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Valgamaa tantsupidu „Tants – hinge
peidetud keel“ toimub Otepääl

PALUPERA
vald
PUKA
vald
OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

Ehtigem Otepää
4. juunil
lipuehtesse!

Tantsupeol osaleb 76 kollektiivi tuhande
osalejaga, sh 33 laste, 31 täiskasvanute
tantsu- ja 12 võimlemisrühma.
Tantsupeo pealavastaja on Otepää
gümnaasiumi õpetaja Kaire Ojavee.
Teda abistavad liigijuhid Inna Kallas,
Heli Veerme, Eva Kosk, Krista
Sumberg, Aili Mägi, Tiina Kukk, Ulvi
Riitsalu, Angela Toome, Anne Jaakson
ja Valdeko Kalamees. Tantsupeo vahetekstid teeb Margus Möll.
Repertuaaris on mitmeid Kagu-Eesti
tantsupeo tantse ja peo tuli kustub lauluviisi „Pühajärv“ saatel. Võimlemisrühmade esitavad Tartu võimlemispeo
„Võimle ja sära“ kavasid. Memmede
tantsurühmade liigijuht Anne Jaakson
tegi seekord ise uue tantsu „Tahan tantsida“ oma liigirühmale.
Tantsupidu toetavad Valga Maavalitsus, Valgamaa Omavalitsuste Liit, Eesti
Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ja Valgamaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri Keskus, Otepää Vallavalitsus,
Tehvandi Spordikeskus SA, Kaitseliidu Valgamaa Malev ja helitehnika eest
kannab hoolt Karl Karpov.

4. juunil 2015 on Eesti lipu õnnistamise
131. aastapäeva puhul lipupäev.
Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lipu võivad
heisata ka kõik teised.
Head otepäälased – Otepää on Eesti
lipu häll. 4. juunil 1884. aastal kogunes
24 eesti soost haritlast Otepääle, et pühitseda ja õnnistada Eesti Üliõpilaste Seltsi
sinimustvalge lipp. Eesti iseseisvumisel
sai riigilipuks sinimustvalge rahvuslipp.
Tähistagem siis Eesti lipu sünnipäeva
lippude heiskamisega! Ehtigem Otepää
linn selleks ajaks lipuehtesse!
Head Eesti lipu 131. sünnipäeva!
Otepää Vallavalitsus

Head Otepää valla asutused,
organisatsioonid, seltsingud
ja ettevõtjad!
4. juunil 2015 tähistame Eesti lipu 131. sünnipäeva rongkäiguga Lipuväljakult Otepää kirikumõisasse. Kes soovib rongkäigust osa võtta, ootame
teid koos oma asutuse lipuga kell 9.45 Lipuväljakule. Tule ja tähistame
koos Eesti lipu 131.juubelit!
Palume rongkäigus osalemise soovist teada anda kuni 03.06.2015
e-posti aadressil: monika@otepaa.ee või telefonil 505 8970.

Tänavune rattaralli
Otepääle ei tule
34. Tartu rattaralli toimub 31. mail. Stardija finišipaik on traditsiooniliselt Tartu kesklinnas Turu tänaval. Pärast stardipaugu
kõlamist suundutakse aga üle Võidu silla
Narva maanteele ning edasi juba suunaga
Jõgeva poole.
Seekord on Lõuna-Eesti kuplid asendunud Vooremaa maaliliste vaadetega.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
11.05.0215
n

Väljastati Tartu Spordiseltsile “Kalev” ehituslu-

ba Arula külas Madsa Puhkeküla maaüksusel ehitise
(söökla) laiendamiseks.
n

Väljastati Kristel Danielile ehitusluba Otepää val-

lasiseses linnas Kopli tn 7 maaüksusel ehitise tehnosüsteemi (küttesüsteem) muutmiseks.
n

Väljastati Madis Niilole ehitusluba Tõutsi külas

Metsa maaüksusel ehitise (üksikelamu) rekonstrueerimiseks.
n

Väljastati Toivo Raigile ehitusluba Otepää vallasi-

seses linnas Kolga tee 20a maaüksusel ehitise (üksikelamu) rekonstrueerimiseks.
n

Väljastati mittetulundusühingule Eesti Andme-

sidevõrk ehitusluba Kastolatsi külas, Otepää külas ja
Vana-Otepää külas fiiberoptilise sidevõrgu rajamiseks.
n

Väljastati Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutu-

sele kasutusluba Otepää vallas ELA078 Otepää-Sihva-Kooraste mikrotoru süsteemi ja fiiberoptilise sidekaabli kasutuselevõtuks.
n

Anda ühele kodanikule tasu eest üürile Otepää

vallasiseses linnas Koolitare 3 asuva korterelamu korter
nr 1, suurusega 14,2 m².
n

Täiendati Otepää Vallavalitsuse 2015. aasta han-

keplaani.
n

Kinnitati lihthanke Otepää valla tänavate remont

2015 tulemused. Tunnistati pakkujad AS Teede REV-2
(registrikood 11402434), Aktsiaselts Eesti Teed (regist-
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Veel saab esitada ideid Otepää 900
tähistamise ideekonkursile
2016. aastal täitub
Otepää esmamainimisest 900 aastat. Otepää
Vallavalitsus kuulutas
välja sündmuste ideekonkursi.
Eesmärk on leida
ideid, et väärikalt tähistada Otepää esmamainimise aastapäeva.
Konkurss kestab 1.
juunini 2015.
Konkursist
on
oodatud osa võtma
kõik huvilised, kes
soovivad anda oma
panuse Otepää 900
tähistamiseks.
Ideekonkursi auhinnafond on 900 eurot,
esitada võib igas žanris ideid: kultuuri-, spordi-, meelelahutusüritused, filmi-video, jne projektid.
Konkurss kestab 1. aprillist kuni 1.
juunini 2015.
Otepää 900 programm kestab
kogu 2016. aasta ja sel ajavahemikul peab ka toimuma konkursile

AMETLIK INFO
ühingule Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla 100
eurot Valgamaa Noorte Suvekooli läbiviimise toetamiseks.
n

Määrati Rally Estonia Mittetulundusühin-

gule 17. - 19. juulil 2015. a toimuva spordiürituse
auto24 Rally Estonia 2015 korraldamiseks toetus
summas 1000 eurot.

Dokumentide vastuvõtt
Otepää Gümnaasiumi
järgmise õppeaasta 10. klassidesse
algab kohe pärast põhikooli eksamiperioodi lõppu ning avaldusi võtab
kooli kantselei suvel vastu kuni
9. juulini ning pärast suvepuhkusi taas
10. augustist kuni 25. augustini.
Infotund 10. klassidesse astujatele on
27. augustil 2015 kell 11.00.
esitatud sündmus. Laekunud ideed
vaatab üle Otepää 900 komisjon ja
hiljem pannakse need rahvahääletusele, võitnud ideede edaspidist
elluviimist toetab Otepää Vallavalitsus. Võitja selgitatakse välja 2015.
septembris.

Konkursi tingimuste kohta saab
lisainformatsiooni Otepää valla
kodulehelt www.otepaa.ee.
Kutsume kõiki üles esitama ideid
Otepää 900 tähistamiseks!
MONIKA OTROKOVA

rikood 12249762) ja RoadWest OÜ (registrikood

Gümnaasiumis õppima asujatel on
võimalik valida järgmisi mooduleid: meedia, majandus, riik ja ühiskond, loovus, liikumine ja tervis,
tehnoloogia, turism, loodus, humanitaar.
Dokumentide vormid ja lisainfo õppimisvõimaluste ning õpilaskodu kohta
kooli kodulehelt www.nuustaku.edu.ee.

11137400) vastavaks hankedokumentides esitatud
kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate
AS Teede REV-2, Aktsiaselts Eesti Teed ja RoadWest
OÜ poolt esitatud pakkumused vastavateks, kuna need

Eterniidijäätmete kogumise projekti V voor

vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim maksumus) tunnistati
edukaks pakkumuseks pakkuja RoadWest OÜ poolt
esitatud pakkumus summas 21 509,60 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast
madalaima hinnaga pakkumus.
18.05.2015
n

Väljastati OÜ-le Lemmik Mees projekteerimistin-

Algas eterniidijäätmete kogumise
projekti V vooru ettevalmistamine. Projekti raames saavad etteregistreeritud isikud üle anda Valgamaa kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta.
Kogumispunktides
võetakse eterniidijäätmeid tasuta vastu
registreeritud koguses.

Juhime tähelepanu sellele, et
projekti koostamine ja hindamine võtab pikemat aega. Positiivse
rahastamise otsuse puhul eterniidijäätmete kogumise V voor
toimub hinnanguliselt kevad/suvi
2016.
REGISTREERIMISVOOR on
avatud kuni 30.06.2015. Registree-

rimiseks palume saata täidetud
registreerimisleht Otepää Vallavalitsuse e-posti aadressile: vald@
otepaa.ee või tuua Otepää Vallavalitsusse aadressil Lipuväljak 13,
Otepää. Palun veenduge, et teie
registreerimisleht jõudis adressaadile.
Otepää Vallavalistuss

gimused Sihva külas Aida maaüksusel laoplatsi ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Leonhard Weiss Energy AS-ile projek-

teerimistingimused Märdi külas Kaasiku kinnistu liitumise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Elektrilevi OÜ-le kasutusluba Vana-

Otepää külas Pooskasuu alajaama 0,4kV maakaabelliini
ja kaabli- ja liitumiskilbi kasutuselevõtuks.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest

kaks isikut.
n

Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusum-

mas 384 eurot.
n

Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384

eurot.
n

Määrata ühekordne toetus kolmele isikule kogu-

summas 251 eurot.
n

Otsustati arvata Siim Kalda Otepää esmamaini-

mise 900. aastapäeva tähistamise ettevalmistamiseks
moodustatud ajutise vallavalitsuse komisjoni koosseisust välja.
n

Eraldati Otepää valla 2015. aasta eelarve realt

“Üldmajanduslikud arendusprojektid” Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule 2000 eurot Ilmjärve Jumalailmumise kiriku restaureerimistööde kaasrahastamiseks.
n

Eraldati kultuurieelarve reservist kultuuriüritu-

se toetus alljärgnevatele kultuuriühingutele: 1.1 Mittetulundusühing Kell Kümme (registrikood 80189224,
taotleja esindaja Roman Baskin) ajavahemikul 16. juuli
- 7. august 2015. a etendatava suvelavastuse “Miljonite lemmik” korraldamiseks 800 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Leigo Kontserdid (registrikood 80229550,
taotleja esindaja Tiiu Tamm) 31. juulil - 1. augustil 2015.
a toimuva ürituse „Leigo Järvemuusika 2015“ korraldamiseks 192 eurot.
n

Eraldati Otepää valla 2015. aasta eelarve realt

“Üldmajanduslikud arendusprojektid” mittetulundus-

Hooliv ja ühendav tunne

K

a Otepää Aedlinna Seltsingu liikmed kuulusid
nende 43 000 talgulise
hulka, kes 2. mail Eestimaal talgutöid tegid. Tahtsime meiegi oma
panust anda ilusama ja puhtama
kodukoha heaks.
Kuna iga kogukond saab ise
otsustada oma tööd ja tegemised, siis soovisime korda teha oma
pargi ja jalgpalliväljaku äärse tee,
et nii meie külalistel kui ka meil
endil oleks mõnus Pühajärve äärde
ujuma ja puhkama minna.
Meele tegi mõruks, et suur
hulk aega kulus lihtsalt rämpsu ja
sodi koristamisele, sest on selliseid inimesi, kes ei oska lugeda, et
pargi ääres olevad prügikonteinerid ei ole oma isiklike olmejäätmete
ladustamiseks mõeldud. Need on
ikka plast- ja paberpakendite jaoks
ning hea on, kui need pakendid eelnevalt ka kokkusurutud oleksid, et
vähem ruumi võtaksid.
Korduvalt on prügikonteinerid
nii täis veetud, et kaanedki enam
peale ei mahu või on rämps lihtsalt
konteineri kõrvale maha visatud.
Tuul ja varesed lennutavad seda

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

mööda jalgpalliväljakut ja koduaedasid. Inimesed korjavad need
üles (inetu on ju), panevad oma
prügikastidesse ja maksavad ise
selle äraveo eest. Prügikonteinerite ümbrusest on lausa prügimägi
saanud ja prügivedajad ju ümbrust
ei korista, seda teevad ikkagi meie
omad inimesed, kellel on häbi niisugust pilti vaadata.
Kui arvatakse, et konteinerid on
kõrvalises kohas ja keegi ei näe,
mida tehakse, siis eksitakse väga,
Naabrivalve töötab meil korralikult
ja kirja pannakse kõik. Loomulikult
need inimesed ei tulegi talgutele,
kes kaas- elanikest lugu ei pea prügi
maha loopides või oma koeraga
teeääri reostades, sest milleks
vaevuda oma koera järel koristamast. Vanal ajal pühkisid aedlinna inimesed oma tänavagi luuaga
puhtaks.
Rahvast kogunes oodatust
rohkem ja vihm ning külm ei takistanud tõelistel talguhuntidel töötegemist, sest igas töös leidub alati
üks suhkrutükk, mis teeb pipratera
magusaks, nagu laulusalmgi ütleb.
Kui inimene ikkagi väärtustab oma
Toimetuse kolleegium: Kalev Laul,
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

kodukohta, siis saab ta ka aru kui
olulised sellised talgud on.
Teeme Ära talgud ei olegi kellelegi ärategemiseks, vaid ikka koostegutsemiseks.
Rõõmustatakse
nende üle, kes tulid kohale ja kaasa
lõid. Tänu Sinule on Eestimaa taas
parem ja kenam nii meie ümber kui
meie sees. (Tarmo Tüür, Teeme Ära
juht).
Eraldi täname neid, kes juba teist
aastat on meid toetanud või talgutel osalenud: Luule Saar, Marju
Ilves, Tõnis Vajakas, Valdur Sepp,
Sirje Möldre, Mariann Vaske ja
Maarja Raua pere, Silvia Rõõmussaare pere, Enla Odamus, Silvia
Mägi ja Ene Kelder ja ka kõiki
neid, kes kaasa lõid, aga ennast
kirja ei pannud. Täname ka a/s
Tere Piim maitsvate toodete eest.
Otepää Aedlinna Seltsing

Otepää ja Valgamaa
turismi koordineerib
nüüdsest üks asutus
Otepää turismipiirkonna arendusorganisatsioon SA Otepää Turism ja SA Valgamaa
Arenguagentuur tegutsevad ühtse organisatsioonina alates 05.05.2015.
"Ühinemise eesmärgiks oli vähendada seniseid dubleerivaid tegevusi ning suurendada võimekust. Otepää Turismiinfokeskus on
suveperioodil avatud iga päev, täiendavalt
on loodud lisatöökoht, mis võimaldab turismiinfokeskust ka talvisel perioodil rohkem
avatuna hoida. Valgamaale tervikuna oleme
loonud kolm turismiinfo jagamise keskust:
Otepää Turismiinfokeskus, Valga Külastuskeskus ning turismiinfopunkt Tõrvas," ütles
Ene Reedi, kes nüüdsest töötab Valgamaa
turismiarendusjuhina.
Reedi sõnade kohaselt jätkuvad kõik senised turismialased tööd ja tegevused. Esmajärjekorras püütakse parandada Otepää
turismikoduleheküljel ning teistes sotsiaalmeedia kanalites info liikumist. Juba 6. juunil. on plaanis teha turismihooaja avaüritus
Pühajärvel, Otepää jooksutuuri raames, kus
on kõigil ettevõtjatel võimalus tulla enda
suviseid tegevusi tutvustama.
SA Valgamaa Arenguagentuuri juhataja
Rein Org sõnas, et organisatsioonide ühinemise käigus on loodud turismitöötajatest
meeskond, kes nüüdsest saavad tegeleda
ühistel alustel, korraldada turismiarendustööd, koostööd ettevõtjatega ning info jagamist klientidele kiiremini ja ühtlasemalt
kogu maakonnas.

