooksutuur 2015 - 500 

eurot; 1.6 Mittetulundusühing Noortesport - spor-

diüritus Tänavakorvpalli Eesti Meistrivõistlused 2015 

Otepää etapp - 500 eurot; 1.7 MTÜ OTI SPORDIK-

LUBI - spordiüritus XVI Otepää Rattamaraton - 500 

eurot; 1.8 Otepää rattaklubi - spordiüritus Otepää GP 

jalgratta mitmepäevasõit - 500 eurot; 1.9 Mittetulun-

dusühing Kalevi Jalgrattakool - spordiüritus Kalevi Jal-

grattakooli noorte mägirattasari/Team Rattapood Cup 

- 500 eurot; 1.10 Mittetulundusühing S.M.A. Racing 

Otepää vallavalitsus kuulutas 
välja ideekonkursi OTEPÄÄ 900

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.

AMETLIK INFO

Otepää vallale on 2015. a suveks eral-
datud 7 soodustuusiku kohta Taevas-
koja Noortelaagrisse ja 3 sotsiaaltuusi-
ku kohta Veski Noortelaagrisse.

Taevaskoja Noortelaager on mat-
ka-ja seikluslaager 7-14aastastele, 
mille eesmärk on õpetada noori läbi 
kogemuste. Taevaskoja Noortelaager 
toimub 12.07.-18.07.

Laagri (7 päeva) maksumus lapse-
vanema jaoks on 49,7 eurot (täishind 
172,2 eurot).

Veski Noortelaager toimub 18.-

23.08. Otepää vallas Pilkuse külas 
Kaarna järve ääres looduskaunis 
kohas. Tegemist on sportlik-tervis-
tava laagriga 7-15aastastele lastele. 
Laagri (5 päeva päeva) maksumus 
lapsevanema jaoks on 26,5 eurot  
(täishind on 105 eurot ).

Mõlemal juhul lisanduvad sõi-
dukulud laagrisse ja tagasi ning 
vajadusel ka lapse taskuraha. 

Vanematel, kel on soov last laag-
risse saata, palume esitada Otepää 
Vallavalitsuse Sotsiaalteenistusele 

avaldus laagrikoha saamiseks hilje-
malt 15.05.2015. Avaldusse palume 
märkida avalduse esitaja nimi ja 
kontaktandmed ning andmed lapse 
kohta, kellele laagrikohta taotle-
takse (lapse nimi, vanus, kool ja 
klass). 

Avalduse vormi saab ka Otepää 
Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast.

otepää vallavalitsuse 
sotsiaalteenistus

- spordiüritus Otepää rahvasprint - 450 eurot; 

1.11 Otepää Spordiklubi - spordiüritus 2015 Val-

gamaa orienteerumiskolmapäevakud – 400 eurot; 

1.12 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 

- spordiüritus Otepää Mängud – 250 eurot; 1.13 

Klubi VOPS - spordiüritus Pühajärve Spinning 

2015 Otepää valla meistrivõistlused - 250 eurot; 

1.14 Otepää rattaklubi - spordiüritus Otepää GP 

- 200 eurot; 1.15 OTEPÄÄ ÕHUJÕUD - spor-

diüritus Tehvandi nädalavõistlus discgolfis - 200 

eurot; 1.16 Tartu Spordiselts „Kalev“ - spordiüri-

tus Tartu Kalevi kergejõustikuvõistlus - 200 eurot; 

1.17 Otepää Spordiklubi - spordiüritus „Jaani 

hüppevõistlus“ - 200 eurot; 1.18 Otepää Spordik-

lubi - spordiüritus Otepää valla meistrivõistlused 

orienteerumises - 200 eurot; 1.19 Otepää Spordik-

lubi - spordiüritus Apteekrimäe jooksukahevõistlus 

2015 - 150 eurot; 1.20 Tartu Spordiselts „Kalev“ - 

spordiüritus Otepää lahtised meistrivõistlused ker-

gejõustikus - 100 eurot.
n	 Eraldati Otepää valla 2015. aasta eelarve 

realt “Üldmajanduslikud arendusprojektid” pro-

jekti „Kannistiku vkt 1 kortermaja lammutamine“ 

omaosaluseks 8395 eurot.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 10. novemb-

ri 2014. a korralduse nr 2-4-537 “Otepää Lasteaia 

hoolekogu koosseisu kinnitamine” punkti 1.3.

06.04.2015
n	 Väljastati OÜle KESKKONNAPROJEKT 

projekteerimistingimused Arula külas Püssi F1 

kliendiprobleemi lahendamise ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Väljastati Ainar Kukele projekteerimistingi-

mused Mägestiku külas Varjumetsa maaüksusel 

abihoone (garaaz) ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Katrin Veerele ja Kuldar Veerele 

Nüpli külas Piiri maaüksusel elamu rekonstruee-

rimise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimis-

tingimused.
n	 Väljastati Marlen Paulile Raudsepa külas 

Turumari maaüksusel suvila ehitusprojekti koosta-

miseks projekteerimistingimused.
n	 Väljastati Kärt Anna Maria Kelderile ehi-

tusluba Arula külas Tapumäe maaüksusel ehitise 

(üksikelamu) rekonstrueerimiseks.
n	 Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 

384 eurot.
n	 Määrati ühekordne toetus kahele isikule 

kogusummas 53 eurot.
n	 Määrati koduteenuseid kahele isikule.
n	 Kutsuti ASi Otepää Veevärk nõukogu 

liikme kohalt tagasi: 1.1 Toomas Kapp; 1.2 Jaanus 

Barkala; 1.3 Jüri Kork. Valiti ASi Otepää Veevärk 

nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 7. april-

list 2015. a: 2.1 Rein Pullerits; 2.2 Peeter Pettai; 2.3 

Kalev Teder.
n	 Otsustati vastu võtta ja avalikule väljapaneku-

le suunata Pühajärve tee 18/20 kinnistu detailpla-

neering.

AMETLIK INFO

PLANEERINGUD

Pühajärve tee 18/20 kinnistu detailplaneeringu 
avalik väljapanek

Otepää Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pühajärve tee 18/20 kinnistu detailplaneeringu oma korral-
dusega 06.04.2015 nr 2-4-152.

Detailplaneeringu eesmärk on amortiseerunud elamu (Pühajärve tee 18) lammutamine ja uue kahe korteriga elamu püstita-
mine ning olemasoleva korterelamu (Pühajärve tee 20) rekonstrueerimine 5 korteriga elamuks. Detailplaneering on kooskõlas 
Otepää valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on krundile määratud korterelamumaa juhtotstarve.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22. aprillist kuni 6. maini 2015. a Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää; 
kontaktisik Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820), ning valla veebilehel http://www.otepaa.ee (Ehitus ja planeerimine/
Planeeringud/Planeeringute avalikustamine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti 
aadressil vald@otepaa.ee kuni 6. maini 2015. a.

Lastelaagri soodustuusikud Otepää valla lastele

Järgmisel aastal täitub Otepää esma-
mainimisest 900 aastat. Otepää Val-
lavalitsus kuulutas 1. aprillil, Otepää 
linna sünnipäeval, välja sündmuste 
ideekonkursi. Eesmärk on leida ideid, 
et väärikalt tähistada Otepää esma-
mainimise aastapäeva.

Konkursist on oodatud osa võtma 
kõik huvilised, kes soovivad anda 
oma panuse Otepää 900 tähistami-
seks. Ideekonkursi auhinnafond on 
900 eurot, esitada võib igas žanris 

ideid: kultuuri-, spordi-, meelela-
hutusüritused, filmi-video, jne pro-
jektid. Konkurss kestab 1. aprillist 
kuni 1. juunini 2015.

Otepää 900 programm kestab 
kogu 2016. aasta ja sel ajavahemi-
kul peab ka toimuma konkursile 
esitatud sündmus. Laekunud ideed 
vaatab üle Otepää 900 komisjon ja 
hiljem pannakse need rahvahääle-
tusele, võitnud ideede edaspidist 
elluviimist toetab Otepää Valla-

valitsus. Võitja selgitatakse välja 
2015. septembrikuus.

„Ideekonkursile on oodatud kõik 
julged mõtted ja värsked ideed, 
mis oleksid kingituseks Otepääle,“ 
sõnas Otepää vallavanem Kalev 
Laul. „Soovime väärikalt tähistada 
Otepää esmamainimise 900 aasta-
päeva.“ Konkursi tingimuste kohta 
saab lisainformatsiooni Otepää 
valla kodulehelt www.otepaa.ee.

Monika otrokova

19. aprillil algusega kell 12.00 
PILKUSE KÜLAMAJAS

Kõik lapsed on oodatud meisterdama ise 
endale ehteid, nimeketid, kaela kõrva, käeehted 
jne. Materjalid tasuta. Kohapeal kõik olemas. 
Lauamängud, pannkoogid moosiga.

TRADITSIOONILINE KIRBUTURG.
Tule müüma kõike kevadhooajaks vajalikku: 
riided, mänguasjad, taimed, vanavara, tehnika 
jne.Tule ostma! Tule uudista: müü ja vaheta, 
kohamaksu ei ole ja müüjatele kohvi tasuta.
TULE ja võta kaasa ema, isa,l aps või sõber!
MTÜ Pilkuse külaselts, info: Reet 53823446.

SÜNNID

Greete Kirsimägi          23. märtsil
Ayrton Koosa          31. märtsil

Otepää Naisselts koostöös Otepää 
Vallavalitsusega ootab ettepanekuid 
valla Aasta ema aunimetusele. Ette-
panekute esitamistähtaeg on 20. aprill 
2015.

Aunimetuse Otepää valla Aasta 
ema väljaandmise eesmärk on väär-
tustada ema ja emadust, tunnustada 
naise rolli laste kasvatamisel. Auni-
metus antakse igal aastal emadepäeva 
pidulikul kontsertaktusel ühele 

pereemale, kelle peres kasvab 
kaks või enam last, kes saavad 
kodunt armastust, hoolt, eeskuju 
ja õpetust. Kandidaat peab olema 
Eesti Vabariigi kodanik ja tema 
elukoht elanike registri alusel peab 
olema Otepää vallas.

Ettepanek esitatakse Otepää 
Naisseltsile. Austatud isiku nimi 
kantakse Otepää Naisseltsi auraa-
matusse ja talle antakse Aasta ema 

meene ja Otepää valla tänukiri.
Ettepanekud palume esitada 

20. aprilliks 2015 e-maili aadres-
sile: kersti.tamm@otepaa.ee või 
tuua kirjalikult Anni Butiiki Riita 
Aaderile. Aasta ema avalduse saab 
Otepää valla kodulehelt rubriigis 
Otepää vald - Otepää tunnustab - 
Aasta ema.

Monika otrokova

Ootame kandidaate Aasta ema aunimetusele

Tähelepanu

Seoses mitmete huviliste pöördumisega, koostab Otepää vallavalitsus vabadest rendipindadest 
andmebaasi.
Kellel on Otepääl välja rentida ruume, palume sellest teada anda Otepää Vallavalitsusse 
(e-post: vald@otepaa.ee, tel. 766 4800; 515 7139). 

otepää vallavalitsus
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1. klassi astumise 
avalduste esitamine

Head Otepää vallas 1. klassi minevate laste 
vanemad! Palun esitage Otepää Vallavalitsusele 
avaldus valla koolidesse esimesse klassi astumi-
seks hiljemalt 

15. aprilliks 2015 

Avaldus on leitav Otepää valla kodulehelt www.
otepaa.ee -> Haridus- ja kultuur -> Eeskirjad ja 
korrad, taotluste vormid -> Haridusalased ees-
kirjad ja korrad, taotluste vormid. 

27. märtsil avas Otepää Gümnaasium 
oma uksed põhikooli lõpuklasside 
õpilastele, et anda võimalus tutvuda 
meie koolielu ja õppemoodulitega. 
Päev algas direktor Külle Viksi tervi-
tuskõnega, millele järgnesid aktiivsed 
joogaminutid. 

Meie gümnaasiumi õppekava tut-
vustati huvilistele töötubades, kuhu 
olid paarikaupa komplekteeritud 9 
moodulit: loodusained, meedia, riik 
ja ühiskond, majandus, liikumine ja 
tervis, loovus, tehnoloogia, humani-
taarained ning turism. Liikumise ja 
tervise ning loodusainete moodulite 
tutvustamisega alustati aulas. Bioloo-
giaõpetaja oli  välja pannud erine-
vaid putukaid ja taimi ning nende 
juures olevast nimesiltide hunnikust 
tuli igale väljapandud eksponaadile 
õige nimetus leida. Keemiaõpetaja 
aga näitas huvitavaid katseid ja tut-
vustas isetehtud seepe. Samas toimus 
ka lõbus teatejooks, mille võitja sai 
väikese auhinna.

Tehnoloogia ja loovuse mooduleid 
tutvustati füüsikaklassis. Alustuseks 
rääkisid õpetajad nimetatud moodu-
litest ja nende alakursustest. Seejä-
rel oli ülesandeks ehitada laual ette 
antud esemetest midagi uut ja kasu-
likku tingimusega, et igal esemel peab 
olema leiutatud asjas otstarve. Nii 
said huvilised rakendada oma fantaa-
siamaailma ja nägemust nende asjade 
kasutamisest.

Meedia ja turismi moodulite tut-
vustamisel oli suur osa gümnasis-
tidel. Meedia moodulit tutvustasid 
õpilased, kes rääkisid aladest, millega 

Otepää Gümnaasium avas taas huvilistele oma uksed

Toidupanga kogumispäevad Otepääl toimuvad 
10.-11. aprillil Otepää Konsumis. Kogumispäeva-
dele otsitakse vabatahtlikke. Kes soovib anda oma 
panuse, saab vabatahtlikuks registreerida Toidu-
panga kodulehel:http://osale.toidupank.ee/.

Eelmised Toidupanga kogumispäevad toimusid 
2014. a detsembris, siis koguti toitu rohkem kui 
paarikümnele kohalikule puudustkannatavatele 
perele, kus kasvab kokku pea seitsekümmend last. 
Kogutud toiduained lähevad Otepää piirkonna 
lastega peredele, kelle on välja valinud Otepää 
valla sotsiaalosakond.

Toidupanga üle-eestilised toidukogumispäevad 
toimuvad 3-4 korda aastas. Lisaks organiseerivad 
kohalikud toidupangad väiksemaid toidukogumisi. 
Toidukogumispäevad annavad eraisikutele lihtsa 
võimaluse kohaliku toidupanga tööd toetada – osta 
ning annetada „parim enne“ tüüpi toidukaupu. 

Kampaanias osalevates kauplustes on kohal 
toidupanga punastes põlledes vabatahtlikud ning 
kassade vahetus lähedusest leiab kaubakärud, 
kuhu annetatud toiduained kogutakse. Vabatahtli-
kud abilised jagavad kaupluse sissepääsuväravate 
juures infot, teised aitavad kauba kokku koguda. 

Täiendav info: Margo Meri, tel 518 2605.

Toidupanga kogumis-
päevad Otepääl

nemad tegelevad. Külalised said näha 
kodanikupäeval tehtud telesaadet, 
mis läks eetrisse ka Tallinna TVs. 
Turismi mooduli tutvustuse käigus 
saadi teada põhjustest, miks võiks 
Otepää Gümnaasiumi kasuks otsus-
tanud õpilane ennast turismi vald-
konnale pühendada, ning praegune 
õppur rääkis taluturismist ja selle 
tulevikust.

Humanitaarainete moodulis tut-

vustati eelkõige draamaõpet ja 
kaasati õpilased  näitlejameisterlikku-
se praktilistesse harjutustesse, arenda-
maks sellesuunalist keskendumisvõi-
met ja reaktsioonikiirust. Arusaamist 
riigi ja ühiskonna toimimisest ning 
majanduslikku mõtlemist arendavad 
gümnasistides majanduse ning riigi 
ja ühiskonna moodulid, mis sisalda-
vad palju iseseisvat tööd ning uudseid 
õppemeetodeid. 

Päev lõppes ühise lõunasöögiga, 
mille juurde kuulus ka päevakohane 
fotoseanss teleekraanilt. Fotograafi-
dena tegutsesid meedia mooduli õpi-
lased. Huvilistel oli võimalus uudista-
da ka kooli õpilaskodu. Külalised said 
põhjaliku ülevaate Otepää Gümnaa-
siumi koolielust ja lähem tutvumine 
sellega andis kõikidele mõtteainet 
edasiseks haridustee jätkamiseks.

Janne väärsi, meediaõpilane (X b) 

Inimene on kindlasti üks osa loodusest. Kas ka 
üks osa arvutist, nutitelefonist või erakonnast? 
See ei ole alati nii.

Oleks mõttetu vastu ajada, et mind ei huvita tai-
med, loomad, maastik jne., harmoonia loodusega 
on inimese geenides algusest peale.

Niisiis, kevad on käes ja on aeg viia televiisor 
laka peale, telefon välja lülitada, otsida välja aia-
tööriistad ja hakata tööle.

Veel enne kui taimed tärkavad, et oled ise nagu 
uuesti tärganud, saanud selleks, kelleks sa oled 
loodud, looduse osaks.

Hoolitseda taimede eest- see on hingekosutav, 
tervislik, hariv ja suurepärane kasvatuslik vahend 
lastele. Saak ei olegi tänapäeval esmatähtis. Põ-
hielatist  saadakse enamasti mujalt.

Selle pika jutu lõpetuseks ütlen, et mulle meel-
dib küll vahest olla osa loodusest ja soovitan seda 
kõigile!

otepää kodanik, k. Mõts

Kevad aias ja inimese 
hinges

26. veebruaril toimus meie koolis maakondlik häälimisvõistlus 4. ja 5. klassi 
parimatele inglise keele sõnade häälijatele. Võistlus toimus esmakordselt ja 
osavõtjaid (kokku 29 õpilast) oli peaaegu kõikidest Valgamaa koolidest: Puka 
ja Tsirguliina Keskkoolist, Otepää, Tõrva ja Valga Vene Gümnaasiumist, 
Hummuli, Valga, Lüllemäe, Riidaja, Keeni ja muidugi meie oma Pühajärve 
Põhikoolist.

Võistlusel pidi kuulmise järgi häälima (ehk ingliskeelsete tähenimede kaupa 
ütlema) 15 ingliskeelset sõna, hindajateks olid kõik õpilasi saatvad õpetajad. 
Võistlus oli tasavägine ja pingeline, kuid lõpuks selgusid võitjad:

4. klasside arvestuses
1. koht Janeli Raidsalu - Hummuli PK
2. koht Jako Voolaid - Otepää G
3. koht Maria-Helena Lüüs - Tõrva G
5. klasside arvestuses
1. koht Ernst Põder - Valga PK
2. koht Engel Valk - Valga PK
3. koht Piia Mari Lepp - Lüllemäe PK 

Meie koolist saavutas Pipi Õun 4. klasside arvestuses 4. koha. 

Võistlust aitas organiseerida õpetaja Lembi Oja ja oma panuse sõnade ettelu-
gejana andis Anet Künnapuu 8. klassist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et päev läks korda ja laste arvamus oli, et sellist 
võistlust võiks ka edaspidi korraldada. 

inglise keele õpetaja LeMbi oJa

Maakondlik SPELLING BEE 
häälimisvõistlus 
Pühajärve Põhikoolis

Traditsiooniline üle-eestiline südamenädal „Sinu sammud loevad!“ toimub 
sellel aastal 20.-26. aprillil. 

Südamenädala keskpunktis on tervislik toitumine ja liikumine. See nädal on 
hea aeg, et oma eluviisidele rohkem tähelepanu pöörata. Üle Eesti toimub 
terve aprilli kuu jooksul erinevaid liikumisüritusi. Ka Otepääl tähistatakse 
südamenädalat – toimub ümber Pühajärve matk, saab osaleda erinevates ter-
viseuuringutes. 

Südamenädalat tähistatakse Eestis alates 1993. aastast.

Südamenädala üritused Otepääl:

21.04. Otepää Tervisekeskuses alates kella 9.00 on tervisehuvilistel võima-
lus oma kapillaaride kohta rohkem teavet saada, teostada veresoonte uuringut 
kapillaaroskoobi abil. Uuring on tasuline ning maksab 3 eurot.
Lisainfo: Andres Arike 7668 561; 505 9216.

24.04. Otepää Tervisekeskuses kell 11.00 -14.00 võimalik teostada jalatalla 
diagnostikat Tervise Abi OÜ konsultantide juures. Lisaks on kohapeal võima-
lik osta spetsialistide soovitusel tallatugesid, tugisukki, tööjalanõusid. Lisainfo: 
Andres Arike 7668 561; 505 9216.

25.04. Matk ümber Pühajärve. Kogunemine kell 10.45 Otepää Keskväljakul, 
kell 11.00 suundutakse kõik koos matkale. Matk on 15 km pikk, kestvus umbes 
3-4 tundi. Riietu vastavalt ilmale, pane jalga mugavad jalatsid ning võta kaasa  
vesi ja sõber! Lisainfo: Ene Prants, 517 6599, leenu158@gmail.com.

Monika otrokova

Otepää tähistab Südamenädalat

Stand-up teater POINT esitleb:
ANDRUS VAARIK

MÕTLEMINE ON SEKS EHK VANA JA VABA
Otepää Gümnaasiumi saalis 19. aprillil kell 19.00.

Andrus Vaarik on tuntud ja armastatud näitleja, kes on võimekas koomikuna 
ning filigraanne ka draamarollides. Andrus Vaarik on loonud mitmeid värvi-
kaid karaktereid ning vangistanud Eesti publiku südameid juba 33 aastat nii 
televisioonis kui teatrilavadel.

Stand-up etendus MÕTLEMINE ON SEKS avab meid ümbritsevat 
maailma Andrus Vaariku pilgu, tunnete ja mõtete kaudu.

Kas see, mis toimub meie ümber on päriselt olemas? Millised inimesed 
on näitlejad? Kas pärast surma on veel elu? Kuidas saavutada tasakaal? Kas 
ebausk on ka usk? Kas mõtlemist saab teeselda? Kas Nietzsche feigib?

Pilet 15/13 eurot. Piletid müügil Piletilevis, Otepää Kultuurikeskuses ja kohapeal 
enne etenduse algust. Info: 58043215.

Dokumentide vastuvõtt 
Otepää Gümnaasiumi 

järgmise õppeaasta 10. klassidesse 

algab kohe pärast põhikooli eksamiperioodi 
lõppu. Avaldusi võtab kooli kantselei vastu 
kuni 9. juulini ning pärast suvepuhkusi taas 
10. - 25. augustini. 

Infotund 10. klassidesse astujatele on 27. 
augustil 2015 kell 11.00.

Gümnaasiumis õppima asujatel on või-
malik valida järgmisi mooduleid: meedia, 
majandus, riik ja ühiskond, loovus, liikumine 
ja tervis, tehnoloogia, turism, loodus, huma-
nitaar.

