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Ott Leplandi ja Liis Lemsalu lauluga
saab Otepääl sügisest talv
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vald

Talvepealinnas süttisid advendituled

Talv algab tänavu Otepää Keskväljakul
22. detsembril kell 6.48.
Otepää saab talvepealinnaks 19. korda.
Ootame külalisi Otepää Keskväljakule juba 20. detsembril Talveturule
kell 11.00-15.00.
Laata juhib Marika Viks, esinevad naisrahvatantsurühm Nuustaku, eakate ansamblid Laulurõõm ja
Tantsurõõm, JJ-Street. Kavas on laadaloterii. Laada korraldab Otepää
Naisselts.

sügise talveks. Kuum tee ja 19 rosinatega kringlit, tuledesäras väljak
ja rõõmus talveootus teeb meele
rõõmsaks ning talve alguse helgeks.
Rütmikas kava noorte tantsukoolilt
JJ-Street annab talve tulekule erilise
särtsu.
Hommikumeeleolu loob SkyPlus ja
Vaido Pannel.

Kell 12.00 samal päeval saabuvad erinevate transpordivahenditega jõuluvanad igast ilmakaarest.
Kohata võib tuletõrje, politsei,
kiirabi, posti ja Valdur Sepa jõuluvanasid. Jõuluvanadel on kaasas
kommid headele lastele ja vitsad ning
õpetussõnad halbadele.

Talvepealinna avaüritused korraldab Otepää Kultuurikeskus koostöös Otepää Naisseltsi, jõuluvanade,
Otepää naiskodukaitse ja Otepää
gümnaasiumiga. Toetab Otepää vald.
Talvepealinna ametlik raadio on
raadio SkyPlus.

Kell 17.00 toimub eakate jõulukontsert Otepää Gümnaasiumis, kus
laulab Anne Velli.
Õnnitletakse ansamblit Relami
nende 35. tegevusaasta puhul, õhtu
lõpetame kohvilauas.
22. detsembril kell 6.48 laulavad Ott
Lepland ja Liis Lemsalu Otepääl

Monika Otrokova

NB! Seoses talveturuga on 20.12.2015
kella 9.00-16.00 liikluseks piiratud
Lipuväljaku tn Munamäe tn ristist
kuni Konsumi ristini. Otepää Keskväljak on liikluseks suletud. Oti pubi
esine on liiklemiseks ja parkimiseks
avatud.
Täiendav info: www.otepaa.ee.

Talveürituste vaheleht Otepää Teatajas
Talveürituste vaheleht ilmub 18. detsembril. Ootame kõigilt ettevõtjatelt
ja ürituste korraldajatelt oma talviste
ürituste kava 11. detsembriks e-posti aadressile: monika@otepaa.ee ja
koopia: teataja@otepaa.ee.

Otepää valla kultuurijuht
Sirje Ginter

Aasta puitehitis 2015 võitja
on Pühajärve biokatlamaja
13. korda toimunud aasta puitehitise võistluse peaauhinna võitis tänavu
Pühajärve biokatlamaja, mis žürii hinnangul täitis kõige enam võistluse eesmärki – ehitises on kasutatud puitu
parimal võimalikul viisil nii konstruktsioonis, välis- kui ka siseviimistluses.
Vähemtähtsam pole ka see, et aasta
puitehitise võitja on keskkonnasõbralik hoone, mis toodab taastuvenergiat.
Utilitaarne hoone, mida võinuks lahendada tüüpse plekk-kastina, on lahendatud terviklikult, professionaalselt ja diskreetselt looduskeskkonda sobituvalt.
Tootmishoonete ehituses ei ole puidu
kasutamine ja seda eriti konstruktsioonis kuigi tavapärane. Biokatlamaja
puhul on seda tehtud ja tulemus on
arhitektuurselt põnev. Funktsiooni
teadmata võiks arvata, et tegemist on
seminarihalli, näitusesaali, ujula või
klubihoonega. Kuratlikult värskelt ja
geniaalselt mõjub ka idee panna ühte
hoonesse kokku puit ja katlamaja!
Pühajärve biokatlamaja arhitektuur-

Talvepealinnas Otepääl süttisid 29. novembril, I advendil kell 15.32 advendituled.
Advenditule süütas EELK Otepää Maarja
koguduse vaimulik Marko Tiirmaa, advendisoovid ja tervitused andsid vallakodanikele edasi vallavolikogu esimees Kuldar
Veere ja vallavanem Kalev Laul.
Jõulukuuse all esines Margit Tali, teda
saatis kitarril Andres Vago. Hiljem oli kõigil
vanamuusika austajatel võimalik kuulata
Otepää vanamuusikaansambli kontserti
Otepää Raekojas.

se lahenduse töötas välja OÜ Alver
Arhitektid. Biokatlamaja ehitas Vilcon
Ehitus ning tellijaks oli Pühajärve Puhkekeskus.
Tänavu esitati aasta puitehituse
võistlusele rekordiliselt 55 objekti.
Aasta puitehitise žüriisse kuulusid
Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu, Eesti
Ehitusinseneride Liidu, Riigi Kinnisvara AS, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse
Liidu esindajad ning 2014. aasta puitehitise võistluse peaauhinna võitja.
http://puuinfo.ee/

Järgmisel aastal toimub Otepääl
suurejooneline retromuusika ja
ajastuelamuste teemafestival “Retrobest”
Tuleva aasta juulis saabuvad Lõuna-Eesti
maalilisele kuppelmaastikule maailmastaarid, kes viivad publiku oma tuntud
lugudega ajas tagasi ja annavad unustamatu etteaste.
Esmakordselt toimuv Retrobest on
kvaliteetne ajarännak kõigile, kes armastavad eelmiste kümnendite muusikat.
Festivali väliskülalisteks on Thomas
Anders ja Modern Talking, Boney
M, F.R. David, Haddaway, N-Trance,
Maria Nayler ja maailmakuulus ABBA
muusika live-show. Festivali üheks tippesinejaks on DJ Bobo, kes esineb Eestis
esmakordselt koos live-bändi, tantsijate
ja taustalauljatega.
Unustamatud Eesti hitid toovad
meieni Koit ja Sarah ehk Code One,
Caater &Ladies, Black Velvet ning
Otepäält tuule tiibadesse saanud Marju
Länik. Videodiskor Arno K äratab kustunud retromälestused ellu ajastu parimate muusikavideotega.

Korraldusmeeskond lubab väliskülalistelt efektseid etteasteid, mis on täidetud vaid artistide kuulsaimate lauludega.
Kõiki esinemisi saadab meeldiv äratundmisrõõm ja võimas valgus- ning pürotehnika show.
Lisaks lauljatele liiguvad kontsertpaigas ringi telestaarid ajast, mil kanalite vahetamiseks tuli televiisoril nuppe
keerata. Oma kohaloluga on lubanud
vanu aegu meenutada Mitch Buchannan
“Rannavalvest”, B.A. Baracus “A-rühmast”, retroajastu kõige targema autoga
KITT-iga sõidab kohale Michael Knight
ja loomulikult mees, kes suudab ka pöördukse pauguga kinni lüüa − Chuck
Norris. Kodumaistest kangelastest on
kohaloleku kinnitanud Otto-Triin ja kõigi
suur sõber Leopold.
Retrobesti külalised on lahkelt
oodatud kandma 1980. ja 1990. aastate
rõivaid ning aksessuaare. Pühkige sama
ajastu neljarattaliselt tolm, puhasta-

ge karburaatorid, vahetage küünlad ja
saatke kirjasõpradele kutse ning olete
oodatud peole legendaarse Sierra, Lada
või Kadetiga.
Retrobest on Otepää linna 900 juubeli
lõppkontsert. Juubeliaasta kogu programmi kohta saab lisainfot aadressilt
www.otepaa.ee/otepaa900.
Retrobest toimub Pühajärve ääres 1.
ja 2. juulil 2016. Ainult detsembris on
piletid saadaval parima hinnaga 24 eurot.
Retropiletid on müügil alates 4. detsembrist www.retrobest.ee ja Piletilevis.
Otepäälase kaardiga on soodustus
kahe päeva piletile, allahindlus 25%,
pilet hinnaga 30 eurot. Piletid on müügil
Otepää Turismiinfokeskuses otepäälase
kaardi esitamisel. NB! Soodushinnaga
piletit otepäälase kaardiga saab osta detsembri ja jaanuari jooksul!
www.retrobest.ee
www.facebook.com/retrobest.ee
www.instagram.com/retrobest.ee

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
19.11.2015
Otsustati tunnistada kehtetuks: Otepää Vallavoliko-

gu 21. septembri 2000. a otsus nr 90 „Otepää Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine“; Otepää Vallavolikogu 21. septembri 2000. a otsus nr 91 „Pühajärve Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“.
n

Kinnitati Otepää valla kohalike teede nimekiri,

tunnistati kehtetuks Otepää Vallavolikogu 21. detsembri 2005. a otsus nr 1-4-53 „Otepää valla teede ja tänavate
nimekirja kinnitamine“.
n

Kinnitati Otepää Vallavalitsus viieliikmelisena all-

järgneva struktuuriga: 1.1 vallavanem; 1.2 neli vallavalitsuse liiget.
n

Otsustati kinnitada Otepää Vallavalitsus alljärgne-

vas koosseisus: 1.1 vallavanem Kalev Laul; 1.2 vallavalitsuse liige Mairo Kangro; 1.3 vallavalitsuse liige Margit
Meikar; 1.4 vallavalitsuse liige Kalev Merisalu; 1.5 vallavalitsuse liige Ülle Veeroja.
n

Kehtestati Pühajärve Raamatukogu põhimäärus.

n

Kehtestati Otepää Linnaraamatukogu põhimäärus.

n

Kehtestati raamatukogu kasutamise eeskiri.

n

Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 16. detsembri

2010. a määrust nr 1-6-21 „Pühajärve Põhikooli põhimäärus“.

Otepää Vallavalitsuses
23.11.2015
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule

kogusummas 768 eurot.
n

Otsustati anda Linda Merekivile tasu eest üürile

Otepää vallasiseses linnas Kopli 12 asuva korterelamu
korter nr 13, suurusega 56,5 m².
n

Kinnitati Kaie Kõivisto hajaasustuse programmi

lõpparuanne summas 3480 eurot.
n

Tagastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele

hajaasustuse programmist kasutamata jäänud vahendeid
summas 1103,61 eurot.
n

Kinnitati Veski-Ruusa 8 katastriüksuse detailpla-

neeringu lähteseisukohtad.
30.11.2015
n

Väljastati Elektrilevi OÜ-le projekteerimistingimu-

sed Pühajärve külas asuva Tehase kinnistu liitumise elektriprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Merle Soonbergile projekteerimistingimu-

sed Otepää vallasiseses linnas Tehase tn 10 maaüksusel
elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Ene Allmäele ehitusluba Raudsepa külas

Allmäe maaüksusel ehitise (suvila) püstitamiseks.
n

Väljastati Evita Consult OÜ-le kasutusluba Nüpli

külas Laane maaüksusel asuva ehitise (puhkemaja, ehitisregistri kood 120659316) kasutuselevõtuks.
n

Määrati 2015/2016 õppeaasta lõpuni kooli- ja laste-

aiatoidu toetus ühele paljulapseliste perede lapsele.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks

isikut.
n

Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood 10324175,

aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku korraldamise
luba 18. detsembril 2015. a ajavahemikul kell 22:50 - 24:00
Pühajärve külas Pühajärve Spa & Puhkekeskuse territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n

Määrati vallavanema Kalev Lauli asendajaks

tema äraolekul Otepää Vallavalitsuse liikmed vastavalt vallavanema asendamise järjekorrale: 1.1 vallavalitsuse liige Kalev Merisalu; 1.2 vallavalitsuse liige
Ülle Veeroja; 1.3 vallavalitsuse liige Mairo Kangro;
1.4 vallavalitsuse liige Margit Meikar.
n

Määrati AS-i Otepää Veevärk nõukogu esimehe

töötasu suuruseks 200 eurot kuus.
n

4. detsember 2015

AMETLIK INFO

DETAILPLANEERINGUD

Otepää Vallavolikogus

n

O T E P Ä Ä

hindamise kriteeriumitest (madalaim teenusta-

Savikoja tn 9 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

su hind MWh kohta elektrienergia müümisel börsi

Otepää Vallavalitsus võttis oma 30. novembril 2015. a korraldusega nr 2-4-473 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pühajärve külas asuva Savikoja tn 9 kinnistu detailplaneeringu.
Pühajärve külas asuva Savikoja tn 9 kinnistu detailplaneering on algatatud Otepää Vallavalitsuse 8. jaanuari 2014. a korraldusega nr 2-4-10. Planeeringu eesmärgiks on Savikoja tn 9 kinnistule (katastritunnus 63601:001:0223, pindala 2151 m2)
ehitusõiguse seadmine suvemaja rajamiseks ning haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine kinnistu
piires. Krundi ehitusõiguseks on määratud: pereelamu maa (100%), hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 üksikelamu, 1
abihoone ja 1 suvemaja. Hoonete lubatud suurim ehitusalune pindala on 380 m². Suvemaja suurim lubatud kõrgus on 5 m ja
katusekalle 0-20°. Parkimine lahendatakse omal krundil. Olemasolevad hooned (üksikelamu ja abihoone) säilitatakse.
Otepää Vallavalitsus jättis oma 08. jaanuari 2014.a korraldusega nr 2-4-10 algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise, kuna kavandatud tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeameti Lõuna Päästekeskus. Detailplaneering on kooskõlas Otepää valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17. detsember 2015 - 04. jaanuar 2016. a Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak
13, Otepää; kontaktisik Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee , 7664820), ning valla veebilehel http://www.otepaa.ee (Ehitus ja
planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine). Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 04. jaanuarini 2016. a.

hinnaga) ning võrdse pakkumuse esitanud pakkujate

Otepää külas asuvate Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavalitsus otsustas 30. novembril 2015. a korraldusega nr 2-4-471 algatada Otepää külas asuvate Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Otepää külas ning hõlmab Pihlaka katastriüksust (katastritunnus
63602:001:1170, pindala 1,04 ha, sihtotstarve 100% elamumaa) ja Lombiveere katastriüksust (katastritunnus 63602:001:0950,
pindala 2,6 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Kokku on planeeritava ala pindala 3,64 ha. Planeeritav ala asub endise
Otepää sovhoosi keskuse piirkonnas, kus asuvad elamukrundid, korterelamud, lasteaed, tootmishooned ja töökojad.
Detailplaneeringu eesmärk on Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste jagamine, elamukruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine. Otepää valla üldplaneeringu kohaselt on Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste maakasutuse juhtotstarve pereelamu maa. Üldplaneeringu (ptk 3.1) alusel on pereelamumaa kruntimisel kohustuslik koostada detailplaneering.
Üldplaneering (ptk 2.2.2) toetab kompaktse asustusega alade väljaarendamist, pereelamu maaüksuste jaotamist väiksemateks
kruntideks ja neile ehitusõiguse määramist. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringuga seatud ruumilise
arengu suundadega.
Detailplaneeringu raames on vaja koostada keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang ja küsida Keskkonnaameti seisukohta KSH algatamise vajaduse kohta. Otepää Vallavalitsuse 19. märtsi 2014. a korraldusega nr 2-4-145 on
algatatud Pihlaka kinnistu detailplaneering. Pihlaka kinnistu omanik esitas 9. märtsil 2015. a avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna koos naaberkinnistu omanikuga soovitakse mitut katastriüksust hõlmava detailplaneeringu algatamist.
30. novembri 2015.a korraldusega nr 2-4-471 tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 19. märtsi 2014. a korraldus nr
2-4-145 „Otepää külas Pihlaka kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“ (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.
ee, 7664820).

