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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää valla aasta emaks sai 
Terje Aasaroht

Ilmub 2 kOrdA kuuS!

www.otepaa.ee/ot
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4. juunil 2016 tähistame Eesti lipu 132. 
sünnipäeva rongkäiguga Lipuväljakult 
Otepää kirikumõisasse. Kes soovib rong-
käigust osa võtta, ootame teid koos oma 
asutuse lipuga kell 10.30 Lipuväljakule. 
Tule ja tähistame koos Eesti lipu 132. aas-
tapäeva!

Palume rongkäigus osalemise soovist 
teada anda kuni 03.06.2016 e-posti aad-
ressil: monika@otepaa.ee või telefonil 505 
8970 (Monika Otrokova).

Eesti lipu õnnistamise 132. aasta-
päeva tähistamine Otepääl 4. juunil

Kell 10.30 Kogunemine Lipuväljakule, val-
lavalitsuse hoone ette.

Kell 10.45 Pidulik rongkäik Lipuväljakult 
Kirikumõisa.

Kell 11.00 Otepää Kirikumõisas Eesti lipu 
heiskamine, kõned ja tervitused.

Kell 12.00 Otepää Maarja kirikus pidulik 
kontsert-jumalateenistus. Esineb Narva 
linna Sümfooniaorkester.

Ehtigem Otepää 4. juunil 
lipuehtesse!

4. juunil on Eesti lipu õnnistamise 132. 
aastapäeva puhul lipupäev. Eesti lipu heis-
kavad kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse 
asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud. Eesti lipu võivad heisata ka kõik 
teised. 

Head Otepää valla asutused 
ja organisatsioonid, seltsin-
gud ja ettevõtjad!

Aasta ema Terje Aasaroht

Terje Aasaroht on Otepää Gümnaasiumi huvijuht, 
kes täidab ka kooli 7.b klassi klassijuhataja ülesan-
deid ning aitab korraldada kooli pikapäevarühmade 
tööd. Otepää Gümnaasiumis töötab Terje alates 1. 
septembrist 1998. 

Ta on üles kasvatanud kaks äärmiselt tublit, loovat 
ning aktiivset tütart, kes on väga edukad olnud ka 
kooliõpingutes. Nii Triinu kui Gertrud on pakkunud 
oma loominguga ilusaid hetki kõigile Otepää Güm-
naasiumis kui ka koduvalla rahvale. Mõlemad tütred 

harrastavad kõrgel tasemel koorilaulu ja jätkavad 
kõrghariduslikke õpinguid loomingulistel erialadel. 

Klassijuhatajana ja pikapäevarühma õpetajana 
on Terje konkreetne, õiglane, kaasav, hoolitsev ja 
põhjalik. 

Kolleegid hindavad kõrgelt ka Terje panust koha-
liku elu korraldamisse, tema kõige suurem väärtus 
seisneb heas eesmärgi tabamises, ta ei virise, ei 
hädalda ega tingi. Terje hoolitseb selle eest, et kooli-
maja oleks üritusteks alati avatud ja korras ning seda 
iga päev, ka nädalavahetusel. 

Tunnustati aasta ema ja anti üle 
sünnikirjad 

7. mail toimus Otepää Gümnaasiumis valla aasta 
ema kontsert, kus tunnustati aasta ema ja anti sünni-
kirjad väikestele ilmakodanikele. Valla aasta emaks 
sai Terje Aasaroht.

Pidulikul kontserdil tervitasid ja andsid üle valla 
uutele ilmakodanikele sünnikirjad Otepää vallavoli-
kogu esimees Kuldar Veere, vallavanem Kalev Laul 
ja vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Kristin Leht. 
Lisaks sünnikirjadele said lapsed mälestuseks fotoal-
bumi, Kultuuriministeeriumi lasteraamatu ja MTÜ 
Karukäpa poolt kootud papud. Kingitused said aja-
vahemikul 01.10.2015 - 31.03.2016 sündinud 11 poissi 
ja 13 tüdrukut. 

Vallavanem Kalev Laul ja Otepää Naisseltsi esi-
naine Ene Raudsepp tunnustasid valla aasta ema 
nominente ning aasta ema. Aasta ema nominenti-
deks said Valentina Ruukel ja Asta Lill. Aasta emaks 
valiti Otepää Gümnaasiumi huvijuht Terje Aasaroht. 
Lisaks sellele tänati ka kontserdile kutsutud varase-
maid aasta emasid. 

Valla aasta ema valib Otepää Naisselts, aasta ema 
saab Naisseltsi meene ning vallavalitsuse tänukirja 
ning tema nimi kantakse Otepää Naisseltsi auraama-
tusse. Aasta ema nominente tunnustatakse vallavalit-
suse tänukirjaga. 

Tunnustamisürituse kontsert-osas esinesid mee-
leolukalt Pühajärve Põhikooli lasteaialapsed ning 
algklasside õpilased Anneli Tederi, Krista Sumbergi 
ja Lii Petersoni juhendamisel. 

Kontserdi korraldasid Otepää Kultuurikeskus 
koostöös Otepää Naisseltsi ja Otepää Vallavalitsuse-
ga. 

Monika otrokova

Otepää Vallavalitsus ootab taotlusi valla Aukodaniku nimetusele. Taot-
luste esitamise tähtaeg on 16. mai 2016. 

Aukodaniku nimetus on Otepää valla kõrgeim autasu, mis antakse 
füüsilisele isikule auavaldusena Otepää vallale osutatud väljapaistvate 
teenete eest. Tiitliga käib koos Otepää Aumedal, mis on valmistatud 
hõbedast. 

Otepää Aukodanikku premeeritakse rahalise auhinnaga, mille 
summa ühtib väljaandmise aja aastaarvuga. Aukodaniku nimetuse ja 
Otepää Aumedali andmise otsustab vallavolikogu. 

Avaldus ettepanekuga peab sisaldama isiku eluloolisi andmeid ning 
põhjendust, miks antud isik on sobilik kandidaat Aukodaniku nimetuse 
saamiseks. 

Avaldused tuleb esitada 16.maiks 2016 Otepää vallavalitsusele pos-
tiaadressil: Lipuväljak 13, 67405, Otepää, või e-posti teel vald@otepaa.
ee. 