Dokumentide vormid ja lisainfo õppimis-
võimaluste ning õpilaskodu kohta kooli kodu-
lehelt www.nuustaku.edu.ee.
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KultuuriKalender

Otepää Gümnaasiumis toimus 29. märtsil piirkond-
lik laulukonkurss Otepää Laululaps 2015. Konkursil 
osales 51 lauljat, kellest 13 olid noormehed.

Soliste saatis Ursel Oja saateansambel. Laululap-
si hindas žürii koosseisus Otepää gümnaasiumi vili-
stlane Tõnu Troon, lauluõpetaja Novella Hanson ja 
ooperilaulja Helle-Moonika Helme. Parimad laulu-
lapsed võistlevad 11. aprillil maakondlik laulukon-
kursil Otepää Gümnaasiumis.

Otepää Laululapse konkursi korraldas Otepää 
Kultuurikeskus. Lauluvõistlust toetavad Eesti Kul-

tuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja Otepää vald. 

ParImad
3–4aastased

Sebastian Rehk (juh Meeli Rammul), Adele 
Voolaid (juh Anneli Narusk).
5–6aastased

Lisanna Tähismaa (juh Meeli Rammul), Loore 
All (juh Airi Liiva), Tomi Siilbek (juh Anneli 
Narusk).
7–9aastased

Indra Värk (juh Meeli Rammul), Karl Silmere 

Laululapse konkursil osales üle poolesaja laulja

SPOrdiKalender

25. aprillil  matk ümber Pühajärve. 
Kogunemise aeg 10.30. Matka algus 11.00. 
Täiendav info: Ene Prants +372 5677 9227, 
e-mail: leenu158@gmail.com.

12. aprillil kell 13.00 Otepää Gümnaa-
siumi saalis Valgamaa Laululaps 2015 
lõppkontsert.

19. aprillil kell 19.00 Otepää Gümnaa-
siumis Andrus Vaarik stand-up etenduses 
MÕTLEMINE ON SEKS EHK VANA JA 
VABA. Pilet 15/13 eurot.  Info: 5804 3215

21. aprillil kell 19.00 Otepää Gümnaa-
siumis Jazzkaar 2015 Otepääl –  Ingrid Lukas 
“Demimonde” (Eesti-Šveits). Pilet 8/5 eurot. 
Sooduspilet kehtib õpilasele, üliõpilasele, 
pensionärile, invaliidile ja ITIC kaardi omani-
kule koos soodustust tõendava dokumendiga 
(nõutav kohapeal). Piletid müügil Piletilevis ja 
enne kontserdi algust kohapeal.

(juh Eve Eljand), Helina Bakajeva (juh Meeli 
Rammul).
10–12aastased

Liisabet Urm (juh Merili Retter), Karl Gustav 
Krüünvald (juh Eve Eljand).
13–15aastased

Annela Jürgenson (juh Ursel Oja).
16–18aastased

Getrud Aasaroht (juh Eve Eljand).
Palju õnne kõigile võitjatele ja nende juhendajatele!

Monika otrokova

seda märkida kavatsetakse? Kes oma teadmatust 
tunnistas ja sellest häbitunde kaasa võttis, sai end 
täiendada ja parandada Heino Mägi koduloolise 
sisuga raamatute abiga, mida on ühtekokku ilmunud 
15, lisaks üle 400 artikli ajakirjades ja lehtedes.

Ka siinkirjutajale oli Lõuna-Eesti mägise maa põli-
selanikul mõnda aega nõudlik küsimus keelel: „Kaua 
sa korrutad, et kogu su kodumaja keldri kapid on aja-
kirjaniku töömärkmikke täis?! Millal neist raamatud 
kokku paned?”. Kui olin maha saanud oma esime-
sega – „Ajast ja inimestest ajalehe peeglis . Otepää 
Teataja – 75” (2007), palusin asjatundjalt retsensioo-
ni ja sain temalt ka esimese tunnustuse: ”Tubli! Jätka 
samas vaimus.” Nii läks ennustatust kauemgi, kuni 
mind otepäälaseks tunnistati.

Kirjutasin siis eelnenust mahukama „Teatrimaagia 
kütkes”(2010). Sellega püüdsin enda jaoks selgemaks 
mõelda rohkem kui sajand tagasi sündinud aktiiv-
se seltsitegevuse juuri, hariduse- ja kultuurijanu. Ja 
peamine: miks just Otepääl tekkis esimesena Eestis 
maarahvateater (1957). Raamatu tiitellehelt vaatab 
vastu pilt temast, meie teatripapast koos tekstiga: 
„Pühendatud Otepää esimesele aukodanikule Kalju 
Ruuvenile…”

kaS mÕTlEmINE ON mÕNuS? …

See nüüd ju mu põhitegevus ongi! Paar nädalat 
tagasi kuulen KUKU raadiost, et Tartus on ühe kooli 
seinal avatud mälestustahvel Gustav Wulfi mälestu-
seks. Kõrv kikkis, jälgisin mitu päeva uudiseid, kas 
ka Otepääst on selle nimega seoses midagi kuulda. 
Oli ju Gustav Wulff 43 aastat Otepää vallasekretär, 
Tartu Kirjandusmuuseumi filiaal avati Otepää lähis-
tel Nüpli-Lõhmusel (1960) ja samal aastal tema vii-
maste eluaastate märgiks maja seinal mälestustah-
vel „Selles majas elas luuletaja ja kultuuritegelane 

M ärtsiküüditamise aastapäeva järel on 
põhjust meenutada Otepää kandi üht 
suurkuju, kelle pere langes nõukogude 

repressioonide ohvriks ja kes jättis oma elu Siberis.
Johannes (Juhan) VÄRK sündis 3. augus-

til 1904. a Sangaste valla Ilmjärve külas. Isa Jaan 
Värk, ema Maria. Peale kihelkonnakooli lõpeta-
mist õppis Valga Ühisgümnaasiumi humanitaar- 
harus, mille lõpetas 1925. a.

Abiellus 25.04.1931. a Laanemetsa vallast pärit 
Leida Leesikuga. Leida võttis aktiivselt osa Velise 
ja Ilmjärve Taluperenaiste seltsi tööst. Neile sündi-
sid pojad: Uno (sünd. 25.11.1931. a Taheva v. Koik-
külas), Ülo (sünd. 20.02.1936. a Läänemaal Velise 
v.) ja Valdur (sünd. 2.04.1938. a Ilmjärvel).

1935. a lõpetas Johannes Värk Petseri Vaimuli-
ku Seminari (1. lend). Petseri ülempiiskop Nikolai 
(Leisman) pühitses ta diakoniks 16.12.1934. a, 
peale mida teenis ta diakonina Petseri Varvara 
kirikus. Preestriks pühitseti isa Johannes 9.06.1935. 
a Petseri kloostri peaingel Mikaeli peakirikus. 
Teenis Velise kogudust 1935-37, Ilmjärve kogudust 
1937-49, Kastolatsi kogudust 1945-46.

Kirjutas erinevatel kiriklikel teemadel Eesti 
Apostlik-Õigeusu Kiriku väljaannetes: „Uueks 
aastaks“ (Usk ja Elu 1936), „Veel abikassadest“ 

(Elutõde 1937), „Issanda armuta närtsib süda“, 
„Jeesuse esimene imetegu – veest saab viin“, 
„Miks me paastume“, „Leerilaste õnnistamisel“ 
(Elutõde 1939), „Jumal on meie tugevus ja kilp“ 
(Elutõde 1940).

Preester Johannes Värk   (3.08.1904-20.05.1952)

Olgugi siinkirjutaja Otepääle sisserändaja, kelle sün-
nikodu Ida-Virumaal hävis sõjatules, olen rohkem 
kui poole sajandi jooksul kohaliku ajakirjanikuna läbi 
elanud riigikorra ja kohaliku võimuesinduste muutu-
misi, süüvinud avanenud ajalooallikaisse, avastanud 
aina uut elust ja inimestest.

Kõige kokkuvõtlikumalt öeldes on Otepää nagu 
väike ja pärlendav veepiisk, mis peegeldab KOGU 
EESTI ajaloo valu ja looduse ilu, eestlaste hinge ja 
igikestvaid otsimisi ning unistusi. 

Uskuge, et teatud suuresõnalisusest hoolima-
ta tahan just nüüd kinnitada: MINU KODU ON 
OTEPÄÄ. Sest siia olen jäänud ja teisiti pole taht-
nudki. Ikka ja aina avastan end kodupaigas elukestva 
õppimisega tegelemast. Ja see tunne hoiab elus!

aukarTuSEST aJalOO EES

Kultuuriajakirjanikuna kogesin varsti, et neid vald-
kondi tundmata ei saa siinmail elada ega töötada. 
Sind poleks omaks võetud! 

Esimese „kontrollpostina” tegutses ajaloolasest 
koolidirektor Heino Mägi, kes kõikvõimalike rän-
nakute, matkade või bussiekskursioonide ajal võis 
kõige ootamatumais paikades nõuda otepäälastelt ja 
noorgiididelt vastuseid küll mägede kõrguse, järvede 
nimede, Otepää juurtega kirjanike, spordikuulsuste 
või kultuuritegelaste sünnipaikadest, eluloost või 
nende tegude tähtsusest kogu Eesti ajaloos või ka 
rahvusvahelises ulatuses. Seda näiteks Adrian Virgi-
niusest või Jakob Hurdast alustades ja Gustav Wulf-
Õie, Oskar Kruusi ning Kalju Ruuveniga jätkates.

Oma pika elu (1928–2011) lõpuaastailgi oli Heino 
Mägi tervisemuresid trotsides alati kohal ja oma 
joont järgimas. Ei jätnud näiteks üheltki uuelt või-
muesindajalt järele pärimata, kas see ikka teab, 
milline tähtpäev on Otepääl lähenemas ja kuidas 

Otepää 900 Kutse ajarännakule

Kolmapäeval, 22. aprillil 
 kell 18.00 toimub 
 muusikakooli saalis 
 avalik õpilaskontsert.

Isa Johannese abikaasa Leida arreteeriti 25. 
märtsil 1949. a Ilmjärve kiriklas. Preester viibis 
sel ajal laulatusel. Kuna Johannes ja Leida olid 
lubanud abielludes teineteist mitte kunagi jätta, läks 
isa Johannes vabatahtlikult küüditajate juurde, et 
perega sama saatust kanda. Ta oleks saanud varjuda 
ja oodata, millal repressiooni laine möödub, aga ta 
ei teinud seda. Nad küüditati koos Siberisse. Prees-
ter näitas eeskujuga, kui tähtis on perekond ja abie-
lusidemed. 

5. oktoobril 1949. a määrati nad erikomisjoni 
poolt 5 aastaks sundasumisele Omski oblastisse, 
isiklik vara konfiskeeriti nõukogude võimu poolt. 
Kaks alaealist last Valdur ja Ülo jäid aga vanema-
teta Eestisse. Vanem poeg Uno oli mõistetud juba 
1948. a Sisevägede sõjatribunali poolt vangi Mordva 
ANSVsse. Abikaasa Leida vabanes 1957. a ja tuli 
tagasi Eestisse.

Karm kliima ja ülirasked elutingimused tegid oma 
töö, isa Johannes uinus 47aastasena Siberis Omski 
oblasti Kormilovski rajooni Tsernogorski külas 
Kalinini-nimelises kolhoosis 20. mail 1952. a. Tema 
matusepaik on teadmata.

isa andreas,
eesti apostlik-õigeusu kiriku ilmjärve 

Jumalailmumise koguduse preester

2. mail tähistame Arula 
596. aastapäeva

Kohtume Lutsul kell 15.00. 

Tule meie külla vanade tuttavatega koh-
tuma ja uusi leidma. Meelitame suve lä-
hemale! Mahud meile lahedalt ära. Tule, 
kui sa tunned sidet Arulaga või tänaste 
toimetustega siin.

Koos kosutame keha talutoiduga, lusti-
me ja tunneme ennast mõnusalt.

Ootavad „kolm põrsakest“, lastele ba-
tuut, mängud, kanuu ja orienteerumine, 
muusika ja tants. Minevikku vaatamised. 
Väike üllatus ka.

Tulles võta suvi ja rõõmus meel süda-
mes kaasa ning jaga seda meiega. Too 
peolauale natuke meelepärast kohvikõr-
vast nt. koduküpsetatud koogike, puuvili 
või midagi mida oled sügisel purki teinud 
ja mida soovid teistega jagada. Meene ja 
soe söök on teid juba ootamas.

Peo heaks kordaminekuks võid teatada 
oma tulekust aadressil arulakyla@gmail.
com või telefonil 5218653.

Meie pidu võid toetada (10.- ) 
EE311010202008060005 SEB Voldemar 
Tasa, selgitus - Arula pidu. Lapsed kuni 
12 aastat tasuta.

Tule, tule perega, tule sõbraga ja osale, 
muidu jääd Arula asjadest ilma!

Kohvik-restoranis l.u.m.i
Kolmapäeval, 22. aprillil kell 19 

külas kirjanik 
Indrek Hargla.

Ülimenukate apteeker Melchiori lugude 
autor, stsenarist ja näitekirjanik pajatab 
põnevaid lugusid kirjaniku elust.

Vestlust veab Veikko Täär.
Sissepääs TASUTA!

l.u.m.i armastab kirjandust.

Gustav Wulff-Õis 1941–1946”. 
Uuel ärkamisajal tavatses Heino Mägi kõikidel 

ajaloo-teemalistel rahvakogunemistel või sõprus-
gruppidega kohtumistel kuulutada välja Otepää 
„hümni” e. G.Wulff-Õie sõnadele loodud „Õrn 
ööbik, kuhu tõttad sa…” ühislaulmise.

Nüüd on kõik projektipõhine. Kas teeksime suure 
sõjamöllu Linnamäe all? Nii ju mujal tehakse! Aga 
meile ainuomane ja armas? Mis see on? Läksin kord 
end kirjandusõhtule ette registreerima. Ütlesin oma 
perekonnanime. ei saadud aru – kes SEE veel on?! 
Hea kui veel küsitakse, vastan alati!

aiLi Miks

P.S. Lisaksin veel paar segadust külvanud küsimust. 
Maavanema vastuvõtul soovis üks austatud volikogu 
liige teada, kas meie teater ikka tegutseb. Vastasin, 
kuna olin kõiges hiljuti toimunus ise asjaline: ”Det-
sembri alguses olime koos traditsioonilisel teatripa-
pa mälestuspäeval, käisime tema kalmul. 6. detsem-
bril esietendus gümnaasiumi saali laval Gustav Wulfi 
komöödia „Lambaliha”, Margus Möll lavastas. 
Kõigest sellest oli juttu ka Otepää Teatajas”. Küsija 
vaikis, mõtiskles: ”Ju ei juhtunud silma jääma…”
Ühelt (Otepää – 900) nõupidamisel sain kuulda 
tulevikuplaanidest. Ja juttu juhtinud mehelt infot, et 
Otepääl ju teatrit pole, helistajaid ning huvitujaid ja 
esineda tahtjaid olevat aga juba mujaltki.

Teatripäeval tuli lilleõiega külaline, meie näit-
leja Ene Prants ja ütles: ”Otepää teater on vägagi 
olemas! Oleme 2015. aastal esinenud juba Otepääl, 
Elvas, Laevas, Tartus laulupeomuuseumis ja Põlvas 
Kagu-Eesti rahvateatrite festivalil. Iga väljasõidu eel 
käib kõva logistika, aga meil läheb hästi!” 

KULTUURIMAJA (hirmus mõelda!)(ehit. 1954, 
arhitektuurimälestis stalinismiajast) kukub vist enne 
teatrit igavikku. Surmavaikus seal kestab. 

MTÜ Karukäpp kudujad 
saavad kokku 14. ja 28. aprillil 

vallamaja kolmandal korrusel ruumis 304.

EAÕK Ilmjärve Jumalailmumise kirik

18. aprillil kell 10 
jumalik liturgia

isa Andreas
tel. 7964788; mob.56606703

e-post: andreas@eoc.ee
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Palupera Vallavalitsuse istungil

23.03.2015 korraldati:
n	 Väljastati MTR Halduse OÜle projekteerimistingimused Luti-

ke-Neeruti-Nõuni küla läbiva sidetrassi projekteerimiseks.
n	 Väljastati projekteerimistingimused T.P-le Nõuni külas Maa-

roosi kinnistule elamu projekteerimiseks.
n	 Väljastati kasutusluba Janne Hallikale hajaasustuse program-

mi kaudu Miti külas Vana-Kasemäe kinnistule rajatud puurkaevule.
n	 Jagati Hellenurme küla Oriku kinnistu neljaks katastriüksu-

seks järgnevalt: maatulundusmaa sihtotstarbega Oriku kü (16,57 ha), 

Orikunurme kü (11,22 ha) ja Orikupõllu kü (7,20 ha) ning transpor-

dimaa sihtotstarbega 5820010 Hellenurme-Oriku tee (2767 m²).
n	 Kääbushanke „Palupera mõisahoone vundamendi hüdroiso-

latsiooni tööprojekti, põhiprojekti lisa – teeprojekti koostamine“ 

teostamiseks hinnapäringule vastanud pakkuja OÜ TINTER-PRO-

JEKT kvalifitseeriti, nende pakkumus tunnistati hankele vastavaks ja 

edukaks maksumuses 1300 eurot käibemaksuta. 
n	 Kääbushanke „Haljala elamu lammutamise ehitustöö“ teosta-

miseks laekunud pakkujad AKTSIASELTS EVIKO, TERASTEE-

NUS OÜ, Aspen Grupp OÜ ja OÜ Purustaja kvalifitseeriti, nende 

pakkumused tunnistati vastavateks. Edukaks tunnistati TERASTEE-

NUS OÜ pakkumus 5250 eurot käibemaksuta. 
n	 Määrati kolmele majanduslikesse raskustesse sattunud perele 

ühekordne toetus 20 eurot/pere, ühele kutseõppeasutuse õppurile 

toetus 40 eurot ja ühele kõrgkooli õppurile toetus 40 eurot. 
n	 Määrati märtsikuul täiendavat sotsiaaltoetust 9 isikule kogu-

summas 199,38 eurot.
n	 Määrati märtsikuul hooldajatoetust 13 isikule kogusummas 

301,64 eurot.
n	 Määrati märtsikuul toimetulekutoetust 6 perele kogusummas 

1091,45 eurot.
n	 Mastivimplite ja EKKÜ tänukirjade saajateks otsustati esitada 

Kaasiku elamu korteriühisus Nõuni külas, Krista Hunt ja Urmas 

Miks Palupera küla Väike-Kangrumaa talu ning Niina ja Heiki 

Pensa Päidla küla Saaremäe talu. 

AMETLIK INFO

SÜNNID
Marten Pinka                   26. märtsil

Tähistasime emakeelepäeva luuletuste esitami-
sega. Kõige paremini iseloomustas seda päeva 
Viivi Luige luuletus „Emakeel”

   Nüüd igal pool on kevad -
   linnas on ning maal.
   Kõik linnud pesitsevad
   praegu Eestimaal.
   Keel, mida rahvas räägib
   on emakeel,
   see, mida sina räägid,
   on eesti keel.

Etlemises osalesid nooremas vanuserühmas 
Grete Marie Türk, Roos Marii Hitrov, Tuule 
Liis Hitrov ja Pireta Täär. 5-6aastaste vanus-
erühmas olid tublid esinejad Pert-Peeter Täär, 
Säde Lee Hitrov, Lauri Koitla, Mihkel Kriisa, 
Deiro Sarapson ja Hanna Uuemaa. Koolieeli-
kutest esitasid toredaid luuletusi Kätriin Sööt 
ja Cärolyn Käos. Igal lapsel oli oma luule-
tus, millise valis välja ja õpetas lastele selgeks 
õpetaja Lia Kiisk. Lastel oli esinemisel veidi 
närveerimist, sest kohal oli žürii koosseisus: val-

Emakeelepäev Hellenurme lasteaias

Hellenurme Noortekeskuse 
arendamine kohaliku 
kogukonna „veduriks“ 

Taotleja: MTÜ Avatud Hellenurme Noortekes-
kus. 
Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste 
Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel
Toetussumma: 6415 EUR, kaasfinantseering 
1000 EUR.

Aastaks 2016 on MTÜ Avatud Hellenurme 
Noortekeskus oma jätkusuutlikkust tugevda-
nud veelgi, kaasates läbi oma õpitud oskuste 
piirkonna arendustegevusse erinevaid siht-
gruppe kohalikul tasandil.

Projekti tegevuste käigus vahetatakse ko-
gemusi erinevate organisatsioonide vahel ja 
viiakse läbi mitmetahuline koolitustsükkel (sh 
Valgamaa noorte looduslaager suvel 2015), 
mis on sidustatud omavahel suursündmuse 
korraldamisega. Luuakse tingimused selleks, 
et  kodanikualgatuse korras on julgust, tahtmist 
ja motivatsiooni uute väärtuste loomiseks piir-
konnas ka nendel noortel, kellel on sotsiaalma-
janduslikult vähemad võimalused. 

Projekti käigus ja järgselt tegeleb keskuse 
liikmete aktiivgrupp lisandväärtust tootvate 
teenuste väljatöötamisega koostöös kohaliku 
omavalitsusega nii kohaliku valla kui ka maa-
konna tasandil (koostöö jätkumine projekti kaa-
satud lastekodudega).

Projekt viiakse ellu MTÜ Avatud Hellenurme 
Noortekeskuse, Palupera Vallavalitsuse, Puka 
Vallavalitsuse, Mittetulundusühingu P-RÜHM, 
Kaitseliit Valgamaa maleva ja SA Taheva Sa-
natooriumi asenduskodu osakonnaga part-
nerluses. 

lavanem Terje Korss, vallasekretär Heldi Laks 
ja oma maja töötaja Taimi Heinmets. Kõik 
lapsed said päevakohase tänukirja ja söödava 
medali. Žürii lemmikuteks olid Grete Marie, 
Deiro ja Kätriin. 

Luuletuse esitamine andis lastele julgust ning 
esinemiskogemust, kinnistas usku endasse ja 
teadmisse, et eesti keel on väga ilus keel.

Hellenurme lasteaed, anne ruubeL

22. mälumängu turniirist Palupera valla 
karikale on saanud ajalugu

27. märtsi õhtul toimus Nõunis Palupera mälu-
mänguturniiri, mis on ühtlasi ka Valgamaa MV 
meeskondlikus mälumängus, viimane etapp. 

Suhteliselt kindlalt võis ennast tunda kahe eel-
nenud etapi võiduga tänavuse vabariikliku Maa-
kilva võitja Räpina Naha küla võistkond. Edasis-
te kohtade peale käis väga tugev rebimine. 

Mängujuht Tõnu Talve ja ta abilised Dagmar 
Uibo, Artur Lõhmus ning Valdis Meos olid 
koostanud jällegi 36 rasket pähklit, kus seekord 
andis tooni spordiküsimuste rohkus. 