Otepää külas asuva Vana-Otepää Õppe-spordibaas katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavalitsus otsustas 30. novembril 2015. a korraldusega nr 2-4-472 algatada Otepää külas asuva Vana-Otepää
õppe-spordibaas katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Otepää külas ning hõlmab Vana-Otepää õppe-spordibaas katastriüksust (katastritunnus 63602:001:0801, pindala 11,50 ha, sihtotstarve 100% ärimaa). Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutushoone maa, kontori- ja büroohoone maal, mis
üldplaneeringu mõistes on teenindushoonete rajamiseks mõeldud maa. Üldplaneering (ptk 2.8) toetab ettevõtluse ja teenindussfääri jätkuvat arengut ning turismi tugiteenuste kättesaadavuse tagamist valla erinevates piirkondades. Üldplaneeringu
(ptk 3.1) alusel on ala määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks.
Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringuga seatud ruumilise arengu suundadega. Detailplaneeringu
eesmärk on Vana-Otepää õppe-spordibaas katastriüksuse jagamine kruntideks ja hoonestustingimuste määramine puhkemajade püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku juurde lisatud eskiisjoonise kohaselt on soov rajada
kuni 15 puhkemaja, kuid puhkemajade täpne arv täpsustub detailplaneeringu koostamise käigus. Avalduse põhjal soovitatakse
säilitada Otepää kihelkonnakooli hoone, ühiselamud ja sööklad lammutatakse ning järveäärne saun rekonstrueeritakse.
Detailplaneeringu raames on vaja koostada keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang ja küsida Keskkonnaameti seisukohta KSH algatamise vajaduse kohta (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Suitsu kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.08.2015–11.09.2015. Avaliku väljapaneku ajal esitas 1 kodanik ettepanekuid.
Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 30.11.2015. Arutelust ettepaneku tegija osa ei võtnud. Kuna kohale ei
ilmunud ühtegi inimest, siis puudus vajadus ülevaate andmisest esitatud ettepanekutest. Planeering saadetakse maavanemale
järelevalve teostamiseks(Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Tennisevälja tn 1 asuva hoone maakütte kollektori detailplaneeringu lähteseisukohti ja
eskiislahendust tutvustav avalik arutelu
Otepää Vallavolikogu algatas 18. juunil 2015.a otsusega nr 1-4-30 Tennisevälja tn 1 asuva hoone maakütte kollektori detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on määrata reaalservituudi ala Tennisevälja tn 1 asuvale hoonele maakütte pinnasekollektori
rajamiseks. Planeeritav ala hõlmab osaliselt Pühajärve rannapargi maaüksust (katastritunnus 63601:002:3520, pindala 112714
m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%), pindalaga ca 6000 m². Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala
puhkemaa, haljasala ja parkmetsa maal ning Otepää looduspargi piiranguvööndis.
Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek on kooskõlas Otepää valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 22. detsember 2015 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas.
Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 04.12.2015 Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Nordic Power Management OÜ ja Imatra Elekter
Aktsiaseltsi nõusolekul nende vahel läbiviidud liisuheitmise tulemusest tunnistati hanke I osas edukaks
pakkumuseks pakkuja Imatra Elekter Aktsiaselts
poolt esitatud pakkumus summas 0,50 eurot/MWh
ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim teenustasu hind
MWh kohta elektrienergia müümisel börsi hinnaga)
tunnistada hanke II osas edukaks pakkumuseks
pakkuja Eesti Energia Aktsiaselts poolt esitatud
pakkumus summas 0,28 eurot/MWh ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast
madalaima hinnaga pakkumus.
n

n

sumused järgmiselt: 1.1 Otepää Gümnaasiumi õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 1058,73
eurot õpilase kohta aastas; 1.2 Pühajärve Põhikooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus
1508,80 eurot õpilase kohta aastas; 1.3 Otepää Muusikakooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 1579,63 eurot õppuri kohta aastas; 1.4 Otepää
Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 2850,17 eurot lapse kohta aastas; 1.5
Pühajärve Põhikooli lasteaiarühma majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 2463,74 eurot
lapse kohta aastas.
n

Power Management OÜ (registrikood 11504072),
Imatra Elekter Aktsiaselts (registrikood 10224137),
Eesti Energia Aktsiaselts (registrikood 10421629),
INTER RAO Eesti OÜ (registrikood 11879805),
OÜ Baltic Energy Services (registrikood 11623709)
ja Alexela Energia AS (registrikood 12320632) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise
tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud

jõulumesi
ootab eakaid valla sotsiaalteenistuses
alates 10. detsembrist 2015.
Info: 766 4825; 766 4827,
5303 3032, 5199 4123.

annab rendile 5 a
keskasula katlamaja koos platsiga.
Rendile andmine toimub enampakkumise teel.

Kaunist jõuluaega soovides
Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistus

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

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul,
Terje Korss, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

Täpsem info tel. 5186276,
juhataja E.Sepma.

Seati kuni 31. augustini 2020. a hooldus ühe

isiku üle ja määrata isikule hooldaja.
n

Algatati Otepää külas asuvate Pihlaka ja Lom-

biveere katastriüksuste detailplaneering.
n

Algatati Otepää külas asuva Vana-Otepää

õppe-spordibaas katastriüksuse detailplaneering.
n

Võeti vastu Pühajärve küla Savikoja tn 9 kin-

nistu detailplaneering.

SÜNNID
Lukas Tämm		

4. novembril

Talvepealinna Otepääle
saabus jõulupuu
24. novembril saabus politseiauto saatel Otepääle
jõulukuusk. Palupera vallast Päidla külast, Saaremäe talust pärit jõulupuu on 14 m pikk.
Talvepealinn Otepää valmistub talve tulekuks
– mitmel pool on hakatud tootma kunstlund.
Otepää saab talvepealinnaks sellel aastal 22. detsembril kell 6.48, mil algab astronoomiline talv.
Täpsemat infot talverõõmude ja talviste ürituste
kohta saab Otepää Turismiinfokeskusest telefonil 766 1200 Lahtiolekuajad: E-R 10.00-17.00; L
10.00- 14.00; P suletud.
Vaata ka Otepää turismilehte: www.otepaa.eu.
Monika Otrokova

Tänuavaldus

AS Otepää Veevärk

Otepää valla 80-aastaste ja vanemate eakate

Kinnitati 2016. aastaks Otepää valla haridu-

sasutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslikud mak-

Kinnitati lihthanke „Elektrienergia ostmine

aastaks 2016“ tulemused. Tunnistati pakkujad Nordic

Määrati ühele isikule matusetoetus summas

128 eurot.

Täname Marko Krünvaldi ja
firmat Kinnisvara Kiirabi
aedlinna pargiosa väga kvaliteetse niitmise ja hoolduse eest 2015. aasta suvel
ning lehtedest puhastatud pargiteede ja
murupindade talveks korrastamisel.

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.

Otepää Aedlinna Seltsing

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 18. detsembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää lasteaias anti jäätmetele uued elud
Talvekuu viimasel veerandil pöörati
Otepää lasteaias tavapärasest enam
tähelepanu prügi taaskasutamisele.
Ajendiks oli Euroopa jäätmetekke
vähendamise nädal. Lisaks sellele, et
õpetajad oma tegevustes just nimetatud teemast lähtusidki, pakuti lastele
ka muid asjakohaseid ettevõtmisi.
Koolieelikutega sorteeris prügi
Margit Turb Keskkonnaametist, kes
rakendas vahvat ideed valmistada
kilepiimapakenditest kasse. Külaskäigu lõpuks oli igal lapsel käe otsas
oma hiirekuningas.
Kui koolieelikud kasutasid meisterdamisel piimapakendeid, siis kõigis
Pähklikese maja rühmades taaskasutati isegi helkureid – nädala alguses riputati lasteaia kahele väravale vanemate
ja õpetajate toodud helkurid, mida
kodudes enam ei vajatud. Praegugi
saab endale helkija võtta või olemasoleva meelepärasema vastu vahetada.
Nii Pähklikeses kui Võrukaelas
korraldati laste ja töötajate meisterdistest prügikunstinäitus. Koridoride seintel ja aknalaudadel leidsid

Kultuurikalender
vanadest nootidest kingitused, lõngajuppidest lammas, pudrukarpidest lasteaia makett. Pähklikese maja kõige
pisemad olid muuhulgas meisterdanud teeküünlaümbristest lilli.
Küünalde kestad leidsid ja leiavad
veel praegu ka muud otstarvet, sest
kaks rühma liitusid aktsiooniga, mille
raames varuvad lapsed jaanuarikuu
lõpuks nii palju alumiiniumist kesti,
kui küünlavalgust armastavad sugulased ja tuttavad neile toovad. Ka
see on taaskasutus, sest kampaania
lõpuks viiakse kõik kogunenu Kuusakoski ASi, kust see toimetatakse edasi
purustamisele ja sulatamisele. Saadud
massist valmistatakse näiteks autodele
velgesid, lennukitele tiibu.
Jäätmetekke vähendamise nädala
tulemusel said paljud jäägid endale
uue elu. Vastsed sünnid pakkusid
lastele ja ka täiskasvanutele palju
rõõmu.
Fotodel on laste ja töötajate meisterdised.

oma koha näiteks WC-paberirullide
toorikutest tehtud tassid ja hiired,

tikutoosidest advendikalender, kommipaberitest poekott ja lapitekid,

Kaasava eelarve raames enim hääli
saanud objekt on renoveeritud

Otepää valla kaasava eelarve raames sai enim hääli
ettepanek renoveerida Otepää linnas Keskuse
tänava palliväljak.
„Lubasime kaasava eelarve raames teha korda
ühe vallaelanikele olulise objekti ning tänaseks on

see lubadus täidetud, “ sõnas Otepää vallavanem
Kalev Laul. „Palliväljak sai korraliku asfaltkatte,
kevadesse jääb joonte mahamärkimine ning siis
on väljak lõplikult valmis. Nüüd on noortel olemas
veel üks võimalus spordiga tegelemiseks.“
Otepää Vallavolikogu eraldas kaasava eelarve
tarbeks 8000 eurot, kaasava eelarve hääletus
toimus 28.augustist 13. septembrini 2015. Laekus
14 ettepanekut, millest vallavalitsus valis välja 7
ideed, mis läksid rahvahääletusele. Hääletada sai
valla kodulehel ID-kaardiga ning vallavalitsuses.
Kokku osales hääletamisel 85 vallakodanikku.
Ettepaneku renoveerida Keskuse palliväljak tegi
VL Meie Kodu. Kokku läks Keskuse tänava palliväljaku renoveerimine maksma 13 860 eurot.
Monika Otrokova

Otepää lasteaia õppealajuhataja
MERIKE ENNOK

Jõuluootus raamatukogus
Hea raamatusõber!

8. detsembril kell 11.00
Tähelepanuväärset raamatuaastast 2015.
Jagame lugemiselamusi.
Pühajärve kooli õpilaste nukulavastus ja
kandlemängijad.
Jõuluteemaline raamatunäitus.
Kohvilaud, mida igaüks võib täiendada.
Rõõmsate kohtumisteni!

MTÜ Karukäpp järgmine töötuba toimub

15. detsembril 2015 kell 18

,,Lahe koolipäev 2015“ on noortekonverents, mis
toimub igal aastal Nordea Kontserdimajas. Konverentsi eesmärgiks on pakkuda noortele esimesi
juhtnööre, kuidas võtta ette kogukondlikke muudatusi, kuidas mõista endas toimuvaid sisemisi
muutusi ning lennata julgelt peale oma unistustele.
Tallinna jõudes kogunesime kõik rongkäiku ja
sealt liikusime edasi Nordea Kontserdimajja.
Konverents jaotati kolmeks erineva sisuga
blokiks. Esimese vaatuse esinejad olid Ewert
Sundja, Jaan Aru ja Sergei Drõgin. Teises vaatuses
esinesid Erika Kirpu, Mart Müürisepp, Vahur ja
Liina Kersna, kolmandas aga Marina Kaljurand ja
tema tütar ning Peeter ja Priit Rebane.
Muidugi võis ka iga pausi vahel keha kinnitada
ja nobedamad käisid Solarises šoppamas.
Kõige lõpus kuulutati välja ,,Hea eeskuju 2015“,
kelleks said kaks Miina Härma Gümnaasiumi
tüdrukut – Merili Ginter ja Triin Karis. Teistele tublidele eeskujudele kandideerinutele pani
Tallink välja Rootsi kruiisi. Neile laulis Jüri Pootsmann, kes avas iga noore tüdruku südame.
Selline kogemus oli suurepärane. Soovitan seda
üritust kõigile.
Anet Künnapuu
Pühajärve Põhikooli 9. klass

Töövarjupäev

Pileti hind kõigile 9 eurot. Gruppidele alates 10st
inimesest 5 eurot. Piletid müügil Piletilevis, Otepää
Kultuurikeskuses ja kohapeal enne etenduse algust.
Info ja piletite broneerimine: 5804 3215.

13. detsembril kell 13.00
Otepää Gümnaasiumi saalis puhkpillikvintett Estica ja Pärnu
käsikellade ansambli kontsert. Tasuta.
17. detsembril kell 18.00
Otepää Palveränduri
kirikus Pille Lille Muusikute Fondi kontsert
„Jõuluootus“. Esinevad Kristina Kriit (viiul)
ja tema õpilane Angelina Jarošenko (viiul).
Klaveril Jelena Fomina. Kavas pühademeeleolus muusika. Vaba sissepääs.
20. detsembril
Otepää Keskväljakul Talveturg,
jõuluvanade kokkutulek.
20. detsembril kell 17.00
Otepää Gümnaasiumi saalis eakate jõulukontsert. Esineb
Anne Velli.
22. detsembril kell 6.48
laulavad Ott Lepland
ja Liis Lemsalu Otepääl sügise talveks.

20. detsembril
kell 17.00
Otepää Gümnaasiumi saalis

eakate jõulukontsert.
Esineb Anne Velli.

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI
SPORDIHOONE SAUN
on aasta lõpus avatud
29. detsembril
kell 15.00-20.00 naistele ja
30. detsembril
kell 15.00-20.00 meestele.

SPORDIHOONE

on 24., 25., 26. ja 31. detsembril
2015 ning 1. jaanuaril 2016 suletud.
23. detsembril on lühendatud
tööpäev, spordihoone on
avatud kell 10.00-19.00.

Täiendav info tel. 527 6551.

Palveränduri
kasutatud kaupade pood

24. oktoobril käisid Pühajärve Põhikooli 9. klassi
õpilased töövarjupäeval. Mindi seoses majandusvõistlusega Creatlon, kus õpilased osalevad. Üks
õpilane käis Valgas, teised Otepääl.
Otepääl külastati politseid, tuletõrjekeskust,
apteeki, juuksurisalongi ja tervisekeskust. Iga
õpilane sai kolme tunni jooksul ülevaate teda
huvitavast erialast. Ka spetsialistidel oli natuke
vaheldust, tegeledes oma ameti tutvustamisega.
Otepää Tervisekeskuses said Anet ja Laura teha
patsientidele süsti ja hooldada vanureid. Ekke,
Romet ja Laur käisid politseis. Otepääl said nad
olla vaid mõne minuti, sest pidid sõitma Pukka, et
uurida varastatud vallamaja sildi juhtumit. Hiljem
eskortisid nad Otepääle jõulukuuse.
Mirjam ja Jane veetsid põnevad tunnid Otepää
tuletõrjekeskuses. Nad said moodsa aparaadi abil
otsida inimest, kes oli ennast ära peitnud ja proovida selga tuletõrjujate kostüümi.
Iti-Riin käis Otepää südameapteegis. Seal
mõõtis ta vererõhku ja uuris Otepää apteegi
ajalugu. Liisi tutvus juuksuri tööga ning vaatas,
kuidas juukseid lõigatakse ja värvitakse.
Erik käis Kaitseliidu Valgamaa malevas, kus ta sai
ka relvaga laskmist proovida.
Iti-Riin Jaagant
Pühajärve Põhikooli 9. klass

5. detsembril kell 16.00
Otepää Raekoja
saalis kontsert Jõuluootus puhkpillimuusikaga. Esineb Pühajärve Puhkpilliorkester koos
sõpradega Rõngu Pasunakoorist.
7. detsembril kell 11.00
Otepää Gümnaasiumi saalis kogupereetendus „Päkapikk“.
Selle talve lõbusaim lugu, mis pakub mõtlemisainet ja meelelahutust naljakate juhtumiste ja haarava muusikaga nii väikestele
kui ka suurtele. Kestvus ca 45 min. Vanus 4+.