Avalduse vorm on leitav Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee 
rubriigis „Otepää tunnustab“-> Aukodanik. 

Monika otrokova

Otepää valla Aukodaniku 
nimetusele kandidaatide 
esitamine
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 24. mail.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O T E P Ä Ä

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

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 Vallavolikogus

21.04.2016
n	 Tagati AS-i Otepää Veevärk poolt Ühtekuuluvusfondi meetme 

„Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“ tegevuse „Amortiseeru-

nud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorus-

tiku rajamine“ raames esitatava projektitaotluse omaosaluse katmiseks 

võetav laen summas kuni 298 250 eurot.
n	 Tunnistati kehtetuks Pühajärve külas asuva Raja kinnistu detailpla-

neering.
n	 Kehtestati Pühajärve külas asuva Tamme kinnistu detailplaneering.
n	 Kehtestati tunnustuse avaldamise kord.
n	 Otsustati taotleda Otepää valla munitsipaalomandisse valla 

omandis olevate ehitiste aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maana 

Otepää vallas asuvad maaüksused. 
n	 Nõustuti Sangaste Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse 

korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks.
n	 Moodustati haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääki-

miste pidamiseks ajutise Otepää Vallavolikogu komisjonina haldusrefor-

mi komisjon.
n	 Kinnitati Otepää valla soojamajanduse arengukava aastateks 

2016-2027.

Otepää Vallavalitsuses

18.04.2016
n	 Määrati Vana-Otepää külas asuva Salumäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:001:0651) uueks lähiaadressiks Savioru.
n	 Väljastati Valter Keisile projekteerimistingimused Vidrike külas 

Tamme maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Anti Antonile projekteerimistingimused Sihva külas 

Palu-Paula maaüksusel elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Kristi Kirjanenile projekteerimistingimused Sihva külas 

Palu-Mihkli maaüksusel elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas 96 

eurot.
n	 Keelduti kahele isikule ühekordse sotsiaaltoetuse määramisest.
n	 Määrati koduteenuseid 15-le isikule. 
n	 Kutsuti AS-i Otepää Veevärk nõukogu liikme kohalt tagasi Martin 

Kikas.

25.04.2016
n	 Väljastati Jaak Eensalule projekteerimistingimused Arula külas 

Annemäe maaüksusel elamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Eili Reale projekteerimistingimused Otepää vallasiseses 

linnas J.Hurda tn 22 maaüksusel abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot.
n	 Määrati ühele isikule puudega inimese täiendav toetus summas 

8,95 eurot.
n	 Määrati Rally Estonia Mittetulundusühingule ajavahemikul 15.-17. 

juuli 2016. a toimuva Euroopa autoralli meistrivõistluste etapi „auto24 

Rally Estonia 2016“ korraldamiseks toetus summas 3000 eurot.

05.05.2016
n	 Määrati Otepää külas asuva Keskuse tee teenindamiseks moodus-

tatavate katastriüksuste kohanimi, koha-aadress, teenindamiseks vajaliku 

maa suurus ja sihtotstarve.
n	 Määrati Otepää külas asuva Alajaama tee teenindamiseks moodus-

tatava katastriüksuse kohanimi, koha-aadress, teenindamiseks vajaliku 

maa suurus ja sihtotstarve vastavalt asendiplaanile.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vasta-

valt asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 5591 m²) koha-

nimeks Ranna-Oja ja koha-aadressiks Ranna-Oja, Nüpli küla.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 14. detsembri 2015. a korralduse nr 

2-4-497 „Otepää vallasiseses linnas Sulaoja tee 9 asuva maaüksuse riigi 

omandisse jätmisega nõustumine“ punkti 1 ning sõnastati see järgmiselt: 

“1. Määrata Otepää vallasiseses linnas Sulaoja tee 9 asuva ehitise teenin-

damiseks vajaliku maa suuruseks 688 m².”
n	 Väljastati Allan Edesi’le projekteerimistingimused Pilkuse külas 

Ees-Arumäe maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostami-

seks. 
n	 Väljastati Robert Peetsile projekteerimistingimused Otepää vallasi-

seses linnas Pärna tn 3 maaüksusel üksikelamu kahe korteriga elamuks 

ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati OÜ-le EKSIIV projekteerimistingimused Pühajärve külas 

Raja maaüksusel tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ-le projektee-

rimistingimused Vidrike külas Järvemäe maaüksusel elamu, abihoone ja 

tiikide ehitusprojekti koostamiseks.

AMETLIK INFO
n	 Väljastati Otepää vallale projekteerimistingimu- sed Otepää külas ja Vana-

Otepää külas Otepää – Vana-Otepää kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati osaühingule NEISER INVEST ehitusluba Nüpli külas Tedre 

maaüksusel ehitise (tiik) püstitamiseks.
n	 Väljastati OÜ-le Kaevupuurija ehitusluba Otepää külas Jusa maaüksusel 

ehitise (puurkaev) püstitamiseks.
n	 Väljastati Valter Keisile ehitusluba Vidrike külas Tamme maaüksusel ehitise 

(üksikelamu) püstitamiseks.
n	 Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa kolmele isikule kogusummas 1152 eurot.
n	 Määrata puudega inimese täiendav toetus viiele isikule kogusummas 54,97 

eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 224 eurot.
n	 Keelduti ühele isikule ühekordse sotsiaaltoetuse määramisest.
n	 Täiendati Otepää Vallavalitsuse 2016. aasta hankeplaani järgmiselt: Otepää 

– Vana-Otepää kergliiklustee projekteerimine.
n	 Anti Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile (registrikood 80086033, 

aadress Pirita tee 12, Tallinna linn) luba paigaldada ajavahemikuks 1. juuni 2016. a 

31. märts 2017. a Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku halja-

salal olevale konstruktsioonile spordiürituste IBU Summer Biathlon World Cham-

pionships 2016 Otepää ning IBU Cup 2017 reklaambännerid.
n	 Lõpetati Prisma NET OÜ-ga Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 4a kin-

nistul asuva maa-ala rendileandmiseks sõlmitud rendileping poolte kokkuleppel 

alates 30. aprillist 2016. a.