Siiski võttis võidu ja ka kogu turniirivõidu 
jällegi Räpina Naha küla võistkond kooseisus 
Mait Meensalu, Jaan Lomp, Mart Kiisk, Rein 
Hiiop ja Kert Kask. 

Teiseks tuli südi viimase mänguga Otepää 
valla võistkond kooseisus Mairold Kõrvel, 
Kaido Mägi, Meelis Lill, Urmas Kuldmaa ja 
Jüri Aigro. Nendele kuulub ka tänavune Valga-
maa meistritiitel võistkondlikus mälumängus. 
Üldkokkuvõttes tuli kolmandaks samuti hea 

PROJEKT

Palupera valla omandis olevate maaüksuste kasu-
tusse andmiseks korraldab Palupera vallavalitsus 
kirjaliku enampakkumise. Kõik põllumaad antakse 
kasutusse tähtajaga 5 aastat. Nimetatud kinnistuid/
maaüksusi ei koormata kasutusse andmisel ostu-
eesõigusega ega seata kasutusvaldusi. Rendilepin-
guga maaüksuse kasutusse saajal on kohustus asuda 
maaüksust harima.

Maaüksused on põllumaad:
Mäelooga külas Haljala põld kinnistu (katastritun-
nus 58201:001:0003), sihtotstarve 100% maatulun-
dusmaa, suurus 19105 m², millest kasutusse antav 
haritava maa suurus on 17278 m² (välja jäävad juur-
depääsutee Haljala kinnistule ja tee-äärne puistu). 
Enampakkumise tasu algsuurus on 120 (ükssada 
kakskümmend) eurot/aasta.

Hellenurme külas Marjamaa maaüksus, sih-
totstarve 100% maatulundusmaa, suurus 6280 m², 
millest kasutusse antav haritava maa suurus on 
5455 m² (välja jääb juurdepääsutee). Enampakku-
mise tasu algsuurus on 40 (nelikümmend) eurot/
aasta.

Hellenurme külas Mõisamaa maaüksus, sihtots-
tarve 100% maatulundusmaa, suurus 4,9 ha, millest 

viimase mängu teinud Põlva võistkond. Neljan-
da koha ja Valgamaa MV hõbedased medalid 
said kaela Puka valla võistkond koosseisus 
Eerik Müts, Agur Ostrak, Tõnis Mark, Kristjan 
Moorast ja Heiki Koort. Edasi tulid Tartu vald 
ja Valga TBMMK. Valgale kuulusid ka Valga-
maa MV pronksised medalid. Kohaliku valla au 
hoidis kõrgel Vindi ja Riiviku perevõistkond. 

Võitjad said autasuks koju viia karikad 
ja auhinnalaualt võis igaüks endale valida 
raamatu, vastavalt välja mängitud kohale. 

Auhinnalaua kattis ja kogu turniiri läbivii-
mist toetasid Kultuurkapitali Valgamaa eksper-
tgrupp, Valgamaa Spordiliit ja Palupera vald. 
Suur tänu neile! Palju tänu ka kõigile suurtele ja 
väikestele abilistele, kes aitasid mängu läbi viia.

Kokkuvõtteks avaldati lootust jälle kohtuda 
aasta pärast, seekord siis 23. mälumänguturnii-
ril Palupera valla karikale. Miks ka mitte?

kaLev LõHMus

kasutusse antav haritava maa suurus on 4,9 ha (sh 
võsastunud järvemuda jm hunnikud). Enampak-
kumise tasu algsuurus on 340 (kolmsada neliküm-
mend) eurot/aasta.

Nõuni külas osa Nõuni algkool osa kinnistust 
(katastritunnus 58202:002:0830), katastritunnus 
58202:002:0830, sihtotstarve 100% ühiskondlike 
ehitiste maa, suurus 3,6 ha, millest kasutusse antav 
haritava maa suurus on 0,94 ha (kinnistu Tartu 
poolne haritav ala, nn Kooli põld). Enampakkumi-
se tasu algsuurus on 65 (kuuskümmend viis) eurot/
aasta.

Rendiobjektidega tutvumine toimub kõigile huvi-
listele järgnevatel aegadel:

Haljala põld:  15. aprillil 2015 kell 10.00
Mõisamaa:  15. aprillil 2015 kell 10.20
Marjamaa:  15. aprillil 2015 kell 10.40
Kooli põld:  15. aprillil 2015 kell 11.30

Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos 
lisadokumentidega (sh osavõtutasu 10 eurot 
Palupera vallavalitsuse arvelduskontole nr 
EE421010202008202009 SEB Panka tasumist 
tõendav maksekorraldus) tuleb esitada kirjalikult 

Palupera Vallavalitsus ostab 
küttepuid

Palupera põhikool ostab uueks kütteperioodiks 
lõhutud küttepuid (lepp, haab), 50 cm pikad, kokku 
kuni 100 ruumimeetrit, kohale toomisega. 

Hind on oluline lõpliku koguse määramisel. Puud 
kohale tuua hiljemalt 15. maiks 2015. 

Lisaks otsepäringutele on oodatud pakkumused 
hiljemalt 17.04.2015 e-postiaadressile: palupera@
palupera.ee. Esitada pakkuja rekvisiidid, ruumimeet-
ri hind ning info käibemaksu lisandumise kohta. 

Info tel. 76 79 501, 5174740.

hiljemalt 20. aprillil 2015 kell 15.00 (s.t. mitte pos-
titemplit, vaid laekumist) Palupera vallavalitsusele 
aadressil Hellenurme küla, Palupera vald Valgamaa 
67514 kas tähitult või käsipostiga.  Avalduse esita-
misel kasutada Palupera vallavalitsuse koostatud 
vormi (saadaval Palupera valla veebilehelt või valla-
majast. Enampakkujat, kes pole kasutanud ettean-
tud vormi või pole oma avaldust koos lisadokumen-
tidega esitanud ettenähtud ajaks või moel, osalema 
ei lubata. Täidetud avalduse vorm koos lisadoku-
mentidega esitada kinnises ümbrikus, märkega vas-
tavalt kas „Haljala pakkumus“, „Marjamaa pakku-
mus“, „Mõisamaa pakkumus“ või „Kooli põld pak-
kumus“ ja osaleja nimega.

Pakkumuste avamine toimub 20. aprillil 2015 
kell 15.15 Palupera vallamajas. Kõik õigeaegselt 
vormikohase avalduse esitanud pakkujad võivad 
pakkumuste avamisel osaleda kas ise või volitatud 
esindaja kaudu.

Enampakkumise tingimustega, läbiviimise 
korraga, maaüksuste kaartidega, rendilepingu näi-
disega saab tutvuda Palupera valla veebilehel ja val-
lamajas. 

Lisainfo vallamajast, tel. 7679502 või 7679501.

AVALIK KIRJALIK ENAMPAKKUMINE
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põdrad söövad väikeste mändide latvu ja kuidas 
loomad aitavad kaasa metsa säilimisele. Kui 
jõudsime Draakoni mäe püstkoja juurde, süü-
tasime seal lõkke. 

Juhendajal oli termosega ühes võetud väga 
maitsev vaarikavarretee, mida ta meile võilei-
bade kõrvale pakkus. Puhkepausi ajal tutvustas 
meile erinevate loomade ja lindude hääli ning 
meie püüdsime neid ära arvata. Mängisime ka 
ühte toredat „Rebase ja jänese“ mängu, mis oli 
lõbus ja natuke ka naljaks. Mäng meeldis meile 
väga!

Meie tore matkajuht jutustas palju huvita-
vat loomadest, puudest ja ka lahingutest, mis 

Matk loodusesse
viimase sõja ajal toimusid. Ta hoiatas meid, et 
me ei puutuks kunagi lõhkekehasid, mida ikka 
veel metsades leidub. Tagasi tulles pidime jälle 
märkima kaardile koha, kuhu olime jõudnud. 

Kõige tublim oli Grete võistkond, kes orien-
teerus väga hästi. Meie viie kilomeetrine matk 
hakkas lõpule jõudma. Panime oma vahvad 
matkakepid oma kohale jälle tagasi. Vaatasime 
veel püstkojas erinevate loomade luid ja kolju-
sid. 

Tänasime toredat ja sõbralikku matkajuhti 
Aare Jaamat põneva matka eest.  

Puka keskkooli 3. klass

E smaspäeval, 23. märtsil läksime koos 
teise klassiga loodusmatkale Soontaga 
metsa. Meie juhendaja oli Aare Jaama, 

kes jagas meile matkakepid, mis olid erinevatest 
puudest. Puude järgi moodustasime grupid. 

Meile anti ka kaardid, millele pidime 
märkima punktid, kus parasjagu oleme. Matka 
pikkuseks oli 5 kilomeetrit. 

Meile tutvustati erinevate loomade jälgi 
ja nägime ka rebase ning mägra urge. Saime 
teada, miks on metsas pesakastid ja kes seal 
elavad. Meie juhendaja jutud olid põnevad 
ja huvitavad. Ta õpetas meid, kuidas määrata 
kuuskede ja mändide vanust. Saime teada, et 

Savitaldrikute õpituba 

täna, 10. aprillil 
kell 13-15 ja 18-19.30 

Puka kunstikoolis, juhendab Esti Kittus. 

Päevane kellaaeg peaks oleme mugav
 eelkõige Puka koolinoortele, õhtune neile, 
kes saabuvad koolist tagasi Pukamaile või 
lõpetavad tööpäeva. 

Aga liitu siis, kui sulle sobib!

K üll on mingid kott-toolid, siis restau-
reerimine, siis pop-up noortekeskus, 
siis savitaldrikud, vahel filmiõhtud ning 

ideemängud. 
Tõesti miskit toimub, kuid kellele? Vastus on 

väga lihtne – eelkõige sulle Puka valla inimene. 
Nii mõnigi ülal loetletud tegevus on seotud 
Puka noortekeskuse loomisega, see tähen-
dab, et osalema on oodatud kõik noorsoo-
töö seaduse järgi noored ehk 7 kuni 26 aasta-
sed, kuid ka hingelt noored. Ehk siis kõik, kes 

MTÜ Puka noortepesa 
tänab 

Kohaliku omaalgatuse 
programmi ja Puka 
vallavalitsust 

noortekeskuse 
välistrepi renoveeri-
mise ja uue välisukse 
soetamise ning pai-
galdamise toetamise 
eest!

Marel Jaama - bioloogiaolümpiaad I koht, keemiaolüm-
piaad - II koht.

Taavi Eistre - matemaatikaolümpiaad  III - IV koht.   

Valgamaa koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel  
C vanuseklassis Kadi Kertu Elias  - 200 m jooks III koht, 
kaugushüpe I koht.

Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused murdmaasuusata-
mises.  Stenver Vahi - P „D“ klass    II koht, Steve Vahi - P 
„C“ klass   I koht. 
 
Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused korvpallis 8.-9.kl. 

poised III koht  -  Eiki Puiestee, Rene Tamm, Henri Härm, 
Rihard Oolo, Taavi Eistre, Calvin Savisaar, Karli Kõiv, 
Kevin-Robin Melk.

Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused korvpallis 6.-7.kl 
poisid   II koht - Taavi Eistre, Calvin Savisaar, Marcus-Joo-
nas Koppel, Kevin-Robin Melk.

Eesti Koolispordiliidu saalijalgpall 6.-9.kl. poisid II koht        
- Henri Härm, Rene Tamm, Eiki Puiestee, Calvin Savisaar, 
Karli Kõiv, Risto Johanson.

Eesti noorte meistrivõistlused murdmaasuusatamises, 
teatesõit Steve Vahi,  I koht Karupesa Teami kooseisus. 

ETV–Swedbank noorte suusasari Steve Vahi - 1,2 km 
vabatehnika, M13 vanuseklassis  II  koht  ja  2,5 km distants 
M13 vanuseklass III koht.  

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

tahavad vabal tahtel kooli-või tööväliselt midagi 
uut omandada, näiteks oskusi, julgust, tutvusi 
vms. Tungivalt soovituslik on osaleda praegustel 
koolinoortel, kes suuremas osas peagi avatavat 
noortekeskust kasutama hakkavad. Head lapse-
vanemad/õpetajad, võite julgelt oma lapsi tege-
vustesse suunata. 

Loodame, et nüüd on selge, et järgmistel 
sündmustel on kohal koolinoored, kõik kel 
huvi pakutava tegevuse vastu, kõik kel kasvõi 
korraks käib läbi mõte, et võiks vaatama minna, 

kõik kes soovivad lihtsalt kodust välja saada või 
uudishimu leevendada või…  

Sündmuste info Puka valla teadetetahvlitel 
ning facebookis Puka valla kultuuripesa ning 
MTÜ Puka noortepesa (pane like!) lehel.

Aaaa, ja üks asi veel! Kõige olulisem on üle 
saada laiskusest ja ennast kohale vedada, küll 
siis juba hakkab huvitama ja looma ja liikuma!

Kohtumiseni!

kaiJa taMM

Kuskil miskit toimub?

On sul kappides asju, mida sul ei ole enam 
vaja või mis on sinna üldse arusaamatul viisil 
sattunud? 

Tahaksid neist vabaneda? 
Sul on see võimalus Aakre rahvamaja ees toi-
muval kirbuturul 9. mail kell 11.00.

Kauplejatel tuleb ette registreerida hiljemalt 
30. aprilliks tammkaija@gmail.com või 5666 2597

Täname!

Tublid Puka valla 
noored

Olen juba mõnda aega juurelnud selle küsimu-
se üle ja ei olegi suutnud endale vastust leida. 
Muretsema paneb mind meie volikogus toimuv 
ja suhtumine kaaskodanikesse.

Heaks näiteks on novembris 2014 toimu-
nud volikogu istung, kui üks vallavolikogu liige 
leidis, et ta võib endale lubada emotsionaalsust 
ja karjuda vallavanemale küsimuse, et miks sa 
selline siga oled.

Loomulikult oli see solvav mulle, aga ka teis-
tele volikogu saalis viibinud inimestele ja voliko-
gu liikmetele. Osa volikogu liikmetest otsustas 
pärast pikka selgituse või vabanduse ootamist 
siiski asja mitte maha vaikida ja esitasid politsei-
le avalduse. 16. veebruaril 2015 saabuski minu 
e-posti kiri, mille siinkohal täies mahus avaldan 
ja iga inimene otsustab selle sisu siiruse üle ise. 

Huvitav on see, et siiras huvi tekkis alles 
pärast politsei sekkumist.

Tere kõigile!
Täna helistas mulle Otepää politseist Hr. Jaanus 
Kokkonen ja teatas, et osa volikogu liikmeid on 
teinud Silver Laks´i ebaviisaka käitumise peale 
novembrikuu istungil politseile avalduse. Olen 
solvanud vallavanemat oma väljaütlemisega ja 
teistele volikogu liikmetele mõjunud pahasti. 

Palun siinkohal siiralt vabandust oma emotsi-
onaalse väljaütlemise peale ja luban, et edaspidi 
enam kedagi volikogu ees ei süüdista, ega solva, 
küll aga iga kahtlasena tunduva tehingu pärast 
pöördun vastavate õiguskaitse organite poole. 

Muidugi võiksid ka teised volikogu liikmed 
rohkem kinni pidada austuse ja AUSUSE print-

siibist oma kolleegide suhtes.
Lugupidamisega,
Silver Laks

Mulle hakkab järjest rohkem selles valguses 
tunduma, et volikogus tavapärane poliitiline 
võitlus on Puka Vallavolikogus muutunud isik-
likuks vihkamiseks ja ma tunnen sageli, et see 
ei olegi ainult Heikki Kadaja isiku vastu, vaid 
vahel ka mõningate teiste vallaametnike vastu. 

Kas selline tegevus volikogus saab olla val-
laelanike huvides ja kuhu see meid viia võiks? 
Mulle tundub, et sellisest käitumisest saavad 
kaotada kõik osapooled ja kasu ei saa vist keegi. 

Heikki kadaJa

Kas ähvardus on vabandus?



PÜHAJÄRVE  PÕHIKOOL 710. aprill 2015

11. märtsil toimus Pühajärve Põhikoolis 19. 
korda Sihva Sabak. Ürituse avasõnad laususid 
Anet ja Iti-Riin. „Kägara“ sai ühiste jõududega 
tantsitud ning oligi järg külaliste käes.

Aegade jooksul on meil käinud huvitavaid 
esinejaid nii Värskast, Võrust, Viljandist kui 
ka Kanepist. Sel korral olid meie üllatuskülali-
sed Otepää Gümnaasiumi rahvatantsijad kavaga 
„12 aastat tantsusammul“. See oli suurepärane 
võimalus nautida rahvatantsu 4. klassi, 7. klassi 
ning „Nuustaku Noorte“ esituses. Publik oli 
võlutud tantsijate emotsionaalsusest. Eriti suure 
aplausi osaliseks said „Neiokõsõd“, sest tütarlas-
te tantsu ilmestas seelikus noorhärra, ja stilisee-
ritud meestetants „Raha naerab“. Kava kulges 
hoogsalt, pannes pealtvaatajate silmad särama 
ning jalad kaasa kõpsuma. Pärast küsis nii 
mõnigi, et millal meie neid vahvaid tantse tant-

sida saame.
Ja oligi käes „Sabatantsu“ kord. Ühises kolon-

nis liikusid kõik tantsurühmad läbi koolima-
ja aulasse, kus neid ootas pisike kehakinnitus. 
Seejärel tänusõnad, ühine sõprusring ja hüvas-
tijätt külalistega. Kuid sellega polnud pidu veel 
lõppenud. Nüüd said oma oskusi näidata ka 
meie väikesed ning suured tantsulapsed. Lõpe-
tuseks mängisime ühise ringmängu. Rõõmsatelt 
nägudelt võis lugeda, et pidu oli õnnestunud.

Täname kõiki Pühajärve kooli töötajaid, 
kes meie ürituse kordaminekule kaasa aita-
sid. Täname esinejaid Otepää Gümnaasiumist 
ja nende juhendajat Kaire Ojaveed. Sel korral 
võime öelda, et mitte ainult tantsides, vaid ka 
vaadates kasvab tantsu-isu!

Krista sumberg

Sihva Sabak 2015

Missioon
Aidata kaasa lasteaialaste ja põhi-
kooli õpilaste kasvamisele loova-
teks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes 
suudavad ennast täisväärtuslikult teos-
tada erinevates rollides ning valmistada 
kooli lõpetajad ette toimimiseks erine-
vates eluvaldkondades.

Visioon

Pühajärve Põhikool on õpilastele eako-
hane, turvaline, positiivselt mõjuv 
ja arendav õpikeskkond, mis toetab 
õpilaste õpihimu ja õpioskuste, enese-
reflektsiooni ja kriitilise mõtlemisvõi-
me, teadmiste ja tahteliste omaduste 
arengut, loovat eneseväljendust ning 
sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi 
kujunemist.

Koolitusel „Õpiprotsess digiajastul“ 
osales koolimeeskond, keda esinda-
sid direktor Miia Pallase, inglise keele 
õpetaja Lembi Oja, loodusainete õpeta-
ja Peeter Kangur ja lapsevanem Taavi 
Veermets.

Koolituse esimesel päeval esine-
sid Margus Pedaste (TÜ), Varje Tipp 
(Pärnumaa KHK) ja Ingrid Maadve-
re (GAG). Arutleti teemadel digiajastu 
ja kool. Püüti leida vastused küsimuste-
le: kuidas juhtida õppeprotsessi, milli-
ne on õpilase arengut toetav kaasaegne 
õpikeskkond, millised on tulevikuosku-
sed, millised on digiajastu võimalused 
meeskonna arendamisel, mida on vaja 
kaasaegse õpetamisprotsessi kujunda-
miseks ja kuidas tagada koolis kaasaeg-
se õppekeskkonna kui terviku süsteem-
ne areng, kuidas kujundada ja millised 
on sobivad õppemetoodikad ja õpeta-
misvõtted? 

Kõik esinejad kutsusid üles oma 
mõtteid ja ideid koolikeskkonna pare-

Pühajärve Põhikooli missioon ja arenguvisioon

Kutsusime esinema Valga Vene 
Gümnaasiumi õpetaja Eva Tšepur-
ko (kool saavutas digipöörde alasel 
võistlusel I koha). Oli väga huvitav, 
emotsionaalne ning motiveeriv esitlus. 

Õpetajatepoolne reaktsioon oli igati 
positiivne. Alustati aruteludega aineko-
misjonides. Huvituti põnevatest õppe-
materjalidest, nende loomiste võima-
lustest ja jagamise keskkondadest.

Külastasime Konguta Kooli. Külas-
käik kujuneks huvitavaks ja õpetlikuks. 
Nägime, et õpilaste teadustööga saab 
algust teha juba algklassides ja nutised-
mete kasutamine õppetunnis on üks 
võimalus muuta õppetund huvitava-
maks. Koolijuhataja Liina Tamme alga-
tusel on saanud väga paljud kaasaegsed 
ideed rakenduse igapäevases koolitöös. 

maks muutmiseks kirja panema. Päeva 
lõpuks oli pea mõtetest tulvil, ikka üks 
parem kui teine. Selgeks sai see, et digi-
pädevus on see valdkond, millega tuleb 
koolis teadlikult tegeleda ja selle oman-
damisel saame õpilasi aidata-suunata.

Teisel õppepäeval suunas koolitaja 
Raimo Ülavere meeskondi välja valima 
seda üht ja kõige paremat ideed, mida 
järele proovida. Meie idee oli digios-
kuste kaardistamine ja seda nii õpetaja-
te kui õpilaste hulgas. Mõtlesime välja 
ka samm-sammulise tegevuskava oma 
eesmärgi saavutamiseks.

Õpetaja Lembi valmistas ette küsi-
mustiku õpetajatele, et uurida digiva-
hendite olemasolu ja nende kasutami-
sest õppetundides. Kooli õpilasesindus 
uuris õpilaste digivahendite (nutisead-
mete) olemasolu.

Kooli õppenõukogus tehti kokkuvõ-
te õpilaste ja õpetajate digialasest küsit-
lusest. Küsitluste tulemused andsid 
ülevaate digivahendite olemasolust. 
Õpilastel on valmisolek kasutada aine-
tundides isiklikke nutiseadmeid. Esita-
sime lapsevanematele kooli rahulo-
lu-uuringute küsitluses küsimuse, kas 
nad on nõus andma oma lapsele kooli 
kaasa isiklikud nutiseadmed õppetöös 
kasutamiseks. Õpilaste arvamus on 
see, et vahetevahel on huvitav kasuta-
da nutiseadmeid ainetundides õppetöö 
eesmärgil. Saime ka teada, et õpetaja-
te kasutuses olevad arvutid on vanad 
ja need tuleks välja vahetada. Võima-
luste piires tegeletakse järk-järgult 
arvutipargi uuendamisega. Õpetaja 
Lembi, matemaatikaõpetaja Karin Järv 
ja loodusaineteõpetaja Pille Kangur 
tutvustasid oma kogemusi digivahen-
dite kasutamisest ainetundides. Pärast 
esitlusi jäi kõlame üleskutse kolleegide-
le: oma kogemuste tutvustamine peab 
jätkuma regulaarselt. 