Reedel, 22. mail kell 18.00 Otepää
Muusikakooli saalis
muusikalise eelkooli
kevadkontsert.
Kolmapäeval, 27. mail kell 18.00
Otepää Gümnaasiumi aulas
Otepää Muusikakooli
kevadkontsert.

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 5. juunil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Pühajärve Puhkpilliorkester
tähistas 90. sünnipäeva
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Kultuurikalender
23. mail kell 18 Tehvandi staadionil Valgamaa
tantsupidu.
1. juunil kell 10-13.00 Otepää Gümnaasiumi staadionil Laste-kaitsepäeva tähistamine. Ponid,
näomaalingud, vahupidu. Kaasa löövad Kaitseliit
ja Otepää naiskodukaitsjad, Päästeamet, Politsei,
Loodusturism OÜ, J.J.Street

3. juunil Otepää Gümnaasiumis G.Wulff-Õie
mäletusüritus.
4. juunil Otepääl Eesti lipu päev.
4. juunil kell 19.00 Otepää Maarja kirikus
pidulik kontsert-jumalateenistus. Kontserdil
esineb Tallinna poistekoor, dirigent Lydia Rahula.
Jumalateenistusel teenib EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa. Kontsert on tasuta.

7. juunil kell 16.00 Otepää Palveränduri kirikus
Pille Lille Muusikute Fondi kontsert sarjast
"Hingemuusika". Pühendatud Maarjamaa 800
teema-aastale. Tasuta. Mati Kõrts (tenor), Sigrid
Kuulmann-Martin (viiul), Marko Martin (klaver)

Otepää valla aasta ema
Otepää Naisselts valis aasta ema 2015, kelleks sai
Pühajärve Põhikooli klassiõpetaja Krista Sumberg.

Otepää Muusikakooli vastuvõtukatsed
toimuvad 1. ja 2. juunil kell 12.00-18.00
Koolitare 7 II korrusel.
Info: tel. 5303 3037, 765 5109 või e-mailil: muusikakool@otepaa.ee.
Katsetele tulles valmistada ette üks laul!
2015/2016 õppeaastaks toimub vastuvõtt järgmistele erialadele ja õppekavadele:
• muusikakooli põhiastme klaveri, akordioni, viiuli, klassikalise kitarri, erinevate puhkpillide - klarnet, plokkflööt, trompet, tromboon, tuuba, metsasarv - erialadele.
Muusikakooli põhiastmes õppimine kestab üldjuhul 7 aastat. Alates 3. klassist on lapse arengust ja võimetest lähtuvalt võimalik õppida põhi- või üldõppe õppekava alusel.
• Muusikalisse eelkooli ootame (5) 6-7(8)aastaseid lapsi.
Eelkoolis tutvuvad lapsed 1-2 aasta jooksul muusikakooliga. Õpilased saavad teada, milliseid
pille muusikakoolis õpitakse, oluline on koosmusitseerimise kogemus. Eelkoolis õppimine
annab võimaluse kõigil oma tasemel areneda.
• Puhkpillide grupiõppesse ootame igas vanuses lapsi. Õppeajaks on 2 aastat.
Grupiõpe on mõeldud õpilastele, kes:
- alustavad muusikaõpinguid 6-8aastaselt ja vajavad ettevalmistust muusikakooli I klassi astumiseks,
- on väiksemate muusikaliste eeldustega või alustavad pillimängu õppimist hilises eas,
- tunnevad muusika vastu suurt huvi, kuid ei soovi või ei saa mingitel põhjustel õppida muusikakooli põhi- või üldõppe õppekavade alusel,
- soovivad omandada elementaarseid pillimängu oskuseid,
- soovivad avardada silmaringi muusika valdkonnas,
- soovivad edendada kohalikku kultuurielu koosmusitseerimise kaudu.

Pildil on Krista Sumberg koos perega. Vasakult: poeg Arnold, abikaasa Andrus ja paremal tütar Aile.

Südamenädala tegevused
Pühajärve koolis
Südamenädala tegevused toimusid meie koolis 20.-24. aprillil.
Selle raames riputasime kooli aula seinale üles õpilaste joonistatud terviseteemalised plakatid. Kokku sai lepitud, et muudame
ka tavatunnid aktiivseks: tõuseme aeg-ajalt tunnis oma toolidelt
püsti, sirutame endid veidi ja teeme kümme kükki vms.
Klassijuhatajate eestvedamisel toimusid klassidel matkad loodusesse. Nädala alguses leidsid aset ka pendelteatejooksud, milles
osalesid 1.-4. klassi ning 5.-9. klassi segavõistkonnad. Kolmapäeval osalesime 16 tubli jooksjaga Valgamaa koolinoorte murdmaajooksul Tõrvas. Neljapäeval toimusid koolisisesed jalgpallivõistlused poistele (1.-3. kl, 4. kl, 5.-6. kl ning 7.-9. kl).
Reedel tuli meile kooli külla medõde, kes viis 2.-3. kl õpilastele
läbi esmaabitunni. Eriti vahva ja põnev oli jälgida neid sidumist
õppimas ja praktiseerimas. Peale seda pidas medõde kogu koolile
veel ka terviseteemalise loengu ning 4. ja 7. kl osalesid vererõhu
ja pulsi mõõtmisel.
Kuigi oma tervise peale tuleks ikka iga päev mõelda, siis loodetavasti südamenädal aitas veelgi enam kaasa sellele, et me tähtsustaks igapäevast liikumist ning selle positiivset mõju meie tervisele ja heaolule.

• Klassikalise kitarri rühmaõppesse ootame vähemalt 10aastaseid lapsi. Eelduseks on isikliku pilli olemasolu õppima asumisel. Õppeaeg on 2 aastat.
Rühmaõpe on mõeldud õpilastele, kes:
- on väiksemate muusikaliste eeldustega või alustavad pillimängu õppimist hilises eas,
- ei soovi õppida muusikakooli põhi- või üldõppe õppekavade alusel,
- soovivad omandada elementaarseid kitarrimängu oskuseid,
- soovivad avardada silmaringi muusika valdkonnas,
- soovivad edendada kohalikku kultuurielu koosmusitseerimise kaudu.

Marimbakontsert ja muusikakooli õpilaste
kontsert Pühajärve Põhikoolis

T

eisipäeval, 28. aprillil toimus meie koolis
marimbakontsert. Esinesid kooli vilistlane ja Elleri Muusikakooli õpilane Gertrud
Leopard (Raivo Rebase löökpilliklass) ning kontsertmeister Andre Hinn.
Löökpillikontserdil sai kuulata Bachi, Glennie,
Rosauro ja teiste kuulsate heliloojate loomingut.
Peale marimba mängis Gertrud ka vibrafoni ja
ksülofoni.
Gertrud ja Andre alustasid kontserti lõbusa
ja meeleoluka K. Abe-i “Frogs”-iga. Kuulajatele
pakkus huvi E. Séjourné “Kontsert vibrafonile ja
orkestrile”. Selles loos ei mängitud ainult pulkadega, vaid ka poognatega. Viimaseks palaks oli ilus ja
rahulik “Väike palvetaja”.
Kontserdil esitatud muusika oli väga kaunis ja
andis meile palju erinevaid emotsioone.

Järgmisel päeval esinesid meile Otepää Muusikakooli õpilased. Kuulda sai väga erinevaid pille: klaverit, klarnetit, trombooni, plokkflööti, trompetit jt.
Lood olid väga erinevad. Mängiti nii rahulikke ja
laulvaid kui ka kiireid ning julgeid palasid. Esitati
Langfordi, Bachi, Waigneini jt heliloojate loomingut.
Peale soolopalade esines ka kolm ansamblit: klaveri- (Laura, Mirjam), vaskpilli- (Roland,
Rasmus, õpetaja Arno ja õpetaja Külli) ning klarnetiansambel (Mirjam, Marie, Laura, õpetaja Külli).
Lood olid igaühele keerulised ning oli aru saada, et
kõik lapsed olid tublisti harjutanud.
Selle ilusa elamuse eest tuleb tänada Otepää
Muusikakooli õpetajaid ja klaverisaatjat, kes on
vaeva näinud selleks, et nende õpilased saaksid
lood selgeks.		
Mirjam Leopard

Janika Kilk

Loeng-kontserdi
arvustus
28. aprillil toimus muusikakooli saalis loeng-kontsert
Barokist kaasajani.
Esinejateks ja loengu läbiviijateks olid Heiki Palm,
kes mängis tšellot ning Anne-Mai Palm klaveril.
Kontsert algas J. S. Bachi Prelüüdi ja Courant´iga
süidist nr 4 soolotšellole. Pala oli esitatud väga hästi
ja seda oli mõnus kuulata. Järgmisena tuli esitusele J.
Haydni Tšellokontserdi 1. osa, mis oli mõtlemapanev
ja väga heaks näiteks sellest ajastust.
Minu lemmikuks oli C. Saint-Saensi „Luik”, mis
oli kaunis ja väga hästi esitatud. Edasi kanti ette G.
Raidma „Jamais” ehk „Mitte kunagi”, milles kasutati palju huvitavaid tehnilisi võtteid. Viimane lugu, D.
Popperi Kontsert-polonees op 14, oli ka väga hea.
Kontsert andis hea ülevaate muusikaajaloost
ning tuletas meelde asju, mis juba ununenud. Üldiselt oli see loeng- kontsert minu jaoks esimene sellelaadne kogemus ja see meeldis mulle väga.
Loeng-kontserti toetas Eesti Kultuurkapital.
Otepää Muusikakooli klassikalise kitarri õpilane
Eliise Hõrak

SPORDikalender
24. mail Elva 30. Rattapäev, Filtermaanteekarikasarja II etapp. Start kell 12.00 Elvas, Kesk
tn. Võistlustrass kulgeb marsruudil Elva-KambjaOtepää-Hellenurme-Elva.

27. mail kell 16-19.00 Kääriku suusastaadionil
Valgamaa neljas orienteerumispäevak.
31. mail kell 17.00 Tehvandi Spordikeskuses
SK Tääksi - FC Otepää jalgpallis.
3. juunil kell 16-19.00 Annimatsi-Madsa kaardil
Valgamaa viies orienteerumispäevak.
5.-7. juunil Tehvandil, Käärikul ja Pühajärvel
Otepää jooksutuur. 3 päeva jooksul joostud
distants on 42,195 km. Pealtvaatajaile meelelahutusprogramm. Info: www.jooksutuur.ee.

100
Tartus tütre juures elav Otepää valla kodanik
Laine Laul sai 8. mail 100-aastaseks.
Proua Laine on pärit Otepäält, Kaga talust
ja on 6-lapselise pere kõige vanem laps.
Kooliaeg möödus Vana-Otepää koolis, enne
Teist Maailmasõda töötas Laine Narvas,
Kreenholmi Manufaktuuris. Sõja ajal tuli
ta koju tagasi ning siin jätkus töö Otepää
linnas kommunaaljaoskonnas tänavapühkijana. Proua Lainel on järeltulevat põlve 5
põlvkonda – kokku on tema järeltulijaid 40.
Proua Laine oli ühiskondlikult aktiivne – käis
laulu- ja tantsuringides.
Otepää Vallavalitsus otsustas prouat väärika
juubeli puhul toetada 100 euroga.
Otepää Vallavalitsus ja Vallavolikogu õnnitlevad Laine Laulu ja soovivad tugevat tervist
ning jaksu edaspidiseks!

Otepää Muusikakooli
2015. a lõpetajad
Iti-Riin Jaagant (klaveri põhiõpe,
õp. Tuuli Vaher) – kiitusega,
Kerstin Ojavee (klaveri põhiõpe,
õp. Anne Are) – kiitusega,
Killu Väliste (klassikalise kitarri
põhiõpe, õp. Evelyn Ainlo),
Katre Krüünvald (klaveri
üldõpe, õp. Anne Are),

Marie Leopard (klarneti üldõpe,
õp. Külli Teearu),

Janetta Lukk (viiuli üldõpe,
õp. Milvi Erm).

Otepää Spordihoone saun
on suletud
15. maist kuni kütteperioodi alguseni.