AMETLIK INFO

DETAILPLANEERINGUD

detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Suitsu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15.03.–12.04.2016. Avaliku väljapaneku ajal esitati üks arvamuskiri. Avaliku väljapaneku 
järgne avalik arutelu toimus 05.05.2016 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Arutelule inimesi ei tulnud. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavolikogu kehtestas 21. aprillil 2016.a otsusega nr 1-4-18 Pühajärve külas asuva Tamme kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneering on 
kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 

Otepää Vallavolikogu otsustas 21. aprillil 2016.a otsusega nr 1-4-17 tunnistada kehtetuks Pühajärve külas asuva Raja kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringu kohaselt on Raja kinnistu (katastritunnus 63601:001:1144) maakasutuse sihtotstarbeks ette nähtud 60% tootmismaa ja 40% maa-

tulundusmaa, samuti nähti ette ühe betoonisõlme ja kahe tootmishoone (ehitusaluse pindalaga 2800 m², kõrgusega kuni 12 m) ehitamist. Käesolevaks 
ajaks on muudetud katastriüksuse sihtostarve ja ehitatud betoonisõlm.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 alusel võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluvii-
misest loobuda. OÜ Eksiiv esitas Otepää Vallavalitsusele taotluse tunnistada kehtetuks temale kuuluvale kinnistule koostatud detailplaneering, mis 
on kehtestatud Otepää Vallavalitsuse 8. märtsi 2006. a korraldusega nr 2-4-131, kuna planeeringut ei ole võimalik edasi ellu viia hoonestusalade eba-
sobivuse tõttu. Otepää Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud 
ja mõju looduskeskkonnale puuduvad. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja kahe toimunud arutelu tulemustest 

Salu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 24.02 – 09.03.2016. Avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 5 ettepaneku-, arvamus- ja vas-
tuväitekirja. Üks isik võttis esitatud vastuväited tagasi. Üks kiri sisaldas jooniste leppemärkidega seotud ettepanekut. Avalik arutelu toimus 18. aprillil. 
Arutelu eesmärk oli tutvustada kohaletulnud inimestele lahendit, mille on Otepää Vallavalitsus heaks kiitnud ning mida on muudetud seoses esitatud 
ettepanekute ja vastuväidetega ning anda ülevaated laekunud ettepanekutest ning vastuväidetest ja Otepää Vallavalitsuse seisukohtadest. Arutelul 
osales kokku 11 inimest. Arutelu käigus jõuti kokkuleppele, et arvestades kohaletulnud vastuväite esitajate soovile, muudetakse tutvustatud lahendit 
veelkord nii, et POS 1 ja POS 2 kruntide vahelist piiri muudetakse ning POS 1 krundile määratakse kohustusliku kõrghaljastuse ala, et tagada Silla 
kinnistu privaatsus. Uut lahendit tutvustasime volikogu saalis 4. mail kell 16.00 toimunud arutelul. Arutelust informeerisime puudutatud isikuid e-kirja 
ja tavaposti teel. Muudetud lahendusega oli võimalik tutvuda alates 22. aprillist valla veebilehel. Täiendavast arutelust võttis osa 7 inimest. Arutelul 
räägiti uuest lahendusest ning vee-ja kanalisatsioonivõrgu võimalikust rajamisest Pühajärve ridaküla alale. Jooniseid ja seletuskirja korrigeeritakse 
juurdepääsu tee osas Salu maatulundusmaa krundile (eemaldatakse POS 4 ja seatakse servituut läbi POS 2 ja POS 3). 

Otepää vald esitab järelepärimise vee- ja kanalisatsioonivõrgu küsimuse osas Otepää Veevärgile. Kui on saadud lõplikud seisukohad, siis esitatakse 
info koos korrigeeritud materjalidega arutelul osalejatele.

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Asustusjaotuse muutmise algatamise avaliku väljapaneku tulemustest ja edasisest menetlusest 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 5 ja Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkme-
joonte määramise alused ja kord“ § 10 lõike 1 alusel on algatatud asutusjaotuse muutmine. Määruse § 10 lõike 5 kohaselt pannakse asutusjaotuse 
muutmise algatamise eelnõu koos lahkmejoonte muutmise ettepaneku ja lahkemjoonte kirjeldusega välja vallavalitsuse ruumides. Kõigil asjaomasel 
territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul pärast eelnõu väljapanekut esitada eelnõu kohta ettepa-
nekuid, arvamusi ja proteste. Otepää Vallavalitsus otsustas 11. aprilli 2016. a istungil määrata väljapaneku algusajaks 20. aprilli 2016. a . Avalik väljapa-
nek toimus ajavahemikul 20. aprill – 4. mai 2016.a. Väljapanek korraldati tööajal Otepää Vallavalitsuse ruumis nr 212 ja valla veebilehel. Väljapanekust 
informeeriti 19. aprillil ilmuvas väljaandes Otepää Teataja, samuti avaldati teade Otepää valla veebilehel. Samuti saatis Otepää Vallavalitsus vastava 
teate ettevõtetele, korteriühistutele ja kinnistu omanikele, kelle kinnistu arvatakse Otepää vallasisese linna koosseisu. Kokku saadeti 120 kirja, millest 
35 kirja tavaposti teel ja 85 kirja e-kirja teel. Avaliku väljapaneku jooksul kirjalikke ettepanekuid, arvamusi ja proteste eelnõu kohta ei esitatud. Eelnõu 
esitatakse Otepää Vallavolikogule otsustamiseks 19. mai volikogu istungile. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Otepää parasportla-
ne Hans Teearu võitis 
Rahvusvahelise Intel-
lektipuudega Sportlaste 
Organisatsiooni (INAS) 
maailmameistrivõistlus-
tel murdmaasuusatami-
ses Zakopanes maailma-
meistri ja Euroopa meistri 
tiitli ning saavutas hõbe-
medali. Otepää Vallavalit-
sus premeeris Hans Teearu 
1000 euroga ja tema tree-
nerit Kalju Ojastest 500 
euroga. 