Kooli õpetajad  ja õpilased on kaasatud 
väga erinevatesse projektidesse, mis on 
toonud kaasa kooli hea maine (Juku 
Akadeemia, Robotex jms).

Meie kooli õpetajatel tekkisid huvi-
tavad arutelud nähtu ja kuuldu kohta. 
Teekond Kongutast Otepääle kulges 
hoopis kiiremini kui sõit Otepäält 
Kongutasse!

Direktor Miia Pallase arvamus 
projekti käigust 

Tänu projektile:
tõusis õpetajate teadlikkus,
vähenes õpetajate vastumeelsus digi-

seadmete kasutamisele,
tekkis julgus kasutada digiseadmeid 

ja õpilaste nutiseadmeid õppetöös,

tekkis ühtne arusaam digioskuste 
vajalikkusest.
Eesseisvad ülesanded:

uuendada õpetajate arvutiparki,
suurendada interneti stabiilsust,
luua kaks WIFI võrku: üks õpetajate-

le ja teine õpilastele,
korraldada meeskonnakoolitusi ja 

ühiseid väljasõite.

Tulevikuplaanid:
jätkata töötubade traditsiooni – 

õpetajalt õpetajale,
suurendada õpilaste oma nutisead-

mete kasutamist õppetöös,
leida võimalusi digiseadmete ja – 

õppevara soetamiseks.

miia Pallase

Kolmapäeval, 1. aprillil oli Pühajärve põhikoo-
lis kodundusklassi avamine ja viimane huvitoa 
sünnipäev. Viimane sellepärast, et nüüdsest on 
klass, mida enne kasutati huvitoana, tüdrukute 
käsitöö- ja kodundusklass. 

Päeva ettevalmistus algas juba teisipäeva õhtul 
sellega, et Hanna-Liis, Anet ja Iti-Riin jäid peale 
tunde kooli ja küpsetasid tervele koolile kooki. 
Kolmapäeva hommikul valmistati sama koosei-
suga veel üks kook õpilasesindusele, sest nemad 
organiseerisid kogu ürituse. Kook pandi peale 
teist tundi pidulikult uude ahju ja iga klass andis 

üle kingituse. Kolmandal vahetunnil tulid kooki 
sööma 6.-9. klassi õpilased ja neljandal vahetun-
nil  1.-5. klassi õpilased. Õpilasesinduse liikmed 
maitsesid aga kooki peale viiendat tundi.

Kokkuvõttes oli tore, tavalisest päevast natuke 
erinev päev. Kuuenda tunni ajal rääkis õpetaja 
Urve meile koolikiusamisest ja seitsmenda tunni 
ajal tulid 8.-9. klassi õpilastele oma kooli tutvus-
tama juurde Elva Gümnaasiumi direktor ja kaks 
õpilast.

iti-riin Jaagant, 8. klass  

Kodundusklassi avamine ja 
huvitoa sünnipäev

Meie kooli selle õppeaasta moto on “Hoiame kokku”
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Citius, Altius, Fortius ehk möödunud 
liikumisaasta pani lasteaia liikuma

Osalesime projektis „Jalgpall kooli“

11 klaasist 
varjundit

Meie koolis toimus 9.-13. märtsini emakeelenädal, 
millest võtsid osa nii õpilased kui ka õpetajad.

Teisipäeval oli viktoriin. 1-4. klassi viktoriini koos-
tasid ja viisid läbi 8. klassi õpilased Mirjam Leopard, 
Iti-Riin Jaagant ja Jane Ilves. Suuremate klasside 
viktoriini küsimused koostas eesti keele õpetaja Ülle 
Tomson, viktoriini aitasid läbi viia 9. klassi õpilased 
Liis Antsi ja Essi Anni Alisa Pusa. Küsimustele vasta-
mine käis võistkondades, millele igaüks ise nime pani.

Neljapäeval toimus etteütlus. Iga aine õpetaja 
sai selle ette lugeda õpilastele, kes tema tunnis olid. 
Veel tegi asja huvitavaks see, et esimene klass kirju-
tas ühe, teine klass kaks, kolmas klass kolm ja näiteks 
kaheksas klass kaheksa lauset. Õpetajad pidid kirjuta-
ma juba 10 lauset. Toimus ka luulekonkurss, kus loeti 
Juhan Liivi luuletusi. 

Reedel toimus aktus, kus loeti luuletusi, lauldi ja 
räägiti meie emakeelest. Pärast aktust premeeriti 
viktoriinide võitjaid, kõige tublimaid etteütluse kirju-
tajaid ja luuletuste lugejaid. 

iti-riin Jaagant, 8. klass

27. märtsil avasin Pühajärve Põhikoolis näituse „11 
klaasist varjundit“. Mis näitusega on tegu ja kust 
tuli idee teha just midagi sellist? 

Asi sai alguse peaaegu aasta tagasi, kui pidin 
tegema uurimustöö teemal „Klaasikunsti ajalugu“. 
Hakates uurima ja materjale otsima, leidsin, et liht-
salt klaasiga on tunduvalt põnevam tegelda, kui olla 
nina raamatutes ja igalt poolt killukest leida. Seega 
asusin asja kallale, pidades nõu juhendajaga. Idee 
tundus põnev ja ta oli nõus mind aitama.

Kulus umbes pool aastat, kui Tallinna kolides tek-
kis tõsine motivatsioon ideele ka lõpp teha. Lõpu 
all mõtlen esemete valmistamist ja näituse avamist. 
Algne plaan teha klaasist esemeid ning avada näi-
tus läks paraku aia taha. Sellest hoolimata jätkasin 
oma unistuse poole püüdlemist. Peas tekkis põne-
vaid ideid üha juurde ja oma mõtetes ei saanud 
ma sellega kuidagi pidama, vaid hakkasin tasapisi 
klaasiga toimetama, et lõpptulemus saavutada.

Esemeid sain kokku 11: kell, laud, lamp, 6 
pokaali, 2 snäkialust, 2 küünlaalust, vaas, gravee-
ritud pilt, peegel ja tassihoidja. Kõik tööd on tehtud 
erinevas tehnikas. Klaasi omapära seisneb selles, 
et sellega annab nii palju „mängida“ ja põnevaid 
asju meisterdada.

Lisaks oma praeguses koolis avatud näitusele, 
tulin mõttele tuua see ka Pühajärve Põhikooli. Käi-
sin Pühajärve lasteaias ning hiljem samas põhikoo-
lis. Kool on siiani väga südamelähedane. Näituse 
ruumiks sai huvituba (minu kooliajal kutsuti seda 
nii) ning kuupäevaks 27. märts.

Tagasiside on olnud igati positiivne, mis valmis-
tab tohutult rõõmu. Tänan südamest kõiki kaasa- 
elajaid ning direktor Miia Pallast, kes oli lahkelt 
nõus näituse avamisega Pühajärve Põhikoolis. 

Kõik, kes soovivad oma silmaga uudistada, mida 
ma klaasist valmistasin, siis Pühajärve kooli huvi-
toas on võimalik seda teha veel mõnda aega.

signe täär

Emakeelenädal 
meie koolis

A astast 2015 on lisandunud lasteaiatöö-
tajate ridadesse uus kolleeg – koolilaste 
poolt sõbralikumaks õpetajaks valitud 

õpetaja Janika Kilk. 
Alates selle aasta  algusest on ta saanud omale 

uued kasvandikud, meie koolipere kõige pise-
mad. Igal kolmapäeval lähevad särasilmsed 
lasteaialapsed kooli võimlasse, kus neid ootab 
õpetaja Janika. 

Küsime noorelt ja koostöövalmilt õpetajalt, milli-
sed on esimesed muljed, töötades nii väikeste 
lastega?

On see esmakordne kogemus juhendada 
nii väikseid lapsi?

Selles mõttes esmakordne kogemus küll, et eelne-
valt ma lasteaialastele liikumistunde andnud ei 
ole, aga väikeste lastega on kokkupuuteid olnud 
küll ja seda nii tänu oma väikestele sugulaste-
le kui ka sellele, et õpetan väikseid lapsi ujuma. 
Seetõttu oli ka suhteliselt lihtne otsustada, kas 
nende liikumistundidega tegelema hakata või 
mitte. 

Kas töö lasteaialastega on lihtne või kee-

ruline ja kuidas see meeldib?

Ütleksin nii, et töö lasteaialastega on omamoo-
di lihtne, aga samas ka keeruline. Tunde planee-
rides soovin, et need oleks alati mitmekülgsed 
ning huvitavad. Lastega töötamine meeldib mulle 
väga, nad on vahetud ja siirad ning alati täis ülla-
tusi.

Kas tunnid on laabunud plaanipäraselt 
või on tulnud teha ümberkorraldusi?

Eks iga algus ole natuke raske, nii ka minul. 
Kartsin, et lapsed võivad võõrastada ning tund ei 
pruugi kuigi hästi välja tulla, aga minu üllatuseks 
kulges kõik sujuvalt ning mingit suurt võõrasta-
mist ei olnud. Suur abi on ka lasteaiakasvataja-
test, kes kõik on olnud väga sõbralikud ning aida-
nud mul kenasti sisse elada, nad on tunni ajal 
mulle ja lastele igati abiks.

Mille poolest erineb kehalise kasvatuse 
tund lasteaialastel ja koolilastel?

Lasteaialaste tähelepanu- ning keskendumis-
võimed on tunduvalt väiksemad kui koolilastel, 
seega tuleb sellega tundi planeerides arvestada. 

Samuti nende kehalised oskused ja võimed on 
tagasihoidlikumad, mistõttu harjutused on oma 
ülesehituselt lihtsamad, kergemad. Koolilaste 
vastupidavusvõimed on suuremad, seega tegevus 
nendele võib olla pikem ning keerulisem. 

Millised on meie kooli võimalused ja va-
hendid liikumistunni läbiviimisel?

Ütleksin, et võimalused on suurepärased. Kuna 
lasteaed on nüüd koolimajas, siis saavad nad 
tundi tulla kenasti läbi maja, selleks ei pea enam 
eraldi riietuma, millele muidu kulus päris palju 
aega. Samuti harjuvad lapsed juba lasteaias võim-
las tegutsemisega, õpetajaga. Seega peaks hiljem 
kooliellu sisseelamine olema sujuvam ja vabam. 
Saal on suur, isegi väga suur. 

Planeerin tavaliselt tunni nii, et kasutan terve 
võimla ära ja samas miks ka mitte, kui tingimus-
ed seda võimaldavad, minul on sellest ainult hea 
meel. Vahendeid on ning kui olla loov, siis saab 
mitut asja kombineerides midagi põnevat ning 
kasulikku ehk ikka välja mõelda.

Küsitles lii Peterson

M eie kool osales Eesti Jalgpalli Liidu 
projektis „Jalgpall kooli“. 30. märt-
sil külastasid meid jalgpallitreene-

rid Aleksandra Ševoldajeva ja Sander Lember. 
Esimeses tunnis tegelesid nad lasteaia ning 
1.-3. klassiga ja teises tunnis 4.–5. klassi õpilas-
tega. 

Jalgpalli Liidu esindajad küsisid meilt jalgpal-
li kohta erinevaid küsimusi, rääkisid jalgpallist 
üldiselt, õpetasid erinevaid harjutusi ja jalgpalli-
mängu.

Üritusest võttis osa umbes 50 last. „Jalgpall 
kooli“ projekt muutis koolipäeva meeldejäävaks 
ning tõi endaga meie koolile kaasa ka külakos-
ti: pallid, tähised, vestid ning jalgpalliteemalise 
raamatu. 

Oli väga tore ja meeldejääv päev. Suur tänu Eesti 
Jalgpalli Liidule, meid külastanud treeneritele ja 
ka koolile selle meeldiva ürituse eest.

andreas Kiivit, 5. klass

Käisime Põlvamaal Valgesoo rabas 
räätsamatkal. Ilm oli ilus, sest päike 
paistis. Räätsade kohta saime teada, 
et vanasti tehti räätsasid puuokstest. 
Neid oli väga raske hooldada. Räätsa-
dega on lihtne lumes ja rabas kõndi-
da. Rabale on iseloomulik, et seal 
kasvavad kidurad männid ja rabatai-
med. Tähtis taim on turbasammal, 
mis kasvab aastas ühe millimeetri. 
Turbasamblal ei ole juuri. 

Rabas kasvab ka uimastava lõhna-
ga sookail. Sookailu kasutati vanas-
ti putukatõrjena. Sookailu pandi 
ka õlle sisse, et õlu ikka korralikult 
purju ajaks. Purju ajas küll hästi, 
aga hommikul oli peavalu missugu-
ne. Lumel nägime igasuguseid jälgi. 
Tundsime ära hiire, rebase, jänese ja 
kitse jäljed. Mulle meeldis viktoriin. 
Tegime viktoriini nii, et moodustasi-
me 2. ja 3. klassi võistkonnad. Pidime 
ära arvama 11 looma hääle. Orava 
häälitsus oli naljakas. Hurraa! 2. 
klass võitis! Kompassi ja kaardi abil 
jõudsime rabast välja. Lõkke ääres 
jõime sooja teed ja sõime pirukaid. 
Oli tore talvepäev ja sisukas matk.

Katriin ostraK, 2. klass

Matk Valgesoo rabas

Neljapäeval, 2. aprillil toimus Pühajärve põhikooli 
aulas playback. Esinejaid hindas žürii koosseisus 
õpetaja Eve, Erik, Hendrik, Iti-Riin ja Liisa Mari. 

Playbackil osales 12 gruppi alates 1. klassist kuni 
õpetajateni välja. Kui kõik olid esinenud, pidi žürii 
otsuseid langetama. Seda oli raske teha, sest esi-
nejad olid väga head, žürii liikmed jäid paljus eri-
arvamusele. 

Kõige paremate kostüümide auhinna sai 5. klass. 
Kaks kõige silmapaistvamat esinejat olid Sonja ja 
Tanel. 1.-4. klassi arvestuses olid parimad 1. klassi 
poisid looga ‘’Tiiu talutütrekene’’. Auhinnavääri-
liseks pidas žürii Berytit koos 9. klassi poistega. 

Kõik grupid said osalemise eest diplomi. Taga-
siside oli väga positiivne ja loodame, et järgmisel 
aastal on veelgi rohkem osalejaid.

HendriK aaliste, 7. klass

Playback
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Matemaatikanädal

Näitemänguga „Mats von Kartohvel“ 
esineti nii koolis kui ka festivalil

T raditsiooniline matemaatikanä-
dal toimus 26.-30. jaanuaril. Te-
gevusi korraldasid 9. klassi õpi-

lased koos klassiõpetaja ja matemaati-
kaõpetajaga. 

Jaotasime töö nii: 1.kl Danel ja Jonas, 
2.kl Anete ja Riho, 3.kl Taavi ja Remo, 
4.kl Liis ja Marie, 5.kl Hanna Liis ja Essi 
ning 6.-9.kl õpetaja Karin. Suurema-
te klasside õpilased lahendasid õpeta-
ja Peetri eestvedamisel aktiivsemalt ka 
füüsika ülesandeid. 

Kui eelmisel aastal võeti mõõtu sega-
võistkonniti, siis sel korral individuaalselt 
klassiti. Toimus VIIEVÕISTLUS. Alad 
võisid klassiti erinevad olla – arvutamis-
mäng (pranglimine erinevatel väljakutel 
vm), tähelepanumäng (kõigil oli arvude 
otsimine, kas aega 1,5 min või kui kaua), 
arvutimäng (digiduell tahvelarvutil, 
banaanijaht, kahurist laskmine, konna-
de hüppamine, memoriin vm), täpsus-
mäng (korvpallivabavisked või krõp-
supallivisked), hindamismäng (igaühe 
meeter), õnnemäng (täringute veereta-
mine), lennukimäng (oma paberlennuk ja 
kui kaugele), konstrueerimismäng (kuubi 
kokkupanemine 2.kl).

Kes õigel ajal puudusid, need said soovi 
korral uuel nädalal alad järele teha (kui jäi 
tegemata, siis tuli sel alal kahjuks viimane 
koht ehk kõige suurem punktiarv). Punk-
tiarvestust peeti nii, et õpilane sai kirja 
oma kohanumbri kui punktid ning mida 
vähem punkte kogunes, seda parem tule-
mus (5.klassis oli oma punktiarvestus). 

TULEMUSED  (alade parimad)

1.klass – Grethe Linda (pranglimine), 
Maria-Sandra (tähelepanumäng), Kerret 
Robin (täpsusmäng), Ruuben (arvuti-
mäng), Henri (lennukimäng)

2.klass – Katriin (pranglimine, täpsus-
mäng), Silver (tähelepanumäng, konstru-
eerimismäng), Dmitri (arvutimäng)

3.klass – Ander (pranglimine), Tuule 
Liis (täpsusmäng), Kristelle ja Aneth 
Kaileen (arvutimängud), Mihkel (tähele-
panumäng)

4.klass – Rasmus (tähelepanumäng), 
Heidi Eliise (lennukimäng), Maria 
(täpsusmäng), Mattias (pranglimine), 
Pipi (arvutimängud)

5.klass – Andreas (täpsusmäng, peas-
tarvutamine), Sofia (arvutimäng, tähele-
panumäng), Elisabeth (pranglimine)

6.klass – Joonas (pranglimine), Simon 
(tähelepanumäng, arvutimäng), Marten 
ja Madis (täpsusmäng), Ats (lennuki-
mäng), Aksel (lennukimäng, tähelepa-
numäng)

7.klass – Karl Markus (pranglimi-
ne, täpsusmäng), Hendrik (täpsusmäng, 
arvutimäng), Kenter (tähelepanumäng), 
Gabriel (õnnemäng)

8.klass – Mirjam (pranglimine, arvuti-
mäng), Romet (tähelepanumäng, lennu-
kimäng), Laur (igaühe meeter)

9.klass – Anete (pranglimine, tähele-
panumäng, arvutimäng), Marie (igaühe 
meeter), Remo (õnnemäng).

Suur kiitus 2.kl Berytile (koos õpeta-
ja Evega) väga aktiivse ja eduka kaasa-
tegemise eest. Lennukimängus viskas 
8.kl Romet supertulemuse 25 meetrit 
(8.kl Ekkel õnnestus võimlas oma lennuk 
läbi korvirõnga saata). Banaanijahil (10 
katset) sai parima tulemuse 46 Simon 
6.kl. Pooleteise minuti jooksul leidsid 25 
arvu üles 9.kl Anete, 8.kl Romet, 7.kl 
Kenter. Üle 1400 punkti kogusid prangli-
mise ühel alal 6.kl Joonas ja 8.kl Mirjam. 
Korvpallivabavisete täpsuses olid teis-
test üle 4.kl Maria (tabavusprotsent 80), 
6.kl Marten ja Madis (tabavusprotsent 60 
ja 50). Ühe meetri hindamisel olid kõige 
täpsemad 9.kl Marie ja Hanna Liis ( eksi-
mus 2 cm ja 4 cm). 

TULEMUSED (viievõistluse parimad)

1.klass – Gert (21p), Kerret Robin ja 
Ruuben ja Henri (23p)
2.klass – Dmitri (13p), Silver (16p), 

Marek Ander ja Katriin (17p)
3.klass – Tuule Liis (14p), Kristelle (14p), 

Aneth Kaileen (19p)
4.klass – Pipi (18p), Rasmus (19p), 

Mattias (21p), Mairo (21p)

5.klass – Sofia (32p), Andreas (29p), 
Liisa Mari (24p)
6.klass – Simon (13p), Annabel (21p), 

Joonas (25p)
7.klass – Karl Markus (10p), Hendrik 

(12p), Cärolin (14p)
8.klass – Mirjam (18p), Jane (21p), 

Romet ja Laur (25p)
9.klass – Anete (14p), Hanna Liis (18p), 

Liis (24p)
Nädalast osavõtjad said tänuks klassi 

peale kommipaki, parimad lisaks veel 
magusaid auhindu. Tänan 9.klassi korral-
damise eest! Suur kummardus aktiivsu-
se ning vastutustundlikkuse eest Liisi-
le, Hanna Liisile, Taavile ja Remole 
ning Liisi tänan erilise töökuse eest, sest 
tema koostas 4.klassi tegemistest huvi-
tava ja ülevaatliku Google dokumen-
di. Kõiki teisi klasse tänan kaasalöömi-
se ja pingutamise eest ning oma kollee-
ge abi ja mõistva suhtumise eest. Samuti 
suur tänu nendele abivalmitele 3.kl ja 8.kl 
õpilastele, kelle tahvelarvutid olid häda-
vajalikud digiduelli läbiviimisel.

Mitmed ideed jäid sel korral iseenda 
mittevalmisoleku tõttu teostamata (kasu-
tades just õpilaste nutiseadmeid), nii et 
uueks korraks on plaane juba olemas. 
Loodan, et matemaatikanädala tegevu-
sed pakkusid rõõmu ja elamusi. 

Karin Järv, matemaatikaõpetaja

Mitu kuud õppisid meie kooli noored 
näitemänguhuvilised Dajan Ahmeti 
naljamängu „Mats von Kartohvel“. 
Naljamängu tegevus leiab aset 18. sajan-
dil, lugu räägib aednikupoisi armumisest 
mõisavalitseja tütresse. 

Erinevaid rolle kehastasid Iti-Riin 
Jaagant (preili Liisa), Gabriel Õun 
(aednik Mats), Mirjam Leopard (paruni 
ema), Tanel Marjapuu (krahv Karl von 
Rosen), Aksel Joonas Reedi (tsaar 
Peeter I), Ats Rästa (parun Alfred de 
Luze), Anet Künnapuu (krahvi õde), 
Liisi Prans (kosjamoor) ja Romet Reino 
(krahv von Ungernsternberg). 

Kodus harjutati oma rolli hoolega ja 
iga proov läks üha paremini ning osa 
jäi kindlamalt meelde. Huvi näiden-
dit õppida oli väga suur. Osatäitjad olid 
muretsenud ka uhked kostüümid, mis 
selle ajastu sündmuste edasiandmiseks 
väga hästi sobisid. 

Esietendus toimus meie koolis. Enne 
lavale minekut oli kõigil närv sees ja 
seetõttu veidi kiirustati. Enamikul 
osatäitjatest oli nii pika rolli esitamine 
ikkagi esmakordne.

Teatrikuule pühendatud festival, 
millest osa võtsime, toimus Elvas. Esine-
sime rahvusvahelisel teatripäeval. Festi-
valil astusid üles nii lasteaedade kui ka 
koolide näitetrupid mitmest Lõuna-Eesti 
maakonnast. Kokku esitati kahel päeval 
üle 30 etenduse. Oli huvitav näha, mida 

ka teised on lavale toonud. 
Näitetruppide esinemisele andis 

hinnangu kolmeliikmeline žürii. Meie 
koolist pälvis preemia Aksel Joonas 
Reedi. 