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Palupera Vallavolikogu istungil
23.04.2015
VäljastatiVõeti vastu Palupera farmi kinnistu (kat tun

58201:002:1360) detailplaneering. Detailplaneering on avalikul väljapanekul tutvumiseks ja kirjalike ettepanekute, vastuväidete esitamiseks Palupera vallavalitsuse kantseleis 22. maist
2015. a kuni 8. juunini 2015. a tööpäeviti kell 09.00-12.00 ja
13.00-16.00 ja valla veebilehel. Planeeringualal (55400 m²) on
plaanis kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva
laudahoone laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike
toomishoonete ehitamiseks (söödahoidla koos söödasegamise
ruumidega, laohoone, abihooned ja silohoidlad). Planeeringu
avalik arutelu toimub 8. juunil 2015 kell 11:00 vallamajas.
n

Jäeti algatamata Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa

aed ja Ääre kinnistute planeeringualal Hellenurme külas, katastritunnused 58201:001:0001; 58201:001:0009; 58201:001:1440 ja
58201:001:0910) keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata
jätmise otsusega ja detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega
saab tutvuda Palupera valla veebilehel www.palupera.ee, dokumendiregistris ja ka töö ajal Palupera vallavalitsuses aadressil Hellenurme
küla, Palupera vald, Valgamaa 67514.
n

Lõpetati Palupera Vallavolikogu 24.04.2007 otsusega nr 1-1/17

algatatud Vaino kinnistu (kat tun 58202:003:0132) detailplaneeringu
menetlemine. Nimetatud otsus tunnistati kehtetuks.
n

Kinnitati Palupera valla arengukava 2012-2025 tegevuskava-

de täitmise aruanne seisuga 23.04.2015 vastavalt lisale, millega saab
tutvuda Palupera valla veebilehel www.palupera.ee, dokumendiregistris ja ka töö ajal Palupera vallavalitsuses aadressil Hellenurme
küla, Palupera vald, Valgamaa 67514.
n

Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera vallas

kuuskümmend neli kohaliku tee lõiku, mis on avalikult kasutatavad
ja samanimeliselt Riiklikus Teeregistris registreeritud. Maade suurused on määratud lähtudes maakorralduse nõuetest ja planeeringuga
sätestatust ning hõlmavad rajatiste teenindamiseks vajalikku maad.
Sihtotstarbed maaüksustel on kõigil 100% transpordimaa. Munitsipaalomandisse taotletavate maaüksuste asendiplaanidega saab
tutvuda Palupera vallavalitsuses.
n

22. mai 2015

Tantsurühm „Mathilde“ 15

AMETLIK INFO

n

PALUPERA

Esitati vallavolikogu arvamus, ettepanek Keskkonnaminis-

teeriumile ja Keskkonnaametile seoses Hellenurme Veski OÜ vee
erikasutusloaga - arvata Elva jõgi välja keskkonnaministri 15. juuni
2004. a määrusega nr 73 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse

25. aprillil tähistas tantsurühm „Mathilde“ meeleoluka peoga oma viieteistkümnendat sünnipäeva. 15 aastat
on olnud pikk ja nauditav teekond,
millel oleme ühiselt õppinud, väljunud
oma mugavustsoonist, leidnud huvitavaid väljakutseid ja rõõmsaid kohtumisi. Tunne, mis hea sõnaga kaasneb, on
hindamatu ja tiivustab veelgi innukamalt uutele ettevõtmistele.
Sünnipäevalaps tantsis talupiigade ja
mõisaprouade riietuses viis tantsu nii
uuemast ajast kui ka rühma algusajast.
Peole lisasid värve külalised lähemalt
ja kaugemalt: Kanepist tantsurühmad
„Päripidi“ ja „Sügiskulla leedid“, Nõunist „Pääsusilmad“, Valgutast „Nägusad moorid“ ja üllatuskülalised „Filingust“. Õhtujuhtideks olid õed Heidi ja
Helina Udeküllid. Tagasivaate rühma ajaloole tegi
Relika Kalbus. Tantsuks mängis Toomas Jalaja.
Laudadel olid tantsijate oma kätega valmistatud
parimad palad: salatid, kotletid, küpsetised.
Palupera vallavanem Terje Korss tänas „Mathildesid“ aastatepikkuse koostöö eest ning kinkis peolaudadele tervislikud puuviljaampsud ja kringlid.
Tänukirjadega tänati tantsuõpetajaid Juta Tigast,
Luule Karot ja Anne Udekülli tehtud töö ja nähtud
vaeva eest. Tänukirjad said ka rühma loojad Elsa ja
Heino Komlev, Palupera vald ja Terje Korss, rühma
asutajaliige Ülle Tiirik. Igale tantsijale jäi mälestuseks „Mathilde“ logoga märk ja võtmehoidja. Sünnipäeva õnnestumisele aitasid rahaliselt kaasa Palupera vald ja Eesti Kultuurkapital.
Lühidalt ka rühma ajaloost. Alustasime aastal
2000 Uderna Hooldekodus Tartumaal. „Mathilde“
loojateks olid Elsa ja Heino Komlev. Loodud tantsurühm vajas ka väärilist nime. Üks tantsijatest, Eve
Hõrak, pakkus rühmale nimeks Mathilde.
2003 aastal sai meie uueks koduks ja tegutsemispaigaks Hellenurme Maakultuurimaja Palupera vallas. Läbi aastate on meie rühma juhendanud õpetajad Juta Tigane (2002-2005), Luule Karo
(2005-2008) ja praegu Anne Udeküll (2008-…).
Iga rühm vajab oma vaimseid liidreid, südamega

AMETLIK INFO
12.05.2015 korraldati:

rusega 2767 m². Vormistamise kulud kannab
kohalik omavalitsus.

n

Võeti teadmiseks vallavalitsuselt saadud info: munitsipaalpõl-

lumaade kasutusse andmise enampakkumise I vooru tulemustest,
Teeme Ära talgupäevadest ja suvisest kultuurikalendrist vallas.

Palupera Vallavalitsuse istungil
5.05.2015 korraldati:
n

Väljastati projekteerimistingimused Nõuni kultuurimaja välis-

fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks, eesmärgiga koostatud tööprojekt üle vaadata, vajadusel uuendada.
n

Väljastati projekteerimistingimused Liia Kukele Urmi külas

Tallermaa kinnistule elamu kohtpuhasti projekteerimiseks.
n

Väljastati projekteerimistingimused Elektrilevi OÜle Nõuni

külas Maaroosi kinnistule elektrivõrguga liitumisühenduse projekteerimiseks.
n

Lõpetati alates 5. maist ajutine liikluspiirang valla kohalikel

n

Kääbushanke „Nõuni külas asuva teetruubi ehitus-remont-

REV-2 tunnistati kvalifitseerunuks, nende pakkumused tunnistati

projekteerimistingimused

le elamu kohtpuhasti projekteerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Rein

n

Tiimannile Mäelooga külas Kuuse kinnistule
elamu kohtpuhasti projekteerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Allan

n

Põllustele Räbi külas Väike-Kõivumäe kinnis-

tööd tegevaid inimesi. Alles siis kui esinesime 2003.
aastal koos Otepää rahvamuusikute kollektiiviga
„Karupojad“ (Lille Tali, Merle Soonberg) Võru
Folkloorifestivalil, hakkasid tulema rohked esinemiskutsed ja projektidest toetused. Iga esinemine
tegi „Mathilde“ üha tuntumaks, sest sellise repertuaariga tantsurühmi Eestis polnud. Meie Elsa
õppis kursustel rahataotlemise projekte kirjutama.
Tänu tema tõsisele kirjatööle ja Elva moeateljee
Gerly tublile õmblejale Sirjele, muutusid meie mõisaprouade kleidid väga kauniteks, stiilseteks. 2003.
aasta kevadel valmisid Gerly moeateljees talupiigade peoriided. Aasta hiljem valmisid sinised kleidid
valgete roosidega – „Teele kleidid“. (Elsa vaatas
„Sügise“ filmi ja talle hakkas meeldima üks Teele
osatäitja kleit. Nii meiegi seljas sellise huvitava tegumoega 20. sajandi alguse moeriietus). 2007. aastal
valmistati Tartu kingaäris „Jakobi Jalats“ kõigile
tantsijatele kingad.
Läbi aastate oleme pakkunud kultuurilist meelelahutust nii maal kui linnas. Mõisaaegset tantsukultuuri oleme tutvustanud ääremaa külapidudel,
suurlinnade folkloorifestivalidel kui kõikvõimalikel avalikel ja kinnistel üritustel/pidudel. Tantsinud
oleme paduvihmas, kuuma päikese paistel või parajalt tuulistes ilmaoludes.
Oleme südamest tänulikud oma lähedastele, sest
nende toetus on olnud meile väga tähtis ja vajalik.
Relika Kalbus

16. mail kutsuti lapsed tunnustusüritusele, kus sai
oma pilte näitusel uudistada, kaasa elada vahvale
teadusteatrile ja ka torti maiustada. Esikoha jäätisekastidega me koju ei tulnud, aga tagasiteel poest
ostetud jäätis maitses küll magusasti.
Tort ja minimuffinid olid nämmad, nõiajook
ehk kuivjääga mahl oli mõnus, ägedad katsed,
oi kui lahe vahutav kosmoseelevadi hambapasta,
õhupallitrikk, mida võib ka kodus proovida, kokkuvõttes kõik oli tore ja lahe! Nii arvasid Triin,
Kaspar, Karl-Markus, Renaldo, Andri, Tiina,
Magnus, Erika, Birgit ja õpetaja Marika Palupera
Põhikoolist.

teedel.
töö“ teostamiseks laekunud pakkujad Osaühing TAVT ja AS Teede

Väljastati

n

Tarmo Tiirikule Pastaku külas Kassi kinnistu-

Palupera väikesed kunstisõbrad said olla
üheks osaliseks teadusprojektis
StratosChem on Viljandi noorte poolt algatatud
projekt, mille eesmärk on viia heeliumiga täidetud
ilmavaatlusõhupalli abiga stratosfääri umbes 30-40
km kõrgusele maailma esimene teadusteatri katse
„Elevandi Hambapasta“ ning kaks ekstreemspordikaamerat GoPro, mille abil jäädvustada kõrgustest avanevat vaatepilti ning maailmarekordi püstitamist (23. mail). Selle projekti käigus kutsuti lapsi
osalema joonistusvõistlusel „Kosmoseelevant“.
Võistluse eesmärk on tekitada huvi teaduse vastu
juba lasteaia- ning algkooliealistes lastes. Kujutada
tuli kosmoseelevanti ja tema elupaika. Laekus üle
tuhande töö, meie kooli laste tööd nende hulgas.

Määrati kuueteistkümnele perele vaja-

n

duspõhist peretoetust kogusummas 1260 eurot.

kudemis- ja elupaikade nimistu nimekirjast alates Hellenurme paisjärve paisutusala algusest kuni Hellenurme-Nõuni maanteesillani.

Lubati vallavanemal vastu võtta vallale

n

kinnistu 5820010 Hellenurme-Oriku Tee, suu-

tule elamu kohtpuhasti projekteerimiseks.
Väljastati

n

projekteerimistingimused

Taavi Pirnipuule Neeruti külas Kruusamäe
kinnistule salvkaevu ja elamu veesüsteemi projekteerimiseks.
Arutati

n

seks

valla

arengukava

muutmi-

moodustatavate töörühmade koosseise.

Kõigile potentsiaalsetele liikmetele tehakse
ettepanekud osaleda ja nõusolekute järgselt
töörühmad ka moodustatakse ja asutakse tööle.
n

Otsustati toetada Valgamaa Noorsoo-

töökeskuse TANKLA poolt kuuendat aastat
korraldatava 3-päevase suvekooli läbiviimist
100 euroga. Ka meie valla 10-liikmeline grupp
noori, lisaks noortejuhid on osalemas.

PROJEKTID
HELID ME ÜMBER JA SEES
Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus Valga Maavalitsuse kaudu.
Toetus – Projekti tegevused: muusikateraapia
töötubade (folkloor, pilliõpe), kogemusteõhtu
Rannu noortekeskuse pilliõppe noortega ja
lõpukontserti „Helid me ümber ja sees“ korraldamine. Valga maavanem rahastab tegevusi
440 euroga, koduvald lisab 130 eurot.
Projekti lõpp – 30. oktoober 2015. a.

Seoses Nõuni raamatukogu
juhataja korralise puhkusega
puhkab ka Nõuni
postipunkti töötaja.
Postipunkt Nõunis on suletud
1. juunist kuni 14. juunini 2015,
avatud 15.-18. juuni (E,T 11-13 ja
14-17; K,N 12-14 ja 15-18)
ja taas suletud
19. juuni - 4. juuli 2015.

Palupera valla atesteeritud giid-retkejuhid said tunnistusi

vastavateks. Edukaks tunnistati AS Teede REV-2 pakkumus 1001,52
eur käibemaksuta.
n

Kääbushanke „Neeruti külas asuva teetruubi ehitus-remont-

töö“ teostamiseks laekunud pakkujad Osaühing TAVT ja AS Teede
REV-2 tunnistati kvalifitseerunuks, nende pakkumused tunnistati
vastavateks. Edukaks tunnistati AS Teede REV-2 pakkumus 1001,52
eur käibemaksuta.
n

Määrati ühele kõrgkoolis õppivale õppurile õppetoetus 40

eurot ja ühele isikule hüvitis ravi- ja rehabilitatsioonivahendite

muretsemiseks 2,38 eur.
n

Arutati laekunud kaebust naabri loomapidamise kohta, kellele

saadetakse märgukiri loomapidamise nõuete rikkumise kohta.

SÜNNID
Lisandra Vunder				
Arti Veemees				

5. mail
5. mail

Rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi
vahendusel
Perioodil sügis 2014 – kevad 2015 läbisid Palupera valla giid-retkejuhid 8
moodulit kestnud õpingud. Alustati üheksakesi, tunnistuseni jõudsid seitse.
Õpiti Hellenurme ja Palupera mõisate ning lähiümbruse ajalugu, mõisate
kujunemist Eestimaal, mõisaparkide stiile ja kujundamise võtteid, lugude
kogumist ja jutustamist, grupi juhtimist ja grupiga suhtlemist, mõisalaste
mänge looduses. Aprilli lõpus toimus eksam, igaüks valis südamelähedaseima teema:
• Maire Lemberg – Palupera mõisa pargi lugu
• Reet Allak – Palupera mõis
• Kalev Lõhmus – Palupera küla eile ja täna
• Krista Lokk – Savi talu lugu läbi 150 aasta
• Relika Kalbus – Al. Th. von Middendorffi tegevus Hellenurmes
• Mae Juske – Hellenurme vesiveski lood
• Marika Viks – Nõuni küla
• Mari-Liis Vanaisak – Hellenurme mõis ja küla.