Oled oodatud
Pühajärve raamatukogusse

vallamaja III korrusel ruumis 304.

Noortekonverents
Lahe koolipäev 2015

3

Pärna 15 avatud kuni 19. detsembrini
igal K, N 14-18.00, L 10-13.00

Jõuluõhtu

jumalateenistus 24. detsembril 16.00
Jõulupidu kõigile 25. detsembril 16.00
Palveränduri kirikus Pärna 15.

Koolieelse ettevalmistuse
rühmad
Otepää Gümnaasiumis
Koolieelse ettevalmistuse rühm 2016.
aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele alustab Otepää Gümnaasiumis jaanuaris 2016.

Plakati autor: Paul Poderat.

TÄHTAEG
avalduste esitamiseks on 10. detsember 2015.
Rühm või rühmad moodustatakse sooviavalduste laekumise järjekorras tähtajaks koolile
laekunud avalduste alusel.
Tähtaja saabudes moodustab kool rühmad
ning õpetaja võtab lastevanematega ise ühendust avalduses märgitud kontaktide kaudu.
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja
on Tiie Jaaniste.

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Kalev Lõhmus sai kodanikupäeva aumärgi

Palupera Vallavolikogu istungil
26.11.2015 otsustati:
n

Kehtestada hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja

hooldajatoetuse maksmise kord Palupera vallas.
n

Kinnitada Palupera valla kohalike teede nimekiri.

n

Kinnitada Palupera valla 2015. aasta II lisaeelarve.

Sihtfinantseerida Osaühingu PALU-TEENUS projekti „Hellenurme küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine“ teostamist projekti kaasfinantseeringu tasumisega summas 4350 eurot.
n

Esimese lugemise läbis:
- Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord Palu-

pera vallas;
- Palupera Põhikooli põhimäärus uues redaktsioonis.
n

Arutati:
- Valga maakonnaplaneeringu aastani 2030+ kooskõlastamist

Kodanikupäeval andis siseminister Hanno
Pevkur 15 inimesele üle kodanikupäeva aumärgid, millega tunnustatakse inimesi, kes edendavad kodanikukasvatust või teevad vabatahtlikku
tööd oma kogukonnas. Valgamaalt sai selle au
osaliseks Palupera vallas elab Kalev Lõhmus.
Kalev Lõhmus on pühendunud noorsoo-,
kultuuri- ja spordivaldkonna arendamisele nii
Palupera vallas kui ka Valgamaal laiemalt. Tema
kaasabil on kogutud Palupera piirkonna pärimusi ja rahvakultuuriajalugu, et sellest raamat teha.
Kalev on aluse pannud Palupera valla mälumänguturniirile, kust võtavad osa võistkonnad
üle Valgamaa. Ta toob välja ideid, korraldab ja
tegutseb igal vabal hetkel ning hoolitseb oma

kodukandi tutvustamise eest.
Aastaid on ta läbi erinevate mainekujundussündmuste edendanud ja nö „pildil
hoidnud“ erinevaid maakonna
tegevusi. Võtnud osa üle-eestilistest suurprojektidest nagu
Avatud Külaväravad või 24
h rahvamajad. Tutvustanud
piirkonda giidina sise- ja välisturistidele. Koostöös Kaitseliiduga korraldab ta suviseid
lastelaagreid.
Valga maavanem Margus Lepik esitas Kalev
Lõhmuse aumärgi kandidaadiks, kuna tegemist

on inimesega, kes märkab ja teeb
rohkem kui seda näeb ette ükskõik
milline ametijuhend või ülemuse
käsk.
Kalev Lõhmuse jaoks on ääretult
oluline tema kodupaik ja kõik need
tegevused, mis nii väikesel Valgamaal kui Eestimaal eestlust ja rahvuslikku meelt alles aitab hoida.
Valga Maavalitsuse avalike
suhete juht
Kaja Mõts
Foto maavalitsuse arhiivist.

ja ettepanekuid;
- Õru Vallavolikogu ühinemisettepanekut haldusreformi
käigus, millele kohta otsuse langetamine Palupera vallavolikogu
poolt lükati edasi.
n

Kuulati:
- Informatsiooni Palupera valla 2016. aasta eelarve ettevalmis-

tamise käigust;
- Informatsiooni 3 talveperioodiks lumetõrjele korraldatud riigihanke tulemustest.

Palupera Vallavalitsuse istungil
23.11.2015 anti välja korraldused:
n

Kiita heaks ja kinnitada hajaasutuse programmi toetuse

saaja Kaja Siku projekti „Atra küla Väike-Sepa kinnistu majapidamisele puurkaevu ehitamine“ esitatud aruanne.
n

Maksta:
- toimetulekutoetust novembrikuul neljale perele kogusummas

598,49 eurot;
- hooldajatoetust novembrikuul 13-le isikule kogusummas
301,64 eurot;
- täiendavat sotsiaaltoetust novembrikuul 10-le isikule kogusummas 224,94 eurot;

Maaturismi edulugu − Hellenurme
Veskimuuseumi leivakoda
Edulugude saamiseks korraldati tänavu kevadel
konkurss, mille käigus valiti 58 kandidaadi
hulgast välja 32 lugu. Kokku koguti lood maaelu
arengukavast toetust saanud edukamatest maaturismi ettevõtmistest, teenustest või toodetest.
Valgamaalt tuli konkursile kaks lugu, mõlemad
Palupera vallast. Üks rääkis Nõuni purjeklubist
ja teine Hellenurme veskimuuseumi leivakojast.
Näitusele valiti leivakoja lugu.
Hellenurme veskimuuseumi üks tegevus vesiveskit tutvustavate ekskursioonide kõrval on leivateo õpitubade korraldamine. Endise räämas
ja lagunemisohus ruumi asemele on suure
veski ühes hoonetiivas rajatud valgusküllane ja
hubane leivakoda, mis tegutsenud paar aastat

ja tervitab külalist leivalõhna ja minevikumälestustega. Teist sellist kooslust – töötav vesiveski,
leivakoda, veskiemand, mölder – ei ole kuskil
mujal Eestis. Leivakojas saavad leiba küpsetamas või koduleiba maitsmas käia kõik huvilised.
Seal peetakse sünnipäevi, korraldatakse kontserte ja muid sündmusi.
«Maapiirkondade elujõulisuse tagamisel on
väga olulised seal tegutsevad ettevõtted ja organisatsioonid, kus pakutakse põnevaid tooteid ja
tegemisi. Maaturismi kaudu jõuab maale arvestatav hulk inimesi, kes toovad siia ka raha,» ütles
näitust avades põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti. «Seepärast panustab ka riik Eesti maaelu arengukava kaudu maa-

piirkondade majandustegevusse ja kohalikesse
algatustesse.
Rändnäituse koostasid maamajanduse infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo ja MTÜ Eesti
Maaturism. Näitus koosneb 12 stendist, kus
maaturismi tegevused jaotatud teemade kaupa,
nende hulgas näiteks pereturism, elamusturism,
kultuuriturism jne. Väljapanek hakkab liikuma
mööda Eestit.
Lisaks otustas edulood välja valinud komisjon
tunnustada mitut silmapaistnud projekti eriauhindadega. Hellenurme veskimuuseumi leivakoda sai ainsana kaks eriauhinda: maaeluministeeriumi eriauhinna ajaloolise veski temaatiliseks külastusobjektiks ning aktiivseks kogukonna kooskäimiskohaks muutmise eest ja PRIA
eeskujuliku kliendi tiitli.
		 Allikas: maamajanduse infokeskus
Õnnitlused koduvalla poolt!

- toetust ühele lapsevanemale lapsele prillide ostuks summas
65 eurot ja õppetoetust ühele
- kõrgkoolis õppivale õppurile summas 40 eurot.

Talveperioodil 2015/2016 teostavad
lumetõrjetöid Palupera valla teedel
Valla kohalikel maanteedel osutus riigihanke võitjaks kolmel
aastal talveperioodidel kohalik Nõuni ettevõte Tasemix OÜ.
Kergliiklusteed hoiab lumevabad FIE Vahto Sikk Vahi talu.
Lepingujärgselt kuuluvad teed lumest puhastamisele vajadusel kuni 24 tunni jooksul. Teede osas, mille lumetõrjet
kohalik omavalitsus ei finantseeri, tuleb töö tellijal tasuda
ise vastavalt kokkuleppele teostajaga. Võimalus on esindaja
poole pöörduda, kui on soov lumetõrjeteenust osta (Tamur
Tamm tel. 5053426 Tasemix OÜ-st). Kokku võib leppida
eratee omanik ka kellegi teisega oma piirkonnas, kel tehnika
olemas. Selleks on aga kasulik teada tee, millest juttu tuleb,
nimetust ja numbrit. Kel see veel teadmata, võta ühendust
maakorraldaja Tõnu Kukk´ega 7679 504 või e-post: palupera@palupera.ee.
Palume mõistvalt suhtuda ja vaadata üle teede registrisse
kuuluvate erateede äärne võsa. Teele langev võsa lõhub
suure masina, seetõttu jääbki see teelõik siis lumetõrjeta.
NB! Palupera valla lumetõrjet teostav ettevõtja palub tähistada (nt punase lehvikuga või helkuriga pikem tokike)
kinnistutel, kus lumetõrjet teostatakse erilist tähelepanu
vajavad postid, kivid, kiviktaimla jms. et ära hoida nende
võimalikku kahjustamist töö teostamisel.

Õnnitlus tublidele Eesti riigi
kodanikele
Palupera põhikooli 9.klassi õpilased Ave Riivik, Gretten-Gelis Vesso, Eleri Margus ja Andre Lõhmus kasvavad kindlasti tublideks ja teadlikeks riigikodanikeks,
sest Valga Keskraamatukogu korraldatud interaktiivsel
kodanikupäeva viktoriinil saavutasid nad II koha.
Punkte kogus meie kooli võistkond sama palju, kui
I koha saanud Riidaja põhikooli võistkond, nimelt 30
punkti. Kuid oluliseks on sellel võistlusel ka vastuste
ärasaatmise aeg ja meie võistkonna vastused läksid
teele seitse minutit hiljem kui võitnud võistkonnal.
Palju õnne võiduka võistkonna liikmetele ja nende
ühiskonnaõpetuse õpetaja Urve Sarvele.
Palupera põhikooli õppealajuhataja Reet Allak

2. advendil, 6. detsembril kl 16.00 Piparkoogitainategu külaeitedega
3. advendil, 13. detsembril kl 13.00 Muusikatund helilooja ja laulupedagoogi
TRIIN ARAKU lauluõpilastega Palupera koolist ja Elva muusikakoolist.
Lisaks pakume detsembris jõuluolemist gruppidele veskiringkäigust, piparkoogi- ja
leivateost peolauani. Kui osata oodata, tuleb ka moosekant ja jõulumees!
Kontakt ja info: Veskiemand Mae, tel 52 05 142, www.veskimuuseum.ee;
e-post: mae@veskimuuseum.ee facebook.com/HellenurmeVeskimuuseumMtu

Laupäeval, 5. detsembril kell 13 Nõuni kultuurimajas
pensionäride- ja töövõimetuspensionäride ning taidlejate

ÜLE VALLA JÕULUPIDU
Tantsuõhtu ansambliga Singapur
Hellenurme kultuurimajas,

*väike kontsert
*meeleolukat muusikat kaasalaulmiseks ja -tantsimiseks
Konguta külakapelli esituses
*pensionäride ja taidlejate sõbrad ning fännid on ka kutsutud
*buss ringil: Palupera teerist 12.15- Hellenurme- Päidla- Nõuni- Neeruti- Lutike
info ja registreerumine: Marika 53465648,Heli 7679502, Külliki 7657333

laupäeval, 12. detsembril kell 20.
Võta kaasa sõbrad, suupiste ja hea tuju.
Pilet 5 €.
Info 5058195 Anne

Palupera põhikool otsib koristaja-köögitöölise
asendajat haiguse ajaks alates 07.12.2015.
Helistada majandusjuhatajale telefonil 5259852

ADVENDITOIMETAMISED NÕUNIS
6. detsember kell 16

tähistame 2. adventi. Küpsetame piparkooke, meisterdame.

13. detsember kell 12
tähistame 3. adventi. „Lendteatri“ lastelavastus „Päkapikupealik Peeter“ (lavastaja Tess Pauskar). Tore etendus, mida on vahva vaadata vaatamata
eale! Külla tuleb JÕULUVANA!
Buss ringil: Palupera teerist 11.30-Hellenurme-Nõuni.
26. detsember kell 20
VANA AASTA LÕPUPIDU
*tantsuks mängib ansambel „Saatanlik naine“
*pilet 8 eurot
INFO: Marika, 53465648
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Hea, huvitav, loov, ettevõtlik – ise tegime!

M

öödunud pühapäeval süüdati linnas esimene advendiküünal ning jõulupuul
süttisid jõulutuled. On valguse, rahu
ja sisekaemuse aeg, parim aeg aasta
tegemiste kokkulugemiseks.

Igale koolile on alati rohkem ootusi,
kui ta vastata jõuab. Kombeks on välja
töötada erinevaid mudeleid, millesse
iga endast lugupidav kool peaks sobituma, ning strateegiaid, millest tuleks
oma tegemistes lähtuda. Ette on kirjutatud, millal on kool hea või millal
ettevõtlik, millal ta vastab ühiskonna
ootustele ning millal saab teda lugeda
huvitavaks. Reeglid, reeglid, reeglid...
On kaks võimalust: kas neisse kinni
jääda ja pingutada detailideni nende
täitmise nimel või õppida neid tundma,
valida neist omale sobivaim ja hakata
kõike sobivat lihtsalt otsast elama.
Jalutades täna advendiajale sobivalt ehitud koolimajas, kus aknaid
katsid lumehelbed, ustele ja seintele
olid tekkinud lustilised lumememmed,
kusagilt olid laudadele ilmunud jõuluseaded ning silmata võis juba küünla-

sära, hakkasingi aastat kokku lugema.
Hooaeg on olnud digipöörane, ikka
kohe täitsa. Kevadel õppisime meeskondlikul moel, kuidas juhtida õppeprotsessi digiajastul ning missugused
sammud tuleb sammuda 21. sajandi parima koolikorralduse nimel, juba
suve hakul käivitus suuremat sorti digipööramine, mille projektipõhine tegevus päädib enne selle lehe ilmumist, 1.
detsembril.
Me oleme saavutanud kõrgeid
kohti väga erinevatelt olümpiaadidelt,
konkurssidelt ja võistlustelt, meil on
suurepärased arvutajad, sportlased,
majanduse asjatundjad, meediahuvilised, infootsijad, moeloojad, jääpurjetajad, jäljendajad, keskkonnatundjad,
kunstiloojad, ajasrändajad, aardekütid, lauljad, instrumentalistid, peoja rahvatantsijad, ühiskonnatundjad,
kõnelejad, füüsikud, robootikahuvilised jpt. Kohe kindlasti on meil vahvad
ja toetavad õpetajad-juhendajad ning
sama vahvad koostööpartnerid.
Me oleme jõudnud väga erinevatele õppekäikudele, kus oleme teinud

teadust, saanud lisateadmisi ettevõtlusest, majandusest, meediast, tootmisest, loomisest, õigusemõistmisest, kultuurist, muusikast, riigivalitsemisest, anatoomiast, astronoomiast.
Oleme korraldanud uhkeid pidusid ja asjalikke mõttekodasid, pannud
kokku erinevaid näitusi ja uurinud-loonud-esitlenud. Õnneks oleme osanud
aeg-ajalt ka pidurit tõmmata ning võtta
aega ühisaruteludeks ja tulevikku
vaatamiseks.
Meie koolis algasid advendihommikud, mille suurim väärtus on ühistegemises ja -ootamises. Jõululoosid on
loositud, eeskavad harjutatud, õpitulemuste skoorid kajastuvad juba õige
pea tunnistustel. On ootamise, rahu
tegemise ja rõõmustamise aeg. Põhjust
lõppeva aastaga rahul olla on palju,
jõulukuul keskendumegi just sellele.
Kui pikapäevarühmas üks armas väike
neiu joonistas õpetajale pildi ning kirjutas sellele eakohaselt „Kõiks võiks ola
roosa“, siis mõtlesin, et no tõepoolest –
miks ka mitte?
Külle Viks, direktor