Otepää vallavanem Kalev Laul 
andis vallavalitsuse preemiad üle 
vallavalitsuse istungil, 25. aprillil 
(pildil). „Meil on hea meel näha 
Hansu ja tema treenerit Kaljut taas 
siin, autasu vastu võtmas, loodame, 
et see traditsioon jätkub ka järgmi-
sel aastal,“ ütles vallavanem Kalev 
Laul. „Tunnustust suure panuse 

eest väärivad nii sportlane, kui ka 
treener, mõlemad on väga head 
tööd teinud.“ 

Eelmisel aastal sai Hans Teearu 
sai Rootsis INASi murdmaasuusa-
tamise MMil kolm kuldmedalit 
ning pälvis Valgamaa aasta edukai-
ma erivajadustega sportlase tiitli. 

Monika otrokova
Foto: kristina reigo

Parasportlane Hans Teearu 
sai vallavalitsuselt preemia

SÜNNID

Brenneth Vaher   12. aprillil
Lisbeth Kõnd   21. aprillil
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Ühel reedesel päeval otsustasid Võrukaela maja vanemate rühmade 
lapsed, et nemad hakkavad suureks saades piirivalvuriteks. Nõnda pani 
neid otsustama väljasõit Mehikoorma piirivalvekordonisse. 

Erilisele päevale viitas juba selle algus: bussil, millesse lapsed sise-
nesid, olid toonkiledega kaetud aknad, looduslikes toonides sisemus ja 
välimus. Jõutud seesuguse masinaga Mehikoormasse, ootas lapsi ja 
õpetajaid patrullsõiduk, kuhu kõik huvilised said sisse ronida eeldusel, 
et ühtegi nuppu ei puudutata. Õigepea selgus ka üks olulisimaid põhju-
seid, millest tulenes taoline keeld: kõigini jõudis masina kõrvulukustav 
huilgamine, mida muidu kuuldakse vaid ekstreemsetel väljasõitudel. 
See oli alles lävepakk erisuguste masinate maailma. 

Järgmiseks uudistati varjualuses ühte veel võõramat sõidukit. Esiti ei 
saanud arugi, mil moel ta liigub. Räägiti masina seelikust, mis tekitas 
veel rohkem segadust. Kui siis lõpuks masin tööle pandi, saadi seletatust 
aru. Masina „seeliku” all liikuv õhk tekitas nii müra kui tuule-liivatuisku, 
kuid sellest hoolimata liikus see vee suunas. Esimene ehmatus möö-
das, roniti masinasse ja mindi veele sõitma. Ilmselt just hõljuki eripärast 
tingituna kostus paljude suust, et nemad hakkavad suureks saades pii-
rivalvuriteks – mis siis viga, sõida hõljukiga nii tihti kui tahad! Tulevane 
töökoht ehk korravalvuri ruum vaadati samuti üle. Ülevaatusele järgnes 
lõunasöök. Menüü oli kõigil erinev, sest söödi kaasa võetud tervislikke 
ampse ja joodi vett. Ühel olid kaasas võileivad, teisel puuviljad, mõnel 
koguni väike kapsapea, mida jupphaaval kooriti. Pärast kõhutäidet hakati 
piki Lämmijärve kallast kõndima järgmisesse peatuskohta, kus ootas 
kaatrisõit. Juhi käsk, mille kohaselt tuli pöörete eel kõvasti kinni hoida, 
oli igati õigustatud. 

Päeva lõpuks sai iga laps endale teemakohase õhupalli. Kui seiklused 
masinatel kulgesid piirivalve maailmas, siis tagasitee sujus paljudel juba 
unemaailmas. 

otepää lasteaia õppealajuhataja Merike ennok

Võrukaelte erisugused sõidud 
Mehikoormas 

Selgi aastal annab sinilillekampaaniasse oma panuse Valgamaa, kus 
müüginumbrid igal aastal suurenevad.

Naiskodukaitse Valga ringkonna parim jaoskond oli Otepää, kus müü-
ginumbrid on igal aastal eelmisest suuremad ja on olnud alati ringkon-
na parimad. Kuigi me ei saa võistelda Tallinna ja Tartuga, oleme siiski 
teinud tublit tööd.

Sel aastal olid vormis naiskodukaitsjad lilli müümas 16. aprillil Otepääl 
ja 23. aprillil Valgas. Otepää oli sinilillede müük eriti edukas Otepääl, 
kus kahe tunniga müüdi maha kõik kaasa võetud lilled. Kõige paremaks 
müügikohaks osutus toidukauplus.

Igal aastal on sinililli aidanud müüa Marika Viks Nõunis ja Otepää Tu-
rismiinfopunkt ning sel aastal müüsid lisaks naiskodukaitsjatele lilli ka 
Anni Butiik ja Elsa kohvik. Suur tänu teile abi eest.

Kõik allesolevad lilled kogusime 29. aprilli õhtul kokku ja korraldasime 
viimase müügikampaania Otepää linnas 30. aprillil. Kuigi väga paljudel 
inimestel olid sinililled või käepaelad juba olemas, ei peetud paljuks veel 
kord annetuskarbi juurest läbi astuda ja oma panus anda.

Kõige aktiivsemad sinililletoodete müüjad olid Tuuli Merimaa, Urve 
Tiimann ja Rita Pärnik, kes suutsid kolmekesi müüa üle poole Otepääle 
saabunud sinililletoodetest.

Südamlik tänu kõikidele kampaanias osalenutele – nii müüjatele kui 
ka annetajatele. 

Sinilillekampaaniaga täname kõiki sõjalistel operatsioonidel osalenud 
mehi ja naisi, kes on andnud oma panuse rahu tagamiseks maailmas. 
Samuti täname selle väikese panusega ka nende pereliikmeid.

Mari Mõttus
naiskodukaitse valga ringkonna esinaine

Sinilillede kampaania Valgamaal 
oli edukas

24. mail kell 18.00 toimub 

Pilkuse külaseltsi üldkoosolek 
Pilkuse külamajas.

Kavas: jooksvad küsimused, tulevikuplaanid.
MTÜ Pilkuse külaselts

Segarühm „Nuustaku“ käis 30.03-04.04 
Itaalias rahvusvahelisel tantsufestivalil 
„Lago di Garda“. 

Festivali esimene päev algas pildistamiste 
ning rühma tutvustava intervjuuga, millele 
järgnes rongkäik esinemiskohta Sala Cong-
ressi. Kontserdil oli võimalus näha ette-
asteid itaallastelt, lätlastelt, prantslastelt, 
venelastelt ning bulgaarlastelt. Segarühm 
„Nuustaku“ esitas festivalil hoogsaid ja 
temperamentseid tantse, need võeti väga 
soojalt vastu. 