Suur tänu kõikidele osatäitjatele, kes 
olid vahvad ja ainulaadsed. Väikes-
te apsudega sujus kõik ja näidend tuli 

suurepäraselt välja. 
Tore on teha näidendit lastega, kes 

on sellest huvitatud ja tunnevad, et laval 
olemine neile meeldib. 

Ülle tomson

Aili Mägi* (18) – klassiõpetaja, rahvatantsuringide juhendaja, tütre ema 
Ain Aart (12) – majandusalajuhataja, viie tütre isa, üheksakordne vanaisa
Alla Rõžkova (1) – lasteaia sõimerühma abiõpetaja, poja ja tütre ema
Anneli Teder** (17) – klassiõpetaja, muusikaõpetaja, tütre ja kahe poja 
ema
Elve Allikivi (16) – koolitädi, kolme poja ja kahe tütre ema, kolmekordne 
vanaema
Epp Rätsep* (2) – logopeed, poja ema
Eve Koser (12) – tugiisik, poja ja kahe tütre ema, kahekordne vanaema  
Inge Vissak (2) – lasteaia sõimerühma õpetaja, tütre ema
Janika Kilk (3) – kehalise kasvatuse õpetaja, spordiringide juhendaja
Jüri Raev (10) – kooli spordisaali administraator, tütre ja poja isa, ühe-
kordne vanaisa
Kaili Ostrak (4) – lasteaia liitrühma abiõpetaja, kahe poja ja tütre ema
Karin Järv (28) – matemaatikaõpetaja, e-kooli ja kooli kodulehe eest 
vastutaja, tütre ja kahe poja ema, viiekordne vanaema
Krista Kapp* (3) – kunsti- ja käsitööõpetaja, kunstiringi juhendaja, tütre 
ema
Krista Sumberg* (22) – klassiõpetaja, muusikaõpetaja, rahvatantsurin-
gide juhendaja, ÕE tegevuse eest vastutaja, tütre ja poja ema
Krista Sunts** (5) – logopeed, poja ja tütre ema, seitsmekordne vanaema
Lembi Oja** (5) – inglise keele õpetaja, metoodilise töö eest vastutaja, 
kolme tütre ema
Lii Peterson* (16) – muusikaõpetaja, lasteaia liitrühma õpetaja, kolme 
poja ema
Maie Eensalu*** (34) – klassiõpetaja, kahe tütre ema, neljakordne vana-
ema
Margit Rello (24) – tugiisik, meisterdamisringi juhendaja, sekretäri tööü-
lesanded, tütre ja kahe poja ema
Olga Alova (13) – vene keele õpetaja, tütre ema
Peeter Mändla** (3) – tööõpetuse õpetaja, tütre ja poja isa, kahekordne 
vanaisa
Peeter Kangur (16) – loodusainete õpetaja, IT-juht, kahe poja ja kolme 
tütre isa
Pille Kangur (19) – loodusainete õpetaja, kahe poja ja kolme tütre ema
Riina Laiva (7) – lasteaia sõimerühma asendusõpetaja, kahe poja ja 
tütre ema
Silvi Ainsoo (18) -- koolitädi, tütre ja poja ema, viiekordne vanaema
Sirle Eensoo* (10) – majahoidja, haljastaja, kahe tütre ema
Solveig Raave (1) – lasteaia sõimerühma õpetaja (lapsehoolduspuhku-
sel), kahe tütre ja poja ema
Taivi Rästas (4) – lasteaia liitrühma õpetaja, kahe poja ema, neljakordne 
vanaema
Urve Sarv* (7) – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, poja ja kahe tütre 
ema, ühekordne vanaema
Ülle Tomson (8) – eesti keele ja kirjanduse õpetaja, nelja tütre ema, 
kahekordne vanaema

seos kooli direktoriga: * õpetasin Otepää Gümnaasiumis, ** olime 
kolleegid Otepää Gümnaasiumis, *** olime kolleegid Pühajärve Põhi-
koolis (1981-1983);
sulgudes on Pühajärve Põhikoolis töötatud aeg.

Statistika 

Õpetajad – keskmine vanus 47,05; lasteaiatöötajad – 40,4 ja majandus-
personal – 53,6. Töötajatel on lapsi kokku 76 ja lapselapsi  49.

Mul on au ja suur rõõm töötada koos väga tublide inimestega. Ma 
usun, et hea kollektiivi olemus põhineb ühtsetel väärtushinnangutel ja 
põhimõtetel. Need on meie koolis olemas. 

Üheskoos arutlemine, mõtlemine ja plaanitu elluviimine eeldab huvi-
tavaid koolipäevi ja ühisüritusi, millega muudetakse koolielu põnevaks 
ja meeldejäävaks.

miia Pallase

Pühajärve Põhikool- 
lasteaed töötajad
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mate huvide prisma, on tulemused kindlas-
ti paremad, kui tegutsedes rutiinis, järgi-
des sisseharjunud tõdesid ja tavasid. Selgeks 
näiteks sellest on Võrukaela maja Mürakaru-
de rühma õpetaja Liana Vihm, kes sai Aasta 
Õpetaja 2014 nominendiks. Tunnustuseni viis 
huvi õuesõppe vastu ning oma õuesõppeplat-
si kasutamine ja selle tarbeks õppevahendite 
valmistamine. Pähklikese maja muusikaõpe-
taja Meeli Rammul sai Valgamaa Aasta 
Õpetaja 2014 nominendiks eelkõige oma 
pikaajalise tubli töö, laulukarusselli läbivii-
mise ja kõikide maja ürituste toetamise eest. 
Põhjus, miks muusikaõpetaja Meeli ei jõud-
nud aasta õpetaja nominatsioonini vabariik-
likul tasandil, peitub ilmselt selles, et nomi-
natsioonidele esitaja (lasteaia juhtkond) ei 
osanud piisavalt toonitada muusikategevuste 
mõju kogu õppe-kasvatustegevusele.

Aprillist saab taas esitada nominente aasta 
õpetaja nimetuse saamiseks ja septembris 
ootame tublide õpetajate esiletoomist, et 
tänada neid õpetajate päeval. Ettepanekud 
on oodatud, sest ehk ei oska me ise igapäeva-
ses töös märgata kõike head. Kipub ju olema, 
et pisimadki apsud jäävad silma, aga head 
tööd peetakse iseenesest mõistetavaks.

Hea töö eelduseks on hea töökeskkond. 
Kolme aasta jooksul on lasteaias üht-teist 
tehtud. Muretsetud on uut mööblit, vahetatud 
välja köökide iganenud tehnikat. Mitte küll 
ideaalse, kuid siiski tasasema katte on saanud 

OTEPÄÄ  LASTEAED

11. veebruaril võttis Võrukaela maja osa üleeuroopalise 
hädaabinumbri 112 meisterdamisest. Hommikul kohtusid 
lapsed Päästeameti esindajatega, kes vastasid küsimustele 
ja selgitasid, kuna ja mis juhtudel 112-numbrile helistada. 

Pärast loengut valmis grupitööna lasteaia õuesõppe mäel 
klotsidest 112-numbrit sümboliseeriv ehitis. Selle toreda 
ürituse eestvedajaks oli laste poolt väga armastatud õpe-
taja Liana Vihm.

Emakeelepäev 
Võrukaela majas 

Pähklike lauluhoos

Otepää lasteaiad Pähklike ja Võrukael ühine-
sid 1. jaanuaril 2012. a ja moodustus Otepää 
Lasteaed. Algselt loodetud ja lubatud uut 
lasteaiamaja, mis pidi liitma mõlema lasteaia 
lapsed ja töötajad, pole veel silmapiiril näha. 
Nii toimetavadki mõlemad majad eraldi, 
ühine on vaid juhtimine. 

Kuigi majad pole sentimeetritki üksteisele 
lähemale nihkunud (või mine tea, mida ütleks 
selle kohta geograafid), siis kollektiivide kohta 
seda õnneks öelda ei saa. Mõlemad majad 
tegutsevad ühise õppekava, ühise tegevuskava 
ja muude ühiste dokumentide toel. Aruandlus-
ki on üks. Seega, need dokumendid on ju vaja 
koos kokku panna, kinnitada, plaanid koos 
läbi arutada, tulemused analüüsida. Mõlema 
maja kollektiivide kokkupuutepunktideks on 
pedagoogilise nõukogu koosolekud, sisekoo-
litused, täiendkoolitused, üritused ja muidugi 
isiklikud kontaktid töötajate vahel. 

On päris selge, et kahes eri kohas tegutse-
vat kollektiivi ei saa muuta täiesti ühtseks ja 
homogeenseks. Aga see polegi eesmärk. Meie 
hindame töötajate erinevusi, erinevaid huvi-
sid ja lähenemist õppetegevusele. Erinevused 
hoopis rikastavad, annavad rohkem kogemu-
si kõigile, kes avatud südame ja mõistusega 
on neid nõus vastu võtma. Kasvatusteadla-
sed väidavad, et laps õpib vaid siis, kui teda 
tegevus köidab, äratab huvi. Õpetajate puhul 
on asi täpselt samuti. Kui ta saab õppe-kas-
vatustegevusele läheneda läbi oma sügava-

Otepää Lasteaed on juba kolmeaastane
Pähklikese maja kõnniteed, maha on võetud 
vanu ja ohtlikke puid. Täienenud on mõlema 
maja õuealad ja täienevad sel kevadel veelgi. 
Uute vahendite paigaldamist hakkab piirama 
ruumikitsikus, sest õuevahenditele on ette 
nähtud suured turvaalad. Järgi aitamist vajab 
õuealade väljanägemine ja heakord. Ilusa-
te ilmade saabumisel võtame lahkelt vastu 
iga lilletaime või ilupõõsa, mida heal lugejal 
meile pakkuda on.

Korrastamist vajavad õuealade piirded ja 
väravad. Nende kallale asuda on mõistlik 
siis, kui on teada, mis saab uuest majast või 
Pähklikese maja juurdeehitusest.

Muidugi käib töö tulevikuootustest hooli-
mata või nende kiuste edasi. Töötajad tööta-
vad, lapsed käivad lasteaias. 2015/2016 
õppeaasta ootuses võib öelda, et lasteaiakohta-
de põud on leevenenud, kuid kuni nelja-aastas-
te laste kohtadega on endiselt probleeme.

Oma kollektiivi ootame jätkuvalt uut õppea-
lajuhatajat, seda enam, et algamas on uus 
periood sisehindamises ja arengukava tege-
vustes. Uuendamist ja pisut teistele alustele 
viimist ootavad tegevuskavad ja laste arengu 
analüüs. Rohkem kasutamist peaks leidma 
IT-tehnoloogiad. Praegu käib 2kuuline proo-
viperiood, et ühineda e-lasteaia keskkonnaga.

Kõiki muudatusi ja uuendusi saab teha 
ikkagi ainult koos, meeskonnana. Õpetajad 
peavad otsustama, kuidas edasi minna.

otepää lasteaia direktor marJu ilistom

Olen Otepää Lasteaia 
Võrukaela maja Kaisu-
karude rühma õpetaja 
Liisi Kört. Alustasin tööd 
2014. a novembris. Selle 
lühikese aja jooksul olen 
läbi viinud mitu üritust. 
Viimati korraldasin ema-
keelepäeva. 

Tekkis idee siduda ema-
keelepäev Mõmmi aabit-
saga. Mõeldud, tehtud! 
Lastel tuli külla karu, kes 
laulis Mõmmi aabitsast 
tuntud laule, tantsis ja 
mängis nendega sõna-
mänge ning esitas küsi-
musi. Mõmmi rääkis Kristjan Jaak Petersonist ja emakeele-
päevast. Lapsed vaatasid huviga, mida Mõmmi räägib ja teeb 
ning lõid aktiivselt kaasa.

Pärast laulmist, vestlemist ja tantsimist tutvustas Mõmmi 
aabitsaid: kukeaabits, karu-aabits jne ning rääkis, mis raamat 
see aabits on. Lõpetuseks laulsid lapsed Mõmmile laule, mil-
lega saadeti talv ära.

Nähes rõõmsaid ja rahulolevaid lapsi, sain uut energiat 
järgmise ürituse korraldamiseks.

Kaisukarude rühma õpetaja liisi Kört

Põhikooli õppekavast lähtuvalt tuleb 8. klas-
sis teha üleminekueksamina loovtöö. Selleks 
võib olla uurimus, projekt, kunstitöö või muu 
taoline töö, mille õpilane ise valib, lähtudes 
enda huvidest ja võimetest. 

Mina valisin loovtööks jalgpallitreeningu-
te korraldamise 5-7aastastele lastele Otepää 
lasteaia Võrukaela majas. Kuna ma olen ise 
käinud alates 1. klassist jalgpalli trennis ja 
minu ema töötab lasteaias, tuligi idee ennast 

Sportlik koostöö
treenerina proovile panna. Treeninguid alus-
tasin oktoobris ja need kestsid kuni märtsi 
lõpuni, üks kord nädalas, umbes 45 minutit. 

Igas trennis planeerisin aega ka jalgpalliter-
minite õppimisele, vaatasime „Jalka“ ajakirju 
ja arvutist jalgpalli klippe, uurisime jalgpalli 
raamatuid. Kui jalgpalliga olid poisid ennegi 
kokku puutunud, siis jalgpallialased mõist-
ed olid neile uued. Näiteks küsimusele: mis 
on vabalöök, vastati, et vabalöök on siis kui 
sa ennast täiest vabalt tunned. Igatahes olid 

trennid väga lõbusad. Märtsi lõpus korralda-
sin ürituse lastevanematele, et näidata, kuidas 
meie trennid välja nägid ja mida poisid on 
õppinud.

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et mulle meel-
dis treener olla ja poistega tegeleda. Arvan, et 
loovtöö tegemine andis mulle mitmeid tarvi-
likke kogemusi edaspidiseks.

Karl aarne viHm, otepää gümnaasium 
8. b klass

Käesoleval lauluaastal on Otepää Lasteaia 
Pähklikese maja lapsed eriliselt lauluhoos. Et 
õppeaasta on kohe-kohe lõppemas, ongi õige 
aeg teha kokkuvõte tehtust.

Kõik algas teadmistepäeval. Laulu ja heade 
soovidega esimesse septembrisse; oktoobri-
kuus laulud õpetajatele; novembrikuus lusti-
sime isadega; detsembrikuus koos jõuluvana-
dega. Uue aasta alguses lasteaia sünnipäev. 
Veebruari algus oli talviselt laululine. Osale-
sime esmakordselt Talveöölaulupeol ja kuu 
lõpus tähistasime Eesti Vabariigi sünnipäeva. 
Märtsikuu – kevadkuu, igal lapsel laulud 
suul! Traditsiooniline Pähklikese laulupäev 
– laulukarussell ja oodatud Otepää Laulu-
karussell. Aprillikuu esimesel päeval laulsi-
me linna sünnipäeva auks, lasteaias; osaleme 
Valgamaa laululapse konkursil.

Maikuu, lehekuu – emadepäev ja koolisaat-
mispidu. Esimesel suvekuul lastekaitsepäev 
ja Eesti lipu päev. Siis puhkus ja taas uued 
laulud suul!

Üheks põnevamaks ettevõtmiseks oli 
osalemine III Talveöölaulupeol 6. veebrua-
ri õhtul Pühajärve laululaval. Märksõna-
deks: õhtu, salapära, suur lava, õues laulmine, 
liikumine, rongkäik koos perega, ümberrin-
gi melu. Keskendumine, loovus, karastumi-
ne, kolme vahva talvelaulu õppimine, suure 
koori eestlaulmise eesmärgil. Koostöö laste-
vanematega, korraldajatega, suure koori-
ga ja solistidega. Eristumine rahvamassist: 
lasteaia plakat, hüüdlause: Pähklike, Pähkli-
ke, jee-jee-jee! Suhtlemine meediaga, raadio 
Star FM otseeetri- intervjuu. Reportaaž ja 
laulu „Kauges külas“ laulmine lasteaiast läbi 
telefoni otse raadiosse, kuna ilm ja teeolud 
olid kehvad selleks, et lastega pealinna sõita. 

Suur tänu korraldajatele!
Lasteaia muusikaline suursündmus on 

Pähklikese laulupäev – Pähklikese lauluka-
russell. Traditsiooniline, juba viiendat aastat. 
Laulda kevadiselt kaunistatud Pähklike-
se maja saalis, kõigile soovijatele, mikrofo-
ni. Siin saavad laulda kõik laulusolistid, kel 
vähegi julgust ja tahtmist ning artistlikkust 
ja lauluhäält. Ettevalmistus: laulude valik, 
omandamine, suurejooneline kontsert, põne-
vust täis päev. Iga aastaga ikka enam ja enam 
soliste. Sellele järgneb Otepää laululaps. Taas 
avatud lava kõigile laulda soovijatele. Lasteaia 
laululapsel laulis 51 laululast ja Otepää lavale 
valmistus 32 laulusolisti. Ees on ootamas 
Valgamaa laululaps. Pöidlad pihku!

Muusikaline tegevus on täiuslikem tegevus 

lasteaias. Märkamatult õpime lugema, arvu-
tama, liikuma, muusikat kuulama, vaikust 
nautima, püsivust saavutama, teistega arves-
tama. Areneb keel ja sõnavara. Tähtis on 
positiivne enesehinnang. Mina suudan, mina 
tahan, saan hakkama! 

Olen lasteaia muusikaõpetaja ja jagan oma 
teadmisi ja armastust, hoolivust ja kallisid 
kõigile lastele võrdselt. Pikk-pikk pai ja kalli- 
kalli!
...laul on pop meie seas, sõber, seda teadma 

pead!...
Laululist muusika-aasta jätku koos lastega!

otepää lasteaia Pähklikese maja 
muusikaõpetaja meeli rammul

... mõtlesid Otepää Lasteaia Otikese ja Maru-müra rühma lap-
sed, võttes osa Räpina Aianduskooli projektist „1000 sõpra“. 

Saime sõbrad kahe taime näol, millest on väga hea teed 
keeta – Paraguai suhkruleht ja sidrunmeliss. Oleme nende 
taimede kohta juba palju õppinud, näiteks suhkruleht on 300 
korda magusam kui tavaline roosuhkur, aga sidrunmeliss jäl-
legi lõhnab ja maitseb sidruni moodi. 

Teame nüüd, et taim on vaja ümber istutada kui lehed muu-
tuvad kollakaks ja juurepall tihedaks. Oskame taimi paljun-
dada pistikutest ja neile pajuokstest toitelahust valmistada. 
Igal nädalal on aianduskoolil meile uus ülesanne ja üle nädala 
saadame raporti, kuidas taimed on kasvanud: lehtede arv, 
taime pikkus, pistikute juurutamine jne. 

Tore on see, et saame nende ülesannete täitmisel erinevaid 
ainevaldkondi lõimida. Projektis osalemine annab hea võima-
luse kasutada suunatud uurimuslikku õpet ehk avastusõpet. 

Sellises õppemeetodis on laps aktiivne tegutseja ning haa-
ratud on tema kõik meeled: kuulmine, nägemine, haistmine, 
maitsmine ja kompimine. Laps õpib avastusõppes läbi enda 
kogemuse. Ütleb ju Hiina vanasõnagi: „Ma kuulen ja ma 
unustan, ma näen ja ma mäletan, ma teen ise ja ma oskan 
(saan aru)!“

Ilusat kevadet ja taimede kasvatamist!

otikese rühma õpetaja Pilvi levin

Sõpru pole kunagi 
liiga palju...
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Õues on lahe!

L ähtudes meie lasteaia käesoleva õppeaas-
ta teemast: tervisekasvatus läbi õuesõp-
pe, tekkis idee, et meil võiks olla kindel 

koht õuesõppeks. 
Selline suurepärane koht on meil lasteaia 

vahetus läheduses, nii öelda „aia taga“ olemas. 
Seal on erinevat taimestikku, putukaid, linde, 
looduslikke vorme, võimalus puu otsa ronida ja 
väike madal veekogu. Suur väärtus on õuesõp-
pe kohal, kuhu saab pidevalt tagasi minna ja 
kindel paik tekitab ajapikku „kodutunde“. 
Lisaks on ühe asukoha kasutamisel eri aasta- 
aegadel mitmeid eeliseid. 

Siinkohal tänusõnad EELK Otepää Maarja 
kogudusele, kellelt saime maa kasutamiseks 
loa. Paik on meile armsaks saanud ja õuesõpe 
sai tõelise hoo sisse. Eriti kevade saabudes on 
tore näha, kuidas lapsed looduse tärkamisele 
kaasa elavad ja pisemaidki muutusi meie platsil 
märkavad. 

Meil on  mõnus istumispaik puupakkudel ja 
plaan on järk-järgult kohta edasi kujundada.  

Laste arvamused õues õppimisest:

Tomi: õues jääb mulle kõik paremini meelde, 

Pähklikese maja õppeaasta teemaks on tervisekasvatus läbi 
õueõppe. Vastavalt selle õppeaasta teemale ja lasteaia mo-
tole toimus munadepäevale pühendatud üritus õues, nii 
nagu paljud teisedki üritused. Vihm ei hirmutanud ei lapsi 
ega õpetajaid. 

Lepatriinu rühma õpetajad olid iga rühma jaoks valmista-
nud paberist ja liimist õhupalli peale kleepides suured mu-
nad, mida lapsed vaatamata vihmale lustiga õues värvisid. 
Tegevuse varjatud eesmärk oli värviõpetus. Lapsed pidid 
värve tundma, neid nimetama ja vanemad lapsed segasid 
põhivärve saamaks uusi värvitoone. Auhinnaks pidid lapsed 
leidma õuealalt nende rühmale antud ümbrikuga sama värvi 
kommidega munakarbi. Munad said värvitud ja magusat 
jätkus põske pista.

Võrukaela maja õues käis samuti vilgas tegevus. Seal män-
giti, tantsiti, otsiti juhiste järgi oma rühma munakorve, et ha-
kata mune värvima. Ilm ei seganud kedagi Inglased ütlevad, 
et pole halba ilma, on hoopis ilmastikule mittevastav riietus.

Lepatriinu rühma õpetaja ÜLLe Perv

Munade värvimine õues

sest seal on rahulik ja õues on värske õhk. 
Johannes: õues on lihtsam joonistada, toas 
ma ei teadnud, kuidas päriselt on, õues nägin 
kuidas on ja sain kohe aru, et kõik on teistmoo-
di. Anett: õuesõppeplatsil on lihtsalt nii hea 
olla ja on palju ruumi otsimismängu mängida. 

Laur: seal on mägi ja mäe otsast saab kaugele 
vaadata. Mirko: seal on vaikne, saab paremini 
puid vaadata ja loodust lähemalt uurida.

võrukaela maja õpetaja Liana vihm
Nii kõlab Otepää Lasteaia käesoleva õppeaasta õppetege-
vuste moto.