Koolimood on väga inspireeriv etendus nii
osalejatele kui pealtvaatajatele
noored, toimus tänavu 26. novembril juba 19.
korda. Selle aasta teemaks oli „Usk, Lootus ja
Armastus“.
Otepää Gümnaasiumi moehuvilised tüdrukud on juba kolmandat aastat edukalt sellel
üritusel mõõtu võtnud. Moekonkurss on noortele tegijatele suurepärane võimalus oma ideed ja
töökus proovile panna.
Sellel aastal valmistasid 11.a klassi õpilased
Britta Mõttus ja Anete Vihm moekollektsiooni
„Drunk in love“, mis tõi neile oma vanuseklassis I koha. Nad ise iseloomustavad oma kollektsiooni kui lihtsa vormiga ja minimalistlikust
joonest kantud ja unenäoliselt pehmetes toonides rõivaid. Nendes põimuvad pastelsetes toonides materjalid, mida ilmestavad lilleõied ja üle
1000 glamuurse kivikese. Põnev õhkõrn võrguline kangas on kollektsiooni staar, mis teeb kordumatuks iga kandja.
Modellidena astusid üles sama klassi neiud
Riin Veski, Aneth Traumann, Alice Raidmets,
Laura Sööt ja lausa sündinud meesmodell 9.b
klassi õpilane Karl-Aarne Vihm koos koermodelliga Blue. Kõik modellid kandsid stiilselt ja
mänguliselt võrgust rõivad välja, olid laval väga
julged ja andsid kehakeelega edasi Anete ja
Britta sõnumi: „Kui sa armastad ennast, armastavad sind ka teised.“
Õpilaste moeteemaline konkurss „Koolimood“,

Ave Kruusmaa, toetav meeskonna liige

millest saavad osa võtta kõik 12-26aastased

Isadepäev Otepää Gümnaasiumis
Isadepäevale järgnenud tööpäeva õhtul võis
näha koolimaja peal ringi sibamas eri vanuses inimesi. Kõik see oli seotud meie kooli
isadepäeva üritusega, kuhu olid oodatud nii isad
kui ka lapsed. Tore oli, et üritusest võtsid osa ka
mõned emad.
Seekord pakkusime isadele ja lastele tegevusi töötubades. Mitmendat aastat tegutseb
meie koolis robootikaring, mida juhatab õpetaja Jaana Mihailišina. Isade ja laste huvi selle
vastu oli väga suur, mõned arvasid lausa, et selles
ringis tegutsemiseks on vaja juba insenerivaistu.
Võeti mõõtu ka isetehtud robotitega.
Õpetaja Peeter Mändla juures sai puidust

sellise hooga, et klassi õhk oli töötamisest lausa
paks. Kogu ülejäänud seltskond sai tegeleda
digiorienteerumisega, mille oli ettevalmistanud
õpetaja Kaja Oja. Panime koolimaja seintele QR
koodid ja isad koos lastega pidid oma nutitelefonidega või kooli tahvelarvutitega need leidma ja
vastama küsimustele. Tore oli vaadata, et kohati
olid lapsed targemad kui lapsevanemad. Nii
mõnigi isa sai sellel üritusel teada, kus asub meil
söökla või hoopis spordisaal.
Ürituse lõpus arvasid lapsed, et kindlasti tuleb
taoline üritus teha ka emadele.
valmistada ralliautosid või traktoreid. Töö käis

Terje Aasaroht, huvijuht

Kodanikupäev
möödus kärades
Eesti Vabariigis tähistatakse kodanikupäeva 1999.
aastast 26. novembril, teadvustamaks kodanikele
nende staatust. Seda päeva tähistas ka Otepää
Gümnaasium, seekord Kärajate nime all.
Kodanikupäeva ürituse idee looja oli nii eelmisel kui ka sel aastal direktor Külle Viks, kellel
on olnud ka õpetajate näol abilisi. Sel aastal olid
põhirindel peale koolijuhi ajalooõpetajad Heivi
Truu ja Kaja Raud, kelle sõnul Kärajate jaoks saadi
inspiratsiooni ja teemasid suuresti kooliõpilastelt.
Ürituse juhatas sisse kooliraadiosaade, mis valmis peatoimetaja Birgit Maraniku (12.b) käe all.
Selles said sõna kooli raamatukoguhoidja Kadri
Reek, kes tutvustas igale kodanikule olulisi ilukirjandusteoseid nendes leiduvate tõeterade kaudu,
ning Otepää Gümnaasiumi vilistlane ja riigikogulane, Vabaerakonna liige Külliki Kübarsepp. Viimane meenutas oma kooliaegseid algatusi ning
kutsus tänaseid noori üles julgemalt panustama
kodanikualgatusse.
Kärajate põhiosa juhatas sisse ja kogu päeva
koordineeris ürituse kõnejuht Valdur Sepp, kelle
arvates on sellised ettevõtmised väga tarvilikud.
Ta pidas vajalikuks üles kerkinud mõtteid ning
ettepanekuid levitada ka kaugemale oma kooliseintest, siis on õpilaste mõttetööl laiem kõlapind
ning poliitikutel ja ettevõtjatelgi, mille üle mõelda.
Käramine toimus 8 grupis, kus oma arvamust
said avaldada nii õpilased, õpetajad kui ka vallaesindajad eesotsas vallavanem Kalev Lauliga.
Väideldi järgmistel teemadel: kodanikuühiskond,
pagulased, riigikaitse, haridus ja kool, maaelu
versus linnaelu, majandus/toimetulek, keskkond
ning rahvatervis. Nii mõnegi õpetaja jaoks pakkus
üritus positiivseid üllatusi ning uusi teadmisi ja
huvitavaid lahendusi saadi igast teemaarutelust.
Samuti on tore, et igal aastal tähistab siseministeerium kodanikupäeva aumärkide jagamisega
viieteistkümnele tublile ja eeskujulikule Eestimaa
kodanikule ning sel aastal sai tiitli ka Otepää Gümnaasiumi vilistlane ja Palupera valla külaelu üks
eestvedajatest Kalev Lõhmus.
Mõttetalgute-taolised kodanikupäevad on meie
kooli vanemas astmes muutumas traditsiooniliseks. Möödunud aastal tähistasime seda Eesti
tuntud poliitikute osavõtul. Seekordsest üritusest
tegi ülevaate ajaleht Valgamaalane, valmis ka meie
koolitelevisiooni erisaade.
Grete Liivamägi,
kooliajalehe reporter (XI b)
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Külas digipöörde
partnerkoolil
17. novembril külastas meie kooli digipöörde rühm
sama projektiga tegelevat digirakukest Rapla Ühisgümnaasiumist. Meid võeti vastu ääretult soojalt ja
sõbralikult. Tutvusime majaga ja saime palju uusi
ideid koolimaja hubasemaks muutmiseks.
Õppisime koos õpilastega – tegime kirjanduslikku fotojahti ja lavastasime luuletust, samal ajal
tutvudes põgusalt Rapla ümbrusega. Arvutiklassis monteerisime koos oma grupiga kokku video.
Tagasiside oli positiivne ja valmisid väga vahvad
õppematerjalid. Meil on hea meel, et saime anda
oma panuse digimapi valmimiseks. Vestlusringis
digipöörde meeskonnaga tekkis spontaanselt koolitus: õpetajalt õpetajale.
Ave Kruusmaa

Hüva nõu kolleegilt
Miks minna kaugele, kui saab ka kohapeal? Otepää
gümnaasiumi innukamad õpetajad kasutavad nutiseadmeid juba pikemat aega aktiivselt ka õppetöös.
Kevadel alustasime majasisese koolituste sarjaga
„Õpetajalt õpetajale“. Praeguseks hetkeks on neid
toimunud juba neli. Oma digiteadmisi on kolleegidega jaganud Kaja Oja, Jaana Mihailišina ja Kaidi
Palmiste. Koolitustel on lähemalt tundma õpitud
keskkondi Kahoot, LearningApps, Weebly, Google Docs, QR-koodi loomist ja kasutamist. Kõige
aktiivsemat kasutamist on leidnud Kahoot, kus on
võimalik luua teste ja koguda õpilastelt tagasisidet.
Mänge loovad nii õpetajad kui ka õpilased.
Otepää Gümnaasiumis on olemas arvestatav
hulk õpetajaid, kes soovivad saada uusi oskusi ja
kogemusi, mis aitaks muuta õppetööd mitmekesisemaks ja motiveeriks õpilasi. Meie kooli digitegemisi saab jälgida lehel http://og-digipoore.
weebly.com/
Kooliuuendusprogrammi Samsung Digipööre
lõpuüritus toimus 1. detsembril Tallinna Lauluväljaku Klaassaalis.
Kaidi Palmiste, digipöörde meeskonna liige
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Uus aeg esitab uusi väljakutseid
Tänapäeval ei üllata kedagi enam see, et õpetaja töövahendiks pole ainult tahvel ja kriit, vaid
kõik see, mis kaasaegset õpihimulist noort
inimest köidab. Ühiskonna suur mure on tõik,
et koolilapsed ei loe raamatuid, viibivad üha
vähem värskes õhus ning kooliraamatutesse ei
visata sageli pilkugi. Noor veedab aina rohkem
aega internetis ja iga päevaga leiavad meie
juurde tee ikka võimsamad ja uhkemad digivahendid. Oleme justkui digiajastu ohvrid.
Kuid tark kool oskab sellist olukorda targalt
kasutada ja kuna Otepää Gümnaasiumis on
selleks ka ideaalsed võimalused tehnilise baasi
näol, on küllaltki loomulik, et sel õppeaastal
võeti juhtkonna eestvõtmisel vastu julge otsus
osaleda digipöörde projektis. Selle eesmärgiks on
eelkõige õppida ise ja õpetada kaaslasi (nii õpetajaid kui õpilasi) kasutama targalt kõiki digivõimalusi, aga seejuures muuta ka koolitöö, sealhulgas
igapäevane teadmiste omandamine põnevamaks.
Projektitöö käigus on õpetatud kolleege,
õpitud õpilastelt, käidud kogemusi omanda-

mas teistes koolides, vahetatud
lihtsalt digialaseid kogemusi, aga mis peamine – korraldatud vahvaid üritusi, mis
lastel silmad särama pannud.
Loodetavasti muutub koolitöö
nüüd veelgi põnevamaks ja me
ei pea muretsema selle pärast,
miks lapsi nutiseadmed nii
väga köidavad.
Projekti meeskonda kuuluvad (fotol vasakult paremale):
Kaidi Palmiste (matemaatika),
Kaja Oja (klassiõpetaja ja inglise keel), Ave Kruusmaa (kunst
ja käsitöö), Jaana Mihailišina
(füüsika ja robootika), Merlin
Jalajas (klassiõpetaja), Anneli
Vetka (õppealajuhataja ja inglise keel, ühtlasi projekti juht).
Marika Paavo, meediaõpetaja

Muna õpetab kana ehk õpilaselt õpetajale
Meie digipöörde projekti üks eesmärkidest oli ka
uute IKT-teadmiste saamine õpilastelt.
Oktoobrikuu koolitusel jagas õpetajatele oma
teadmisi 9.a klassi õpilane Greta-Maria Kivi.
Alustuseks rääkis ta, mis on veebipõhine esitluste
loomise keskkond Prezi, ning näitas enda koostatud esitlust Iirimaast. Pärast keskkonda kasutajaks registreerimist oli õpetajate kord asuda
esitlusi koostama. Noor „õpetaja“ jagas vajalikke näpunäiteid, kuidas alustada, teksti sisestada
ja kujundada, pilte ja videoid lisada ning slaide
liikuma panna. Koolituse lõpuks valmis igaühel
esitlus. Nüüd on õpetajatel võimalus luua huvitavaid esitlusi õppetöö ilmestamiseks.
Ühel novembrikuu neljapäeval kogunesid
õpetajad taas keelteklassi teadmisi ammuta-

ma. Seekord oli nende õpetajaks
Tairo Tee 12.b klassist, kes jagas
oma teadmisi Quizleti keskkonnast.
Tunni käigus koostas iga õpetaja
oma ainele kohase sõnadekomplekti ning selle najal tutvus Quizleti erinevate võimalustega. Samuti
tutvustas Tairo Quizletis kasutatavat klasside süsteemi. Õpetajate silmad särasid ning näod olid
rõõmsad. Loodame, et pedagoogid
hakkavad neid keskkondi aktiivsemalt kasutama.
Kaidi Palmiste
Foto autor Toomas Palmiste

Teistsugune matemaatika
Kui 1.-4. klass digiorienteerus, siis 6. klass
katsetas Loquiz-keskkonnas loodud maastikumängu. Eestlaste loodud Loquiz on
mänguplatvorm, kus saab luua nii teste,
viktoriine klassis lahendamiseks kui ka
asukohapõhiseid GPS-il põhinevaid maastikumänge.
6.a ja 6.b klassi õpilased sai jagatud 4-liikmelisteks
meeskondadeks
rakenduse
TeamUp’i abil. Igal meeskonnal oli nutitelefon Loquiz-rakendusega. Mäng koosnes 6
kontrollpunktist koolimaja ümbruses, kus oli
vaja lahendada matemaatilisi ülesandeid ja
teha meeskonna foto koolimaja juures asuva
karu juures. Iga meeskond pidi valima liikumissuuna tingimusel, et kõik punktid saaks
läbitud. Kui jõuti kaardi abil õigesse kohta,

siis avanes küsimus nutiseadmes. Pärast
ülesande lahendamist sai liikuda edasi järgmisse punkti.
Meeskondade läbitud teekondi oli hiljem
võimalik Loquiz-keskkonnas uuesti üle
vaadata. Läbitud teekonda kasutasime
GPS-kunsti loomisel. Teekonna trajektooris nägid õpilased erinevaid kujundeid: kala,
kikilips, päkapikk, tõrvik, mask ja liblikas.
Mäng meeldis kõigile.
Kaidi Palmiste
Joonistused
Kikilips
Kreete Kuusk, 6.a
Päkapikk
Melani Uibo, 6.a

Üks ebatavaline koolipäev
I veerandi lõppu tähistasime sel aastal väga omanäoliselt.
Nimelt kutsusime kõik algklassilapsed digiorienteerumisele.
Õpilased olid juba mitu päeva varem ärevil, muretsedes,
mida selga panna ja kas ilm ikka lubab õuesõpet läbi viia. 16.
oktoobri hommikul kell 9 oli koolimaja sisehoovis näha, et
põnevil õpilased olid sobilike riietega valmis orienteeruma
minema, ja ilmgi soosis õues tegutsemist.
Põnev oli ka 10. klassi õpilastel, kelle ülesanne oli vaadata algklassilaste turvalisuse järele. Iga kümnendik vastutas 4
noorema õpilase eest ja aitas vajadusel ka iPadist QR-koodi
lugejat leida või QR-koodi pildistada. Vastused digiorienteerumise küsimustele tuli väikestel poistel-tüdrukutel siiski ise
välja mõelda ja kirja panna, selles nad suurte õpilaste abile
loota ei saanud. Mitte ainult sellepärast, et õpetaja Kaja Oja

reegleid selgitades seda rõhutanud oli, vaid et mõni kaugemalt
Otepää Gümnaasiumisse tulnud 10. klassi õpilane isegi õiget
vastust ei teadnud.
Digiorienteerumise rada läbis tähtsamaid punkte Otepääl,
iga punkti juures pidid õpilased QR-koodi pildistades saama
iPadis lahti küsimuse ja järgmise punkti ning kui vastus olemas,
võis liikuda edasi. Küsimustele vastamiseks tuli leida õige informatsioon infotahvlilt või ragistada ajusid koolitunnis õpitu
kohta. Kõik grupid läbisid 8 kontrollpunkti ja jõudsid rõõmsalt
koolimaja juurde tagasi.
Nii algklasside kui 10. klassi õpilased ootavad juba järgmist
korda, mil avaneb võimalus sama vahvaid õppeülesandeid
lahendada.
Kaja Oja
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Teadmiste omandamine on lõbusam,
kui arvata oskame
“Inimesed ei õpi teiste sõnadest midagi,
kõik on vaja ise avastada.“ Need Brasiilia
kirjaniku Paulo Coelho lihtsad sõnad on
teejuhiks tänapäeva koolihariduses.
Tõesti, ammu on möödas aeg, kus
õpilane istus tuupides koolilaua taga ja
õpetaja klassi ees kaardikeppi viibutades ning kriidiga tahvlile tõdesid kribades
püüdis neile tarkust jagada. Tänapäeva
noor inimene ootab õpetajalt midagi
enamat ja ühiskond ootab koolilõpetajalt
palju enamat kui veel kümmekond aastat
tagasi. Praeguses koolis on kõike rohkem

kui varem: on koolistressi rohkem, on
valikuid ja otsustusvõimalusi rohkem,
aga ühiskonna areng on taganud ka õppematerjalide rohkuse ja see tekitab noore
inimese peas virvarri. Siit kasvab välja ka
arvamus, et kool on igav ja pingeline.
Juba mõnda aega ei tähenda koolitund enam 45 minutit klassiruumis õppimist. Teadmisi saab omandada palju huvitavamal moel, koolist väljaspool. Meie
koolis annab selleks ideaalseid võimalusi gümnaasiumi moodulõpe, mille kõik
moodulid sisaldavad teatud määral huvi-

tavaid õppekäike ja avastusretki. Nendest
pole tänu kooli juhtkonna aktiivsusele
kõrvale jäänud ka alg- ega põhikooliklassid.
Teadmiste omandamine on nüüdisajal
tõesti lõbusam, kui arvata oskame, sest
kõik see, mille noor, arenev inimene oma
meeltega kogeb, jääb kordades paremini
meelde kui tuim tuupimine, seda kinnitavad kõik allpool kirjutatud lood.
Marika Paavo