Festivali viimasel päeval tänati segarühm 
„Nuustakut“ meeldejäävate esinemiste 
eest ning rühmale anti diplom ja karikas. 
Peale esinemist olime palutud Garda järve 
äärde, kus festivali fotograaf jäädvustas 
kõiki külalisesinejaid.

Lisaks esinemistele oli meil võimalus 
tutvuda imeilusa Verona vanalinnaga, 

jalutada Garda järve ääres ning seigelda 
Veneetsias. 

Oli suurepärane reis: mõnus seltskond, 

maitsev Itaalia toit ja uued tutvused. 

segarühm „nuustaku“

Nuustaku tantsijad käisid Itaalias

Pühajärve koolis ja raamatukogus oli külas 
kirjanik ja rännumees Marko Kaldur. 
Esmalt oli ta koolis lasteaia mudilaste ja 
õpilaste ees koos oma samojeedi koeraga 
Valge Tähekiir, et rääkida tema vanadest 
ja uutest seiklustest. Neid on lausa raamatu 
jagu, mida paljud lapsed ka lugenud olid 
ja seepärast ei tahtnud pärimistele lõppu 
tulla. 

Küsimusele, miks ta just seda tõugu 
koera valis, vastas Kaldur, et ta tahtis 
koera, kellega saaks nii suvel kui talvel 
looduses liikuda ja ka külmemate ilmade-
ga telgis või metsaonnis ööbida. Samojee-
di koer oma pika koheva kasuka ja tiheda 
aluskarvaga sobib selleks suurepäraselt. Ta 
pole küll eriti kiire jooksja, kuid see-eest 
väga vastupidav ja seda tõugu koeri kasu-
tatakse Põhjas palju kelgukoertena – nad 
võivad väikeste puhkepausidega joosta 
järjest tuhandeid kilomeetreid. 

Ka on samojeedi koerad karmis kliimas 
rännuteedel ööbides head soojendajad, 
lausa teki eest. Neil on suur jõud – pere-
mees tõi näite, et vajadusel võib ta järele 
võtta kooli saalis oleva suure klaveri, mille 
jala külge koer vahepeal rihmaga kinnita-
tud oli. Lõpuks võisid kõik soovijad seda 
valget „sõbralikkuse kera“ ka paitada. Selle 
loomuomaduse tõttu on see tõug täiesti 
kasutu valvekoerana – peremehe sõnul 
võtaks ta algul ilmselt röövli lahke sabalipu-

tusega vastu ja hiljem aitaks ka 
varastatud kraami välja kanda. 

Teine kohtumine oli Marko 
Kalduril raamatukogus, et esit-
leda ja tutvustada oma reisiraa-
matuid. Kokku on tal ilmunud 
kaheksa raamatut, neist viima-
sed „Aasta ringi Eestis ringi“ ja 
„Salapärane Eesti“. Kui kõik 
need kokku võtta, siis praktili-
selt on tervele Eestile ring peale 
tehtud ja raamatuid lugedes 
mõistad, kui palju eriilmelist ja 
ilusat loodust, põnevaid ja sala-
päraseid paiku ning juhtumisi 
meil siin omas kodus on. 

Küsimusele, kuidas ta sellis-
te raamatute tarbeks materjali 
hangib, nimetas Kaldur ammen-
damatu allikana külapoe taate, 
kelle „õlleringist“ ta just sellel 
otstarbel paljudes kohtades osa 
võttis, eriti „Salapärase Eesti“ 
jaoks lugusid kogudes. Aga 
muidugi reisib ta ise igal aas-
taajal Eestis palju ringi, vaatleb loodust ja 
eluolu. 

Järgmisena mõlgub tal mõttes raamat 
Siberi ja Tšukotka automatkadest. Päriti 
ka seda, kas kirjutamisest ikka ära elab ja 
sellele vastas Marko Kaldur eitavalt. Küll 
peab ta Ida-Virumaal, kust ka ise pärit, 

lisaks giidiametit ja nii saab hakkama küll. 
Kirjanikupisiku võib ta oma sõnul aga olla 
pärinud Tammsaarelt, kes oli tema vanava-
navanaonu.

Ly Haaviste
Pühajärve raamatukogu juhataja

Otepää Avatud Noortekeskuses toimus 2. 
mail ehete valmistamise töötuba. Töötoa 
toimumiseks kirjutati projekt Eesti Kul-

tuurkapitali Valgamaa Ekspertgruppi. 
Eesmärk oli eneseteostus ja areng läbi 
käelise tegevuse, teadlikkus ehete valmista-

mise kunstist ise panustades. 
Töötuba viis läbi Grete-Ann Tadol-

der-Saar, kes on oma hobiks ehteid meis-
terdanud juba mitmeid aastaid. Töötuba 
kestis 3 tundi ning selle aja jooksul said 
noored meisterdada mitmeid ehteid nii 
endale kui emadepäeva kingituseks. 

Sündmus sai planeeritud nii, et see 
toimuks just enne emadepäeva. Selleks, et 
noortel oleks võimalus teha oma emale/
tädile/vanaemale siiras kingitus. Huvilisi oli 
aga nii palju, et sel korral tuli noored jagada 
kahte gruppi, et kõik ilusti laua ääres nokit-
seda saaksid. 

Aitäh Grete-Annile ning tublidele noor-
tele, kes huviga käekette, kõrvarõngaid kui 
ka võtmehoidjaid meisterdasid.

kätLin MeeMa

Ehete valmistamise töötuba Otepää noortekeskuses

Valge Tähekiirega reisiraamatuid tutvustamas
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Põnevust jätkus taas kuhjaga, sest olid meie 
tüdrukud ju võistlusjärjekorras viimased. 
Taaskord sai kinnitust spordimaailma käibef-
raas juba ammustest aegadest, et “tähtis pole 
see mitmes sa oled stardis, vaid tähtis on see 
mitmes sa oled finišis!”