Käidi läbi kõik seotud objektid ja kuulati üksteist, küsiti, arutleti. Hindajateks koolitajate poolt Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse juhatuse
esimees Gea Järvela ja retkejuht Külli Kink. Osales ka projektijuht Terje
Korss. Meile kõigile väga õpetlik, huvitav päev ja tunda oli koolitustel õpitu
kasutamist. Mais mindi õppepäevale kuulama-vaatama giidi ja tema tööd
Alatskivi lossi. Tore oli avastada seal keldrikorruselt stendidelt ka Palupera
ja Hellenurme mõisatest ülevaadet. Siin toimus ka meie koduvalla giidide
tunnustamine, kus seitse atesteeritud Palupera valla giid-retkejuhti said
kätte oma tunnistused. Samas anti ka tagasisidet igale giid-retkejuhile tema
eksamiesinemisest.
Järgnevalt saame kogukonnateenuste kvaliteeti veelgi tõsta, kasutades
oma giid-retkejuhte koduvalla tutvustamisel külalistele jt huvilistele.
Terje Korss,
projekti „Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli
kompleksis“ projektijuht

OTEPÄÄ GÜMNAASIUM

22. mai 2015

5

Vaadates tagasi ... ja edasi
O
tepää Gümnaasium valmistub
taas pereheitmiseks – vähem
kui kuu aja pärast puhume
tuule tiibadesse 28 õpilasele, isiksustele, kelle jaoks Otepää Gümnaasiumist
saab mälestus.
Kahju on. Kool jääb kindlasti vaesemaks nende andekate, isikupäraste,
ettevõtlike, heatujuliste, mitmekülgsete
ja vastutulelike noorte võrra. 19. juunil
jagame välja kulda, hõbedat ja tähtsaid
pabereid, loeme kokku mälestusi ning
anname teele kaasa häid soove. Kell 16
on sellel päeval gümnaasiumi lõpuaktus ning kell 12 on 9. klassi lõpuaktus.
12. klassi lõpukella aktusel näitasid 1.
klassid, et nende näol on olemas vahva
järelkasv. 12. klassi lõpetamisega vajab
värsket verd ka kooli segarühm Nuustaku Noored, kuna kõige muu hulgas
on 12ndikud vallutanud ka suure osa
sellest kollektiivist, kes sellest faktist
kantuna tähistas jaanuaris oma pikka
tegutsemisperioodi märgilise kontserdiga „12 aastat tantsusammul“. Lõpetajaid jääb igatsema ka kooli hobikoor
koos õpetaja Eve Eljandiga ning kooli
meediaklass ja õpetaja Marika Paavo.
Kooliaasta oli sel aastal pingelisem ja tegevusterohkem kui tavapäraselt. Lisaks igapäevasele õppetööle ja
tegevustele võõrustas kool sellel aastal
nii maavanema vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõttu kui ka laskesuusatamise ja murdmaasuusatamise suurvõistlusi, koolis toimus kodanikupäevale pühendatud teadliku valija
päev, kooli ruumides toimus suur osa
Otepää kultuurisündmustest ja valla nn
vapiüritustest.
Veebruaris olid koolis külas õpilased
ja õpetajad kooli sõpruslinnast Tarpist,

vastukülaskäigule
oodatakse
otepäälasi juba septembris.
Kooli võistkonnad olid väljas
kõikidel maakondlikel ja kohalikel spordivõistlustel. Erilise ühistegemise kogemuse sai koolipere
detsembris, kui kooli jõulupidudel üksteisele erinevate rahvaste jõulutraditsioone tutvustati,
noorema kooliastme jõulupidu
andis võimaluse kohata vanu häid
muinasjutututtavaid ning luua
uusi muinaslugusid.
Võimaluse kooli igapäevaelu rikastada annavad ka kooli
õppekava raames koostatavad
loovtööd ja praktilised tööd,
neile pakuvad vaheldust põnevad ja algupärased uurimistööd.
Juuni alguses toimuv Gustav Wulffi
150. sünniaastapäevale pühendatud
ajarännak on taas üks võimalus meeskonnatööks, selliseks harivaks ja vastutusrikkaks.
Õpilaste lemmikud on mõistagi
igasugused õppekäigud. Need toetavad kooli õppekava ning aitavad õpitavat paremini tegelikkusega siduda.
Neid õpetajaid, kes tahavad ja jaksavad põnevaid õppekäike planeerida ja
korraldada, on koolis piisavalt.
Sellest õppeaastast alustas 10. klass
õpinguid uue, moodulipõhise õppekava
alusel. Õpilastepoolne tagasiside õppekava rakendumisele on olnud toetav
ja julgustav, kool arendab ja „tuunib“
õppekava koos õpilastega, et õpingute kasutegur oleks võimalikult suur.
Uutest vabaainetest oli sel õppeaastal populaarseim kursus Jooga, avada
tuli lausa kaks gruppi – ilmselt on see
tunnustus (ja usaldus) joogaõpetajale

Marika Kapile.
Sellel aastal alustas koolis tegevust
robootikaring õpetaja Jaana Mihailišina juhendamisel, nokitsetud on terve
õppeaasta ja esimestel suurtel võistlustelgi on juba käidud. Uus ettevõtmine
on ka sel aastal käivitunud lastevanemate kool, mis sügisest kindlasti jätkab.
Kool kolis oma infoga ka Facebooki ning vastuseks paljude küsimustele – kooli FB kontot toimetavad
meediaklassi õpilane Paul Poderat ja
koolijuht.
Kool võtab tõsiselt Eesti elukestva
õppe strateegia ühte suurt eesmärki:
digipööre elukestvas õppes- ning sel
põhjusel on kooli meeskond osalemas
HITSA digiajastu haridusjuhi õppeprogrammis kui ka õnneliku valiku tahtel
programmis „Samsung Digipööre“.
Olenemata sellest, kes täpselt kuuluvad
koolitatavasse meeskonda, ulatub digi-

pööre mõlemal juhul kogu koolipereni,
sest digipöörde eesmärk ongi toetada
nii õppimist kui õpetamist.
8. mail peeti koolis talgupäeva:
hommikul panustas koolipere kogukonnaellu, koristades kirikumõisas
ja kiriku ümbruses, pärastlõunal oli
kollektiivi mõttetalgu kooli arengu
teemal.
Viimase tulemuste põhjal valmib
kooli uue perioodi arengukava, mille
kohta saavad õppenõukogu, õpilasesindus ja hoolekogu arvamuse anda
juba lähiajal. Kooli areng on ikka ühiskonna teenistuses ning kool on kokku
leppinud, et haridus on kvaliteetne, kui
vastab ühiskonna ootustele. Meie arengukava saab väärtuspõhine ning hariduse sihiseadeid toetav.
Õppeaasta lõpus ja uue alguses
otsime oma perre uusi liikmeid: ikka
veel vajame ühte väga head inglise keele

õpetajat põhikooliastmele ning infoajastu vajadusi tundvat ja kooli õppetegevust
toetavat raamatukoguhoidjat. Mõlemad
tööpakkumised on kättesaadavad kooli
veebilehel, konkursside tähtaeg on 2.
juunil kell 13.00.
Meie kollektiivile on oluline
töörõõm, töörahu ja tunnustus, kellele poleks? Nagu kooliaasta alguse
tervituses ütlesin, on kool meeskonnatöö, mille õnnestumine sõltub igaühe
panusest. Kuigi meie õpilaste tunnustamine on mai lõpus ning õpetajate oma
juunikuu keskpaigas, teen siinkohal
sügava kummarduse kogu kooliperele
selle koosveedetud õnneliku aasta eest
ning tänan kõiki lapsevanemaid, kes
on leidnud aja ja võimaluse koolielus
osaleda ning meie ettevõtmisi toetada!
Otepää Gümnaasiumi direktor
Külle Viks

3. juunil 2015 koos Gustav
Wulffi ja tema ajaga

Hooga käivitunud digipööre
lisab kooliellu vürtsi
Otepää Gümnaasiumi Digipöörde projektimeeskond: Jaana Mihailišina, Merlin Jalajas,
Kaja Oja, Ave Kruusmaa, Kaidi Palmiste ja
Anneli Vetka sõitis 6. mail pealinna, kus Tallinna Tehnikaülikooli 4450 m2 suuruses ettevõtlusja innovatsioonikeskuses Mektory, täpsemalt
Samsungi digitaalses laboris, toimus Digipöörde
projekti esimene koolituspäev.
„Digipöörde isa“ Mart Laanpere, kes on
Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia vanemteadurina projekti eestvedaja, rääkis erinevatest õpikäsitustest ning viisidest, kuidas õpilaste koolirõõmu säilitada. Kõik meeskonnad pidid
Tallinna Ülikooli informaatika õpetaja Lili Kesa
juhtimisel läbi mängima olukorra, kus mõned
lapsevanemad ei ole rahul kooli valikuga kasutada nutiseadmeid õppetöös ja tulevad selle
kohta kooli juhtkonnalt aru pärima. Kindlalt
jäi kõlama mõte: nutiseadmed teevad õppetöö
mitmekesisemaks ja huvitavamaks.

Siinkohal on sobiv edastada üleskutse kõigile
Otepää Gümnaasiumi õpilastele, kes soovivad
Digipöörde projekti raames õpetajate meeskonda abistada: kui Sa tead mõnda vahvat rakendust
või veebilehte, mida õpetajad õpilastega tundides nutiseadmete abil kasutada saavad, siis anna
sellest õppealajuhataja Anneli Vetkale teada ja
Sinagi võid olla õpetajate koolitajaks.
Meie kooli Digipöörde meeskond õppis juba
esimeselt koolituspäevalt nii mõndagi. Paari
toredat rakendust või digilahendust, mida meeskonnas olevad õpetajad juba ise kasutavad ja
oskavad, andsid nad kõigile teistele oma kooli
õpetajatele edasi 18. mail toimunud esimesel
sisekoolitusel „Õpetajalt õpetajale“.
Nüüd jääb üle oodata vaid uusi projektimeeskonna koolituspäevi Tallinnas ning „Õpetajalt
õpetajale“ koolitusi Otepää Gümnaasiumis.
Õppealajuhataja Anneli Vetka

Juunikuu kolmandal päeval, mis on ühtlasi
õppeperioodi viimane koolipäev enne suvevaheaega, tähistab Otepää Gümnaasiumi koolipere Gustav Wulffi 150. sünniaastapäeva. Selleks
rännatakse üheskoos aastasse 1909, mis on
koolilooliselt Otepääle märgilise tähendusega.
Juusa talus 1. jaanuaril 1865 (u.k.j) sündinud Gustav Wulff on Otepää ajalukku jätnud
märkimisväärse jälje. Pärast Tartu venekeelse kooliõpetajate seminari lõpetamist töötas ta
mitmes kohas koolmeistrina, kuid ajavahemikul
1894 kuni 1937 Vana-Otepää vallasekretärina.
Juba kooliajal oli ta kätt proovinud luuletajana
ning tema kirjutatud „Ööbikule“ on laulutekstina siiani tuntud. Sellest ajast pärineb tema luuletajanimi G. Õis.
Otepääl elades ja töötades Gustav Wulff
luuletamisega ilmselt palju ei tegelenud. Arvestades tema ühiskondlikku aktiivsust, ei ole selle
üle põhjust imestada. 1909. aastal oli Gustav
Wulff juht või juhatuse liige pea kõigis Otepääl
tegutsenud seltsides: ta osales haridusseltsi, kaubatarvitajate seltsi, hoiu- ja laenuühisuse, karskusseltsi „Edasi“, põllumeeste seltsi,
piimaühisuse ja Liivimaa vallakirjutajate seltsi
tegevuses ja juhtimises. Juba 1910. aastal keelati
tal aktiivne seltsitegevus ära.
Otepää Gümnaasium on Gustav Wulffile
tänulik eelkõige selle eest, et tema initsiatiivil
loodi 1906. aastal kooliselts, mis võttis eesmärgiks emakeelse kõrgema kooli asutamise. Ja
1907. aastal see ka õnnestus: tegutsemist alustas esimene eestikeelne maakeskkool – Nuustaku II järgu eraprogümnaasium. Tänu Gustav
Wulffile pandi 31. mail 1909 nurgakivi Otepää
Gümnaasiumi ehk toonase eraprogümnaasiumi
hoonele (praegune muusikakool, kunstikodu ja
muuseum) ja toimusid pidustused.
Pidustused toimuvad ka tänavu 3. juunil. Kell

11.00 kooliaias algaval ajarännakul osaleb kogu
koolipere, keskne roll on Gustav Wulffil endal,
kaasa löövad Otepää rahvateatri näitlejad, Pühajärve puhkpilliorkester ning pereansambel Pillipuu. Oodata on külalisi. Ajas rännatakse umbes
2 tundi ning pärast seda „avatakse“ kooliaias
Gustav Wulffile mälestuspink, mille valis välja
ja mille eest tasus Otepää Vallavalitsus.
Kell 13.30 esitleb emeriitprofessor Raik-Hiio
Mikelsaar kooli aulas huvilistele oma ööbikulaulust kirjutatud raamatut „Õrn ööbik, kuhu
tõttad sa?“ Raamatuesitlusele järgnev üritus on
kutsetega külalistele.
Igal kohal on oma suurkujud. Vahel on vaja
vaadata üle õla tagasi, kust meie lugu alguse sai
ja missugune on nende panus sellesse.
Külle Viks, Heivi Truu

6

OTEPÄÄ GÜMNAASIUM

Kätlin Unt võitis
üleriigilisel võistlusel teise koha
Otepää Gümnaasiumi muuseumi väärtuslikumaks
osaks on mahukas õpilaste kodulooliste tööde
fond, kuhu kuulub üle 600 peamiselt Heino Mägi
juhendatud töö. Neil aegadel oli koduloolise uurimuse tegemine kõigile keskkooli õpilastele kohustuslik. Kahjuks ei ole viimastel aastatel kodulookogule olulist lisa tulnud, sest mineviku jäädvustamine on aega ja oskusi nõudev töö, õpilaste
uurimustele esitatavad nõuded on ka mõnevõrra
muutunud, ei piisa ainult mälestuste kogumisest,
vaid eeldatakse ka uurimuslikku aspekti. Ka uue
õppekava kohaselt tuleb kõigil gümnaasiumiõpilastel teha kas uurimis- või praktiline töö, põhikooli
õpilastel loovtöö, aga neid, kes uurimistöö kasuks
otsustavad, on vähe.
Seda rõõmustavam on, et 11.b klassi õpilase
Kätlin Undi töö „Eluolu Eestis II maailmasõja ajal
Valgjärve küla näitel“ tuli nii hästi välja, et sai Eesti
Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetuse Seltsi korraldatud
ja Vabariigi Presidendi auhindadega tunnustatud
uurimistööde võistlusel vabariigis II koha.
Kätlin kommenteerib oma töö koostamist nõnda:
„Viisin läbi kuus intervjuud, millest kaks on tehtud
mu vanavanematega. Lisaks on töös kasutatud
II maailmasõda käsitlevaid raamatuid ning dokumentaalfilme, ajakirjanduses ilmunud artikleid,
varem publitseeritud ning käsikirjalisi uurimusi
Valgjärve piirkonna ajaloost. Kõige keerulisemaks
osutus intervjueeritavatelt saadud info ja mälestuste sidumine õigete perioodide ja sündmustega,
sest nii kauget minevikku oli inimestel raske meenutada ja sõja ajal olid nad veel väga noored või
suisa lapsed.“
Kätlini edu taga on kindlasti ajaloohuvi, ta on
häid kohti saavutanud ka ajaloo-olümpiaadidel.
Aga huvist üksi ei piisa, on vaja veeta tunde ja
päevi allikaid otsides ja läbi töötades. Järelduste
tegemine eeldab väga head ajastu tundmist ja taustateadmisi. Kätlini poolt läbi töötatud allikate hulk
on muljetavaldav. Hea töö nõuab pühendumist.
Kaja Raud, Kätlini juhendaja

Kes minevikku ei
mäleta, elab tulevikuta…
See mõte kuulub Juhan Liivile, luuletajale, kelle
värsid panevad meid veel hiljem kui sada aastat
mõtlema oma minevikule, olevikule, tulevikule.
See on ka põhjuseks, miks korraldatakse igal aastal
Liivi-nimelist etlusvõistlust
Seekordne maakonnavoor toimus mõnusas Sangaste Rukkikodus 9. aprillil. 20 osalejat esitasid ühe
Juhan või Jakob Liivi ja nende preemia laureaadi
proosa- või luulepala. Meie kooli esindas Joonas-Hendrik Mägi, kelle esinemine oli väga emotsionaalne ja julge, köites žürii ja ajakirjanike tähelepanu. Nii saigi Otepää Gümnaasiumi 7.a klassi
õpilane eripreemia näitlejameisterlikkuse eest.
„Oli meeldiv päev. Üsna pingeline, kuid olen tulemusega rahul,“ sõnas noormees hiljem selle luulet
täis päeva kokkuvõtteks. Tugeva aplausi pälvis ta
ka oma klassikaaslastelt, kes kuulasid Joonas-Hendriku etlemist kirjandustunnis.
Tiia Lehismets, juhendaja
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Meil oli edukas aineolümpiaadide aasta

K

ümne päeva pärast lõppev kooliaasta
oli kõikidele muudele kordaminekutele
saagirohke ka aineolümpiaadide vallas.
Meie kooli õpilased on osa võtnud kõikidest
piirkonna (Valga maakonna) ainealastest jõukatsumistest ja esinenud väga hästi.
Otepää Gümnaasiumil on põhjust olla uhke
oma kasvandike üle.
Eesti keel: I koht Margit Saal (11.b), II koht
Marje Jõearu (11.b), III koht Lilian Mitt (11. b) ja
Kaisa Lena Jurs (9.), juhendajad Marika Paavo ja
Tiia Lehismets.
Inglise keel: I koht Margit Saal (11.b), II-III
koht Siret Kutsar (11.b), III koht Righ-Rodger
Männiste (10.a), juhendajad Anne Uibo ja Terje
Keldoja.
Saksa keel: I koht Helen Vähi (7.b), III koht
Tanel Lehiste (7.a), III-IV koht Greta-Maria Kivi
(8.a), juhendaja Margot Keres.
Geograafia: I koht Kerstin Ojavee (7.b) ja
Isabel Mae (9.), II koht Marit Maribel Pulles
(7.a), Annela Jürgenson (8.a) ja Maris Turb
(9.), III koht Albert Unn (7.a), juhendaja Ülle
Kümmel.
Bioloogia: I koht Kerstin Ojavee (7.b) ja Maris
Turb (9.), juhendaja Celia Hirmo.
Matemaatika: I koht Lauren Mae (6.b) ja
Sten Teemant (12.), II koht Liisi Ruuven (5.a)
ja Margit Saal (11.b), III-IV koht Albert Unn
(7.a) ja Aneth Traumann (10.a) juhendajad Anu
Kikas, Ene Ever ja Kaidi Palmiste.