Õppimine on tore
Veel toredamaks teeb õppimise aga see,
kui tarkuseteri saab kokku ajada väljaspool klassiruumi, ise katsetades ja uurides. 23. novembri koolipäev möödus 4a
ja 4b klasside õpilastel teaduskeskuses
AHHAA. Osalemine õppeprogrammis
“AHHAA-Ilmaruum!? Põnev maapõu”
oli just see, mis püüdis meil aidata aru
saada nähtustest, mis on nii igapäevased, kuid samas kättesaamatud ning mille
kontrollimine ületab tihtipeale inimvõimete piiri. Juba Lao Tzu on öelnud:
“Kõik keerulised asjad koosnevad lihtsatest ja kõik suured said alguse väikestest.”
Rühmatööna lahendasime põnevaid

ülesandeid uurides nii magnetmuusika
olemust, kui ka kivimeid ja kivistisi, tutvusime korallide eluga Punases meres, meisterdasime ruumilise ajajoone ja sõna otseses mõttes liigutasime mägesid. Töötoas
ehitatud vulkaan purskas nagu päris.
Planetaariumis reisisime koos tähtedega,
külastasime teisi planeete.
Maailm ja seda ümbritsev on üks põnev
koht. Selleks, et ühel päeval olla ise hea
uurija või teadlane, on tarvis palju õppida.
See, et me praegu ei tea vastust paljudele
küsimustele, ei tähenda, et seda polekski.
Me lihtsalt pole seda veel leidnud. Otsime
ja õpime …

kulunud vähemalt kaks ainetundi.
Edasi suundusime maa alla Bastioni
käikudesse. Seal jutustati meile põhjalikult, kes ja millest käigud ehitas. Läbisime peaaegu nagu ajarännaku erinevates
ajastutes, sest iga ruumiga käis kaasas
erinev periood või sündmus. maa-aluse matka lõpus näidati meile veel käikude kõige uuemat osa, mis avatakse külastajatele arvatavasti alles jaanuaris. kuulsime meeleolukaid lugusid punkaritest,
tsiviilkaitse õppustest, kodututest ja
paljust muust.
Õhtupoolikul siirdusime kogu grupiga Tallinna teletorni, kus meid jagati
gruppidesse ja iga grupp sai ühe aastaarvu, mille kohta nad pidid tausta uurima.

Sügispäev suvepealinnas Pärnus
5. novembril käisid Otepää Gümnaasiumi 7.a ja 7.b ning 9.a klass Pärnus.
Kõigepealt külastasime Terviseparadiisi, kus oli väga vahva torudest alla
lasta ja koses liuelda. Kõigile meeldis seal.
Need õpilased, kes veeparki külastada ei soovinud, läksid samal ajal
kesklinna orienteeruma. Neljaliikmelised grupid said kaardi, punktide
kirjeldused ja lehe küsimustega, millele tuli nutitelefone kasutades internetist vastuseid otsida. Lisaks pidime iga kultuuriloolise objekti juures,
mida külastasime, ka pilti tegema.
Õhtul vaatasime Endla teatris popmuusikali „Boyband”. Etendus oli
väga humoorikas ja kaasaaegne. Peaosas oli laulja Koit Toome ja esinesid
nii tuntud kui ka vähem tuntud näitlejad. Etenduses oli palju hoogsaid
laulu- ja tantsunumbreid. Võib arvata, et see meeldis enamusele teatrikülastajatest. Paljud meie seast leidsid, et see on seninähtud etendustest
parim! See, kuidas terve saal etenduse lõpus püsti seisis, plaksutas ja
karjus, oli võimas!
Tagasisõidu ajal oli osa õpilasi juba nii väsinud, et silmad vajusid iseenesest kinni. Koju jõudsime südaööl ja kuigi järgmisel päeval oli raske
üles saada, oli asi seda väärt!
Liisabet Urm, Susann Vahrušev, Teele Mägi, 7. klass

Õppepäev teaduskeskuses
AHHAA

Suur aitäh kooli direktsioonile, kelle
abiga sai võimalikuks tore koolipäev
teaduskeskuses AHHAA!
Pille Möll, 4.a klassijuhataja

Tore koolipäev Eestimaa pealinnas
Õpilane peab vahepeal vahetama
õpikeskonda, sest umbses klassiruumis ei pruugi talle oluline info meelde
jääda. Mina kogesin seda õppeekskursioonil Tallinnasse, mille võtsid ette 6.a,
6.b ja 9. b klassid.
Päev oli sisutihe: kuuendad klassid
läksid Tallinna Draamateatrisse vaatama
etendust „Kuldne Lurich“, aga meie klass
sõitis edasi Toompeale. Seal seadsime
sammud kohe Kiek in de Köki poole, et
külastada Bastioni käike. Kõigepealt viidi
meid kurssi Bastioni käikude ja Tallinna ajalooga ühe vahva multifilmi kaudu.
Juba ainuüksi see väike filmijupp õpetas
selgeks Tallinna ajaloo ja seda kõigest 10
minutiga, koolis ajalootunnis oleks selleks
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Kõik need aastaarvud olid seotud teletorni sündmustega. Kogusime kolme ülesande põhjal informatsiooni, millest panime
kokku uudistesaate klipi.
Selle ekskursiooni jooksul omandasime
väga palju uut ja huvitavat infot ühe päeva
jooksul ja kõik jäi palju paremini meelde.
Kogu selle info omandaksin ainuüksi mina 1-2 nädalaga. Õpilasel on õppekäigul parem teadmisi omandada, kuna
ta tunneb ennast väljaspool klassiruumi
vabamalt ja ta on uue info vastuvõtmiseks
paremini avatud. Selleks, et õpilane paremini uutest teadmistest aru saaks ja neid
kasutama õpiks, peab ta neid kogema.
Janno Puurits, 9.b

20. novembril külastasid 8.a ja 8.b klassi õpilased AHHAA teaduskeskust.
Osaleti õppepäeval „AHHAA – inimene!?“ Töö toimus rühmades ja programm koosnes neljast erinevast osast: uurimisülesannete lahendamine
saalides, loeng koos meditsiinikollektsiooni uurimisega, laboratoorne
töö ja teadusteater.
Enelin Terav kirjutab ülesannete lahendamise ja meditsiinikollektsiooni
uurimise kohta järgnevalt: „Ülesannete lahendamiseks oli meil aega ühe
koolitunni jagu. Sellel ajal jagati igale grupile töölehti, mida tuli erinevaid
teaduskeskuse masinaid katsetades lahendada ja täita. Nii saime teadmisi
väga erinevatest valdkondadest. Meie giidid kontrollisid ja parandasid ning
täiendasid vastuseid, kui sealt midagi puudu oli. Järgnevalt kuulasime
meditsiiniloengut. Räägiti inimese organitest ja erinevatest haigustest.
Käes saime hoida südant ja katsuda neeru- ning põiekive. Saime teada,
et inimesel võib olla üle kahe neeru ja üks kopsupool on väiksem kui
teine. See on ainult väike hulk sel päeval saadud teadmistest.“
Õppepäeva järgnev osa sisaldas laboratoorset tööd ja selle kohta kirjutab Liisi Kukk: „Laboratoorse töö alguses rääkisime, milleks on vaja
kopse ja kuidas need toimivad. Siis aga tuli laboratoorse töö kõige huvitavam osa. Me pidime panema kummikindad kätte ja kitli selga, seejärel
saime uurida lähemalt sea kopsu. Kõige lõpus oli meil võimalus see lahti
lõigata ning vaadata täpsemalt, milline ta välja näeb. Kõik ei olnud just
kopsu nähes vaimustuses, kuid suuremale osale meeldis selle lahkamine.
Sellist võimalust kogeda oli väga põnev.“
Õppepäeva lõpetas teadusteater „Koogist kakaks“. Carmen Piho kommenteeris nähtut: „Teadusteater rääkis inimese seedimisprotsessist. Sealt
saime palju uusi teadmisi. Meie huvitava päeva lõpus tegime kokkuvõtteid. Iga rühm pani enda tööle ise hinde, andis teada huvitavamad faktid
ja ütles, mis neile selle päeva juures enim meeldis.
Täname oma kooli juhtkonda ja AHHAA giide, kes tegid meie päeva
huvitavaks.“
Õpilaste arvamusi vahendas bioloogiaõpetaja Celia Hirmo

Turismimooduli õpilased saavad eluks vajaminevaid praktilisi
kogemusi loodusretke kursusel
Juhendajate tagasiside on positiivne
Juhendajad Margit ja Tarmo Turb Otepää
Looduspargist olid nõus Otepää Gümnaasiumi
ettepanekuga viia läbi turismimooduli õpilastele
sel õppeaastal pilootprogrammi raames loodusretke kursust. Kursuse alguses küsitlesid juhendajad õpilasi, viimased avaldasid soovi rohkem
looduses viibida ning matkal käia. Nii ka tehti.
Tänaseks on napilt üle poole kursusest läbitud. Rõhk on praktilisel kogemusel - üle poolte
tundidest on toimunud väljaspool klassiruumi.
10. ja 11. klassi kursuslased on käinud Otepää
matkaradadel, sügisest lähtuvalt tutvunud seente
kasutamisvõimalustega, toimunud on fotograafia õppepäev Haanjas ja kõige enam emotsioone andnud kahepäevane õpperetk Ilumetsas ja
Meenikunnos. Juhendajate sõnutsi on õpilased
siiamaani olnud rohkem õppija rollis, edaspidi on
plaanis suurem rõhm panna rühmatöödele, kus
õpilased peavad näiteks valmistama enda loodus-

fotodest portfoolio ja juhendama retke Otepää
ümbruses. Rühmatööd selgitavadki ühtlasi selle
kursuse tulemuslikkuse.
Retkejuhtimise kursuse õpilased tundusid
Tarmole ning Margitile esmapilgul küll tagasihoidlikud ja vaiksed, kuid juba loodusviktoriinis
selgus, et nad tunnevad päris hästi loodust ning
kahepäevasel matkal avaldas muljet nende vaprus
ja ühtsus. Juhendajad märgivad ära Jan Ander
Kundla oma abivalmidusega, Karli Roio huumorimeelega ja Geiti Karo initsiatiivikusega.
Õppepäevad looduse keskel õpilaste
pilgu läbi
Meie koolil on tore moodulõpe, mille käigus
omandame palju praktilist ja kasulikku. Loodusretke- ja fotograafiakursuse raames väljaspool
kooli veedetud õppepäeval 28.-29. oktoobril
käisime kahepäevasel matkal Meenikunno
looduskaitsealal. Kahe päeva jooksul arendasi-

me kaardi järgi orienteerumisoskust ja õppisime
loodust paremini tundma. Valmisid ka kaunid
sügisesed loodusfotod.
Esimesel päeval kõndisime mööda matkaradu ning läbi metsa 6 kilomeetrit Mustjärve

laagriplatsini. Laagrisse jõudes panime üles
kaks suurt telki ja süütasime lõkke, millel
pidime ise toitu valmistama. Et öösel külmetama ei peaks, hakkasid kõik juba varakult
hankima küttepuid. Ahju kütmise ülesanne jaotati kahetunnisteks vahetusteks, kuid
kahjuks kustus 11. klassi tuli ning siis läks
väga külmaks. Õnneks suutsid poisid säilitada
külma närvi ja süütasid kiiresti uue tule.
Hommikul suundusime Meenikunno raba
matkarajale, mida mööda jõudsime Päikeseloojangu maja juurde. Sealt avanes imeilus
vaade hommikusele rabale. Kaunid loodusfotod tehtud, hakati läbi metsa kodu poole
minema. Teekonna lõpus ootas meid juba buss,
mis meid Otepääle tagasi toimetas. Jäime sellise toreda ettevõtmisega väga rahule ning ootame
juba uusi retki.
Jan-Ander Kundla (XI b)
Britta Mõttus, Riin Veski (XI a)

8

OTEPÄÄ GÜMNAASIUM

Valgamaa koolide
karikavõistlused
rahvastepallis
11. novembril oli Otepää Gümnaasiumi spordihoones märgata
siginat-saginat. Nimelt toimusid meil Valgamaa koolide 4.-5.
klasside poiste karikavõistlused rahvastepallis. Sellel aastal oli
rekordarv osavõtjaid, lausa 11 võistkonda. Väga haaravates
ja põnevates mängudes osales kokku umbes 90 koolipoissi.
Meie kooli võistkond saavutas väga tubli III koha. Võidukasse võistkonda kuulusid Karl Martin Raid, Hans Markus
Danilas, Kevin Klopets, Alexander Kapp, Martin Mõttus, Aleks
Mägi, Kevin Nigol, Mark Ragnar Pikk.
Tublide kohtunikena said tööd teha abituriendid Richard
Tuhk, Anna-Liisa Kärson, Mari-Liis Länik, Keit Kalk, Keiju
Rootsma.
Samal ajal mängisid tüdrukud Pühajärve Põhikoolis. Meie
kooli tüdrukute võistkond saavutas neljanda koha. Võistkonda
kuulusid Heliisa Theadora Sunts, Liisu Kojus, Maria-Liisa Mark,
Eliise Peerna, Chea Eleanora Sunts, Keiu Vakmann, Maria
Kram, Kadi Vikard.
Ülle Ernits, Kerri Rauk, kehalise kasvatuse õpetajad

Meeleolukas kohtumine
kirjanik Kati Saara
Vatmanniga
12. novembri pärastlõunal täitus kooli aula kirjandushuviliste
gümnasistidega. Meie ette ilmus kirjanik Kati Saara Vatmann,
kes on tuntuks saanud nimega Kati Murutar. Sõnameistri
jututeema keerles tema igapäevaelu sündmuste ja viimaste
tööde-tegemiste ümber. Kõnet saatis kirjanduslik meeleolu
– tema raamatutest tuttav lai uudiskeelendite kasutus oli ka
siin tuntav.
Vatmann jagas publikuga oma maale mineku lugu, olles
ise mitmendat põlve linnainimene. Naine rääkis meeleolukalt
kohanemisega kaasnenud õnnestumistest ja ka raskusmomentidest. Tundeliselt kirjeldas ta oma suhestumist maaloomadega, kes on kirjanikule seltsi pakkunud raamatute kirjutamise
ajal. Vatmann tegeleb Soone talus hobusekasvatusega, millega
seotud ilusamad hetked hõlmavad suhtlemisraskustega laste
hipoteraapia seansse. Naine rääkis, kuidas tema juurde toodi
hüperaktiivsuse diagnoosiga lapsed, kelles tema nägi hoopis
„kristallilapsi” – lapsi, kelle ajutegevus toimib kõrgemal tasemel, mis aitab neil olla harmoonias maailmaga.
Kati Vatmann avaldas oma mõtteid laste kasvatamise ja
haridussüsteemi teemadel. Enda viis last on naine üles kasvatanud põhimõttel, et lapsele tuleb näidata eeskuju, kuid
lasta teha oma valikud. Sellel põhimõttel on Vatmann pannud
oma lapsed waldorfkooli, kus pööratakse rohkem tähelepanu
inimese teadlikule terviklikule arengule.
Kohtumine oli väga meeleolukas, pannes publiku nii ahhetama, aplodeerima kui ka naerma. Vatmani elulähedus oli
kainestav ja mõtlemapanev vastukaaluks tavaliselt nii diplomaatilisele koolikeskkonnale. Publiku hilisem vastukaja jäi
ühest äärmusest teise, mis näitab hästi kirjaniku oskust skandaali tekitada.