Seekord ei jäetud midagi saatuse hooleks 
ja Siidisabad, kelle koosseisu ainsa Valga-

SIIDISABAD tuli teist korda järjest 
Eesti meistriks

Eller Brass
Otepää Gümnaasiumi 

saalis
20. mail kell 17.00

Eller Brass alustas tegevust 2000. a vaskpillikvintetina 
H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli vaskpilliõpetaja Priit 
Sonni juhendamisel, kes mängib ise seal ka trompetit, 
pikolotrompetit ja flügelhorni. Ansambli repertuaari 
kuuluvad peamiselt renessans- ja barokkmuusika an-
sambliseaded. Vajadusel mängitakse ka kaasaegsemat 
ja meelelahutuslikumat muusikat. Puhkpilliansambel on 
esinenud kõikjal üle Eesti.

Alates 2005. aastast tegutseb Eller Brass ka vaskpil-
liorkestrina, kus mängivad peaaegu kõik H.Elleri nim. 
Tartu Muusikakooli noorteosakonna ja keskastme ning 
EMTA Tartu filiaali noored vaskpillimängijad. Orkestrit 
juhatab Priit Sonn ning mängijad on ka enamuses tema 
erialaõpilased. 2007.a. aprillis võitis Eller Brass I koha 
(brassorkestrite kategoorias) ning kuld- diplomi ja I ka-
tegooria noorteorkestrite konkursil EST-NOK 2007. Eller 
Brass ja Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester on mitmeid 
kordi esinenud ka välismaal. 2014. aastal jõudis Eller 
Brass finaali rahvusvahelisel konkursil “Young Perfor-
mer” Itaalias, Torinos.

Orkestri ees on solistidena üles astunud ka selle liik-
med Mihkel Kallip (klassikatähed 2014) trompetil ja Kree-
te Perandi metsasarvel.

2015. aasta aprillis saavutas Eller Brass I koha Vene-
maal Petrozavodskis rahvusvahelisel puhkpilliansamblite 
konkursil „Silver Sounds“.

23. jaanuaril valis Eesti Kooriühing Eller Brassi aasta 
puhkpilliorkestriks ning selle dirigendi Priit Sonni aasta 
orkestridirigendiks.

Eller Brassis osalevad ka Otepääl Arno Antoni käe all 
muusikateed alustanud Mait Peterson ja Imre Leopard.

Kontserdi korraldab Otepää Kultuurikeskus koostöös 
H.Elleri nim. Tartu Muusikakooliga.
Kontsert on tasuta.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O T E P Ä Ä

KultuuriKalender

20. mail  kell 17.00 Otepää Gümnaasiumi saalis Eller 
Brass. Kontserdi korraldab Otepää Kultuurikeskus 
koostöös H.Elleri nim. Tartu Muusikakooliga.Kontsert 
on tasuta.

SPOrdiKalender

22. mail   kell 11.00 Aedlinna staadionil 
FC Otepää Kollane (06) vs FC Otepää Must 
(06) jalgpallis.

22. mail   kell 14.00 Aedlinna staadionil 
FC Otepää (04) vs Tartu JK Tammeka II (04) 
jalgpallis.

22. mail   kell 17.00 Tehvandi staadionil 
FC Otepää vs Vastseliina FC Tannem jalg-
pallis.

Otepää Spordihoone 
saun 

on suletud 
15.05.2016 kuni 

kütteperioodi alguseni.

Volbriöö teatejooksu 
tulemused

1. koht   Karupesa Team - 8.16,09 (Marit Ma-
ribel Pulles, Albert Unn, Teiloora Ojaste, Ivar Vsivtsev, 
Mariel Merlii Pulles, Steve Vahi, Mart Vsivtsev).

2. koht  AV – 8.19,70 (Angela Veerpalu, Andrus 
Veerpalu, Anlourdees Veerpalu, Anders Veerpalu, Tarvi 
Sikk, Anette Veerpalu, Andreas Veerpalu).

3. koht  FC Otepää – 8.20,91 (Martin Teder, 
Priit Lehismets, Kirli Keemu, Kristi Alev, Katre Tigasoo, 
Martin Raid, Raul Lehismets).

4. koht Pilkuse küla – 8.23,27 (Kadi Ruukel, Meriliis 
Kukk, Maria Kuittinen, Rauno Sotnik, Rasmus Meema, 
Kaarel Kasper Kõrge, Kenno Ruukel).

5. koht  Tordimehed – 8.51,00 (Arnold Sum-
berg, Rich-Rodger Männiste, Helen Tiisler, Kärolyn Ma-
ranik, Laura Sööt, Johanna Rehelem, Kelvin Kiis).

6. koht  Teod Botastes – 9.13,19 (Illar Lood, 
Rauno Miilmann, Ave Zäuram, Keity Roomets, Maikel 
Kuusma, Stella Kibena, Martin Kaur).

7. koht  Pedajamäe küla – 9.17,93 (Susann 
Vahrušev, Mait Mändmets, Heidy Kukk, Ethel Kümmel, 
Martin Must, Taavi Tolmusk (2 vahetust)).

8. koht  Taltsutamata tuiskajad – 12.04,57 
(Teele Uudeberg, Margus Must, Marion Must, Kristi 
Uudeberg, Tanel Uudeberg, Mihkel Must, Mirtel Must).

Tänan kohtunikke: Hellet, Maajat, Pillet, Silvat, Ene, 
Anettet, Maiet. Samuti tänan võistluse julgestamise 
eest Valga Politseid ja Otepää abipolitseinikke ja teisi 
raja turvajaid.

Tänan ka Tehvandi Spordikeskust, spordikeskuse 
töötajat Einar Koplit, Otepää Vallavalitsust ning Eesti 
Kultuurkapitali.

HaraLd Laidre
otepää valla spordiürituste korraldaja

maa esindajana kuulub ka Otepää Gümnaasiumi 
õpilane Augustiine Tamme, võitsid veenva edu-
maaga 2016. aasta noorte rühmvõimlemise Eesti 
meistritiitli. Särava kavaga esinenud tüdrukute 
suunas polnud ka konkurentide vanemad ja tree-
nerid kiitustega kitsid, mis lõi saali eriti meeldiva 
võistlusmiljöö. 

aare taMMe

Otepää Muusikakooli 

lõpuaktus 

toimub laupäeval, 14. mail kell 16.00 
Otepää Gümnaasiumi saalis.