Ühiskonnaõpetus: I koht Rasmus Meema (9.)
ja Margit Saal (11.b), II koht Kätlin Unt (11.b),
III koht Maris Turb (9.), juhendajad Anu Saluri
ja Kaja Raud.
Kunstiõpetus: III koht Maris Turb (9.), juhendaja Jelena Salumaa.
Füüsika: I-II koht Sten Teemant (12.), III koht
Tairo Tee (11.b), juhendaja Jaana Mihailišina.
Majandus: I koht Sille Sööt (12.), II koht Sten
Teemant (12.), III koht Merily Viks (12.), juhendaja Merlin Müür).
4. klassi õpioskuste olümpiaad: II koht 4.a
klassi õpilased Marie Loog, Keiu Vakmann,
Kadi Vikard, juhendaja Kaire Ojavee.
Matemaatika-alasel ”Nuputa” võistlusel
saavutas meie kooli 5.-6. klassi võistkond (Liisi
Ruuven, Mia Pakkanen, Erik Sume, Lauren
Mae) II koha. Sama võistkond esindas Valgamaad vabariiklikul võistlusel, kus nad saavutasid
9.-10. koha vabariigi tugevama 37 kooli seast.
7. klasside võistkond (Markus Adams, Albert
Unn, Kristjan Marcus Sulaoja) saavutas I koha
maakonnas ja vabariigi 35 kooli seast tuldi 16.-18.
kohale.
Kõige silmapaistvam olümpiaadikangelane oli sel
aastal 11.b klassi neiu Margit Saal, kel ette näidata kolmest ainest esimene koht ja ühest ainest
teine tulemus. Palusin Margitil, kes on küll oma
saavutustele viidates väga tagasihoidlik, endaga
väike mõtisklus maha pidada.

Ma olen sõbralik ja avatud
18-aastane Otepää tütarlaps. Ausalt öeldes enamasti
ei valmistu ma olümpiaadideks. Ilmselt peaksin hakkama seda tegema, ehk saaksin siis paremaid tulemusi.
Eesti keele olümpiaadiks
valmistusin veidike, kontrollides ajalehte minevate lugude õigekirja. Erilist
nippi ei oska küll õppimiseks anda, tuleb lihtsalt
uudishimuliku pilguga ringi
käia. Tavaliselt õpetajad küsivad, kas tahan olümpiaadile minna, ja siis ma lähengi.
Vabal ajal tegelen muusika, kunsti, jooksmise ja söömisega, veel meeldib filme vaadata ja
lugeda. Meeldib ka naeratada ja teisi naeratama
panna. Koolis on mu lemmikõppeaine füüsika
ja tehnika, kuna seal õpime alati väga huvitavaid
asju ning teeme katseid.
Millega tulevikus tegelen? Ehk millegagi
teaduse vallas, astronoomia huvitab väga. Meeldib ka kirjutada. Samuti huvitab näitlemine.
Kindlasti tegelen ka heategevusega.
Ma tahaksin käia terve maailma läbi ja kõigest
midagi õppida. Mulle meeldib tutvuda inimestega, kellel on palju kogemusi, mida jagada ning
jutte, mida rääkida. Kõikidelt on võimalik ka
midagi õppida.
MARGIT SAAL

MArika Paavo

Kuldsed ja hõbedased medalitüdrukud
Lähenev jaanikuu annab täiendust Otepää
Gümnaasiumi esimese korruse kooliseinal
asuvale kunstilisele tammepuule, kuhu lisandub
üks kuldne ja kaks hõbedast lehte. Gümnaasiumit lõpetav lend on olnud viljakas mitmel moel.
Siit on võrsunud järjekordne tubli meediarühm,
silmapaistvad sportlased, head lauljad, kergejalgne tantsurahvas. Kuldmedaliga lõpetab kooli
KIRKE RUUVEN ning hõbemedaliga GERTRUD AASAROHT ja HELI-RIIN MERI.
Uurisin, mida olulist on tulevastele medaliomanikele andnud 12 kooliaastat.
Kirke (fotol keskel): ”Otepää Gümnaasium on
andnud mulle armastuse uute teadmiste vastu ja
pakkunud mitmeid väljakutseid enda arendamiseks. Tänu 12 kooliaastale on minust saanud sihikindel inimene, kes enne alla ei anna, kui soovitud tulemus on käes. Mulle väga meeldib, et meie
koolis saab tegeleda paljude erinevate asjadega
ning igaüks võib leida endale mingi põneva tegevuse, kus ennast proovile panna.
Olen mitmekülgne inimene, kuid kõige
rohkem meeldib mulle talvel lumelauaga, suvel
rulaga sõitmine. Lisaks ekstreemspordialadele armastan ma käia jooksmas ja jõusaalis. Et
treeningutest maksimumi saada, pean ma ka
enda toitumist jälgima. Praegu on minu eesmärk
saada laialt teadmisi tervislike eluviiside kohta
ning hiljem minna välismaale õppima kas dietoloogiks või personaaltreeneriks, sellega koos
motiveerida inimesi ennast liigutama ja paremini toituma.”
Gertrud (fotol paremal): „Otepää Gümnaasium on mulle peale hindamatute teadmiste
andnud palju võimalusi tegeleda asjadega, mis

mind huvitavad. Sain käia juba esimesest klassist alates põnevates huviringides, kus arvatavasti tekkis ka
huvi muusika vastu. Olen oma koolitee algusest peale laulnud koolikoorides, seal omandanud palju oskuseid
ning tunnen, et need on mulle andnud
julgust esineda ka koolivälistel lavadel. Kõige väärtuslikumaks pean
sõpru ning inimesi, kellega olen oma
koolitee vältel Otepää Gümnaasiumis
tutvunud, nendeta oleks koolis veedetud 12 aastat olnud kindlasti mitmeid
kordi igavamad.
Otepää Gümnaasiumis käies olen
saanud teha palju uusi asju, panna
ennast proovile erinevates olukordades ning omandanud neist hindamatud kogemused, mis mulle kindlasti ka
edasises elus kasuks tulevad.“
Heli Riin (fotol vasakul): „Otepääle kolisin ma alles 2004. aastal. Astusin samal aastal ka muusikakooli viiuli
erialale, mis mulle kohe meeldima
hakkas. Kuigi praegu ma enam regulaarselt pilli ei mängi, on see mulle
palju kasuks tulnud. Vabal ajal meeldib mulle tegeleda võrkpalli ning
joonistamisega. Gümnaasiumisse olin
esialgu otsustanud minna Tartusse, siiski on mul
hea meel, et jäin Otepääle, kuna tunnen end siin
koolis väga koduselt. Koolimajja sisenedes oli
alati kindel tunne, et ma tean, kuhu lähen.
Äratundmisrõõmu jään ma siit koolist arvatavasti kõige enam igatsema. Palju turvalisem on
tulla paika, mis on juba tuttav, kui minna sinna,

kus sind võibolla ei märgatagi. Väide, et kool on
teine kodu, ei ole minu jaoks lihtsalt üks tühipaljas ütlus. Võin öelda, et just seda mulle Otepää
Gümnaasium pakkunud ongi – kodu.“
Mõtted kogus Marika Paavo

Võõrsil on põnev, oma kool aga siiski kõige kallim

O

tepää Gümnaasiumi seinte vahelt välja
kasvanud üleriigiline õpilasvahetuse programmi VeniVidiVici raames on
käinud nii meie koolis vahetusõpilase rolli katsetamas kui ka meie enda noori mujal kooli proovimas mitmeid õpilasi. Kaks kümnenda klassi
neidu Elo Peterson ja Helen Tiisler jagavad oma
muljeid kogetust.
Elo Peterson õppis kaks nädalat Tallinna 32.
Keskkoolis. „Valisin selle kooli, sest seal tundu-

sid kõige sarnasemad õppemeetodid kodukooliga. Vahetuskoolis võeti mind väga hästi vastu.
Meeldiv oli see, et kuigi klass oli suur, tundusid
klassikaaslased väga ühtehoidvad ning kõik said
omavahel hästi läbi. Koolis oli palju väga erinevate elustiilidega noori ega kardetud teistest eristuda. Huvitav oli õpilaste sünnipäevade tähistamine: minu vahetusklassis oli traditsiooniks
kinkida pitsa, kus peal põlesid küünlad. Eriti
meeldisid mulle prantsuse keele tunnid ja prants-

lasest õpetaja. Aga kui ma peaksin valima nende
kahe kooli vahel, siis jääksin kindlasti edasi
õppima Otepääle, sest minu jaoks on meie kooli
õppetöö palju mitmekesisem ja viljakam. Tunduvalt parem on ka meie koolisöök.“
Helen Tiisler, kes veetis nädala Haljala Gümnaasiumis, sai osa lisaks õppetööle ka
põnevatest huvitegevustest. „Sain käia harjutamas lasketiirus ning nautida talendikate õpilaste esinemisi talendikonkursil ,,Jaak otsib annet’’.

Julgustan kõiki sellest kogemusest osa saama,
sest see annab juurde uusi tutvusi ning eelkõige
julgust, et astuda mugavustsoonist välja, proovides uusi asju. Tänu sellistele võimalustele saabki
enda igapäevaelu huvitavamaks teha. Kuigi tore
on vahepeal ära käia, jään oma kodukoolile
truuks, kuna meil on suurepärased õppimisvõimalused ning meeldivalt tore koolipere.“
Tüdrukutega vestles Marika Paavo
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1000 sõpra … ja suur hulk sibulaid

O

tepää Gümnaasiumi 1.a, 8.a ja
8.b klassi õpilased ja õpetajad
on alates 18. veebruarist osalenud Räpina Aianduskooli taimeprojektis „1000 sõpra“, mille eesmärgiks on paljundada taimi, muuta elu magusaks ning
leida 1000 sõpra. Projekti alguses saatis
Räpina Aianduskool igale osalevale koolile ja lasteaiale kaks paraguai suhkrulehe
ja kaks sidrunmelissi taime, mille kasvatamise, pistikute võtmise ja taimekahjurite tõrjumisega õpilased agaralt on tegutsenud. Õpilased mõõtsid üle nädala, kui
pikaks on taimed kasvanud, ning loendasid, mitu lehte on taimedele lisandunud,
ning kandsid tulemused ettenähtud veebikeskkonda. 1a klassi taimed kasvasid
vastupidiselt 8. klasside taimedele alguses
kenasti, aga kui tuli aeg ümberistutamiseks, siis 1a klassi kõik taimed seda üle ei
elanud. 8. klassid otsustasid oma taimed
rohkema päikesevalguse kätte tõsta ning
need kasvavad edukalt siiani.
Lisaks tööülesannetele on projektis ka
iganädalased küsimused, millele vastuseid otsida. Küsimused on olnud põnevad, aga ka üsna keerulised ja enamasti
pole neile võimalik vaid ühe hiireklikiga
internetist vastust leida. Bioloogiaõpetaja Celia Hirmo on rõõmus, et projektitaimede kasvatamine on võimaldanud
tal õpilastega ka muud põnevat ette võtta,
näiteks on 8. klassid analüüsinud ökoloogia teemade raames suhkrulehe ja sidrunmelissi kasvukeskkonda ja kasvu mõjutavaid tegureid.
Ka 1.a klassi õpetaja Merlin Jalajas
on projektis osalemisega paralleelselt
leidnud lisavõimalusi oma klassi õpilaste innustamiseks. Kui selgus, et kõik
nende projektitaimed ümberistutamist

Poliitika – lähedane või
kauge?
OG õpilaste tegemistest ühiskonna valdkonnas

1a klassi õpilased (vasakult) Kadri Kruusmaa, Kaisa Hirvesoo
ja Lisanna Lubi omakasvatatud sibulaid söömas.
üle ei elanud, ei andnud õpetaja alla. Iga
õpilane sai endale plastkarbi, kuhu ta
pani kasvuturvast ja istutas sibulad. Igal
hommikul kooli tulles oli põnev vaadata, kuidas sibulatel läheb, kui suureks on
need kasvanud ja kuidas neile kasvukohas
meeldib. Mai keskel mõõtsid loodusõpetuse tunnis õpilased kõik oma sibulapealsed ära ja selgus, et kõige tublimad
sibulad olid 30 cm pikkused. Rõõmu ja
rahuolu oli palju. Leidus ka neid õpilasi,
kes vahetundidel tärganud sibulapealseid
söömas käisid, sest need olid maitsvad.
Nüüd on paljud õpilased juba sibulad koju
viinud ja koduaia mulda istutanud. 1.a
klassi sibulaprojekt õnnestus üle ootus-

te väga hästi ning tekitas huvi ka teistes
õpilastes.
Räpina Aianduskooli projekt „1000
sõpra“ kestab juuni alguseni, siis saavad
mõned õpilased taimed endaga koju
kaasa võtta ning suveperioodil nende
eest sama tublisti hoolitseda kui kooliajal.
Õpetaja Merlini innustusel võib aga järgmisel aastal oodata Otepää Gümnaasiumis juba rohkem klasse haaravat sibulakasvatamise mõõduvõttu.
Asjaosaliste mõtteid edastas õppealajuhataja Anneli Vetka
Asjaosaliste mõtteid edastas
õppealajuhataja Anneli Vetka

Teemanädalad rikastasid algklasside
õppetööd
Õppeaasta jooksul on algklasside majas
toimunud erinevad teemanädalad. II
poolaastal olid neid kokku kuus.
Jaanuaris viisid Marje Jõearu, Kerli
Toom ja Kristin Randviir (11. klass) läbi
tantsunädala ning tantsutöötoad. Õpilased lavastasid ühe muinasjutu tantsulise liikumisena. Koostööd tuli teha 2. ja
4. klassil, kelle muinasjutuks oli „Kolm
põrsakest“ ja muusikaks katkend Beethoveni V sümfooniast. 1. ja 3. klassil oli muinasjutt „Naeris“ ning muusika Modest Mussorgsky „Hopak“. Üritust
koordineeris õpetaja Kaire Ojavee.
Veebruaris toimus õpetaja Ene Musta
eestvedamisel algklasside matemaatikanädal. Kooli olümpiaadil ragistas ajusid
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39 matemaatikut, kellest tublimad olid:
I klassis Katriin Ilves, Sten-Erik Iir ja
Katarina Kivimäe,
II klassis Carina-Stella Hurt, Robin
Mathias Müür ja Peeter Alev,
III klassis Anni Lii Unn, Martin Mõttus
ja Mark Ragnar Pikk,
IV klassis Andres Luik, Janser-Jax Lang
ja Lauri Leis.
Peastarvutamisel võistlesid kõik õpilased. I klassis sai parima tulemuse Aleksander Karus, II klassis jagasid esikohta Harry Kroll, Morten Oscar Orussaar
ja Carina-Stella Hurt, III klassis oli kõige
tublim Grete Kudu ning IV klassis jagasid esikohta Marie Loog, Kaspar Veere ja
Andres Luik.