Meie lasteaed liitus Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) 
võrgustikuga 2011. aastal. Tervis – see on hea olemine, hea 
enesetunne ja rahulolu ümbritsevaga, tegutsemine värskes 
õhus on aga tervise nurgakivi.

Tervisemeeskonna liikmed täiendavad oma teadmisi ja va-
hetavad kogemusi Tervist Edendavate Lasteaedade suve- ja 
talvekoolitustel Nelijärvel ning jagavad oma teadmisi kaas-
töötajatele.

Lasteaias käsitleme teemasid, mis toetavad tervislikke elu-
viise, väärtushinnangute ja käitumisnormide kujunemist. Igal 
aastal toimub lasteaias südamenädal, leiva- ja piimanädal ja 
juurviljanädal. Korraldatakse tervislikke eluviise puudutavaid 
üritusi nii lasteaialastele kui töötajatele. Kogu töötajaskon-
nale on korraldatud täiendkoolitused „Tasakaalu hoidmine 
õpetajate töös”, „Meeskonnatöö” ja „Naeruteraapia”. Plaanis 
on koolitus uutest suundadest pedagoogikas ja lastepsüh-
holoogias. Käidud on jalgrattamatkal, kevadel on tulemas 
väljasõit Rõugesse, et sportlikult puhata, teha kokkuvõtte 
õppeaastast ja arutada uue arengukava eesmärke.
Alates liitumisest TEL-võrgustikuga seame õppeaasta algul 
põhieesmärgid, mis hõlmab tervise erinevaid tahke (füüsiline, 
vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne).

Eelmisel õppeaastal oli põhieesmärgiks lapse vaimse ja 
emotsionaalse tervise toetamine lasteaias – väärtuskasvatus. 
Võrukaela maja Mürakarude rühm on ühinenud „Kiusamisest 
vaba lasteaed” liikumisega, kuid omal viisil ja erinevaid me-
toodikaid jälgides tegelevad kõik rühmad väärtuskasvatusega, 
vastavalt sellele, millised väärtused on konkreetsele rühmale 
olulised. Sõbralikus ja toetavas õhkkonnas tunneb nii laps 
kui täiskasvanu, et temast hoolitakse ja teda väärtustatakse.
2013/2014 õppeaasta lõpuks valmis väärtuskasvatuse me-
toodilisi materjale sisaldav õppematerjalide kogu.

Käesoleva õppeaasta eesmärk on lapse füüsilise tervise 
toetamine – õuesõppe. Värskes õhus õppimine läbi mängu 
hoiab nii lapsed kui täiskasvanud tervete ja rõõmsatena. 
Õppeaasta lõpuks valmiv õppematerjalide kogu sisaldab 
sedapuhku õue õppemänge, mida õpetajad on kasutanud 
ja tutvustanud ka kolleegidele.

Otepää Lasteaia tervisemeeskond soovib kõigile päikeselist 
kevadet ja head tervist!

Ega laps päeva ja vihma 
käes ära ei sula!

I ga aasta 1. märtsil tähistame meie lasteaia 
sünnipäeva. Sel aastal sai Pähklikese maja 
42. aastaseks. Traditsiooniks on saanud, et 

rühmad korraldavad sünnipäeva kordamööda. 
Sel aastal oli pidu Krõlli rühma korraldada. 

Üritus  algas direktor Marju Ilistomi heatu-
julise õnnitluskõnega. Seejärel otsustasime teha 
teisiti kui tavaliselt ja esitada kerge huumoriga 
vürtsitatud näidendi “Punamütsike” II osa eel-
kõige meie pere täiskasvanud liikmetele. Kindel 
oli see, et suuremast osast näidendi sisust said 
aru ka lapsed. Lapsed nautisid neile tuttavaid 
tädisid omamoodi kostüümides. Tõsise näoga 
ei olnud vist keegi. 

Enne näidendi algust tuletasime meelde, et 
kogu “Punamütsikese” II osa tegevus kulgeb 
just täpselt nii seepärast, et hunt on taimetund-

ja ja pakub joogiks nõiateed. Näidendi alguses 
tulevad Punamütsike ja vanaema psühholoogi 
juurde rääkima, mis nendega vanaema majas 
juhtus. Lõpptulemusena peavad nad hunti oma 
emaks, sest nad tulid hundi kõhust välja. 

Psühholoog on hämmingus, et vanaema ja 
tütarlaps hunti oma sugulaseks peavad. Psüh-
holoog lahkub kabinetist, kuna külastajatel 
puuduvad vajalikud dokumendid. Vanaema 
ja Punamütsike jalutavad mööda metsateed 
vanaema majja, kus elab nüüd hunt. Hunt pole 
rahul, et tema lapsed nii kaua kodunt ära olid, 
sest metsas liigub ringi igasuguseid psühholoo-
ge. Uksele koputab Punamütsikese ema, kes on 
õnnelik, et neli päeva kadunud Punamütsike on 
elus ja terve. 

Hunt aga pakub emale nõiateed, mille tule-

musena on ka ema nõus, et õige ema on neile 
hunt. Ja nad hakkavad kõik koos vanaema 
majas õnnelikult elama. Kas tuleb tuttav ette, 
nagu päris elu kohe!

Peo keskses osa nautisime laulmist ja peo 
lõpp kulges tantsides. Lapsed jäljendasid tore-
daid tantsuvideosid suurelt ekraanilt.

Juba hommikul valmistasid iga rühma lapsed 
koos tädidega küpsise-kohupiima tordi, mida 
maiustati lõunasöögi juurde. Täiskasvanutele 
oli kohv ja maitsev eritort.

Nii soovisimegi kõigile imeilusat sünnipäeva 
ja tortide nautimist. Oli tõesti tore päev! Aitäh 
kõigile ,kes aitasid päeva rõõmsaks teha!

Krõlli rühma õpetaja ULvi Tamme

Olles töötanud õpetajana peaaegu 2 aastat, võib öelda, et 
õpetajatööga saab end proovile panna igas uues olukorras. 
Kuigi noorõpetaja kogemuse pagas on üsna väike, tuleb tihti 
võtta vastu olulisi otsuseid. Kindlasti on algaja pedagoogi 
üheks katsumuseks lapse kohanemine lasteaias – sellega 
kaasnev jonn, hirm, isutus.  

Et selliste olukordadega toime tulla ka edaspidi, asusin 
uurima Otepää valla õpetajaid ja nende käitumisviise seoses 
lapse kohanemisega, et paremini mõistma, millised on kõige 
efektiivsemad meetodid lasteiaga kohanemise soodustami-
seks. Tulemuste näol teada saadut püüan edaspidi  kasutada 
oma töös ning aidata ka teisi abivajavaid pedagooge. Minu 
enda kohanemine tööga lasteaiaõpetajana on tänu vahvatele 
kolleegidele läinud kergelt. 

Eriline tänu kogenud parnerile Lianale, kellelt olen saanud 
palju võtteid lapse arendamiseks!  

Karin maTsaLU, Otepää Lasteaed võrukaela maja õpetaja

Kohanemine lasteaiaga

Lasteaed "Pähklike" sünnipäev

Julge hundi rind on karvane (rasvane).
Hundid söönud, kõht täis (lambad terved).
Hundid söönud, lambad läinud (lambad 

terved).
Mida Juku ei õpi, seda mina tean (Juhan teab).
Sõpra tuntakse nime pidi (hädas).
Valel on lühikesed püksid (jalad).
Kui kõht täis, siis söö magusat (meel hea).
Tühi kõht on kõige halvem kõht (parem kokk).
Saun on vaese mehe sõber (tohter).
Kui hommikul lauluga, siis õhtul filmiga 

(nutuga).
Laps on perekonna hing (peegel).
Kordamine on ahvimine (tarkuse ema).
Suur tükk ajab hirmu nahka (suu lõhki).
Rääkimine hõbe, kuulmine kuld (vaikimine 

kuld).
Üheks korda mõõda, üks kord jääd ilma (üks 

kord lõika).
Igal oinal omad sarved (oma mihklipäev).
Nimi ei riku kandjat (meest).
Meest sõnast, naist netist (härga sarvest).
Igaüks on oma eest (saatuse sepp).
Kus häda kõike suurem, seal tule ja aita (seal 

abi kõige lähem).
Õnnetus ei hüüa appi (tulles).
Magavale kassile ei tule juust suhu (ei jookse 

hiir suhu).

Lapsesuu:

Lapsed arutavad omavahel, mis on suudlemine:
„Suudlemine on see, kui ema hoiab peast ja 

isa juustest!“
 ***

Tüdrukud omavahel:
„Kui me suureks kasvame, siis me saame 

endale lapsed!“
„Ja siis saame endale tatuud!“
„Jah, aga poistest saavad mehed ja nad 

lähevad nii koledateks karvasteks!“
 ***

Lapsed omavahel:
„Kui must kass, läheb üle tee, siis sülita 3 

korda üle vasaku õla.“
„Miks?“
„Muidu varastatakse sind paljaks!“

 ***
Jalutuskäigul näitab üks lastest Reede Villa 
poole ja ütleb: “Minu ema käis siin ühe tädi 
juures varbaid tegemas!“
 ***

Jalutuskäigul kiriku juurde näeme teisi lapsi, 
kes on ekskursioonil. 

Üks lastest teatab:“Näe tädi, need on kiriku-
lapsed!“

Lapsed omavahel:
„Ma olen armunud...“
„Kas sa tead, et armastus teeb pimedaks, sa 

pead endale prillid muretsema!“
 ***

„Ma lähen täna juuksurisse, mul siit kääritakse 
(näitab peapealt kuidas juukseid lõigatakse).“
 ***

„Tädi, sa võid mu homme maha tõmmata, mul 
tuleb isa!“

„Ma ka ei tule homme, ma pean sünnipäeva-
le minema kahjuks!“
 ***

„Mis on varakamber?“
“See, kus pannakse kedagi kinni.“
“Vana kamber.“
“Kamber, kus pannakse rotid ja hiired saba-

pidi rippuma!“
 ***

„Tädi, kas see on pesumasin?“
Õp: “Ei, nõudepesumasin.“
„Meil on ka kodus nõudepesumasin ja katla-

kivi!“
Õp: “Mis te selle katlakiviga teete?“
„Peseme pesu, tahad toon sinule ka?“

 ***
Lapsed mängivad hunti ja seitset kitsetalle.

Kõige pisem talleke ütleb emale:“Järgmine 
kord ole targem, ja võta meid poodi kaasa, siis 
ei saa hunt meid ära süüa!“

Kogunud ja ülestähendanud Pähklipureja rühma 
õpetajad ere PaaLa ja aive Tämm

Kaasaegsed vanasõnad!
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Jumalateenistused EELK Sangaste kirikus 

igal pühapäeval algusega kell 12.00.

Mälestamissoovid, eestpalvesoovid ja 
vaimulike talituste kohta järelpärimised:
pill@hot.ee või 5168127, 7690495.

Liikmeannetusteks ja muudeks annetusteks 
koguduse töö heaks: Swedbank
a/a  EE532200001120024871

Eripedagoog 

Erivajadusega laps vajab õppekava omandamiseks 
tavakoolis lisatuge. Selleks võib olla logopeed, 
psühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog. Meil 
koolis on kõik see tugimeeskond olemas. Meie 
koolis on kooliks ettevalmistusrühm, mis töötab 
viis päeva nädalas ja õpitakse koolieelse lasteasu-
tuse õppekava aluse. 

Ettevalmistusrühmas saame esmase teave 
lapse koolieelsest arengust. Varajane märkamine 
toimub juba sellel tasandil. Õpetaja, logopeed ja 
eripedagoog jälgivad õpilaste arengut ja toime-
tulekut rühmas ning on võimalik välja selgitada 
õpilase individuaalsed õpivajadused. 

Meie koolis on võimalus õppida ka lihtsustatud 
õppekava ja hooldusõppekava alusel. Lihtsustatud 
õppe järgi õppimine  toimub väikeklassis. Õpila-
sed õpivad eesti keelt, matemaatikat, inimeseõpe-
tust ja loodusõpetust eripedagoogi juhendamisel, 
teistes ainetes on oma klassiga. Hooldusõpet on 
võimalik teha koduõppe kaudu, kus eripedagoog 
käib kodus õpetamas.

Kõige tähtsam on selgitada välja iga õpilase 
potentsiaalne arenguvald ja õpetada siis õpilast 
selle piirides. Lapsed olen klassis paigutanud nii, 
et  õpetajal oleks last kergem aidata.

Eripedagoogina kasutan õppetöö individuali-
seerimist lähtuvalt õpilaste hariduslikest eriva-
jadustest, esitan õppematerjale raskusastmete 
kaupa, näitlikustan, tööjuhiseid sõnastan selgelt, 
kordan korraldusi, kirjutan korraldused ka tahv-
lile. Kontrollin, kas õpilane sai aru töökorraldus-
test ja -juhistest, kasutan jõukohaseid materjale. 
Kuna hariduslike erivajadustega õpilane tihti ei 
suuda täiesti iseseisvalt töötada, juhendan pidevalt 

I klassi õpiabirühmas tehakse tööd, et ennetada 
raskusi eesti keele õigekirja õppimisel, tutvutakse 
häälikute ja häälikurühmadega, õpitakse hääli-
kuid ja nende pikkusi tähtede abil õigesti kirjuta-
ma, harjutatakse ilmekat ja soravat lugemisoskust.

II-VI klassi rühmatundides osalevate õpilastega 
kinnistatakse teadmisi õigekirjareeglitest ja oskusi 
neid iseseisvalt koos eranditega õigesti kasutada.

airi KOrbUn

Sotsiaalpedagoog + karjääri-
koordinaator  

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on kohanemis-, 
käitumis- ja õpiprobleemidega õpilase tegutsemis-
võime ja toimetuleku toetamine läbi last ümbrit-
seva võrgustiku (lapsevanemad, sõbrad, kool jne). 

Koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega 
selgitan välja riskigruppi kuuluvad, erivajadusega 
õpilased (käitumisprobleemid, mitterahuldavad 
õpitulemused, majanduslikest raskustest tingitud 
sotsiaalsed probleemid, isiksuslikud probleemid, 
terviseprobleemid, koolist puudumine). Osalen 
konfliktide lahendamisel, toetades läbirääkimiste 
toimumist ja lepitust, tegelen koolikohustuse eira-
jatega. Vajadusel suunan abi saamiseks vastavate 
spetsialistide juurde. 

Karjäärikoordinaatorina annan 9. kl karjää-
riõpetuse valikainet, kus õpilased tegelevad enese, 
õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmaõppimi-
sega. Vahendan karjääriinfot, viin läbi õpilastega 
individuaalseid vestlusi tulevikuootuste ja võima-
luste kohta, korraldan karjäärialaseid üritusi ja 
õppekäike, vajadusel juhendan klassijuhatajaid ja 
aineõpetajaid. Kool on aktiivne osaleja üleriigilis-
tes karjääriteenuste arendustegevustes. 

saima TeLL

õpilast. Mõnele lapsele on vaja anda ka pikemat 
aega ülesannete lahendamiseks. 

Kuna klassis on ka lugemisraskustega lapsi, siis 
tihti peab õppematerjali šrifti suurendama, kohan-
dama tekste, lühendama lauseid. Õppematerjalide 
näitlikustamisel kasutan illustratsioone, skeeme, 
sümboleid. Tihti kasutan õpitu kordamisel tehni-
lisi abivahendeid – arvutit, nutitelefone, tahvelar-
vuteid. Klassi seintel on palju abistavaid materjale, 
mida lapsed oskavad vajadusel kasutada. 

Õpilastele on vaja õpetada ja julgustada teda 
küsima vajadusel abi. Lapsele peab õpetama 
ka oskuste integreerimist eri ainete vahel, et ta 
oskaks seostada varem õpitut või oskaks seostada 
õpitut oma isikliku kogemusega.

Olles ka koolis HEV koordinaator, kelle 
põhiülesanne on õpiraskustega ja spetsiifiliste 
arenguhäiretega õpilaste ning nende vanemate 
nõustamine ja abistamine. HEV koordinaatori-
na nõustan õpilasi nende erivajadustest tuleneva 
tugisüsteemi kujundamisel ning rakendamisel. 
HEV koordinaatorina töötan koostöös kooli õpe-
tajatega ja spetsialistidega.

marina varjUn

Logopeed

Töötan õpilastega, kellel esineb raskusi eesti keele 
tundides õigekirja omandamisel. Alustan õpilaste-
ga tutvumist alates kooliks ettevalmistusrühmast, 
kus aitan individuaalselt lapsi, kellel esineb veel 
raskusi mõne hääliku, näiteks r-i, õigel häälda-
misel. Rühmatundides omandatakse häälimis- ja 
häälikanalüüsioskus, omandatakse ja harjutatakse 
lugemisoskust, tehakse tööd sõnavara laiendami-
seks ja jutustamisoskuse arendamiseks.

Koolipsühholoog  
(kolmapäeviti 11.00 – 15.00)

Nadežda Selivjorstova on Valgamaa Rajaleidja 
keskuse koolipsühholoog.  Ta viib läbi individuaal-
set ja grupiviisiline nõustamist õpilaste enesetead-
vuse kujunemisel,  õppetööga seotud probleemi-
de lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel, 
enesehinnangu korrigeerimisel, kriisisituatsioonist 
väljatulemisel. Ta nõustab lapsevanemaid ja õpe-
tajaid kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse 
normaalse isiksusliku arengu toetamisel. Vajadu-
sel osaleb last ümbritseva koostöövõrgustiku töös.

Pikapäevarühm

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja 
järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning 
koduste ülesannete täitmisel. Pikapäevarühm on 
moodustatud I–IV kl õpilastest. Pikapäevarüh-
ma töö planeerimisel ja korraldamisel arves-
tab õpetaja õpilaste vanuselist ja individuaalset 
iseärasust, nende kodust olukorda, lapsevane-
mate(eestkostjate) põhjendatud soove ja tran-
spordivõimalusi. Õpilased võivad pikapäevarüh-
mast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal kui on 
eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga). 
Rühmas oleku ajal võivad õpilased osaleda rin-
gides ja külastada noortekeskust. Rühm toimib 
tundide lõppemisest kuni busside väljumiseni. 
Rühma tegevusteks on mängud, õues viibimine, 
õppimine. Koolis õpitu kinnistamiseks on vajalik 
ka kodune kordamine. Koolis on avatud raamatu-
kogu ja seetõttu on võimalus mitmesuguseid raa-
matuid lugeda.

PiLve KängsePP, Tiina KUKK, 
Tiina Liivamägi, Kai jääger, maarja KaLLis

Keeni Põhikooli tugisüsteem

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

E hk küll ammuilma on aeg möödas teha aastast 
2014 kokkuvõtteid, olgu siiski meie väikene 
tagasivaade eelmisele aastale lugeja ees just 

nüüd. Sest parem olla hilja, kui üldse mitte. Ning üks 
ja teine on lausa järele pärinud, millega siis Sangaste 
kirik ja kogudus oma aasta on mööda saatnud?

Esmalt vast see, mis igal aastal numbrites väljendub. 
Üheksa inimest ristitud, kümme võetud vastu leeriõnnis-
tamise läbi kogudusse, üks paar laulatatud. Igavikuteele 
on läkitatud kihelkonna peale 21 inimest. Ühest küljest 
vaadatuna on numbrid kasinad. Teisalt – kui võrdleme 
ennast ülekiriklikus arvepidamises, siis kuulub väikeseks 
ja kõrvaliseks peetud Sangaste esimese tubli kolmandi-
ku hulka Eestis. Ja on seal püsinud juba aastaid. Liikme- 
annetajaid oli läinud aastal 174. 

Kahanev rahvaarv ja paljude heade inimeste lahkumi-
ne kas siis sellest maailmast üldse või oma kodukandist 
on meie liikmete arvu kurjaks kahandajaks olnud juba 
pikki aastaid. Heaks tuleb lugeda samal ajal aga see, et 
nii mitmedki inimesed, kelle vanemad või vanavane-
mad kunagi siinkandis elanud, on oma juurte otsingul 
ka kodukiriku avastanud. Ja siit oleme juurde saanud nii 
mõnegi põhimõttekindla ja otsingutes selge nägemusega 
koguduseliikme. 

Heaks uudiseks on seegi, et kogudus on saanud juurde 
kaks vaimulikuameti kandidaadist praktikanti – Tanel 
Meieli ja Nevil Reinfeldti. Mõlemad nooremas keskeas 
mehed elavad Tartus, aga valisid oma praktikakogudu-
seks just Sangaste. Abimehed pole laita – uutest ideedest 
ja nende realiseerijatest kipubki vajaka jääma. Nende 
ettevõttel on kogudus saanud omale kodulehe Faceboo-
kis, paika on pandud plaanid kirikuümbruse korrastami-
seks ning akende ja pingistiku remondiks sel aastal. 

Möödaläinud aastal saime muinsuskaitse abiga kiriku 
tornis avariilised tööd tehtud, vältimaks edasisi vee-
kahjustusi. Sel aastal loodame torni remondiga jätkata. 
Ootamas on oreli häälestamine ja hooldus, suvine laste-
laager ja mitmed muud ettevõtmised. 

Nii et kui selle lookese lugeja küsib: miks küll kiriku 
arveldusarve number taas üles tähendatud on, siis nende 
tegevuste ja plaanide loetelu peaks andma igati piisava 
vastuse. Lisaks veel koguduse igapäevased tegemi-

sed-toimetamised, mis alates altariküünaldest lõpetades 
elektrivalgusega igal kuul ja päeval oma väljaminekuid 
nõuavad. Seni oleme Jumala ja heade inimeste abiga 
hakkama saanud, ehk jätkub meile seda edasiseks-
ki. Looja õnnistagu kõiki, kes selleks seni oma panuse 
andnud ja seda ka edaspidi teha kavatsevad. 

Tänu Sangaste valla toetusele tahame 2015. aastal taas 
kiriku lahti hoida viiel päeval nädalas “Teeliste kiriku” 
programmi raamides, mille algatajad kord ise olime, 
aga mis vahepeal unarusse jäänud. Sellega seonduvalt 
otsime suveks ka inimest, kellele võib kiriku lahti hoid-
mise ja järelvalve usaldada ja kes oleks võimeline kiriku 
külastajaile rääkima kiriku ja pisut ka ümbruskonna aja-
loost, juhatama neid kauplusesse, söögikohta ja teiste 
Sangaste vaatamisväärsuste juurde. Võimalikel soovi-
jatel paluksime endast teada anda lisatud meiliaadressil 
või telefonidel. 

Möödaläinud aastal oli Sangaste kirikus ka mitu 
toredat kirikukontserti, kavatseme neid ka sel aastal 
korraldada, kui päike meie vana pühakoja jälle soojaks 
kütnud. Vabu kohti on jagunud alati, olgem julged 
tulema, kui kuulutust silmate! 