Otepää Muusikakoolis on 

LAHTISTE USTE PÄEV 
teisipäeval, 17. mail kell 12.00- 17.00. 
Võimalik on tutvuda muusikakooliga, kü-
lastada tunde ning saada infot õppimisvõi-
maluste kohta.

Neljapäeval, 19. mail kell 18.00 toimub 
Otepää Gümnaasiumi saalis 

MUUSIKALISE EELKOOLI 
KEVADKONTSERT.

Ootame kuulama muusikakoolis õppima 
asumisest huvitatuid!

Muusikakooli 
KEVADKONTSERT 

toimub kolmapäeval, 25. mail kell 18.00 
Otepää Gümnaasiumi saalis.

Otepää Muusikakooli 
vastuvõtukatsed 

toimuvad neljapäeval, 2. juunil kell 10.00-
18.00 muusikakooli II korrusel. Ette palun 
valmistada üks laul.

Otepää Muusikakoolis on võimalik õppida 
klaverit, viiulit, akordioni, klassikalist kitarri, 
trompetit, trombooni, metsasarve, altsarve, 
tuubat, klarnetit ja plokkflööti.

Muusikalisse eelkooli ootame lapsi alates 
lasteaia viimasest rühmast (järgmise õp-
peaasta seisuga).

Täpsem info e-mailil muusikakool@otepaa.
ee või tel. 765 5109, 5303 3037.

15. mail kell12.00 toimub 

Pilkuse külamajas

KIRBUTURG ja KEVADLAAT

Müügil istikud taimed seemned jne.
Talukaubad, ehted riided ja muu.

Tule osta müü ja vaheta.
Müüjatele tasuta kohvi ja kohamaksu ei ole.

Ära anda ka tasuta riideid.
Ootame ka teiste külade ja Otepää rahvast!

MTÜ Pilkuse külaselts, tel: 53823446

Festival „Nuustaku-Pariis“ Otepääl 2. juulil
lipuväljaku murukontserdid:
10.00 Hommikutervitus Pühajärve Puhkpilliorkestrilt, dirigent Arno Anton
11.00 Ansambel Kukerpillid
12.30 Otepää raamatu esitlus
13.00 *Ülle ja Kristi Kool eesti lõõtspillidel
   *Tartu Tähtvere Päevakeskuse seeniortantsijad ansambel Hõbeking
 *Otepää eakate rahvatantsurühm Tantsurõõm
15.00 Prantsuse šansoonid – Helin Mari Arder (laul) ja Jaak Lutsoja (akordion)

Pühajärve SPA rand 9.00 hommikujooga – juhendajad Kerli Adov ja Marika Kapp

Villa müllerbeck 13.00 Soome Vihti Teatri vabaõhuetendus „Viimase hetke reis Tallinna“

Päivi Veikolaineni aed Tiigi 8 (sissepääs Kevade tänavalt)
11.30-12.30 ja 13-14 muinasjutuvestja Jaak Känd räägib lastele Otepää muinasjutte ja legende.

kohvik l.u.m.i. 
12.00 avatud näitus Pühajärve ja Otepää pildid, harrastuskunstnike maalilaager Poslovitsa 
rannas.

Avatud aiad:
 Pühajärve tee  5-1 k. 11-17 avatud aed. Reet Ohna maalid (akvarell). Puhas kaevuve-
si, joonistamine ja õpetus. Lisainfo: tel 76 0031.
 Aedlinn, Kase 5 k. 12-16 avatud kodukohvik Kaseviis, kell 13.00 keelpillidel mängivad 
Mariliis ja Mariann Kalinina, Mihkel Kalinin ja Hans Markus Danilas.

Terves kehas terve vaim:
 35. jooks ümber Pühajärve. Start kell 12.00 Pühajärve Puhkekeskuse pargis. Info: 
www.stamina.ee. 
 Habajamatk Pühajärvel kell 11.00 ja kell 18.00. Info: www.loodusturism.ee. 
 Aerutamisvõistlus Pühajärve Regatt 2016 kell 16.00. Info: www.aerutaja.ee. 

Veel on võimalus kaasa lüüa 2. juuli kava sisustamisel! Anna oma plaanist teada hiljemalt 
31. maiks 2016 tel 509 7795 või e-posti aadressil: sirje.ginter@otepaa.ee.
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee

Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

Palupera Vallavalitsuse istungil

19.04.2016 otsustati:
n	 Delegeerida Palupera Vallavalitsusele Vaino kinnistu detailplanee-

ringu menetlusega seotud ülesanded kuni detailplaneeringu kehtestami-

seni.
n	 Lõpetada Õru Vallavolikogu ettepanekul algatatud läbirääkimi-

sed, mille eesmärgiks oli moodustada Karula valla, Palupera valla, Puka 

valla, Sangaste valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla baasil üks 

kohaliku omavalitsuse üksus.
n	 Kinnitada Palupera valla kohalike teede nimekirja avalikult kasuta-

tav tee nimega Väärsi-Söödi.
n	 Võtta vastu Nõuni Maakultuurimaja põhimäärus uues redakt-

sioonis.

Palupera Vallavalitsuse istungil

21.04.2016 võeti vastu korraldused:
n	 Mitte algatada Palupera külas Vaino kinnistu detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeritav tegevus (kuni 350 

kW tootmisvõimsusega päikeseelektrijaama rajamine) ei ole eelhinnan-

gu põhjal olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise 

ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Strateegilise planeeri-

misdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on või-

malik tutvuda tööpäevadel Palupera Vallavalitsuse kantseleis, Palupera 

valla veebilehel ja Palupera valla dokumendiregistris.
n	 Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõeääre kinnistu 

Mäelooga külas, katastritunnus 58201:001:0034, sihtotstarve 100% jäät-

mehoidla maa, suurus 5890 m², millel asub amortiseerunud biopuhas-

ti. Kinnitati enampakkumise müügihinna algsuuruseks 5000 (viis tuhat) 

eurot. Kinnitati enampakkumise läbiviimise komisjoni koosseis, enam-

pakkumise tingimused, müügilepingu põhitingimused ja läbiviimise 

kord.
n	 Nõustuda Tomsoni kinnistu omaniku taotlusega ja muuta projekti 

„Päidla küla Tomsoni talu reovee septiku ehitus imbsüsteemiga ja kana-

lisatsioonitorustiku ehitus“ ajalist kestust.