Esimesed klassid kevadpeol.

Loovtöö raames toimus veebruaris inglise keele nädal 3.-4. klassidele.
Kaheksanda klassi õpilased Greta Maria
Kivi ja Katrin Rüütli olid mõelnud erinevaid ülesandeid. QR koodijaht toimus
mõlemas majas, küsimused olid põnevad ja nõudsid inglise keelest arusaamist. Nädala keskel kogunesid kõik 3. ja 4.
klassi õpilased saali vaatama ingliskeelset
multifilmi ja vastama küsimustele. Keelenädala läbiviijad olid rahul õpilaste inglise
keele oskuse ja aktiivse kaasalöömisega.
Kolmanda veerandi viimasel nädalal toimus õpetaja Kaja Oja eestvedamisel emakeelenädal. Sel aastal proovis iga
õpilane kirjutada luuletuse või jutu kõige
ilusama käekirjaga. Seejärel valiti klassis
välja kaks kõige kaunimat kirja ja pandi
üles teise korruse koridori. Klassides
valiti kõige ilmekam lugeja, kes pidi aulas
kaasõpilastele ühe valmi ette lugema. Nii
kuulasimegi kahel päeval kümme valmi,
mille põhjal toimus viktoriin.
13.-17. aprillil korraldas õpetaja Merike
Laiv nuputamise nädala. Selgitasime igast
klassist välja nupukamad. Lahendada tuli
sudoku, mõistatused, tiku- ja tekstülesanded. Tasavägiseim oli võistlus 4. klasside
seas, kus ühepunktise edu andis sudoku
lahendamise oskus.
Mais ootab ees muusikanädal, mida
organiseerib õpetaja Pille Möll. Muusikanädala raames toimuvas häälteviktoriinis
selgub kõige teravama kõrvaga võistkond,
saame teada, kui keeruline on panna
ühises rütmis liikuma käed, jalad, suu.
Külla tuleb Vanemuise Teatri ooperisolist
Jaan Willem Sibul, kes on lapsi teatrilaval
lõbustanud juba palju aastaid.
Algklasside tegemised võttis kokku
õpetaja Merlin Jalajas,
algklasside ainesektsiooni juht

Ehkki Otepääl ei ole poliitikaelu kunagi igav, pole me Otepää Gümnaasiumis ainult kohalikku poliitikat jälginud, vaid õpilastel on olnud mitmeid
muidki võimalusi oma poliitikahuvi toita.
Meie kooli võistkonnad osalesid septembri lõpus Valgas toimunud
maakondlikul Eesti Vabariigile pühendatud infootsinguvõistlusel. 9. klassi
võistkond – Maris Turb, Kaarin Eva Unn, Kristo Mölder – saavutas II koha.
12. klassist oli välja pandud kaks võistkonda ning neidude võistkond –
Gertrud Aasaroht, Sille Sööt, Annika Tiideberg – saavutas II koha. Erkki
Teder, Saamuel Stepanov, Randel Uibopuujäid neljandaks.
Valga- ja Tartumaa ühisel Euroopa Liidu veebiviktoriinil, kus ainuüksi
Valgamaalt osales 224 õpilast, sai nooremas vanuseastmes III koha Mia
Pakkanen 5.a klassist. Vanemas astmes saavutas I koha Maris Turb, III
koha Margit Saal ja 6. koha Gertrud Aasaroht.
Kodanikupäeval, 26. novembril 2014 toimus lausa kaks üritust: maakondlik kodanikupäeva elektrooniline viktoriin ja Otepää Gümnaasiumi
korraldatud teadliku valija päev. Kodanikupäeva viktoriinist võttis osa
kaks võistkonda, põhikooliastmes sai 9. klass (Maris Turb, Kaarin Eva
Unn, Kristo Mölder, Geiti Karo) III koha.
Sel aastal toimus taas ka üle aasta korraldatav ühiskonnaõpetuse olümpiaad, millest meie koolist võttis I voorus osa 14 õpilast. (vaata artiklit
aineolümpiaadidest).
Veebruaris toimus abituuriumi ning humanitaarsuuna ja mooduli „Riik
ja ühiskond“ valinud õpilaste õppekäik Tallinna. Külastati Riigikogu hoonet, Pika Hermanni torni ja Stenbocki maja, kohtuti peaministri ja siseministriga. Samal kuul tutvus abituurium ka Otepää valla juhtimisega,
kohtudes vallavanem Kalev Laulu ja toonase volikogu esimehe Jaanus
Raidaliga. Ühel ja samal nädalal saadi ülevaade nii riigi kui kohaliku omavalitsuse juhtimisest.
Rasmus Meema (9. klass) ja Karl Gustav Aart (10.b) osalesid Tallinnas
simulatsioonil Mudel Euroopa Parlament, saades palju kogemusi ja infot
Euroopa Parlamendi tööst. Maakondlikul Euroopa Liidu infojahil 6. mail
osalesid 8.a klassi õpilane Mia Melanie Saar ning 8.b klassi õpilased Kadri
Ann Jurs, Janno Puurits ja Teiloora Ojaste.
Kõigi nende ettevõtmiste ja projektide eesmärk on olnud õpilaste silmaringi laiendamine mitteformaalse õppimise kaudu, samuti poliitikahuvi
tekitamine ja süvendamine. Loodame, et kõik osalejad on endale midagi
huvitavat leidnud ning oskavad poliitikaelu avarama pilguga jälgida. Õpilasi juhendasid Anu Saluri, Kaja Raud ja Heivi Truu.
Mõtted pani kirja Heivi Truu

Õppeprogrammid on oluline
osa õhinapõhisest õppest
Tervislike eluviiside ja liikumise valiku õpilastel on olnud võimalus osaleda mitmetes huvitavates õppeprogrammides. Koolitund väljaspool
klassiruumi on alati oodatud ja tore.
I klassi õppeprogrammis „Veest leivani“ said lapsed näha, kuulda ning
tunda vee jõudu töötavas Hellenurme vesiveskis ja tutvuda erinevate viljasortidega. Nad mõtisklesid selle üle, kuidas elasid meie esivanemad,
käsikäes loodusega. Õpilased kogesid praktilise tegevusega, kuidas viljast saab jahu ning jahust leib.
II klass osales programmis „Metskits“, mille käigus suunduti Vapramäe
matkarajale metskitse karjana (sokud, emakitsed ja talled). Selleks olid
õpilastel vastavad kostüümid. Matka käigus õpiti metskitse elutsüklit
mänguliste tegevuste kaudu.
II ja III klassi õppeprogramm „Loodusretk Soontaga metsas“ andis
võimaluse näha erinevat loodust, loomade elupaiku ja nende tegutsemise jälgi. Nähti sõtka ja oravate pesakaste, käidi rebaste ning mäkrade
urgude juures, uuriti loomade jälgi. Kogu matka käigus tuli õpilastel jälgida ümbrust ning märkida topograafilisele kaardile asukohti.
III - V klasside õppeprogramm „Karula rahvuspargi tutvustus ja vee-elustik“ viis lapsed
Ähijärve matkarajale, kus tutvuti Karula rahvuspargi looduse ja kultuuripärandiga. Räägiti looduse kaitsmise vajadusest. III klassi õpilastel
õnnestus oma retke käigus näha ka metssea peret ning kevadkogritsate
kasvamist. Vee-elustiku praktiliste tegevuste kaudu said õpilased selgeks,
kes on ühepäevakud ning millised on sääse vastsed.
29. aprillil osaleb IV klass programmis „Teringi raba“, kus õpitakse
tundma erinevaid raba- ja metsataimi ning seal elavaid loomi. Räägitakse
raba olemusest ja tekkimisest.
Tiie Jaaniste
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Spordiaasta lõpeb
väärikate tulemustega
Sellel kooliaastal on Otepää Gümnaasiumis tegusalt sporti
tehtud. Oleme osalenud paljudel maakonna spordivõistlustel
ja saavutanud häid tulemusi. Allpool kirjapandu toob lugejani
vaid kõige väärtuslikumad tulemused. Koolitasandil headest
tulemustest ning toredatest võistlustest leheruum kahjuks
kirjutada ei võimalda.
Valgamaa koolide karikavõistlustel maastiku- ja pendelteatejooksus saavutasime gümnaasiumiastmes I koha ja põhikoolide arvestuses III koha.
Koolinoorte murdmaajooksu võistlustel võitsid meie õpilased 12 medalit.
Talvisel sisekergejõustiku võistlusel nii väikeste kui suurte
osas võideti kokku 15 medalit.
Maakonna korvpallimeistrivõistlustel saavutasid gümnaasiumiastme poisid III koha.
Valgamaa koolinoorte suusatamise meistrivõistlustel võitsid
meie õpilased 28 medalit.
Haanjas Eesti Koolispordi Liidu korraldatud murdmaasuusatamise võistlustel saavutas OG võistkond suurte koolide arvestuses I koha.
6.-7. klassi tüdrukute III koht EKSL ning Sportland 3x3 korvpallisarja Valgamaa etapil.
Maakonna 1.-5. klassi poiste jalgpallivõistluste II koht.
Valgamaa koolinoorte murdmaajooksu võistlusel võitsid
meie kooli õpilased 13 medalit.
Koolinoorte algklasside maastikuteate- ja pendelteatejooksu
võistlustel saavutasid I koha 2. ja 4. klassi võistkonnad, 5. klass
sai II koha ja 3. klass III koha.
Maakonna koolide jalgpallimeistrivõistlustel võitsid meie
gümnaasiumi noormehed I koha, põhikooli võistkond saavutas III koha.
Valgamaa orienteerumise karikavõistlustel koolinoortele esindas meie kooli 55 võistlejate paari. Medaleid võitsid nendest
22 paari. Meie kool saavutas kokkuvõttes I koha.

Meie kooli kõige tublimad vabariigi ja maakonna
koolispordis on:
Keiu Vakmann, Ivar Všivtsev, Kerstin Ojavee, Marit Maribel
Pulles, Albert Unn, Teiloora Ojaste, Mart Všivtsev, Mariel Merlii
Pulles, Anni Lii Unn, Maria-Liisa Mark, Oskar Unn, Carmen Piho,
Karl Martin Raid, Markkus Alter, Artti Aigro, Kevin Klopets, Hans
Markus Danilas, Edvin Tämm, Anlourdees Veerpalu, Anders
Veerpalu; Isabel Mae, Mari-Liis Länik, Helen Tiisler, Lauren
Mae, Melani Uibo, Mikk-Martten Meema, Martti Sarv, Maikel
Ingver, Sten Teemant, Helin Külm, Tanel Vähi, Mark Ragnar
Pikk, Aleks-Sander Visnapuu, Peeter Alev, Robin Mathias Müür,
Crista Kutsar, Silleriin Lasting, Kheit Trifanov.
Otepää Gümnaasium annab igal aastal traditsiooniliselt välja
rändkarikad parimatele sportlastele.
Tänavu saavad karikad taas oma ala silmapaistvaimad:
MARIEL MERLII PULLES – kahekordse olümpiavõitja ja
maailmameistri ANDRUS VEERPALU rändkarikas parimale
suusatajale;
MARTTI SARV – AALO ELLERI ja RAIDO MÄGI rändkarikas
parimale kergejõustiklasele;
ARTTI AIGRO – MATTI KARHU rändkarikas parimale kahevõistlejale;
MART VŠIVTSEV – ANTS ORASSONI rändkarikas parimale
laskesuusatajale;
CARMEN PIHO ja HANS MARKUS DANILAS – mäesuusatamise rändkarikas parimale mäesuusatajale;
KARMEN MATSALU – VK “Rütmika” võimlemiskooli parim
iluvõimleja.
Spordikillud koondasid kehalise kasvatuse õpetajad
Ülle Ernits, Kerri Rauk, Maive Pulles