Kadrid ja mardid ehk Nuustaku
Noored Tallinnas
15. novembril toimus Tallinnas uute
tantsude konkursi finaalkontsert,
kuhu kutsuti osalema meie kooli 8.a
ja 8.b klassi rahvatantsurühm Nuustaku noored. Osalejate valik tehti
2014. a tantsupeo tulemuste põhjal,
kus meie rühm kuulus Eesti kolme
parima hulka. Tantsulooja juhendamisel nädalaga selgeks õpitud tants
“Kadrid ja mardid” kanti ette Salme
kultuurikeskuse suurel laval. Meie
rühma noortele oli see uus ja ainulaadne põnev kogemus.
Tantsulooja
Laura
Mander,
Viljandi Kultuuriakadeemia III
kursuse tudeng, kirjutab meie ettevalmistusnädalast nõnda: „Vaevu
nädal tagasi said Otepää gümnaasiumi 8. klassi noored pakkumise õppida
ära nädalaga üks tants ja sellega juba nädala
lõpus Tallinnas esineda. Vaatamata lühikesele prooviajale oli märgata peale tantsuvilumuse ka muid toredaid protsesse. Mulle meeldis
näha, kuidas järk-järgult rühm avanes - hakati
naeratama ja naerma ning rohkem ja rohkem
küsima. Oli tunda, et tegemist on väga töökate inimestega, kuna töötati ühiselt eesmärgi nimel. Kõik andsid endast maksimumi.
Muidugi ei saaks olla head rühma ilma suure-

pärase juhendajata. Juhendajata, kes oskab
teha noortega nalja, kuid samas ka töötempot kontrolli all hoida. Noortega ühel lainel
püsimine ja huumor ongi minu meelest ühed
põhilised asjad, et leida ühist keelt ja huvi
millegi tegemiseks ja arendamiseks. Mul on
hea meel, et on koole, kus rahvatants on au
sees igas vanuserühmas. Samuti olen südamest tänulik kooli juhtkonnale, kes andsid nii
mulle kui noortele võimaluse selle tantsuga
Tallinnas esineda ning selleks meid nii tran-

2014. aasta sügisest hakkasin käima Eesti Tütarlaste Kooris
(ETK). Kooris laulavad tüdrukud üle Eesti: Pärnust, Võrust, Põlvast, Kundast, Otepäält, Tallinnast, Raplast. Peale minu laulab
selles toredas kooris veel mitu meie kooli õpilast: Merelle Liivamägi, Veronika Maide, Kerttu-Liis Levin, Janetta Lukk, Geir
Kudu ja Laura Kriisa.
Me harjutame kord kuus laululaagrites. Need laagrid on
väga põnevad ja lõpevad kontserdiga. Pärast laagrit on koolitükkide tegemine üpriski väsitav.
Koori juhatavad Ave Sopp ja Vilve Maide ning meie elu
aitab korraldada Kaija Velmet.
Selle aasta oktoobris võtsime osa rahvusvahelisest koorikonkursist Poola pealinnas Varssavis. Saavutasime teise koha.
See oli väga tore ja vahva reis. Elasime hotellides, söömas
käisime ilusates restoranides ja vaba aega anti ka palju. Oli
huvitav kogemus ise hakkama saada ja vastutada enda eest.
Meie järgmine laager on novembrikuus. Uus eesmärk on
minna suvel Hispaaniasse konkursile. Ootan seda väga.
Erika Maide, 6. b

spordiga kui tunniaegadega toetasid. Aitäh!
Teotahet ja rõõmsat meelt edaspidiseks!“
Tantsijate arvates oli nädal põnev ning
rühmaga oli väga MUHE koos olla. Nad olid
rõõmsad, et said vahvast üritusest osa, kuna
selliseid võimalusi on vähe.
Rühma juhendajana tänan tantsijaid tantsulusti ja rõõmu eest, õpetajaid ning kooli
juhtkonda mõistva suhtumise ja toetuse eest.
Kaire Ojavee, rühma juhendaja

Teistmoodi koolipäev tõi sügisesse
positiivseid emotsioone
19. novembri varahommikul võtsid meie kooli
õpilased suuna Tallinna poole, et võtta osa
noortekonverentsist „Lahe koolipäev“. Tegu
on iga-aastase üritusega, mis sel aastal kandis
pealkirja „Minu elu pöördepunktid“.
Tänavune teema ajendas mõtlema nendele hetkedele, elu pöördepunktidele, mille
kaudu avanevad uued uksed, mis suunavad
meid õigetesse kohtadesse. Selle jaoks kutsuti kohale esinejad erinevatelt elualadelt, kes
räägiksid oma kogemustest. Oma lugudega köitsid kuulajaid õppejõud Sergei Drõgin,

teadlane Jaan Aru, laulja Ewert Sundja, näitleja Mart Müürisepp, vehkleja Erika Kirpu,
välisminister Marina Kaljurand, ettevõtjad
Priit ja Peeter Rebane ning Liina ja Vahur
Kersna.
Iga esineja oskas köita kuulajate tähelepanu, pannes neid mõtlema, valjult naerma või
kaasa rääkima. Kõlama jäid mõtted, et elus
tuleb kõik järele proovida, sest vaid nii saame
aru, mis on õige, ning selleks, et edasi liikuda,
peame leidma selguse endas.
Noortekonverentsi ajal toimub ka Hea

Õppisime jäätmeid
vähendama

Siret Kutsar, 12.b

On üks tore koor

4. detsember 2015

Novembri viimasel nädalal tähistas Otepää Gümnaasium koos teiste
koolide ja asutustega üle Euroopa jäätmete vähendamise nädalat.
Selle raames toimus meie koolis mitmeid huvitavaid ettevõtmisi.
Alates 23. novembrist oli võimalik uudistada aulas näitust taaskasutatavatest materjalidest. Koolipere liikmed tõid kooli põnevaid
esemeid, mis olid valmistatud millestki vanast, ning sellest moodustus põnev väljapanek.
Järgmisel päeval kuulasid 1.-8. klassi õpilased huvitavat temaatilist
loengut, enne seda oli vaja kodus oma isiklikud T-särgid üle lugeda.
Põnevust oli palju, sest näited mida Margit Turb meie T-särkide
kogustest tegi olid mõtlema panevad.
Sama päeva söögitundide alguses toimus tore võistlus, kus kõikide klasside 5-liikmelised võistkonnad võistlesid aja peale jäätmete
sorteerimises. Tuleb tunnistada, et lapsed olid väga tublid ja teadsid
täpselt millisesse kasti prügi paigutada.
Kesknädalal toimus aulas „Asjade vahetamise turg“. Kõik, kellel
oli kodus väikseks jäänud riideid, jalanõusid, mänguasju, millega
keegi enam ei mängi, said need millegi muu kasuliku vastu vahetada.
Nii mõnigi sai endale uue vöö või koti ja õpetajadki leidsid oma lastele toredaid mänguasju. Kindlasti on plaanis korraldada selline turg
ka kevadel.
Loodame väga, et taolised üritused panevad lapsi mõtlema küsimuse
üle “Kas mulle on ikka kõike nii palju vaja?!“
Terje Aasaroht, huvijuht

Eeskuju tseremoonia, mille käigus tänatakse Eestimaa noori, kes on oma aktiivsuse ja
tegudega teistele silma jäänud. Tore on teada,
et Eestis leidub veel eeskujulikke noori, kelle
soov on saata korda midagi head.
Lahkuvate noorte naeratavad näod andsid
mõista, et teistmoodi koolipäevaga jäädi
väga rahule ning päevast võetakse kaasa häid
mõtteid ja positiivseid emotsioone.
Helen Tiisler, 11. a klassi õpilane

Karu, mammutid ja Luts
15. oktoobril käisime Otepää gümnaasiumi kaheksandate klassidega
õppeekskursioonil. Pärast teist tundi ootas meid koolimaja ees buss
ja algas sõit Tartu suunas. Ilmaga oli meil vedanud, kuna see oli just
paras õues jalutamiseks.
Esimene peatus oli Elistvere loomapargis. Kõigepealt tervitasid
meid väiksed oravad, kes mänguhoos ringi jooksid. Terava silmaga oli
näha puu otsas laisklevat ilvest ja veel teravam silm tabas ka puu all
oleva isase kaslase. Suurema osa õpilaste lemmik oli aga lõbus karu
Karoliine. Kui olime tiiru läbi loomapargi jalutanud, läksime tagasi
bussi ning sõitsime järgmisesse sihtpunkti, milleks oli Jääaja keskus.
Seal oli meil umbes kolmveerand tundi aega Saadjärve kaldal
ringi vaadata ning veidi kehakinnitust võtta. Mõne aja pärast lasti
meid majja sisse ning giid viis meid ringkäigule. Tutvusime elusuuruses mammutiga ning põnevate faktidega jääajast. Käisime läbi kolm
korrust. Esimesel korrusel õppisime maa minevikku ning kuidas
seda tulevikus ette kujutatakse. Teisel korrusel uurisime Eesti jääaega. Kolmandal korrusel õppisime erinevatel aegadel elanud looma- ja
linnuliike. Pärast saime veidi vaba aega, et ka ise uurida ja muljeid
vahetada.
Viimaseks sihtpunktiks olime võtnud tuntud eesti kirjaniku Oskar
Lutsu majamuuseumi. Ka seal võttis meid vastu giid, kes tutvustas
maja ja rääkis samal ajal O. Lutsu eluloost. Pärast jagati meid gruppideks ja iga grupp sai töölehe, mille pidime seintel oleva info abil ära
täitma. Kui olime ülesanded teinud, läksime kõik koos alla korrusele,
kus saime kommi ja mõned õpilased näitasid oma klaverimänguoskusi. Jalutasime bussi ning sõitsime tagasi Otepääle.
Päev pakkus päikest, teadmisi ja mõnusat meeleolu.
Bärbel Moros ja Janetta Lukk, 8.b

4. detsember 2015
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Hanna-Liina Võsa oli Aakre kadripäevalaada üllatuskülaline
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AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus

28. novembril toimus Aakre külas traditsiooniline kadripäeva tähistamine laada, kohviku ja töötubadega. Sel aastal osales rekordarv müüjaid,
kellest kaugeim oli Riiast. Töötubades oli võimalik viltida külavaipa, meisterdada kadrimaske
ning valmistada 1920.-1930. aastate stiilis peakatteid, mida saab kanda 26. detsembril küla aastalõpu stiilipeol.
Rahvamuusik Kadri Lepasson viis läbi rahvalike tantsude ja laulumängude õpituba, mis oli
eriti populaarne just väiksemate laste seas.
Päeva kulminatsiooniks oli aga üllatuskülaliste saabumine. Nendeks olid E-Piima esindaja,
MTÜ Koos Laste Heaks juht Toomas Palu ning
hetkel Soomes muusikalides osalev Hanna-Liina
Võsa. Tegemist oli E-piima ja MTÜ Koos Laste
Heaks heategevuskampaania lõpuüritusega,
mille raames on sel aastal üle Eesti ellu viidud
15 suurt lastega seotud projekti. Aakre külaseltsi
taotlus oli üks nendest ning nüüd oligi võimalus
kingitus pidulikult üle anda. Nüüd on rahvamajas võimalik õppida väikekandleid, rütmipille,
käsikellasid, iiri vilet, ukulelet.

19. novembril
n

Senine volikogu esimees Kalle Põldmägi astus tagasi

esimehe ametikohalt, uueks volikogu esimeheks valiti Aleksander Sven Esse.
n

Ei kinnitatud Puka Keskkooli arengukava.

n

Ei kinnitatud Puka valla lisaeelarvet.

n

Otsustati korraldada avalik konkurss Puka vallavanema

ametikoha täitmiseks. Kinnitati vallavanema ametikohale kandideerijale nõuded ning asjaolud, mis tulevad valiku tegemisel
kasuks. Moodustati konkursi läbiviimiseks komisjon koosseisus
A.S.Esse, A.Kangro, A.Uint, I.Sõnum ja K.Põldmägi. Avalduste
esitamise tähtajaks määrati hiljemalt 7. detsember 2015.
n

Valiti eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks Irja

Sõnum.
n

Arutleti Õru vallavalitsuse poolt saadetud pöördumist

valdade ühinemisettepaneku kohta. Ettepanek: oleme avatud
läbirääkimistele, alles peale seda teeme otsuse.
n

Puka valla ametiasutuse palgajuhend jäeti kinnitamata,

palgajuhendiga oleks kindlaks määratud vallavalitsuse teenis-

Aakre külaselts tänab E-Piima, MTÜd Koos
Laste Heaks ja Hanna-Liina Võsa, kes ainult
meie pärast Soomest siia sõitis ning kõigi

südamed hetkega võitis esitades laste poolt palavalt armastatud Elsa-laulu.
Kersti Salujõe

tujate töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise
põhimõtted.
n

Anti nõusolek Puka Keskkooli põhikooli õpetajate töö-

jõukulude toetusest kasutada gümnaasiumiastme õpetajate töö
tasustamiseks vahendeid summas 11 569 eurot.

Vanad asjad jutustavad

Puka Vallavalitsuses
n

Vana ja uus käib ikka käsikäes. Kaks nädalat
mängisime Aakre lasteaias ja koolis lahedat
Keskkonnaametist laenutatavat Lotte loodusmängu, mis oma interaktiivse jutupliiatsist tulevate Lotte ja Klausi häältega oli laste jaoks tõesti
uudne tehnikaime. Multifilmitegelased õpetasid
lastele palju huvitavat loodusest. Lapsed uurisid,
kuidas see pliiats töötab, kuidas ta ometi teab
õiget vastust. Tehnika areneb kiiresti.
Kuid et me ei unustaks ka vana, siis sukeldusime Aakre lasteaias ja koolis vanade asjade
maailma. Vana asja näituse seekordseks teemaks
olid tekstiilid. Aga mitte ainult vanad riided, vaid
ka kuidas saab villast lõng, valgest lõngast värviline lõng, linast riie. Seda tuli meile tutvustama
Oskar Mattiase ema Raina Koort.
Et päev võimalikult vanaaegne tunduks,
kustutasime laelambid ja õpetaja Kaia süütas
vana petrooleumilambi. Keeras leegi väiksemaks ja saali sigines vaikus. Ümberringi vanad
asjad: vokk, vildid, laualinad, kleidid… Kui lagi
madalam ja seinad mustemad oleksid, saaks end
täiesti endistesse aegadesse mõelda.
Raina Koort on käsitööga ammu tegelenud ja
õpib Räpina Aianduskoolis tekstiilkäsitöö valmistamist. Iseseisvaks praktikaks valmistas ta hulga
näidiseid taimedega lõnga värvimisest. Raina
tutvustas taimi, millest saab ilusaid looduslikke
värvitoone, kuidas ja milliseid taime osi korjata.
Samuti kogu värvimise protsessi ja aineid, mida
värvide peitsimiseks ja kinnistamiseks vaja lisada.
Võib arvata, et arooniast ja mustikast saab sinist
ja punastest õitest punast värvi, ent päris nii see
pole. Aroonia annab hoopis ilusa halli värvi ja
madarast saab punast. Lilla värv tekib musta
leedri marjadega värvides, kollane aga angervak-

saga. Kui lihtne oli neid naturaalseid toone ritta
sättida, nad kõik sobisid omavahel kokku.
Õpetaja Kaia luges lastele juttu lambapügamisest ja näitas lambaraudu. Õpetaja Merle jutustas
oma mälestustest selle tööga seoses ning proovis
töövõtet mängulamba peal. Lapsed proovisid
villa kraasimist, mis paistis eriti meeldivat poistele. Lõpetuseks karaskiamps ja lõbus ringmäng.
Et tekstiilide maailma veel põhjalikumalt
uurida, külastasime Aakre rahvamajas meie küla
tuntud käsitöötegijat Lea Madissovi. Kõik riided,
mis on üle, lõigub ta ribadeks, kerib keradesse ja
koob kaltsuvaipadeks. Lea näitas kangastelgi ja
rääkis lõime ülesseadmisest, mis on mitme naise
töö. Lea näitas paar korda ette ja siis said lapsed
proovida süstikut lõimede vahelt ise läbi pista.
Pisematel muidugi ei ulatunud jalad pedaale
sõtkuma. Sellele probleemile leiti kiiresti lahendus – püsti seistes saab ju ka kududa! Mida meie
esivanemad pidid küll tegema, kui aknad olid
poole väiksemad ja valgustuseks vaid põlev peerg
või petrooleumilamp, kui meil kippus ka elektrivalguses rida sassi minema. Nende käsitsi valmistatud esemete töömahukust ja ilu said lapsed
vana-asja näitusel rohkesti näha ja katsuda.