Mida alles noor 2015. aasta meile veel uut ja huvitavat 
toob, seda teavad vast vaid inglid taevas. Anname ajale 
arutust...

eeLK sangaste koguduse õpetaja 
ivO PiLL

Meenutusi eelmisest aastast

Tulge talgutele laupäeval, 2. mail! 

TEEME ÄRA! talgute raames toimuvad koristustalgud 
Sangaste kiriku juures. 

Teeme korda kiriku ja ka ümbruse. Tööde algus kell 9.00. Lõunapausiks soojad 
joogid ja kehakinnitus. Võta kaasa reha. Muudame oma kiriku ja selle ümbruse 
kauniks!    Info Riina Pill, tel. 5127248.
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Sangaste Vallavolikogus

17.03.2015
n	 Võeti vastu 2015. aasta vallaeelarve.
n	 Taotleti luba Sangaste alevikus Kooli tänav 3 asuva kinnis-

tu hoonestusõigusega koormamiseks.
n	 Anti Keeni küla soojatorustik ja munitsipaalkatlamaja 

ASi Sanwood kasutusse.
n	 Anti vallavanemale Kaido Tambergile 2015. aasta puhkus 

vastavalt ajakavale.

Sangaste Vallavalitsuses

n	 Väljastati ehitusluba Sangaste Vallavalitsusele Sangaste 

alevikus Valga mnt 9 kinnistul asuva ehitise lammutamiseks ja 

Vaariku OÜle Vaalu külas asuval Vaariku kinnistul teenindus-

hoone püstitamiseks.
n	 Nimetati OÜ Sangaste Mõis Sangaste valla poolseks osani-

kuõiguste teostajaks Kaido Tamberg.
n	 Nõustuti Vaalu külas asuva Uue-Lombi katastriüksuse 

jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Uue-Lombi 

ja Lombimetsa.
n	 Eraldati vallaeelarvest projekti „Sangaste alevikus Valga 

mnt 9 asuva korterelamu lammutamine“ omaosaluseks 7272 

eurot.
n	 Kinnitati Lossiküla külas asuva Lahemaa kinnistu rendile 

andmiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 1975,93 euro 

suuruse pakkumise teinud OÜ Tiidumäe MRK.
n	 Määrati märtsikuu toimetulekutoetus viieteistkümne-

le isikule kogusummas 1868,74 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 

ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale 

summas 15 eurot.
n	 Määrati õpilase veebruarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpi-

laste sõidusoodustused neljateistkümnele isikule kogusummas 

298,54 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus koolitoidu kulude kat-

miseks kolmekümne kuuele õpilasele ja lasteaiakulude katmiseks 

ühele isikule.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele isikule kogusum-

mas 368,96 eurot.
n	 Määrati sünnitoetus neljale isikule kogusummas 640 eurot.
n	 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste 

kulude katmiseks toetus kahele isikule kogusummas 290 eurot.
n	 Määrati 2015. aastaks hoolekandeasutuses hooldamise 

toetus seitsmele isikule.
n	 Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
n	 Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus 

ühele isikule.
n	 Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parkimis-

kaart.

AMETLIK INFO
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Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Üleskutse „Sinu sammud loevad“  Hea Sangaste valla rahvas!

Sangaste Spordiklubi kutsub kõiki võimalikult palju värskes õhus liikuma: kõndima, jooksma, jalgrattaga sõitma. Liikumiseks saab kasutada nii valda 
rajatud kergliiklusteid kui ka kõiki muid teid.

 Seoses sellega kutsub Sangaste spordiklubi järgnevast üritustest osa võtma.

Ürituste kava
12. aprill kell 12.00 kohtume Sangaste vallavalitsuse juures kepikõnni keppidega või ilma ning lähme kõnnime Küüslaugu tallu (Ansoti talu).
15. aprill kell 18.00  kohtume Sangaste vallavalitsuse juures rulluiskudega. Sealt sõidame Keeni ja tagasi.
19. aprill kell 12.00 kohtume Sangaste vallavalitsuse juures jalgratastega, millega sõidame Kiisatamme turismitallu.
22. aprill kell 18.00 kohtume Sangaste vallavalitsuse juures, kust stardib Jüriöö teatejooks Keeni noortekeskuse juurde. Võiskonnas neli liiget.
26. aprill kell 12.00 ootame kõiki Sangaste lossi juurde kas jalgrattaga või jalgsi, kus lõpetame Südamenädala („Sinu sammud loevad“).
Osavõtjate vahel loositakse välja tervisetooteid. Tervem süda ja hea tuju kauba peale!
Kontaktisik: Rait Elvet, tel. 56648555. Lisainfo: raitelvet@gmail.com.

S õitsin ükspäev rattaga mööda kevadist 
Eestimaad. Oli ilus ja natuke porine ka. 
Lugesin koeri hoovides… või siis lugesid 

nemad hoopis mind. 
Koerte armastus ratturi vastu on üldtea-

da kuum. Haukusid nagu sõgedad ja püüdsid 
kuute maaküljest lahti rebida, et mulle ligemale 
saada. Tabasin end mõttelt, et koerad on mõni-
kord nagu poliitikud: Iial ei tea, kas lahtipääse-
nuna ja ligisaanuna nad tahaksid sind haugata, 
ainult pisut uriseda või siis hoopis lakkuda?! 
Eks vastavalt olukorrale ja persoonile võiks 
oodata ilmselt kõike variante.

Aga koerad koerteks! Mõte jooksis hoopis 

Sangaste valla 
tantsupäeva kontsert

24. aprillil kell 19 
Keeni Põhikooli võimlas. 

Esinevad valla tantsijad ja 

külalised Tsirguliinast ning Õrust.

Sissepääs tasuta

V õrreldes varasemate aastatega on toi-
munud mitmed muudatused, seega 
palun kõigil huvilistel artiklit tähe-

lepanelikult lugeda. 

KES SAAVAD TOIDUABI? 

Sotsiaalministeeriumi otsuse alusel on toiduabi 
õigustatud saama ainult kõige raskemas olukor-
ras olevad isikud:
• vastaval kindlal kuul toimetulekutoetuse 

saajad; 
• vastaval kindlal kuul toimetulekutoetu-

se taotlejad, kes küll oma sissetuleku tõttu 
oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, 
kuid kelle kohta on kohalik omavalitsus teinud 
otsuse toetust mitte maksta; 
• vastaval kindlal kuul toimetulekutoetuse 

taotlejad, kelle sissetulek pärast tasumisele kuu-
luvate eluasemekulude maha arvamist (kehtes-
tatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% 
ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri (so. jäid 
toetusest napilt ilma). 
• varjupaigateenust (kodutute öömaja) 

kasutavad inimesed öömajade kaudu.

Mitte keegi teine toidukraami ei saa, siin ei loe 
madal pension, laste arv, suured laenukulud 
vms. Kuna Toidupangal on käes kindel, „lukus-
tatud“ nimekiri ja nad annavad paki vaid seal 
nimekirjas toodud isikutele, siis ei ole mõtet 
minna kohale lootuses, et äkki saan mina ka – 
nad ei tohi toidu- abi kellelegi teisele anda. 

Samuti ei ole mõtet pöörduda vallavalitsusse, 
ka meie ei saa lisada nimekirja kedagi, keda seal 
juba ei ole. 

MILLAL SAAB TOIDUABI? 

Sel aastal jagatakse toiduabi 2 korda – kevadel 
ja sügisel. 
1) aprillis ja mais saavad toiduabi need isikud 

ja pered, kes taotlesid toimetulekutoetust 2015. 
jaanuaris ja veebruaris. 
2) oktoobris ja novembris saavad toidua-

bi need isikud ja pered, kes taotlevad toetust 
augustis ja septembris. 

Kui pere sai toimetulekutoetust muudel 
kuudel, nt. märtsis, mais või juunis, siis pere toi-

duabi ei saa. Seega, kui keegi leiab, et tal oleks 
ikkagi abi vaja, võib tulla augustis või septemb- 
ris vallamajja ja toimetulekutoetuse taotluse 
esitada – võib-olla on võimalik sattuda sügises-
se nimekirja. 

Tuletan siinkohal meelde, et toimetuleku-
toetust saab üksi elav isik, kelle sissetulek on 
peale eluasemekulude maksmist jääb alla 90 
euro kuus. Iga järgmine täiskasvanud pere-
konnaliige lisab 90 eurole toimetulekupiirile 72 
eurot ja iga laps 90 eurot (ehk siis perel, kus on 
ema-isa-laps, peab jääma kätte 252 eurot). 

Taotlus tuleb esitada igal kuul enne 20. kuu-
päeva (aga peale kõigi eluasemekulude arvete 
laekumist). 

KUS TOIDUABI JAGATAKSE, 
KUIDAS SELLE KÄTTE SAAB? 

Toiduabi jagatakse igas maakonnas omamoodi. 
Valga maakonnas on jagamispunkte 3: Valgas, 
Tõrvas ja Otepääl. 

SANGASTE VALLA PERED ON OODATUD 
1)  OTEPÄÄ JAOTUSPUNKTI aadressil Pärna 
15 Otepää (Palveränduri Koguduse maja) 
esmaspäeval, 20.04.2015 ja teisipäeval 
21.04.2015 kell 12.00 – 14.00. 

2)  VALGA JAOTUSPUNKTI aadressil 
Lembitu 2 (kunagine kutsekooli hoone, kus 
tegutseb Valga Toidupank) järgmistel aegadel: 

•  T,  14.04.2015 kell 14.00 – 15.00; 
•  K, 15.04.2015 kell 14.00 – 15.00; 
•  N, 16.04.2015 kell 14.00 – 15.00; 
•  K, 29.04.2015 kell 12.00 – 15.00; 
•  K,   6.05.2015 kell 12.00 – 15.00; 
•  K, 13.05.2015 kell 12.00 – 15.00; 
•  K, 20.05.2015 kell 12.00 – 15.00. 

Pere võib ise valida, kas on mugavam sõita 
Valka või Otepääle. Arvestama peab sellega, 
et kuupäevast ja kellaaegadest tuleb kinni 
pidada! Toiduabi jagavad vabatahtlikud, tasuta 
seda tööd tegevad abilised, kes ei saa muul kel-
laajal kohale tulla. 

Samuti on igale vallale ja linnale reserveeri-
tud oma „vastuvõtuaeg“. Muul ajal võib maja 

isegi lahti olla, kuid neil pole valmis meie valla 
nimekirju või on juba pikk järjekord õigel ajal 
kohale tulnud teise omavalitsuse inimestest. 

Käesoleval aastal TULEB TOIDUABILE 
ISIKLIKULT JÄRELE MINNA JA VÕTTA 
KAASA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT. 

Kuna Toidupanga abi jagavad vabatahtlikud 
muudest valdadest, siis ei tunne nemad kedagi 
nägupidi ja dokumenti on vaja enda isiku tõen-
damiseks. Nimekirjad on koostatud taotleja 
nimede tähestikulise järjekorra alusel. 

Juhul, kui toimetulekutoetust taotles 
pereema, toiduabile järele sõidab aga pereisa, 
siis peab ta Otepääl ütlema oma naise nime, 
et nende pere nimekirjast üles leitaks. Toidua-
bi saaja kinnitab toidu kättesaamist oma allkir-
jaga nagu siianigi. Kui ise järele minna ei saa, 
võib kedagi volitada kirjaliku volitusega. Tekst 
võiks olla järgmine: Käesolevaga volitan mina 
(nimi, isikukood) enda asemel aprillis 2015 vastu 
võtma EL toiduabi: (nimi, isikukood). Kogus x 
komplekti. Kindlasti lisada kuupäev ja allkiri. 

KINDLASTI TULEB TOIDUABILE 
JÄRELE MINNES VÕTTA KAASA OMA 
KOTT, KAST VM. ABIVAHEND TOIDUAI-
NETE KANDMISEKS. 

Arvestama peaks sellega, et toiduabi on palju 
ja see on raske, seega ühele inimesele oleks 
vaja 2 tugevat kotti või 2 kahekordset kilekotti 
(kokku 4 kotti). Kui peres on mitu inimest, siis 
peab ka kotte olema rohkem. 

MIDA SEL AASTAL SAAB? 

Käesoleval aastal on „ühe inimese komplektis“ 
3 kg tatart, 2 kg suhkrut, 1 kg nisujahu, 1 kg nel-
javiljahelbeid, 1 kg riisi, 500 grammi makarone, 
2 liitrit õli, 400 grammi rosinaid, 6 lihakonservi, 
4 kalakonservi, 2 purgisuppi, 2 šokolaadi. 

Kõik kokku kaalub umbes 15 kg. Kui peres 
on mitu inimest, siis tuleb kogus korrutada 
perekonnaliikmete arvuga, nt kolmeliikmeline 
pere saab toiduabi kokku umbes 45 kg. Palun 
arvestage seda toiduainetele järele minnes. Toi-
duabi jagatakse komplekti kaupa, ainult konser-
ve võtta vms moel asju jagada ei ole võimalik. 

PiLLe siKK, sotsiaaltöötaja 

Toiduabi saamine 2015. aastal

KEENI RAAMATUKOGU 

jagab asutuse eesruumis 
endale mittevajalikku kirjandust 
raamatukogu lahtiolekuaegadel. 

TASUTA ! 

Keeni Raamatukogu on avatud 
kolmapäeviti kell 9-18 ja reedeti kell 9-17. 

Tamm-tammide põrin tammealleel
tammedele, mis ka omamoodi Sangaste kandi 
sümbol on läbi Bergi tammearmastuse.  

N imelt Vabariigi sajandaks aastapäevaks 
on plaan istutada valda vähemalt 100 
tamme. Keeni kool on isegi tõrudest 

neid juba ette kasvatanud. Kiisatamme perenai-
ne Tuuli pakkus välja ilusa mõtte istutada need 
tammed (ja edaspidi enamgi veel) Keeni–San-
gaste kergliiklustee äärde alleeks. Ehk siis oma 
tammed saaks ettemärgitud kohtadesse istutada 
ka meie külad ja kogukonnad, pered, firmad 
jne. Tekiks nimelised lõigud ja puud. Pere võiks 
oma tamme istutada näiteks lapse sünni vms. 

puhul, pulm jne. Idee vajaks veel täpsustamist 
ja lihvimist, aga on juba samm edasi  varasema 
kogukonna tammiku rajamise mõtte teel. 

Ehk siis tulevikus, kui oma lapsed välja-
maalt tagasi ei tule, saavad EU immigratsioo-
nipumbast siia tulnud UusEesti Aafro-Eesti 
lapsed allee all tamm-tammide saatel marssida. 
(märkus nõrganärvilisematele: see on aprilli- 
nali!! :-))

Kaunist munadepühajärgset paastumisest 
taastumist neile, kes paastus ja kõigile Teile ka, 
armsad kogukonnad meil ja mujal!

KaidO Tamberg
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Pühajärve jaanituli 2015 toob lavale Eesti ja 
välismaa tantsumuusika staarid

VALGAMAA GIIDIDE ATESTEERIMINE 2015

Hea Valgamaa praegune või tulevane giid!

Ootame Sind Valgamaa giidide atesteerimisele:

21. aprill kell 15.00 infotund Otepääl Karupesa hotellis.

Tutvumine, info Valgamaa giidide atesteerimise läbiviimise kohta 
ning ootustest Valgamaa giididele.

5. mai elektrooniline test

Kohustuslik neile, kes ei ole varem Valgamaa giidina atesteeritud
ja/või soovivad oma atesteerimispiirkonda laiendada.

9. mai praktiline eksam – bussireis Valgamaal. Kohustuslik kõgile!

Atesteerimistasu: 20 EUR

Sisaldab atesteerimistunnistust, bussireisi ja lõunat. 
Tasu palume üle kanda esitatud arve alusel hiljemalt 1. mai 2015.

Eksami(d) edukalt läbinud saavad Valgamaa giidi atestatsiooni 
järgnevaks kolmeks aastaks.

Registreerumine infopäevale ja atesteerimisele kuni 15. aprillini.

Registreeruda saab siin:http://goo.gl/bmW7dI.
Rohkem infot: Otepää Turismiinfokeskus tel +372 766 1200, 

turism@otepaa.ee
Korraldaja: SA Valgamaa Arenguagentuur

22. ja 23. juunil leiab Otepää looduskaunis Pühajärve 
pargis aset juba üheksandat aastat peetav Eesti suurim 
jaanipidu Pühajärve jaanituli 2015.

Eesti parimaks jaanipeoks kuulutatud Pühajärve jaa-
nitulel tähistavad koos meie paremate bändide ja tuhan-
dete pidulistega jaanipäeva ka sellised nimekad väliskü-
lalised nagu Sigma (UK), Kate Ryan (Bel) ja Lost Fre-
quencies (Bel).

Sigma on Briti elektroonilise muusika duo, tuntud 
suvelugudega „Nobody to Love”, „Higher” ja „Chan-
ging”. Kate Ryan on Belgiast pärit laulja, World Music 
Award’i võitja, kes sai maailmakuulsaks artistiks oma 
hittidega „Désenchantée”, „Ella, elle l’a” ja „Libertine”. 
Lost Frequencies on andekas Belgia produtsent, kes 
kroonib just praegu maailma muusikaedetabeleid looga 
„Are You With Me”. Viimast peetakse õigustatult selle 
aasta potentsiaalseimaks suvehitiks. 

Kohalike artistide plejaad on juba üheksandat aastat 
toimuvale Eesti suurimale jaanitulele omane: Smilers, 
Tanel Padar & The Sun, Ott Lepland, Terminaator, 

Bombillaz, Karl-Erik Taukar ning tänavu Eestit Eurovi-
sioonil esindavad Elina Born ja Stig Rästa; peole lisab 
tantsumuusikarütme Power Hit Radio peoala otse 
rannas. Head muusikat saadavad traditsioonilised jaa-
nipäevamängud ja lõbusad tegevused, muuhulgas saab 
taas üle aastate teha benji-hüppeid Pühajärve kohal. 

Pühajärve jaanituli 2015 pakub traditsiooniliselt jaa-
nipühadel kõige mitmekesisemat meelelahutuspro-
grammi, rannas ja lauluväljakul. Pilet Eesti suurima-
le jaanipeole maksab eelmüügist ainult aprillikuus 15 
eurot, kahe päeva pilet 22 eurot. Pühajärve 2015. a jaa-
nitule piletid on müügil Piletilevis üle Eesti. 

Otepäälase kaardi omanikule kehtib Otepää Turis-
miinfokeskuses piletisoodustus mistahes piletitüübile 
40%. Ühe kaardiga võimalik soetada 1 pilet. Kaarti saab 
taotleda Otepää Vallavalitsuses. 

Pühajärve 2015 artistide video: https://www.youtube.
com/watch?v=BWjXInAfthA.

Lisainfo: www.jaanituli.ee.

17.04 – 20.04 Otepääl tervisekeskuse  juures 
21.04 – 24.04 Tõrvas tervisekeskuse  juures 

Kutsume uuringule kõiki 1953, 1954, 1955, 1957, 1959, 
1961, 1963 ja 1965. aastal sündinud naisi, kellel on kehtiv 
Eesti Haigekassa kindlustus ja kellele viimase kahe aasta 
jooksul ei ole mammograafilist uuringut tehtud. 

Haigekassa saadab eelnimetatud aastail sündinud 
naistele rahvastikuregistris oleva aadressi järgi kutsed, 
kuid andmebaasi ebatäpsuse tõttu ei pruugi kõik naised 
kutseid siiski saada – see ei ole takistuseks uuringule 
tulemisel.

Mammograafia sõeluuring on kindlustatud naisele 
tasuta. Kindlustamata naised peavad uuringu eest ise 
tasuma.

Naised, kes on sõeluuringu sihtgrupist nooremad 
või vanemad, peaksid rinnakaebuste korral pöörduma 
perearsti või naistearsti poole, kes teeb esmase läbivaa-
tuse ning suunab vajadusel rinnauuringutele. Saatekir-
jaga on ka neile naistele mammograafiabussis uuringud 
tasuta. 

Sõeluuringule pöördumiseks palume registreeruda 
telefonil 731 9411 tööpäevadel kell 8.00-16.00. Samas 
saab uuringuid teha ka arsti poolt antud saatekirja alusel.

Rinnavähi sõeluuringu mammograafiabuss Valgamaal

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimus 7. märtsil Valgamaa X Poistelaulu konkurss, mille eesmärgiks on edendada 
poistelaulu ning tunnustada laulvaid poisse. Tegemist oli nii naistepäevahõngulise avaliku kontserdiga kui ka pingelise 
võistlusega, kus osales 40 laulupoissi.

Auhinnalised kohad:
 8- ja 9-aastased poisid:
III koht - Karl Silmere Otepää gümnaasiumist, juhendaja Eve Eljand
 12-aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni:
III koht - Karl Gustav Krüünvald Otepää gümnaasiumist, juhendaja Eve Eljand

Iga vanuserühma kolm paremat solisti said võimaluse osaleda Lõuna-Eesti vahevoorus, mis toimub 14. märtsil Vil-
jandis, Sakala keskuses. 

Võistulaulmise lõppvoor toimub 11. aprillil Tartus Miina Härma gümnaasiumis.
Valga maavalitsus tänab kõiki, kes osalesid. 
Samuti kuuluvad meie tänusõnad juhendajatele, žürii liikmetele ja toetajatele.

Selgusid Valgamaa parimad laulupoisid

Jazzkaar 2015 Otepääl
Ingrid Lukas “Demimonde” (Eesti-Šveits) 

Teisipäeval, 21. aprillil kell 19.00 Otepää Gümnaasiumis.

Laulja-laululooja Ingrid Lukas naaseb taas Eestisse kontserte andma, et Jazzkaarel 
oma uut plaati „Demimonde“ tutvustada. Sel korral jõuab Ingrid pealinna kõrval ka 
Viljandisse, Otepääle, Valka ja Tartusse. Tallinna, Tartu ja Otepää kontserdid on erili-
sed, kuna Ingrid Lukas teeb koostööd andeka Eesti koreograafi Rene Kösteri ja tema 
tantsutrupiga „Twisted Dance“.

„Sukeldume tantsides haldjate, vaimude ja näkkide salamaailma ja kärarikas suur-
linna rütm tõukab meid lakkamatult edasi. Viimaks ujume muusikalisse merre, mis 
on nagu kaitsev embus ning mille algallikaks on tervendav vesi,“ ütleb oma värske 
albumi kohta Ingrid Lukas.

Pärast „We Need To Repeat“ ja „Silver Sectrets“ heliplaate annab ta välja uue al-
bumi, kus ta oma isiksuse vastuolud muusikaliselt ära lepitab. Albumil “Demimon-
de” võtab Ingrid Lukas teemaks oma muusikalise arengu, mis on tema puhul alati 
isiklik ja peegeldub ka tema laulutekstides.