KOOSOLEK
1. klassi astuvate laste vanematele
on 2. juunil algusega kell 18 kooli aulas.
Täpsem info 1. klassi astumise kohta
on avaldatud kooli veebilehel.
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Noor naine robotite küüsis
Praegusel ajal pole just palju ülikoolilõpetajaid, kes tahavad ennast pedagoogitööle
pühendada. Kaks aastat Otepää Gümnaasiumis füüsikaõpetajana leiba teeninud
Jaana Mihailišina on aga selles suhtes meeldiv erand. Lisaks füüsikatundidele juhendab
ta ka robootikaringi nii meil kui ka Pühajärve koolis ja on kolleegide sõnul kindla sõnaga,
põhimõttekindel julge noor inimene, kes on
meie koolile väga värskendavalt mõjunud.
Lapse- ja nooruspõlvest
Juba lapse- ja noorpõlves oli tulevane õpetaja veidi teistsugusem kui tavalised tüdrukud.
Talle meeldis metsas ringi joosta ja pigem
poiste mänge mängida. Kooliajal oli Jaana
abis mitmete ürituste korraldamisel, sealhulgas ka paari suurema noortebändide festivali korraldajatiimis. Lemmikõppeaineid tulevasel õpetajal ei olnud, talle lihtsalt meeldis õppimine. Küll oli aga probleem sellise
õppeainega nagu käsitöö. Jaana tõdeb, et
selle asemel oleks ta tahtnud koos poistega
puutööd teha. Sukavardad ei olnud tema rida.
Vabast ajast, filmidest, muusikast
Vabal ajal, kui seda üldse on, meeldib Jaanale mängida lauajalgpalli ning lauamänge, mis
põhinevad strateegial. Meelistegevuste hulka
kuuluvad ka kokandus ning filmide vaatami-

ne ja muusika kuulamine. Filmidest on tema
vaieldamatud lemmikud kõik Quentin Tarantino (Ameerika filmilavastaja, produtsent ja
stsenarist) filmid ja Sõrmuste Isanda triloogia. Kuid kõige meeldejäävam kinoelamus oli
seotud filmiga “Titanic”.
Aastaid varem meeldisid talle USA räppar
Eminem ja Ameerika nu-metal bänd Limp
Bizkit. Paljude lemmikute hulgas nimetab
ta ära sellised ansamblid, nagu Foo Fighters,
Red Hot Chilli Peppers, The Queen ning The
Rolling Stones. Üldpildis peab ta oma muusikamaitset üsna vahelduvaks, jõudes välja ka
klassikalise muusikani. Kõige rohkem on
teda mõjutanud aga ansambel ABBA, sest
see oli tema kodus esimene CD-plaat.
Suurt muusikahuvi tõestab ka tõik, et
kolmandas klassis olles tõlkis ta kõik laulud,
mis plaadiga kaasas olnud voldikus olid, inglise keelest eesti keelde. See tagas ka inglise
keele omandamise.
Õpetajaametist
Ülikoolis on Jaana õppinud füüsika- ja
geograafiaõpetajaks, sest need ained on tema
jaoks äärmiselt loogilised ning omavahel
tugevalt seotud. Elukutse valimine oli Jaana
jaoks lihtne. Ta ei tahtnud sellist tööd, kus
tekiks rutiin ning kus ta ise ei saaks millegagi panustada.
Kool on tema sõnul koht, kus rutiini tekki-

miseks soodumust pole: kõigil õpilastel on
erinevad tujud, huvid ning mõtted ja just need
nüansid teevadki tunnid huvitavaks. Õpetajatöö plussideks peabki ta vähest rutiini ning
pikka suvepuhkust.
Õpilastel jagub õpetaja Jaana ja tema
tundide kohta ainult häid sõnu. Nende arvates on noor pedagoog positiivne, toetav,
vastutulelik ning sõbralik. Tema tunde
peetakse huvitavateks ja lõbusateks, kus siiski
kehtib ka kord. Kui klassis leidub kas või
üks õpilane, kes õpitavast aru ei saa, seletab
õpetaja seda osa uuesti ning teeb joonised.
Lella Pruuli (XI a), meediaõpilane

Mariel Merlii Pulles – pühendunud ja
eesmärkidega noor suusataja
Viimasel ajal ei ole Eesti suusasangaritest
just palju head kuulda. Veerpalu, Šmiguni ja
Mae suurteod jäävad aastate taha ja eestlane ei taha leppida tõdemusega, et aastad
pole vennad. Siiski kasvab siinsamas Otepää
kuplite vahel ka mõni tulevikulootus. Üks
nendest on Otepää Gümnaasiumi 10. klassi
neiu, kolmekordne Eesti noortemeister murdmaasuusatamises Mariel Merlii Pulles.
Mariel Merlii on Otepää Gümnaasiumi tubli õpilane, Karupesa Team`is treeniv
noor suusataja, kes praeguse plaani kohaselt loodab oma tuleviku siduda tippsportlase karjääriga.
Suusapisiku sai Mariel oma vanematelt
juba pisikesena, kuid tõsisema treeninguga alustas 6-aastaselt ning praeguseks on ta
Karupesa Team`is suusatanud 8 hooaega.
„Igal hooajal panen endale eesmärgid,
kuhu sooviksin ja oleksin võimeline saama,
näiteks sel hooajal täitsin ma enda eesmärgi saada EYOF’ile (European Youth Olympic
Festival, tõlkes: Euroopa Noorte Olümpiafestival) ja Põhjamaade meistrivõistlustele,“
kommenteeris Mariel oma möödunud suusa-

hooaega. Ning EYOFil oli Mariel eestlannadest edukaim: 7,5 km klassikasõidus 42. koht,
5 km vabatehnikasõidus 32. koht ning klassikasprindis jõudis ta ainukese Eesti neiuna
veerandfinaali. „Mariel Merlii on väga talendikas ja sihikindel sportlane. Arvan, et temast
võib tulevikus päris tõsine suusataja saada,“
sõnas noore suusalootuse trennikaaslane
Mart Vsivtšev.
Mariel Merlii kauaaegne suusakaaslane Teiloora Ojaste sõnas, et Mariel on väga
lõbus ning muudab ka igapäevased treeningtunnid toredateks. Kui küsida, mida naljakat on Marieliga juhtunud, siis vastatakse,
et selliseid seiku on palju, kuna suusaneiu on
seltsiv, hea huumorimeelega ning alati hoiab
ta oma naljadega kaaslaste meeleolu üleval.
Et Mariel Merlii Pulles oma eesmärke
võimalikult hästi täita saaks, peab ta loobuma
klassikalisest suvevaheajast, sest treeningud
peavad olema järjepidevad, ning ka koolitöös
on keeruline ja raske sada protsenti kaasa
lüüa, kuid oma usinuse ja tarkusega hätta ta
ei jää. „Sportlasena on ta väga järjekindel ja
väga osav: teab, mida ta tahab teha, ja teeb

seda väga hästi, lausa pühendunult,“ kiidab
klassiõde Kärolyn Maranik Mariel Merliid.
Grete Liivamägi (X b), meediaõpilane

Meediaõpilased staarajakirjanikuga kohtumas
Tehvandi staadionihoone koosolekuruumis
toimus 6. mail tunnustatud Eesti spordiajakirjaniku Priit Pulleritsu loeng, kuhu olid
oodatud kõik huvilised.
Priit Pullerits on Eesti üks parimaid spordiajakirjanikke ning Tartu Ülikooli ajakirjanduse õppejõud, keda vabariigi üldsus tunneb
intrigeerivate lugude kaudu eelkõige ajalehes Postimees. Talvepealinna rahvaga oli ta
kohtuma tulnud Otepää Talispordimuuseumi
perenaise Jana Mae kutsel.
Oma loengus keskendus Pullerits peamiselt sportlase ja ajakirjaniku suhtele ehk sellele, kas ajakirjanikku peab kartma. Ta tõi
suurepäraseid näiteid Eesti spordimaailmast
oma läbielatu põhjal ning jagas meie kooli
meediaõpilastele väga väärtuslikke näpunäiteid hea loo tegemiseks.

Kõlama jäi tark mõte: kõige tähtsamaks
tunnuseks eduka ajakirjaniku puhul on hea
suhtlemisoskus ja küsimise toon, siis on peaaegu kõik uksed lahti.
Kuna saalis istusid ka Eesti murdmaasuusataja Aivar Rehemaa ja endine
murdmaasuusataja Jaak Mae, siis nii mõnegi
näite puhul tekkis suur arutelu ning tänu
sellele elavnes ka publik. Kuid loeng ei põhinenud ainult spordil, vaid ka inimlikul eetikal
ja suhtlemiskultuuril.
Gümnaasiumi koolitelevisiooni meeskond
eesotsas Elo Petersoni ja Kevin Kivimaaga
sai harukordse võimaluse teha oma teleklipp
auväärse ajakirjanikuga.
Grete Liivamägi, meediaõpilane (X b)

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Aakre lastel läks
joonistusvõistlusel hästi
Maikuus korraldas kaitsevägi õppuse Siil 2015
raames õpilaste joonistusvõistluse "Kaitsevägi
õppustel". Aakre Lasteaed-Algkoolist saavutas I-III klassi vanuserühmas kolmanda koha
I klassi õpilane Eve-Liis Pikker ja IV-VI klassi
vanuserühmas teise koha V klassi õpilane Eva
Volver. Kaitseväelased tõid lastele auhinnad,
milleks olid professionaalsed kunstitarbed, kooli
juurde kätte. Meil kõigil on hea meel! Täname
kõiki tublisid osalejaid!
Aakre Algkool

Fragment Eva Volveri maalist
"Kuperjanovi pataljoni kaitseväelased õppustel".

Talgupäev Vooremäel sai teoks

Suvise graafiku järgi (1. maist 1. oktoobrini)
keskkonnaameti metsanduse spetsialist
ENE VAHTER Puka vallas vastu ei võta.
Metsaomanike vastuvõtt:
Otepää looduspargi majas (Kolga tee 28) iga kuu 2. ja 4. kolmapäev kell 9-12,
Valga Kesk 12 iga kuu igal neljapäev 10-12.
Telefon 524 4329, ene.vahter@keskkonnamet.ee.
Puhkuse ajal (8.–22. juuni, 29. juuni – 6. juuli; 20. juuli – 3. august) asendab Taavi Kajaste (telefon
503 1525, Taavi.kajaste@keskkonnamet.ee).

Oleme mitmeid aastaid tegelenud
meie valla ühe looduslikult kaunima
paiga – Vooremäe korrastamisega.
Teeme seda, et meie valla inimestel
ja ka külalistel oleks kena ja meelepärane paik puhkamiseks ning vaba
aja veetmiseks. Eriti populaarsed on
eestlastele suvised grilliõhtud kaunis
looduses. Paraku kipuvad puhkajad
endast prahti maha jätma ja seepärast on puhkepaikade korrastamine
vajalik. Muidugi peab lõikama ka
võsa ja koristama kuivanud puid.
Oleme viimastel aastatel selleks
läbi viinud talgupäevi. Osa talgupäevi on toimunud Teeme ära talgute korras ja osa
ka muinsuskaitsepäevade raames. Talgute korraldamisel Vooremäel on alati aktiivselt osalenud õpilased ja koos on tehtud ära suur töö nii võsa, kui ka
muu prahi koristamisel.
Oleme õpilaste aktiivsust premeerinud ekskursiooniks tasuta bussi eraldamisega ja siiani on seda
hästi vastu võetud.
Ka sellel aastal on Vooremäel vajalik hulgaliselt töid teha. Maha on vaja võtta mitu ohtlikku
puud, taas on pikaks kasvanud võsa ja koristamist
vajavad ka kuivanud puud. Tegime taas ettepaneku
Puka koolile talgutel osalemiseks, kuid sellel aastal
osales lisaks õpilastele ka suur osa kooli personalist. Pean tunnistama, et oli tõeliselt tore tunne, kui
õpilased koos õpetajatega ja teiste kooli töötajatega kohale saabusid ja entusiastlikult küsisid, millest
me alustame. Olime kolme mehega juba hommikul alustanud eeltöödega ja langetanud ohtlikumad puud, kuid nüüd jätkus töö täistuuridel, et
jõuda lõigata võsa ja tükeldada puid suure innuga
tegutsevatele talgulistele.
Ligikaudu paaritunnise tegevuse järel oli puhke-

paigal palju kenam ilme ja ka koristatud kuivanud
puud olid kenasti riita pandud. Pärast tööd pidasid
talgulised maha väikse pikniku. Sel korral sai
pikniku pidada uues värskelt valminud lehtlas, mis
valmis Valgamaa arenguagentuuri projekti raames
ja selle eest peab tänama Elo Metsa, kes seda projekti juhtis. Projekti abiga remonditi ka puhkajate
poolt lõhutud välikäimla ja paigaldati infotahvel.
Talgute lõpuks saabus kohale Vooremäe naaberkinnistu omanik ja pakkus talgulistele talgusuppi.
Kahjuks oli aga osa talgulisi juba jõudnud ära sõita,
kuid kes suppi maitsta said, jäid rahule.
Nagu elus ikka, ei jõutud korraga ära teha kõiki
töid, kuid eks töö jätkub ka edaspidi.
Kokkuvõtteks võib öelda, et head meelt valmistas Puka koolipere ühtsus ja koostöövalmidus ja
nagu teame peitub ühtsuses jõud. Selline abijõud
kulub aga alati marjaks ära.
Tänan kõiki talgulisi ja soovin puhkajatele
mõnusat olemist Vooremäel. Palun samas suhtuda
paljude inimeste tehtud töösse heatahtlikult ning
valminut mitte lõhkuda.
Heikki Kadaja
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Heategevuslik perepäev Kratilas

Peremehetu ehitise
hõivamise teade
ning mekkida muudki head-paremat. Kuid
suurema tähelepanu ja osalemise võitis seegi
kord heategevuslik õnneloos, kus iga pilet
andis võidu ning peaauhinnaks oli värviliste
kurikatega keeglikomplekt.
Ja nüüd siis tulemused! Meil on hea meel
teatada, et heategevusliku loteriiga koguti
sellel aastal 62,55 eurot. Saadud summaga
katame 28. mail lasteaeda külastava Kloun
Ummi trikkiderohke tsirkuseetenduse kulud.
Suur-suur tänu kõigile – nii korraldajatele,
osalejatele kui ka perepäeva sisustajatele!
Tänu Teile kõigile sai teoks järjekordne vahva
ja lõbus perepäev Kratilas!
Direktor Maire Murumaa

Emmed valmistuvad võistluseks.
Eelmisel aastal perepäeva eelseid mõttetalguid pidades pakkusid
hoolekogu liikmed välja idee korraldada heategevuslik laat. Vanemate toel koguti loterii tarbeks kodus kasutuna seisvaid mänguvahendeid ning jagati ülesanded heategevusliku kohviku õnnestumiseks.
Ühise ettevõtmise tulemusena kogutud raha eest soetati lasteaiale fotoaparaat.
Seekordne perepäev toimus kolmapäeval, 13 mail. Hommik oli
tavatult vihmane. Õnneks perepäeva alguseks sajuhood taandusid
ning isegi päike soostus osalejaid tervitama. Sellel korral pakkus
peredele mängulusti Nõiariigist kohale tulnud Väike Nõid ning
tervisealaseid teadmisi jagasid Eesti Punase Risti Valgamaa Seltsi
vabatahtlikud. Loomulikult olid õuealal kohal ka põnevad ning
erinevaid tegutsemisvõimalusi pakkuvad laste lemmikud- batuudid. Kohvikunurgas sai maitsta lapsevanemate hõrke küpsetisi

Sangaste Vallavalitsus teatab, et on peremehetu
ehitisena hõivanud ja arvele võtnud järgmise
Sangaste vallas asuvad ehitised:
1. Lauküla külas asuv Lembitu elamu ja lautküün.
Viimane teadaolev omanik Amalia Antonova.
2. Tiidu külas asuv Kuretare elamu.
Viimane teadaolev omanik Miili Albu.
3. Keeni külas asuv garaaž.
Viimane teadaolev omanik Keeni sovhoos.
Vastuväited nimetatud ehitise peremehetuse
või hõivamise kohta esitada kirjalikult Sangaste Vallavalitsusele (Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, 67013, Valgamaa) hiljemalt
15.07.2015.

Sotsiaaltöö spetsialist
on puhkusel
8.06. – 12.06.2015,
25. ja 26.06.2015.