Lasteaialaste muljed näitusest:
Sigrid: Mulle meeldis see suur asjandus – kangasteljed rahvamajas. Tädi Lea tegi kaltsuvaipa
ja me saime seal pidurit ja gaasi vajutada (tallalauad).
Mirtel: Mulle meeldis see roheline lõng ja sinine
lõng ja lilla – mulle meeldivad need värvid.
Värviti punapeedi ja taimedega.
Robin: Mulle jäi meelde see vana lamp – see läks
põlema!

Kinnitati Puka valla haridusasutustes õppekoha tegevus-

kulude arvestuslik maksumus ühes kuus ühe lapse/õpilase kohta
2016. aastaks alljärgnevalt: (eurodes)
1)Aakre Lasteaed-Algkoolis ühe lapse/õpilase kohta 379.-/165.2) Puka Keskkoolis ühe õpilase kohta 198.3) Puka Lasteaias ühe lapse kohta 301.4) Puka Kunstikoolis ühe õpilase kohta 97.n

Pikendati Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide

Koguduste Liidu Puka Vabakogudusega rendilepingut (Kooli t
6 asuv kasutatud riiete ja asjade kauplus).
n

Väljastati ehitusluba Kolli külas asuva Puka meistripunk-

ti maaüksusele (katastritunnusega 60802:002:0680) puurkaevu
rajamiseks.
n

Toimetulekutoetust maksti novembris viiele, ühekordset toetust

kolmele, matusetoetust kahele ja sünnitoetust ühele taotlejale.

SÜNNID
Daniel Savisaar 		

12. novembril

Indrek: Seal oli nii lahe ja hästi lõbus olla.
Heleri: Sinist värvi saab pissiga. Ja kõrvitsaseemned jäid meelde, need olid leiva sees ja või oli
leiva peal – seda pakkus tädi Lea meile rahvamajas. Seal rahvamajas oli nii ilus, seal oli vokk.
Oskar Mattias: Siis, kui emme rääkis lõngadest,
et pissiga saab ka värvida ja siis tuleb sinine. Ja
see söök (karask) meeldis mulle ka. Rühmas
meeldib mulle vaip kirjaga „Tule pesema!“
Täname Raina Koorti, Lea Madissovi ja kõiki
lapsevanemaid meie vana-asja näituse õnnestumisele kaasaaitamise eest!
Oli jälle üks põnev retk meie esivanemate
aega!
Aakre õpetajad

Valgamaa Arenguagentuur tunnustas Kodupaiga Külaseltsi
Üks külapood, nii väike kui tahes, on olnud läbi
aegade küla süda ja kogukonna liitja, poe juures
saadakse kokku ja pajatatakse jutte elust ning
inimestest. Aastad ei ole vennad ja igal on oma
nägu, see aasta siis oli Kuigatsis suvekohviku
aasta, mida ka märgati ja tunnustati Valga maakonna ühisnädala raames toimunud tunnustusüritusel Aakres. Puka vallast oli veel esitatud nominendiks Puka Noortepesa Kaija Tamme eestvedamisel. Jaanipäevaks avasime kaupluse ruumid
veidi uues võtmes suvekohvikuna Josephine,
pakkusime kohvi, jäätist ja kõikvõimalikku kohalikku infot. Huvi tunti kõige vastu mida näidata
ja millest rääkida; käisid endised õpilased oma
lapsepõlveradadel, mõned tulid oma juuri otsima,

üle vaadati mõisa teenijatemaja, kus elasid esivanemad, huvituti mõisa ajaloost ja külaelu võimalikkusest maal, oli juhuslikke uudistajaid ja möödasõitjaid.
Vajadus oli korraliku kohaliku toidu järele,
kogusime uusi mõtteid ja ideid. Toimetasime
vabatahtlikkuse alusel tänu toimekale meeskonnale: Elle, Tiiu, Reet, Katrin, Maie, Diana.
Külastasime kohvikute päeva tegemisi Elvas
ja Põltsamaa kohvikute päevale läksime koos
kogukonnaga, kus enim õppida oli Kamari külas.
Meie tänu tegijatele ja lugupidamine neile, kes
tundsid huvi meie tegemiste vastu ja toetasid
meie ettevõtmist sõnas ja läbi kauplemise. Suvekohviku tegevust toetas Siseministeerium kohali-

ku omaalgatuse programmi vahenditest.
Teised ettevõtmised sel aastal olid juba traditsioonilised: vastlapäev ja lauatenniseturniir,
varahommikune maarjapäeva tervitus, talgud,
jaanipäev, suvelõpupidu lastele, XII Sügisturniir
vene kabes. Sel suvel-sügisel oli Kuigatsis jälle
kino: Kaija eestvedamisel vaatasime filmi Sipelgapoisist ja multifilme Priit Pärna animafilmiprogrammist.
Tänastele tegemistele vundamendi ladumist
alustasime aga läbi Kodukandi külaliikumise juba
aastatel 2001-2003, sest siis teadvustasime seda,
mida me ise tahame ja mida me suudame teha
ning aeg on näidanud, et kui on tahe, siis tulevad
ka võimalused.

Täname toetajaid ja märkajaid aga veel suurem tänu
on heade mõtete ja kandvate ideede eest oma rahvale,
tule julgelt kaasa lööma! Tulemas on jõululõuna ühises
kohvilauas ja aastalõpupidu 26. detsembril põlvkondade teemal.
Kohtumiseni Kuigatsis!
Õnne Paimre ja Kodupaiga Külaselts
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Sangaste vabatahtlikel pritsimeestel on uus tuletõrjeauto

S

angaste vabatahtlik tuletõrjeühing sai endale uue tuletõrjeauto. Vabatahtliku tuletõrjeühingu juhataja Rein Areng ütles,
et auto soetati Soomest, oksjonilt.
„Tegelikult olen taolist masinat juba kolm aastat
otsinud, Norrast leidsin küll sobiva, kuid see oli
liiga kallis. Soomest masina saamine oli kui puhas
loteriivõit,“ lisas Rein Areng.
SISU firma auto on neljarattaveoga ja hea maastikuläbivusega. Auto paak mahutab 3500 liitrit
vett ja 210 liitrit vahuainet. Enne, kui kollast värvi
auto Sangastesse jõudis ja ta punase- ja valgetriibuliseks värviti, oli sõiduk Rovaniemi lennuvälja
teenistuses. Auto sai sa esimesed tuleristsed, kui
käidi Keeni katlamaja kustutamas. Rein Arengu
andmeil on Sangaste uus tuletõrjeauto ainuke
samalaadne kogu Eestis.
MTÜ Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeühing

tegutseb 2011. aastast, seal
on 35 liiget, neist kümme
aktiivset liiget. Ühing on
lepinguga riigi koostööpartner, lisaks tuletõrjeteenusele
pakutakse
ka transpordi ja teedega
seonduvaid
päästetöid.
Komandole kuulub neli
päästemasinat,
millest
kaks on reservis ja kaks
töötab. Sangaste pritsimehed tunnevad aga puudust
depoohoonest,
praegu
on masinad mööda valda
laiali. Hetkel on olemas
depooprojekt ja ka maatükk, kuhu see ehitada,
puudu on vaid ressurssidest.
Sangaste vabatahtlike pritsimeeste töid ja tegemisi on aga ka väljaspool koduvalda märgatud

– ühingu juhataja Rein Areng sai Päästeliidult
hooldusmärgi hõbemedali, Valga maavanema
tunnustuse pälvis ühing 20. novembril maakonna
MTÜde ja külaseltside tunnustusüritusel.
MTÜ Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeühing tänab
AS-i Sanwood, kes aitas tuletõrjeauto Soomest
laevaga koju tuua ning AS Sanwoodi meistrit
Jukka Pekka Pussilat, kes aitas oksjonil osalemist
organiseerida.
Monika Otrokova

Sisekosmosega silmitsi
Mõniaeg tagasi autos sõites juhtusin raadiost
kuulama hr. Porti ,,Portaalis“ arutelu-mõtisklust
ühe uuringu tulemuste üle.
Uuritud oli, et kas Facebook teeb inimesed
õnnelikumaks võimaluse läbi sotsiaalselt palju
ja paljudega suhelda saada ning infot hankida.
Selgus aga, et see pole teps mitte alati nii. Nimelt
postitavad inimesed enamasti parimate eluhetkede fotosid ja jagavad teinekord ehk pisut,, ülekeeratultki“ oma ilusamate eluhetkede muljeid.
Paradoksaalsel moel teeb see aga teised internetis
kõrvaltvaatajad-kaasaelajad kadedaks ning seeläbi
õnnetumaks justnagu eimillestki.
Kui küsida inimeselt tavalisel moel ja päriselus,
et ,,Kuidas läheb?“ ja tema vastab, et ,,Hästi!“, siis
kadeduse uss miskipärast ei susise selle ,,hästi“
pärast?! Sest te mõlemad jagasite positiivseid
märke ja emotsioone vastastikku ja vahetult. Ehk
siis üks näitas oma küsimusega huvi Teise elu vastu
ja Teine vastas sellest ise positiivselt laetuna. Internetis aga ei ole sellist vahetut miimika-, žestide- ja
kehakeele lisavõimalust. On vaid virtuaalne klantsmaailm. See sünnitab ei tea millest teadagi mida:
tühjapõhjalist negativismi (või vahel ka hetkevaimustust. Huvitav on seejuures see, et kadestatakse
kellegi teise esitletud elu, mis justnagu endasse ei
puutugi?! Ja ei puutugi, sest Sul on ju täitsa oma
elu olemas, mida tavaliselt selle kellegi teise elu
üldse ei puuduta ega enamasti saagi puutuda!
Aga mida siis siin üldse kadestada? Tundub, et
internet on üks loomutruult mõjuv elu mänguteater, kus aga elatakse pärismoel kaasa ja surraksegi
vahel ka päriselt, omaenda peas ehitatud mõrvari
käe läbi.
Kadedus jaguneb suures plaanis kaheks. Üks on
nn konstruktiivne kadedus ehk näiteks ,,olen positiivselt kade, et Sa seda oskad ja tahan samamoodi osata!“. See on see eesrindlik ,,valge“ kadedus,
mis elu edendab ja inimest kannustab püüdlema-võistlema parema tulemuse poole. Teine on:
,,näh…sul on see, aga mul ju pole! Parem, kui
maha põleks..vms.“. Ehk siis see negatiivne enda

Tähelepanu!
Alates 1. detsembrist 2015 on kõik Keeni
bussipeatused koondatud kokku Keeni
ristmikule bussipeatuse-paviljoni juurde.
Sõltumata oma algus- või sihtpunktist sõidavad saabuvad ja väljuvad bussid Keeni
küla ristmikul olevasse parklasse sisse.
Sangaste Vallavalitsus

tühjakspõletamise ,,must“ kadedus, mis ei kannusta paremaks saama vaid kahe hea asemel ühte
üldsemittemidagit tegema. See on meie ühiskonnas sageli raske krooniline haigus, millest peaks
vabaks saama ja selle esimese – edasiviiva kadedusega asendama. See must tige kokteil närib me
poegi ja tütreid seest ja laastab väljast. Visakem
see mürgitav tigedus endast ja elagem positiivsemat elu me kõik! Seda saabki nii, et alustades
iseendast hakkame seda oma ühiskonnast välja
rookima. Sest see on olnud kurja juureks juba nii
küüditamiste-pealekaebamistel ja ka praegustel
,,ärapanemistel“ ja tühjadel õelatel salakaebamistel. See on tegelikult ka üks oluline põhjus,
mille pärast meilt ka inimesed lahkuvad riigist, see
õhkkond. Ja see kõik ei tule ju millestki muust, kui
mustast kadedusest, möönakem.
Ehk siis õpime elama omaenda elusid, nautima
omaenda oskusi ja rõõme. Las teised elavad oma!
Ja kui me ei ela üksteiste eludes peadpidi sees,
kaob ka hulga halba omavahelisest suhtlusest ja
ka teie endi elu on hoopis helgemas soustis.
Meie ümber on üüratu kosmos, meie elu
Ürgema. Hoomamatu oma suuruses, ulatuses
ja sisus. Teisalt ei saa me unustada, et oleme ise
osa sest kosmosest ning see kosmos jätkub meie
sees. Ehk siis See jätkub meie sees sama hoomamatult, kui See laiub meie ümber. Kui tahta avastada midagi suurt ja samas kättesaadavat, tuleb
tegeleda omaenda ,,sisekosmosega“. Siin asuvad
meie eluõnne lätted ja meelelise-ihulise tasakaalu allikad. Kui tahame paremat elu enda ümber,
peame avastama parema elu enda sees. See on
seal alati ja igaühel olema.
Edu oma sisemise universumi imelistes avarustes seilamisel, suuri avastusi iseendas ning positiivse ,, Hea Uue Ilma“ ülesehitamist meie endi
kätega!
Rõõmsaid olemisi ja edukaid tegemisi!
Kaido Tamberg

Ühismajandamise OÜ poolt kehtivad
alates 01.01.2016.a.

SVPÜ „Härmalõng“
kutsub kõiki huvilisi

JÕULUPEOLE
pühapäeval,
13. detsembril
algusega kell 12.00
Sangaste Seltsimajas.
Esineb Toomas Jalajas.
Piletid hinnaga 13 eurot müügil
kuni 6. detsembrini (kaasa arvatud) Sangastes (Vaike Tuisk, tel
56 566 452) ja Keenis
(Ilme Lepik, tel. 76 71 335).

1. vesi 1,00 eurot/1 m³
2. kanalisatsioon 1,63 eurot/1 m³.
Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Info telefonil 53481438.

Kui nii, siis pakume Sulle võimalust
osaleda koduse ja soolise vägivalla all kannatavatele naistele mõeldud tasuta

GRUPITERAAPIAS (80 t.),
mille eesmärk on taastada Sinu enesekindlus ja -usk elus edasi liikumiseks.
Esimene tutvustav kohtumine
toimub Valgas (Kungla 15)
8.12.15 kell 9.30-11.30.
Täpsem info teemade kohta www.jako.ee.
Registreerumine tel. 525 3135 Marju Koor,
projektijuht). Grupiteraapias osalejatele makstakse
sõidukompensatsiooni.
Projekti rahastatakse Norra toetuste 2009 – 2014
programmist “Kodune ja sooline vägivald"

Sangaste valla jõulukingitused 2015. aastal
Nii, nagu varasematelgi aastatel, kingib Sangaste
vald kommipaki kõigile valla hingekirjas olevatele vanaduspensionäridele. Pensionäride kingitusi
jagatakse valla eakate jõulupeol 13. detsembril ja
alates 14. detsembrist vallamajast selle lahtioleku
aegadel.

uued veeteenuse hinnad
Sangaste aleviku, Keeni küla ja Lossiküla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas alljärgnevalt:

Kas oled paarisuhtes tundnud, et Sinu soovide
ja vajadustega ei arvestata ja Sul tuleb käituda,
mõelda ja tunda nii, nagu keegi teine seda tahab?