Urbanistlikud biidid ühenduvad müstilise rahuliku kõlaga, suursugused keelpillid 
segunevad jõuliste bassidega ning Eesti regilaulu traditsioon sulandub kaasaegse 
lauluvormiga. Ingrid Lukas loob muusikalisi mantraid, et ennast järjekindlalt oma 
teel hoida. Nii kingib ta ka meile laule ja meeleolusid, mis avavad universaalseid 
teemasid väga isiklikul moel.
 Koosseis:
Ingrid Lukas – laul, klahvpillid, Patrik Zosso – trummid, süntesaatorid, elektroonika
Céline-Giulia Voser – tšello, vokaal, süntesaatorid, Manu Rindlisbacher – bass
Rene Köster – tantsija ja koreograaf, Helina Reinjärv – tantsija
Kristel Jänes – tantsija, Kreete Pillenberg – tantsija

Pilet 8/5 eurot.  *Sooduspilet kehtib õpilasele, üliõpilasele, pensionärile, invaliidile ja ITIC kaardi 

omanikule koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal). Piletid müügil Piletilevis ja enne 
kontserdi algust kohapeal.
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Südamlik kaastunne Eha Vuksi 
perele venna ja onu 

JOHANN UIBO
kaotusel.

Tiiu, Ele, Helgi peredega.

Mõnikord seisatub hetk, 
kuhu sõnad ei mahu.

Südamlik kaastunne Tormile 

ISA

kaotuse puhul.

OG 87. lend ja klassijuhataja

Head endised Arengu töötajad! 
Tuleme kokku ja peame 55 aasta 
peo Edgari trahteris 25. aprillil kell 
13.00. Osalustasu 12 eurot. Helis-
ta: 5819 3053, 5665 3072. 

Autode ost - tel 5839 5949

Korstnapitside, telliskorstnate 
ehitus ja korstnapühkimine. 
Tel: 55579399

Müüa küttepuid: lepp, kask, se-
gapuu (kuiv, märg). Tel. 5260859

Müüa lõhutud küttepuid (lepp ala-
tes 28 eurot/rumm, kask 32 eurot/
RM). Hind koos veoga, koorem 6 
RM. Tel. 53946271.

Müüa lõhutud küttepuid kohale-
veoga. Saadaval erinevad puulii-
gid, kask, lepp jne. Tel. 5117109

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta.5056107

Müüa metsakuiva kuuske ja mär-
ga leppa koos veoga (30-50cm). 
Tel. 5056867

Müüa seamaterjali, põranda-,  
voodri- ja terrassilauda. Transport 
tasuta. Tel 5258911

Ohtlike puude raie & hooldus, 
tel 56 866 157.

Ostan maakodu või maad Otepää 
lähistel, soovitav veekogu ole-
masolu. Võimalik ka vahetus uue 
korteri vastu Tartus või Tallinnas. 
Lisainfo: 5906 8972.

Ostan vanu merevaigust ehteid, 
võivad vajada ka parandust. 
Tel. 5639 7329

AS Techne Töökoda pakub metal-
litööde abi, ka väljasõidu korras. 
Tel 50 89 416, 76 68 292

AS Techne Töökoda tankla pa-
kub suveks rendile müügikioski 
ja varjualuse. Energiline noor, tule 
proovi iseseisvat äri ajada! 
K.Mõts, tel 50 89 416

Korralik 40a töömees teeb sise-
viimistlus- ja maalritöid, tapeeti-
mine, parkett. Tel 5191845

Noor pere ostab Otepää vallas 
maja koos maaga või maa otse 
omanikult. Tel. 5299372

Soovin üürida Otepää linnas 2- või 
3-toalist keskküttega korterit. 
Tel. 5343 9509

Ostan vanu raamatuid, märke, fo-
tosid ja postkaarte! Paku julgelt!! 
Tel. 5395 8295

Müüa Otepääl, Keskuse tänavas 
äsja renoveeritud majas 5-toaline 
madalate küttekuludega saunaga 
korter. Tel 5144324

Müün või annan üürile 4toalise 
korteri Otepääl. Tel: 529 1651

Müüa mesipuid. Tel 55524382.

Koristan vanu kodumasinaid ja 
vene elektroonika seadmeid, ka 
vanametalli tasuta. Tel 5057812

Pere üürib Otepääle või selle lä-
hedale 3-4 toalise elamispinna. 
Oodatud on kõik pakkumised. Tel: 
5622 9655.

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku.Tel: 52 91 256

Teostame EHITUSTÖID 55514574

MIIU LUIK 
23.10.1940 - 21.03.2015

ELLI KANGRO 
29.01.1926 – 15.03.2015

Südamlik kaastunne Hildale
 laste peredega ning Ehale laste 

peredega kalli abikaasa, isa, 
vanaisa, venna, onu ja vanaonu

JOHANN UIBO
kaotuse puhul.

Vilma perega

JOHANN UIBO 
03.07.1932 - 21.03.2015

Südamlik kaastunne Reinule ja 
Toomasele

MIIU LUIK

kaotuse puhul.

Naabrid Heino, Enno.

Südamlik kaastunne Hildale 
armsa abikaasa 

JOHANN UIBO

surma puhul.

Perekond Barkala, Helma ja Tiiu.

Su tugev elutahe valuliselt väsis,
ränk haigus murdis Sinu elupuu.

Mälestame head sõpra ja 
alati abivalmis naabrit

JOHANN UIBOT
Avaldame südamlikku kaastun-
net Hildale abikaasa, tütrele isa 

ning lastelastele vanaisa ja 
vanavanaisa surma puhul.
Perekonnad Kasak, Kikas, 

Nimbach, Reidolf ja Linnamägi.

Mälestame 

SALME AUKUST`I

Sügav kaastunne Johannesele ja 
poeg Andruse perele.

KÜ Hariduse 1

Südamlik kaastunne 
Arvo Täärile kalli 

EMA 

kaotuse puhul.

Techne Töökoda

Südamlik kaastunne Hildale 
abikaasa  

JOHANN UIBO
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
Valve, Leili, Hilda.

KU U LU T U S E D

Mälestus on nagu muusika,
mis ei vaiki iial,

vaid heliseb igavesti.

SALME AUKUST
02.02.1935 - 21.03.2015

Mälestame kurbuses oma 
toetajat lauluteel ja avaldame 
siirast kaastunnet abikaasale 

ja pojale perega.
Evi Savi ja vokaalansambel 

Relami.

Me mõtetes püsid sa ikka,
elad edasi meie seas.

Kallist 

JOHANN UIBOT

mälestavad ja avaldavad 
kaastunnet abikaasale ja kõigile 

lähedastele

õde Eha laste peredega.

Kas kuuled, kuis nutab su kodu 
su puudust leinates sääl.

Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl...

Kallist ema 

LAINE JAAMA
16.10.1932 - 15.04.2014

mälestab 1. surma-aastapäeval 
tütar Urve perega.

Südamlik kaastunne Ago Tääri 
perele kalli ema, ämma

ja vanaema

HELJU TÄÄRI
surma puhul.

Pühajärve Jahiselts

Ratastraktorite ja liikurmasinate

TEHNOÜLEVAATUSE graafik 2015. a.
Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ

11. aprill   Aakre       8.30

12. aprill  Restu   10.00
   Keeni   11.30
   Mägiste   13.30

18. aprill  Pukamõisa  10.00
   Komsi   11.30
   Palupera  13.30
   Hellenurme  15.30
   Voki   16.30

19. aprill  Nõuni   11.00

26. aprill   Kiilung (Aakre)    8.30

    Traktor  20.- EUR
    Haagis  10.- EUR

Info tel. 7663 751, 5348 4378, 5516 920.

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

Ostab Ostab 
metsakinnistuidmetsakinnistuidmetsakinnistuid

ja põllumaidja põllumaidja põllumaidja põllumaid
kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. 

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

OSTAN 

vene-aegse
fotoaparaadi
(Kiev, Fed, Zorki jne) ja 
muid fototarvikuid. Võite 
pakkuda ka vanu fotosid, 
albumeid, negatiive jne.

ALATI aus asjaajamine!
Tel. 5872 5458

Mälestame leinas kauaaegset 
head kaastöötajat

SALME AUKUSTI
Sügav kaastunne perele.

Aita, Ester, Milvi, Auli, Martha, 
Virve ja Tiia.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Johannesele ja Andrusele 

perega kalli 

SALME AUKUSTI 
kaotuse puhul.

Virve ja Silvia

Siiras kaastunne Ago ja 
Ave Tääri perele ja Reelika Tääri 

perele

HELJU TÄÄRI
surma puhul.

Vineeritehase IV vahetus

Südamlik kaastunne 
tädi Ainole, Karlile, Laurile ja 
Tormile kalli abikaasa ja isa

AIVAR OJA
kaotuse puhul.
Taggo perega

Avaldame kaastunnet Laurile ja 
Karlile kalli isa 

AIVAR OJA 

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi 75. lend

Puka 
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

II kvartalis
23. aprillil
21. mail
18. juunil

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

II kvartalis
21. aprillil
5. ja 19. mail
2. ja 16. juunil

II kvartalis
13., 20. ja 27. aprillil
4., 11., 18. ja 25. mail
1., 8., 15. ja 29. juunil 

Otepää 

Külastuskeskuse ees

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Täname Merlet, kõiki 
sugulasi, naabreid, sõpru ja 

tuttavaid, kes meie kalli

JOHANN UIBO

viimsele teekonnale 
saatsid ja tema mälestust 

kalliks peavad.

Leinajad Südamlik kaastunne Reedale ja 
tema perele kalli

EMA

kaotuse puhul.

Elvi ja Merle peredega

Mälestame 

MIIU LUIKE
Südamlik kaastunne Toomasele 

ema ja Reinule elukaaslase 
kaotuse puhul.

Perek. Edesi

Südamlik kaastunne Ehale ja 
laste peredele 

JOHANN UIBO

kaotuse puhul.

Elve ja Aavo

Avaldame kaastunnet Hildale 
abikaas

JOHANN UIBO
surma puhul.

Endised töökaaslased
Otepää lasteaia Pähklikese 

majas.

Südamlik kaastunne Ehale 
lastega venna ja onu

JOHANN UIBO

kaotuse puhul.

Riina ja Tiina

Südamlik kaastunne Hildale 
abikaasa

JOHANN UIBO
surma puhul.

Endised ja praegused 
Laulurõõmu lauljad

LINDA SULG 
02.01.1929 - 01.04.2015

Avaldame kaastunnet Hildale 
abikaasa

JOHANN UIBO

kaotuse puhul.

Perekond Mae ja Juust.
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K aitsevägi korraldab sel kevadel 4.-15. mai-
ni üle Eesti läbi aastate suurima õppuse 
Siil, mis toimub iga-aastase õppuse Ke-

vadtorm asemel ning millest võtab osa enam kui 
13 000 inimest.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terrase 
sõnul on paljud eestimaalased juba harjunud, et 
kaitsevägi korraldab igal kevadel õppuse Kevad-
torm. „Sel aastal korraldab kaitsevägi Kevadtormi 
asemel õppuse Siil, mis on suurim õppus pärast 
Eesti vabariigi taasiseseisvumist. Siilil osaleb pea 
13 000 inimest, neist enam kui 7000 on reser-
vväelased,“ ütles kindralleitnant Riho Terras. 
„Suurim erinevus tänavusel õppusel võrreldes 
varasematega on see, et kui igakevadisel Kevad-
tormil on kokku harjutanud üks pataljon, siis Siili 
puhul on põhirõhk terve jalaväebrigaadi väljaõp-
pel.“

Õppus Siil hõlmab kogu Eesti territooriumi, 
kuid suurem osa tegevusest koondub Lääne- ja 
Ida-Virumaale. Õppuse eesmärk on harjutada 1. 
jalaväebrigaadi formeerimist, selle käigus kont-
rollitakse õppusel kaitseväe ja Kaitseliidu sõjalist 
valmisolekut kiirreageerimiseks, üksuste moodus-
tamiseks ja kokku harjutamiseks ning sõjaliseks 
juhtimiseks. Ühtlasi on õppus Siil ka lõpueksam 
ajateenijatest jalaväepataljonile, mis tegutseb 1. 
jalaväebrigaadi koosseisus. Pärast õppust lähevad 
ajateenijad reservi. Õppus Siil toob tänavu kokku 
lisaks ajateenijatele, reservväelastele, kaitseliitlas-
tele ka meie NATO liitlased Ameerika Ühendrii-

kidest, Ühendkuningriigist, Belgiast, Saksamaalt, 
Poolast, Leedust ja Lätist.

Õppus Siil on jagatud kolme etappi – formee-
rimine, koostegevusõpe ja õppuse lõpetamine. 
Esimene etapp toimub 4.-8. maini, teine etapp 
9.-12. maini ning kolmas etapp 13.-15. maini.
Õppuse esimeses etapis formeeritakse üksused 

ja viiakse läbi esmane väljaõpe. See tähendab, et 
7000 reservväelast peavad kätte saama oma varus-
tuse ja relvastuse ning neist tuleb moodustada 
üksused. Teises etapis toimub 1. jalaväebrigaadi 
taktikaline õppus, mis on üksikvõitleja jaoks aja-
teenistuses õpitu kordamine. Üksuste tasemel 
on tegu esimest korda nii mastaapse harjutusega, 
sest kunagi varem pole terve brigaad koos reser-
vväelastega kokku harjutanud. Kolmandas etapis 
lõpetatakse operatsioon, hooldatakse ja tagasta-
takse varustus.

Kui reservväelased formeeritakse paljudes 
kohtades üle Eesti, siis õppuse koostegevusõpe 
ja õppuse lõpetav osa koondub Lääne- ja Ida-Vi-
rumaale, mis tähendab üle Eesti kaitseväe sõidu-
kite kolonnide liikumist. Seoses õppelahingute ja 
kolonnide liikumisega võivad teedel olla ajutised 
liikluspiirangud, seetõttu palub kaitsevägi kõigil 
autojuhtidel ja liiklejatel olla tavapärasest tähe-
lepanelikum ja jälgida liikluskorraldust. Ühtlasi 
reguleerivad liikumispiirangutega teedel liiklust 
sõjaväepolitseinikud.

Õppusel Siil osalevatel kaitseväelastel on kaasas 
ka teenistusrelvad automaatidest kuni suurema-

kaliibriliste haubitsateni. Õppuse ajal kasutavad 
kaitseväelased aga vaid imitatsioonivahendeid 
(paukpadruneid ja lõhkepakette), mitte päris las-
kemoona. Sellega seoses panevad õppuse kor-
raldajad kodanikele südamele, et kui keegi leiab 
õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et 
tegu võib olla ohtliku esemega (lõhkemata jäänud 
lõhkepakett või muu taoline), siis palutakse seda 
kindlasti mitte ise puutuda, vaid jätta meelde selle 
asukoht ja teavitada sellest kas kaitseväelasi või 
helistada telefonil 112. Ühtlasi võib õppusel kasu-
tavate imitatsiooni- ja lennuvahendite kasutami-
ne tekitada suurema müra, mis võib eriti häirida 
koduloomi. Seepärast palub kaitsevägi õppelahin-
gute piirkonnas hoida mürapelglikud koduloo-
mad siseruumides.

Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonna 
ülema kapten Viljar Kure sõnul ei ole nii suurt 
õppust võimalik korraldada vaid Eesti riigile 
kuuluvatel maadel ja kaitseväel tuleb kasuta-
da ka eraomandusse jäävaid alasid. „Loodame 
kõikide eestimaalaste mõistvale suhtumisele ja 
tahtele riigikaitsesse panustada,“ ütles kapten 
Kurg. „Lubades kaitseväelastel omal maal harju-
tada, saavad kõik eestimaalased anda oma panuse 
Eesti riigikaitsesse. Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö 
meeskond proovib kooskõlastada eramaa omani-
kega nende maa kasutamise enne õppust, kuid see 
võib olla mõnikord keeruline. Sellistel juhtudel 
palume kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist.“

Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus 

kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, aed 
vms, siis palub kaitsevägi viivitamatult ühendust 
võtta õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, 
kellega koostöös juhtum lahendatakse. Õppuse 
korraldajad paluvad inimestel, kelle vara on kah-
justada saanud, proovida fikseerida kahju tekitaja 
(auto number, väeosa nimetus või mõne kaitse-
väelase nimi) ning edastada see info tsiviil-sõjalise 
koostöö inimestele telefonil 717 1931 või e-posti 
teel kevadtorm@mil.ee.
Õppus Siil 2015 toimub peamiselt Jõhvi, Kohtla, 

Mäetaguse, Lüganuse, Väike-Maarja, Sonda 
Laekvere, Vinni ja Rägavere valdades.

Kaitsevägi korraldab tänavu mais kõigi aegade suurima õppuse

Elukestva õppe mõiste leiab meie ühiskonnas ja 
igaühe teadvuses järjest  laiemat arusaamist ja 
heakskiitu. Elame kiirete muutuste ajastul ja nagu 
kinnitavad praktika ning arvamusliidrid ja karjää-
rinõustajad, on parim viis muutustega toime tule-
kuks ise muutuda, olla valmis uusi oskusi õppima 
ja, miks mitte, ka elukutset vahetama.

Viimase majanduskriisi ajal taipasid paljud, et 
just õppimine ja seeläbi lisaeriala või täiesti uue 
eriala omandamine ning oma senise karjääri kind-
lustamine, on parim viis hoida ennast turvaliselt 
muutuste kursil ja parandada positsioone töötu-
rul. Tartu ülikooli õpetajakoolitus pakub ka järg-
neval õppeaastal selleks palju võimalusi. 

Riik vajab haritud ja mitmekesiste 
oskustega õpetajaid nii koolis kui ka 
lasteaias

Lasteaiaõpetajate erialaliidu esindajad loetle-
vad 13.02.2015 Õpetajate Lehe artiklis „Kas las-
teaiaõpetajaid koolitatakse piisavalt?“, et las-
teaiad vajavad järjest rohkem haritud lasteaiaõpe-
tajaid, rühmaõpetajaid, muusikaõpetajaid, liiku-
misõpetajaid eri- ja sobitusrühmade õpetajaid, 
logopeede ja eripedagooge. Koolivõrgu pidev 
korrastamine püstitab uued valikud ka üldhari-
duskoolide õpetajaskonna ette. Kas õppida juurde 
mõni lisaeriala või õppeaine, et tagada senine 
koormus ja kindlustada töökoht? 

2014. aastal viidi Tartu ülikoolis filosoofiate-
aduskonna eestvõttel läbi uuring  mitme aine 

õpetaja tööturu vajaduste väljaselgitamiseks. 
Uuringu tulemusena selgus, et lisaks põhikooli 
mitme aine õpetajale, on rohkem vaja ka gümnaa-
siumiastme mitme aine õpetajaid. See leevendaks 
koolis töötavate õpetajate, nagu näiteks kunsti, 
käsitöö, muusika, tööõpetuse, saksa keele jt õpe-
tajate, koormuse probleemi. Lisaks juba loetele-
tule on koolides suur puudus ka logopeedidest ja 
eripedagoogidest. 

Tartu ülikooli haridusteaduste insti-
tuut aitab, pakkudes avatud ülikoolis 
järgnevaid õppekavasid:

Koolieelse lasteasutuse õpetaja – bakalaureuse- 
õpe
Koolieelse lasteasutuse pedagoog - magistriõpe
Põhikooli mitme aine õpetaja - magistriõpe
Eripedagoogika – bakalaureuseõpe
Eripedagoogika ja logopeedia - magistriõpe
Kasvatuseteadused – magistriõpe
Kutseõpetaja –  bakalaureuseõpe
Hariduskorraldus – magistriõpe

Loe rohkem: http://www.ht.ut.ee/et/sisseastumine

Otsuse tegemisega kiirustama ei pea, alustada 
võib ka täienduskoolitusest, kus samm- sammult 
soovitud eriala omandamise poole liigud, võttes 
tasemeõppe aineid täienduskoolitusena. Vaata 
lähemalt: http://www.ht.ut.ee/et/taiendusope/tase-
meoppe-ained-taiendusoppena.  

Aeg õppimiseks on küps, 
ehk mõned head võimalused elukestvas õppes osalemiseks

Avatud ülikoolis saab õppida tasuta, 
sõltumata vanusest ja ametist

Avatud ülikool on mõtteaine neile, kes juba tööta-
vad, kuid ei ole veel omandanud antud töökohal 
nõutud haridust, aga ka neile, kes on juba mõne 
ameti selgeks õppinud, kuid vajaka jääb oma 
oskuste edasiandmisest kolleegidele, teistele õppi-
jatele. Ja muidugi neile, kes on muu ameti kõrvalt 
avastanud huvi õpetamise, kasvatusteaduste vastu. 

Avatud ülikooli õppevormis passib ka neile, kes 
juba aastaid on koolis või lasteaias õpetajaametit 
pidanud, kuid nüüd valmis lisaerialasid õppima, et 
jätkata senisel töökohal veelgi vajalikumana, sest 

tuleviku kool vajab rohkem mitme aine õpetajaid 
ja erinevate lisapädevustega personali. Avatud 
ülikooli õppevorm toetab pere ja töö kõrvalt 
õppimist, toimub tsüklitena kord kuus nädalalõp-
pudel ja ning on õppijale tasuta.

Ootame kõiki huvilisi 10. aprillil kell 15-17 toi-
muvale avatud ülikooli infopäevale Tartus-
se Salme 1a aulasse! Info Eeva Kumberg, tel 
5251852.

eeva KUmberg
Tartu ülikooli haridusteaduste instituut

SPAA ERIPAKKUMISED!
 

Valik mõnusaid protseduure -40 %.

    tavahind 

Infrapunasaun 20 min     2,40   4.-
Soe savipadi 20 min     4,20    7.-
Kõrgsooturba soojendus 20 min     4,20    7.-
Soolakamber 30 min     4,80    8.-
Parafiinihoolitsus  
kätele või jalgadele 15 min     6.-  10.-
Massaaživann  
erinevate ekstraktidega 15 min     6.-  10.-
Osaline massaaž 20 min     8,40 14.-
Klassikaline maniküür 60 min   15.- 25.-
Klassikaline pediküür 60 min   20.- 34.-
India peamassaaž 45 min   18.- 30.-
Parafango ala- või ülakehale 60 min  18.- 30.-
Kooriv hoolitsus  
Surnumere sooladega 60 min   24.- 40.-

Pakkumine kehtib kuni 30. aprill 2015.
Info ja broneerimine märksõnaga „Otepää Teataja“ telefonil 76 65 555 või spa@pjpk.ee.

Esmaspäeviti kell 19 VESIVÕIMLEMINE!

Paluperas 
on avatud 

REHVITÖÖKODA. 

Sõidu- ja veoautode, 
traktorite rehvitööd. 

Eelregistreerimine 
tel 526 9983.

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Otepää Aianduse- ja 
Mesinduse Seltsi 

aasta üldkoosolek toimub 
laupäeval, 11. aprillil 
algusega kell 11.00 

aiandusmajas J.Hurda 5.
Päevakord: Aruanded, 
sõnavõtud, valimised.

Palume aktiivset osavõttu.
juhatus
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