Lapsed batuudimaailmas.

Keeni koolis läheneb kooliaasta lõpp

V

eel on vaja õpilastel pingutada mõned nädalad ja siis
võib puhkus alata. Põhikooli lõpetajatel ootavad ees lõpueksamid ja järgmiste radade leidmised.
Palume tagastada enne koolilõppu
kõik õpikud.

Meie koolis toimuvad veel
järgmised üritused:
26. mail heliseb
viimane koolikell.

lõpetajatele

28. mail kell 18.00 toimub muusikakooli aastakontsert ja ettevalmistusklassi lõpetamine.

K

LUGEJA
KIRJUTAB

Usalda, aga
kontrolli!

eda? Mida? Kus? Miks?

Kontrolli kaupluses kassatšekki, mida tavaliselt kassiirilt ei
võetagi.
Küll küsitakse, kas te seda
soovite. Paljud ostjatest ei soovi ja
kui võtavad, siis viskavad tšekile
pilku heitmata selle prügikasti.
Kahju küll!
Mõni aeg tagasi MAXIMA
kaupluses Otepääl sisseoste tehes
maksin 50eurosega, kui aga raha
tagasi sain, ütlesin: „Vähevõitu.”
Kassiir lõi kõhklema, et kas…
Õnneks seisis veidi üks turvamees, kes kinnitas, et ma maksin
50eurosega, et mul on õigus. Tänu
turvamehele!
Kui vaatasin kassatšekki, nägin
sellelt, et 50 asemel oli trükitud,

31. mail judopäev.
1. juunil 1.-8. klassi õpilastele matkapäev.
2. juunil kell 18.00 toimub traditsiooniline edukate õpilaste vastuvõtt
koos vanematega Sangaste lossis.
Saadame osalejatele kutsed.
3. juunil viimane koolipäev 1.-8.
klassini, mis lõpeb kell 12.00.
Palume lastevanematel korraldada
õpilaste kojusaamine.
16. juunil kell 18.00 on lõpuaktus.

nagu oleksin maksnud 20 euroga.
Sellest tagasi antud raha oligi minu
jaoks „vähevõitu”.
Seejärel võttis kassiir mu peolt 10
eurot ja andis kaks 20eurost, kuna
mu ost oli 7 euro piires.
Kui ma aga ei oleks raha lugenud
ega tšekki vaadanud? Sellist alatut
pettust ei osanud ma oletada ega ole
ka taolisest kuulnud.
Kaupluse juhataja hiljem vabandas vahejuhtumi pärast, kuid siiski
tahtsin sellest kirjutada õpetuseks
teistele ostjatele ja hoiatuseks,
et pettused teenindussfääris on
hakanud levima. Just selle pärast
peame ostutšekke lausa nõudma.
Nõuetekohasel kassatšekil on kauba
nimetus, hind, allahindlus, summa,
kui palju maksti ja tagastatav
summa. Kahjuks kõikides kauplus-

Head lapsevanemad! Palume klassijuhatajatele teatada 1. juuniks
bussiga sõitjate täpsed peatuste
nimetused, kust sügisel õpilased
peale tulevad ja maha lähevad.
Vajalik on see täpsete nimekirjade
koostamiseks bussifirmale sõidukaartide väljastamiseks.
1. klassi astujate avaldusi ootame 10.
juunini. Palume külastada lapsega
perearsti tervisekontrolliks.
Edukat kooliaasta lõpetamist!
Direktor Diana Sarapuu

tes ei ole selliseid kassatšekke!
Olen kuulnud ka väiksematest
pettustest, kus ühe leiva asemel on
kassaaparaati sisestatud kahe leiva
ja teistegi kaupade kordusi. Mida
rohkem kaupa ostetakse, seda
raskem on kontrollida, pealegi kui
kaubal puudub oma nimetuski!
Sama oht varitseb ka 50euroste või
suuremate rahatähtedega maksmisel. Ilmsiks tuleb see ainult siis, kui
võtad tšeki ja enne poest lahkumist
viskad pilgu peale.
Varuge aega ja kontrollige kindlasti!
See taltsutab kassaprouade ja -preilide petmise „isu” ja kasvatab ka
mõlemapoolset tähelepanelikkust.
Ostja Sangastest
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KUULUTUSED
Kaevetööd ekskavaatoritega
7-22 tonni. Kallurveod. 5125350
Kaevetööd miniekskavaatoriga ja
veoteenus väike kalluriga.
Tel 5076791
Korstnapitside, telliskorstnate
ehitus ja korstnapühkimine.
Tel: 55579399
Müüa lõhutud küttepuid (lepp alates 28 eurot/rumm, kask 32 eurot/
RM). Hind koos veoga, koorem
6 RM. Tel. 53946271.
Müüa seamaterjali, põranda-,
voodri- ja terrassilauda. Transport
tasuta. Tel 5258911
Ohtlike puude raie & hooldus,
tel 56 866 157.

Müüa odavalt paprika-, tomatija lilletaimi. J.Hurda 52, tel. 5595
4828.
Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja
kütteklotsid. Vedu tasuta.5056107
Tasuta kodumasinate ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008

Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, fotosid ja postkaarte.
Paku julgelt! Tel. 5395 8295

AS Parmet

pakub Otepää tehases
tööd

tootmistöölistele
(ka osalise tööajaga).

Telefon 7660044 või 5034707.

Teie pulmad ja juubelid ansambliga KUPPEL. Tel. 5117 419
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku.Tel: 52 91 256
Teostame EHITUSTÖID 55514574

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com

KÜ Otepää Keskuse 4

Suvekohvik Toidupada
avatud 23. ja 24. mail

kella 12st 18ni või seni, kuni kliente on.
Suvekohvik pakub elamustoitlustust looduse keskel.
Pakume potis podisevat naadisuppi ja
suus sulavaid kooke.
Kaasa saab osta ise küpsetatud leiba.
Otepää-Sangaste maanteelt 10 km,
Nõude bussipeatus. Sealt näitab viit.
Perenaine Krista, tel 5623 0922.
www.toidupada.ee info@toidupada.ee

Kaevan ja
puhastan tiike.
Erinevad kaeveja pinnasetööd.
Võsalõikus
giljotiiniga.
Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee

soovib teostada
kortermaja
vundamendi ning
sokli soojustust ja
renoveerimist.
Lisainfo ja pakkumised
on oodatud
mob. 5210 350
või e-mail:
taavi66@hotmail.com.

ZOJA OLVET

15.08.1936 - 10.05.2015

Siiras kaastunne Reinule ja Enele
ema, ämma

LINDA KUIV
kaotuse puhul.

Kallid Ilmjärve kooli lõpetajad!

AINO BABINA

Mareile, Karl ja Astrit

07.05.1943 - 11.05.2015

saame kokku

Rein ja Ene!

11.07.2015
kell 11.00

Meie siiras kaastunne ema
ja ämma

Ilmjärve kooli juures.

Kallist ema ja vanaema

TIIU-Linda Kuiva

Lokumärdil koosviibimine.

AINO BABINAT

Trepikojanaabrid

lahkumise puhul.

leinab tütar Karin lastega.

Võta kaasa suupisteid.

On jäänud vaid kallid mälestused
ja tänu...

Koerte ja kasside VAKTSINEERIMINE marutaudi vastu
toimub pühapäeval, 24. mail kell 10.00-12.00 Pikk tn 2, Otepää linnas
ja kell 12.30 Otepää aedlinnas Looduspargi maja juures
ning esmaspäeval, 25. mail kell 10.00-12.00 Pikk tn 2.
Informatsioon, koduvisiiidid jne kokkuleppel.
Volitatud loomaarst Kaja Väärsi, tel. 5347 4771.

Südamlik kaastunne omastele

AINO BABINA
kaotuse puhul.
Vana-Otepää külarahvas

VEERA MUTTIK

15. V 1926 - 2. VI 1995
Kallist ema ja vanaema
mälestavad
20. surma-aastapäeval
Hilja, Rein ja Leo peredega.
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Otepää Tervisekeskus pakub
rehabilitatsiooniteenust
Eelmise aasta lõpul esitas SA Otepää Tervisekeskus taotluse Sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniteenuse pakkumiseks, mille Sotsiaalkindlustusamet ka rahuldas ning sõlmiti leping teenuse
osutamiseks.
Teenuse osutamiseks moodustati rehabilitatsioonimeeskond, kuhu kuuluvad:
Janika Külaots (sotsiaaltöötaja), Katrin Urke
(sotsiaalpedagoog), Krista Aigro (eripedagoog),
Ruth Ong (psühholoog), Katrin Karus (õde),
Kadri Toomla (psühhiaater) ning Krista Anton
(füsioterapeut), kes on ühtlasi rehabilitatsiooniteenuse koordinaator.

Mis on rehabilitatsiooniteenus?
Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille
eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat
toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja
soodustada töötamist või tööle asumist.
Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse
inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse
ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks.
Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et
parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.
Rehabilitatsiooniteenuse käigus on võimalik
koostada kliendi puude tuvastamisel isiklik rehabilitatsiooniplaan ja olemasoleva rehabilitatsiooni
plaani alusel saada erinevaid teenuseid.
Rehabilitatsiooniteenusele võivad pöörduda
puuet taotlevad ja puuet omavad lapsed, tööealised puudega inimesed, tööealised psüühikahäirega inimesed ja vanadusikka jõudnud puudega
inimesed.

Otepää Muusikakool

võtab tööle

Sigade Aafrika katkust
Teadaolevalt on kogu Valgamaa seakasvatus seoses maakonnas metssigadel diagnoositud sigade Aafrika
katku (SAK) tõttu suurema veterinaarse kontrolli all, seda ka oma kodusele toidulauale sigu kasvatavate
loomapidajate osas.
Seetõttu on alates 01.05.2015. a kehtivates täiendavates nõuetes seakasvatajatele mõningad punktid, mis
lisandunud oma kodusele toidulauale siga kasvatavatele loomapidajatele.
Praegusel kevadisel ajal on kohane aeg need üle korrata, mida peab teadma ka vaid ühe notsu pidaja.

Oma tarbeks siga pidava loomaomaniku meelespea:
Üldkehtiv:
- põllumajanduslooma (siga) pidaja peab olema registreeritud PRIAs loomaaomanikuna ning farm,
milles siga kasvab, peab olema registreeritud PRIA ehitiste registris;
- iga aasta maikuus tuleb teavitada PRIA loomade registrit sigade arvust selles farmis 01.05. seisuga. Kui
sel hetkel siga laudas pole, kuid on plaan suvel jõulunotsu kasvama võtta, ka siis tuleb teavitada oma plaanist, kuid hetkeseisuks 0;
- loomapidaja peab täitma bioohutusnõudeid, et oma looma taudi eest kaitsta ja siga tohib pidada
suletud ruumis (laudas). Vaid Veterinaar- ja Toiduameti eriloal on lubatud pidada mahesigu ja farmi metssigu välitingimustes.
Alates 01.05.2015 kehtib täiendavalt oma tarbeks sea pidajatele nõue teavitada veterinaarkeskust (või
valla volitatud veterinaararsti) looma oma kodus tapmisest 48 tundi ette. Piirkonna volitatud veterinaar
vaatab sea üle elusalt, et kindlaks teha looma tervislik seisund ja seejärel vaatab üle ka tapajärgselt lihakeha ning väljastab vastavalt tõendi (10 SKT). Vajadusel võtab ta proove sigade Aafrika katku välistamiseks.
Volitatud veterinaari visiidid, vajadusel proovide võtmine ja uurimine ning tõendi väljastamine loomaomanikule on tasuta, seda rahastatakse riiklikult.
Täpsema info saamiseks pöörduda Valgamaa Veterinaarkeskuse spetsialisti V.Roose (tel. 53409809) või
piirkonna volitatud veterinaararsti poole.
Riikliku üldinfo leiab veebilehelt www.seakatk.ee.

Muusikaloo õpetaja
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja
asendamiseks) koormusega 0,25 ametikohta (5-6 ainetundi nädalas).
Edukas kandidaat on vaimustunud muusikaloost ning soovib lastes tekitada huvi
õpetatava aine vastu.

Tööealistel puudega inimestel (vanuses 16-64
eluaastat) on võimalik rehabilitatsiooni toetuse
eest saada erinevaid taastusravi protseduure.
Rehabilitatsioonitoetus on aastas ühekordselt
makstav toetus, mille määr on kuni 51,14 eurot.
Toetust on võimalik taotleda Sotsiaalkindlustusametist isiku avalduse alusel. Avalduse saab vormistada otse internetis Sotsiaalkindlustusameti
koduleheküljelt, lisaks võib abi saamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenistusse või
Otepää Tervisekeskusesse tel. 76 68 566 või posti
teel vanemode@oteptervis.ee .
Oleme sõlminud koostööleppe Pühajärve Puhkekeskusega, mille raames pakume kaugemalt tulnutele seal ka ööbimise võimalust.
Rehabilitatsioonitoetuse raames pakume erinevaid protseduure (basseini külastus, soolakamber, magnetravi, parafiinravi kätele, liikumisravi,
käsimassaaž). Teenuste saamisel peab arvestama
omaosalusega, milleks on 5% kogu toetuse (51,14
eurot) summast ehk 2,55 eurot.
Rohkem infot rehabilitatsiooniteenusest:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus-5/
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sotsiaaltoetuste-blanketid/
SA Otepää Tervisekeskus

Tehvandi Spordikeskus pakub
tööd

• kokale
• kokaabile
Avaldus ja CV esitada aadressil
Nüpli k.,
67408 Otepää vald või ylle@tehvandi.ee.
Täiendav info www.tehvandi.ee
ja telefonil 76 69 553.

Lauluõpetaja
koormusega 0,5 ametikohta.

KOOSOLEK
Töö eesmärk on:
- nii soolo- kui ka ansamblilauljate õpetamine,
- erinevates muusikastiilides vajaminevate fraseerimis-, improviseerimis- ja
häälekasutusoskusete õpetamine.
Kandideerida võib ka mõlemale ametikohale korraga, sel juhul on muusikaloo
õpetamine tähtajaline.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada:
Koolitare 7, Otepää 67 403 või muusikakool@otepaa.ee hiljemalt 08. juuniks
2015. a.
Lisainfo: telefonil 765 5109, 5303 3037
või e-posti aadressil:
muusikakool@otepaa.ee.
Tööle asumine: 24. august 2015. a.

Otepää Gümnaasiumi
1. klassi astuvate laste vanematele
on 2. juunil algusega kell 18 kooli aulas.
Täpsem info 1. klassi astumise kohta
on avaldatud kooli veebilehel.

Jalgpalliklubi FC Otepää
kodumäng 31. mail
Otepää jalgpalliklubi kodumängud käivad täie
hooga! Järgmine mäng Tehvandi staadionil
toimub juba 31. mail kell 17.00, kui vastastikku astuvad SK Tääksi ja FC Otepää esindusmeeskond.
Ootame kõiki omadele kaasa elama!