Kommipakk kingitakse ka kõigile valla lastele
alates sünnist kuni põhikooli lõpuni (st. 9. klass
kaasa arvatud). Lasteaialapsed, Keeni Põhikooli
õpilased ning Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve
Põhikooli õpilased kuni 6. klassini saavad jõulukingi kätte oma jõulupidudel. Kuna Otepää vallal
on oma valla lastele seatud teistsugune vanusepiir (0-12. eluaastat), siis Otepää Gümnaasiumi ja
Pühajärve Põhikooli vanemate klasside õpilastel

või nende vanematel tuleb lapse kommipakile ise
Sangaste vallamajja järele tulla. Samuti tuleb vallamajja pakile järele tulla kõigil nendel vanematel, kelle lapsed õpiva mujal põhikoolides või kelle
lapsed ei saanud jõulupidudele minna.
Kõik alla 7aastased väikelapsed, kes ei käi lasteaias või kooli ettevalmistusrühmas, on oodatud
koos vanematega koduste laste jõulupeole Keeni
Noortekeskusesse reedel, 18. detsembril 2015. a
kell 18.00.
Jõulukingitusi jagatakse kuni 6. jaanuarini. Alates
7. jaanuarist pakke enam ei väljastata.
Pille Sikk, sotsiaaltöö spetsialist

KUULUTUSED
Müüa seamaterjali, põranda-,
voodri- ja terrassilauda. Transport tasuta. Tel 5258911
Ohtlike puude raie & hooldus,
tel 56 866 157.
Müüa kuivad pakitud pliidipuud
ja kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel
5056107

Puksiirabi
käivitusabi

Pangabuss

24 h
tel. 5 2 5 5 5 45

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Lihaveisekasvatusega tegelev ettevõte ostab või rendib põllu- ja
rohumaid. Sobivad ka võsastunud maad. heizung.oy@eesti.ee
Tel. 511 3543

AS Lõuna-Eesti
Hooldekeskus
otsib
puhkusteperioodiks

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

hooldustöötajat

OMANIKU JÄRELVALVE

Jõulukuuskede jae- ja hulgimüük Nõunis. Tel. 58508820

Hellenurme hooldekodusse.

Üürin Otepääl või läheduses
väiksemat korterit/elamispinda. 56911059

Kontakt: 53401504
Soja Sipelgas,
e-post info@hooldekodu.ee

Soovin üürida 1- või 2-toaliat
korterit Otepääl. Tel. 5669 9429.

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EDGARI

wEu

Teen sae- ja trimmeritöid. Tel.
5399 8661.
Palupera põhikool otsib koristaja-köögitöölise asendajat haiguse ajaks alates 07.12.2015.
Helistada majandusjuhatajale telefonil 5259852
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külalistemaja, pood, trahter

Meie kauplusest leiate pühadelauale

lihatooteid ja kondiitritooteid.

Pangabussi peatused:
Puka
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

Detsember
10. detsembril

Rõngu
Vallamaja juures
kell 9.00–10.30

Detsember
8. ja 22. detsembril

Otepää
kell 13.00–16.30
Külastuskeskuse ees

Detsember
7., 14., 21. ja 28. detsembril

Sangaste
kell 11.00-12.00
Rukkimaja parklas

Detsember
10. detsembril

Võimalus tellida valmis kulinaariatooteid.
Rahulikku jõuluaega ja meeleolukat aastavahetust!
Teie Edgari pood ja Trahter!

Müüa küttepuid. Tel 5093 453;
7654 300
Soovin osta 2- või 3toalist täielikult renoveeritud korterit Otepää
linnas. Tel 53439094.

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

Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

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

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Ostab

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis.

ENN VIIBERG

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

30.09.1961 – 21.11.2015

19.02.1941 – 22.11.2015

ANTS RIIT

KRISTI KLIPPBERG

20.12.1973 – 10.11.2015

25.01.1924 – 18.11.2015

SALME KANARIK

Mälestame

Siiras kaastunne Eva Kaarnale ja
lähedastele kalli poja

Südamlik kaastunne lähedastele

05.02.1928 – 28.11.2015

AS Otepää Veevärk
annab rendile 5 a
keskasula katlamaja koos platsiga.

HILLAR PUUSEPPA
Meie kaastunne lastele kaotuse
puhul.

LIIDIA PAABUSK

14.01.1944 – 21.11.2015

VALBA LOIDAP

24.10.1930 – 18.11.2015

Autoremont-hooldus
Sildade reguleerimine 3D stendiga
Rehvitööd
Automaatkäigukasti õli vahetamine
Diagnostika
Kliimaseadmete täitmine
Varuosade tellimine ja müük
Traktorite remont
Veoautode remont
Sae ja trimmerite hooldus

Autokliima täitmine ja diagnostika
Hüdrovoolikute valmistamine ja hüdropresside müük,
Flaieriga varuosa

- 15%

Avatud:
E-R:
9.00-18.00
L:
10.00-13.00 Kokkuleppel
suLETud
Avatud:P:
www.okopesa.ee
Asume Otepääl Techne töökoja kõrval

Teenustöö
- 10% remont.
sae
ja aiatehnika
Anti Arujõe

Telefon: +372
55 623 806 -15%
Flaieriga
varuosa
e-kiri:
anti@okopesa.ee
Teenustöö		 -10%
E-R:
9.00-18.00
L:
10.00-13.++ kokkuleppel
Anti Arujõe
P.
SULETUD
Telefon +372 55 623 806
e-kiri: anti@okopesa.ee
Asume Otepääl Techne töökoja kõrval.
www.okopesa.ee

surma puhul.

EERO KAARNA
kaotuse puhul.
Urmas ja Linda

Perekond Lokk

Perek. Metsar

IVAN SENIN

Mälestame sõbralikku
töökaaslast

Sügav kaastunne Merikesele
kalli elukaaslase

Meie kaastunne
Klarissa Puusaagile.

HILLAR PUUSEPPA

EERO KAARNA

Südamlik kaastunne lastele
peredega.

kaotuse puhul.

I silmkoe naised

OÜ Karni-Voor kollektiiv

Rendile andmine toimub enampakkumise teel.
Täpsem info tel. 5186276, juhataja E.Sepma.

EERO KAARNA

IVAN SENIN

(25.01.1924 - 18.11.2015)

Klassikaaslased ja
klassijuhataja Palupera kooli
1955. aasta lennust.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Sügav kaastunne Sulev Härmale
perekonnaga poja

Südamlik kaastunne Merikesele
kalli elukaaslase

Südamlik kaastunne Evale
kalli poja

LEHO HÄRMA

EERO KAARNA

EERO KAARNA

surma puhul.
Töökaaslased AS Teede
REV-2-st.

...Mida ta mõtles, ei tea.
Mida ta tundis, ei taju.
Kuid et ta elas, on hea.
See, et ta oli, ei haju...
(A.Alliksaar)

Mälestame Sind

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Majarahvas

Salme, Anneli ja Sten.

Näe, metsa taha päike äkki suri.
Mis aitaks hüüe: "Ära mine veel!"

Teatame sügava kurbusega, et
on lahkunud kallis elukaaslane,
isa ja poeg

LEHO HÄRMA

EERO KAARNA

ja tunneme sügavalt kaasa
Sulevi perele.

09.11.1962 - 27.11.2015

Sinu lapsepõlvekodu elanikud.

Leinavad Merike, Kristi, Eva
ja Jaan.

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga...
Mälestuste päiksekullas
jääd ikka meiega.

Mälestame kallist õemeest ja
onu

EERO KAARNAT

ja avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.
Astrid, Leana, Lauri ja Inga
peredega.
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Haldusreformist teise nurga alt

V

aadates Eesti praegusele haldusjaotuse kaardile arvestusega, et pärast haldusreformi peab igas kohalikus omavalitsuses olema vähemalt 5000 elanikku, jääb arusaamatuks,
miks siiani käsitletakse haldusreformi temaatikat ainult olemasolevate omavalitsuste liitmisena. Selline, praeguste omavalitsuste
piirepidi toimuv liitumine, ei ole parim lahendus.
Olen veendumusel, et uuteks omavalitsusteks ühinemine peaks
toimuma mitte valdade vaid külade kaupa. See tähendab, et iga
küla saaks ise otsustada, millise tõmbekeskuse piirkonda ta kuulub.
Eelduseks oleks vaid see, et uues omavalitsuses ei tekiks mõne
külaga nn.valget laiku, mis eraldi kuuluks hoopis teise omavalitsusse. Aga kui mõne küla soovi järgi selline ebakõla tekikski, saaks liitumisjärelvalvet teostav üksus siin aidata otsida sobivaimat kompromissi.
Paratamatult toob selline külade kaupa liitumine kaasa ka
mõningate külade puhul maakondliku muutuse. Samas see ei saa
olla probleem ning pigem tulekski maakonna funktsiooni uuesti
mõtestada.

M

is on maakonna funktsiooniks, kui sinna jääb vaid 3-4
omavalitsust? Näiteks Hiiumaa ja Saaremaa võivadki
vabalt jääda ainsa omavalitsusega. Ilmselgelt peaks siin
toimuma mingi konsolideerumine. Minu arvates oleks üheks toimivaks võimaluseks jaotada maakonnad praeguse riigikogu valimiste
valimispiirkondade järgi. Sellise jaotusega oleks tagatud, et igas
tulevases maakonnas oleks proportsionaalselt sobiv arv elanikke. Samuti oleks selline suurem maavalitsus riigile tugevamaks partneriks.
Miks neist elulistest ja olulistest teemadest seni siis ei räägita?
Ma kaldun arvama, et erakondade poliitikud kardavad seda teha,
sest ilmselgelt tähendaks selline ümberkorraldus muuhulgas ka
paljude seniste poliitkokkulepete lõppemist. On ju paljud omavalitsused ja maavalitsused erakondade tagala ning igasugune

suurem muutus nende juhtimises võiks destabiliseerida seniste
(võimu)parteide juhtstruktuure.
Kõik eelkirjeldatu puudutab väga otseselt ka Otepää valda. Juba
kaua on Valgamaal räägitud kolmest tekkivast tõmbekeskusest
(Valga, Tõrva, Otepää), kus justkui Otepääga peaks liituma Sangaste, Puka ja Palupera vald.
Kui aga elanike huvist lähtuvalt kaarti vaadata, siis asi nii lihtne
ei ole. Palupera valla Nõuni kant võiks tõesti kuuluda Otepää
valda, kuna suur osa sealseid elanikke käib niikuinii Otepääl tööl,
koolis, lasteaias. Samas paljud sama valla Hellenurme kandi inimesed käivad tööl-koolis-lasteaias hoopis Elvas, mis asub Tartumaal. Aga liitumisettepaneku Palupera vallale on teinud hoopis
Õru vald, millega enamusel Palupera vallarahval mingit pistmist
ei ole! Rääkides Sangaste ja Puka vallast, siis nende valdade kaugemate kantidega on Otepää vallal palju vähem kokkupuudet kui
Põlvamaa Valgjärve ja Kanepi valla Otepää poolsete osadega või
Võrumaa Urvaste valla teatud osaga.

N

eed konkreetsed näited kinnitavad veelkord, et uute
omavalitsuste moodustamisel tuleks tänased valdade ja
maakondade piirid ära unustada ja lähtuma peaks eelkõige iga küla või piirkonna elanike väljakujunenud elukorraldusest
ja sellest lähtuvast huvist.
Kokkuvõttes ma loodan, et eelpool mainitud teemad saaksid
enne haldusreformi teostumist ühiskondlikult läbiarutatud. Ja
nende arutelude käigus leitakse sellised lahendused, mis esmajoones arvestaksid kohalike elanike harjumuspärast elu. Me ei tee ju
üht suurt reformi ainult omavalitsuste arvu vähendamise pärast,
vaid ikka parema Eesti pärast.
Kuldar Veere
Otepää Vallavolikogu esimees (VL Otepää Kodanik)

Otepää vald tunnustas
politseinikke ja
abipolitseinikke
20. novembril tunnustati Eesti Politsei 97. aastapäeva puhul Otepää valla
tublisid politseinikke ja abipolitseinikke. Otepää vallas pikka aega olnud
politseinike ja abipolitseinike tunnustamist viib läbi Otepää Vallavolikogu
korrakaitsekomisjon.
Karupesa hotellis toimunud pidulikul õhtusöögil tunnustasid ja tänasid
Otepää korrakaitsjaid volikogu esimees Kuldar Veere, vallavolikogu korrakaitsekomisjoni esimees Viljar Teder ning vallavanem Kalev Laul. Külalisena viibis kohal Valga politseijaoskonna juht Tiit Allik.
Otepää vallavanem Kalev Laul ütles, et heameel on tõdeda, et Otepää
piirkonnas on nii palju tublisid politseinikke ja abipolitseinikke. „Otepääle,
kui turismipiirkonnale on väga oluline, et meil oleks tagatud kord ja turvalisus, seega on iga siin töötav politseinik ja abipolitseinik erilise tänu ja
tunnustuse ära teeninud,“ sõnas Kalev Laul. „Otepää vald teeb kõik endast
oleneva, et meil oleks ka edaspidi politseiga väga hea koostöö.“

Otepää valla koduste laste jõulupidu

PIPO mängutoas
reedel, 18. detsembril kell 10-11.00.
Jõulupakid saavad Otepää valla kodused
lapsed sünnist kuni 6. eluaastani (k.a).
Vajalik eelregistreerimine kas Pipo mängutoas,
tel. 569 425 21 või pipomangutuba@gmail.com.
www.pipo.ee.

Otepää valla tänukirja said politseiametnikud:
1. Mario Kants;
2. Anu Nigol;
3. Andres Rosenberg;
4. Jaana Toode;
5. Marika Veske;
6. Aarne Vihm.

Swedbanki pangabussi hakkab Otepääl
asendama nõustaja teenus ning sularaha
saab automaadist
Alates jaanuarist 2016 asendab Swedbank Otepää pangabussi teenuse nõustaja teenusega, mida pank hakkab pakkuma
Otepää linnaraamatukogus.
Kliendinõustaja juures on võimalik sõlmida interneti- ja telefonipanga lepinguid ja saada nõu pangateenuste kohta. Ta aitab
kliente internetipanga, telefonipanga ja mobiilipanga kasutamisel.
Nõustaja on kohal üks kord nädalas Otepää linnaraamatukogu
avaliku internetiarvuti juures. Täpne jaanuarikuu graafik selgub
detsembri keskpaigaks. Teavitame sellest Otepää Teataja järgmises numbris ja ka valla kodulehe kaudu.

Valla tänukirja ja 50 eurose rahalise preemia said
abipolitseinikud:

Sularaha välja võtmiseks on Otepääl 2 Swedbanki automaati.
Üks neist asub Konsumis ja teine Maximas. Eraisikutele on
sularaha väljamaks automaadist kuni 2000 eurot kalendrikuus
tasuta.

Urmas Kuldmaa, Leonid Liivamägi, Madis Mõistus, Aleksander Mõttus,
Mari Mõttus, Rita Pärnik, Kersti Tamm, Marko Tiirmaa, Voldemar Tilga.
Otepää Vallavalitsuse kommunaalteenistuse juhataja Urmas Kuldmaa sai
eelmisel nädalal ka Valga maavanema käest tänukirja eeskujuliku teenistuse ning olulise panuse eest turvalisuse tagamisel Valgamaal.
Monika Otrokova

Korraga väljastab automaat 750 eurot, suurema summa korral
tuleb teostada mitu tehingut. Heaks uudiseks on, et detsembrikuu jooksul tekib ühte automaati ka sularaha sissemakse võimalus.
Kõige mugavamalt on pangateenused Otepää klientidele kättesaadavad interneti, mobiili, pangaautomaadi ning telefonipanga vahendusel.
Teie Swedbank

25. detsembril
Ilmjärve kirikus kell 10.00
Kristuse sündmise püha jumalik liturgia
Teenib isa Andreas, Ilmjärve kiriku preester