Tunnistada valla teeregistris olevate teede greiderdamistöö osutaja 

leidmiseks korraldatud kääbushanke edukaks pakkumuseks AS Teede 

REV-2 pakkumus maksumusega 44,90 eurot/töötund käibemaksuta.
n	 Tunnistada valla bussipeatuste trimmerdamise ja heakorratöö 

osutaja leidmiseks korraldatud kääbushanke edukaks pakkumuseks FIE 

Kalev Lõhmus pakkumus maksumusega 75,00 eurot/tööring käibemak-

suta.
n	 Registreerida H.T-lt laekunud ehitisteatis Nõuni külas suvila ehita-

miseks.
n	 Väljastada A.K-le projekteerimistingimused viilhalli projekteerimi-

seks Neeruti külas.
n	 Väljastada projekteerimistingimused Palupera külas riigitee 

Elva-Palupera-Kähri paremale poole valgustatud jalgratta-ja jalgtee 

ning parkla rajamiseks.
n	 Väljastada A.K-le kaeveluba kastmistiigi rajamiseks Makita külas.
n	 Jagada Päidla külas Sauli-2 katastriüksus kaheks: Kurenina ja 

Kuresoo.
n	 Maksta toetust

-ühele majanduslikku raskusesse sattunud perele summas 20 eurot;

-õppetoetust ühele kõrgkoolis õppivale ja kahele kutseõppeasutuses 

õppivale õppurile kokku summas 120 eurot.

Määrata aprillikuul:

-toimetulekutoetust neljale perele kogusummas 1046,36 eurot;

-hooldajatoetust 13-le isikule kogusummas 301,64 eurot;

-täiendavat sotsiaaltoetust 10-le isikule kogusummas 224,94 eurot.

29.04.2016 anti välja korraldused:
n	 Väljastada projekteerimistingimused  T.P-le kohtpuhasti projektee-

rimiseks  Neeruti külas.
n	 Väljastada projekteerimistingimused A.L-le elamu rekonstrueeri-

misprojekti koostamiseks Nõuni külas.
n	 Lugeda riigihanke „Investeerimislaenu võtmine“ hankemenetlus 

lõppenuks, kuna tähtajaks ei esitatud ühtegi pakkumust. Korraldada 

uus e-menetlusega avatud riigihange nimetusega „Investeerimislaenu 

võtmine“, kinnitati hankedokumendid, moodustati riigihanke läbiviimi-

seks hankekomisjon.
n	 Registreerida M.M-lt laekunud ehitisteatis aiamaja ehitamiseks 

Palupera külas.
n	 Anda S.M-le üürile sotsiaaleluruum üheks aastaks suurusega 59,8 

m2 Palupera külas. 

AMETLIK INFO

MTÜ Hellenurme Mõis
korraldab avaliku konkursi eralasteaia direktori ameti-
koha (1,0) täitmiseks. Tööst, nõuetest, esitatavad doku-
mendid jm lisainfo www.palupera.ee – Pakutakse tööd. 

Kandideerimise tähtaeg 20. mai 2016. 
Lisainfo 7679501, 5174740.

„Eesti ajalugu tõestab, et sõnal on jõud 
ja vaimul vägi. Me vajame rohkem rahu-
meelseid ja sisulisi väitlusi, argumenteeri-
tud otsuseid ja teadlikke valikuid. Teinetei-
se peale pahandades ja ainult kritiseerides 
me mõistlike lahendusteni ei jõua,“ kutsus 
Eesti Vabariigi president üles 8.-12. klasside 
õpilasi osalema väitlusturniiril, mille eelvoo-
rud toimusid neljas Eestimaa paigas. 

Ka meie, Palupera Põhikooli üheksanda 
klassi õpilased otsustasime sellest osa võtta. 
Veebruari keskel hakkasime välja selgitama, 
kes meie hulgast võiks selles osaleda. Kuna 
meil kellelgi väitluskogemust polnud, siis 
läksime kõigepealt argumenteerimiskooli, 
mis oli korraldatud Eesti Väitlusseltsi poolt 
J. Poska Gümnaasiumis 27. veebruaril. 

Kuna koolitusele minnes ei teadnud me 
väitluse reegleid ega põhimõtteid, siis olime 
nagu külma vette visatud. Kõigepealt tut-
vustati meile üsna põhjalikult väitlusreeg-

leid ja sellele järgnes prooviväitlus, kus pidi 
väitlema nii jaatava kui ka eitava poole peal. 
Prooviväitlus tekitas meis kõigis vastakaid 
tundeid ja tahtsime korduvalt koolituselt 
lahkuda, kuid õpetaja veenis meid ümber. 

Presidendi väitlusturniirile eelnes põhja-
lik ettevalmistus koolis, mis hõlmas endas 
väikest prooviväitlust klassis, kaasuse koos-
tamist ja konsulteerimist asjatundjaga. Lisa-
tööd tuli teha ka kodus. 

Meie võtsime osa väitlusturniirist Nõo 
Põhikoolis, teemaks „Kas internetis 
anonüümselt kommenteerimine tuleks 
keelata?“ Kuigi me märkimisväärset tule-
must ei saavutanud, saime ometi positiivse 
kogemuse ja palju uusi teadmisi. 

Lisaks kogemustele ja teadmistele saame 
nüüd uhkusega  imetleda presidendi poolt 
allkirjastatud nimelist tänukirja.  

ave riivik ja juhendaja kairit LeesaLu 

Palupera õpilased osalesid 
väitlusturniiril

Palupera vallavalitsus ootab 
hinnapakkumusi 

hiljemalt 12. mail 2016.a. kell 15:00 (laekumise 
tähtaeg) järgnevale tööle: AS Kiirkandur Miti kar-
jäärist kruusa vedu.

Kaevandaja karjääris viibimise ajal (vedu toi-
muks 21-22 nädalatel juba!) vajame kallur-alus-
sahka (kandevõime 15-16 t, ca 10 m³ või kal-
lur+greider kohapeal) omavatelt ettevõtjatelt, kel 
kehtiv teehoiutööde luba, teenustööd. Tellija ta-
sub kruusa eest iseseisvalt eraldi AS Kiirkandurile. 

Kruus (ca 200 koormat) tuleb vedada ja sa-
mas ka paigaldada tellija poolt etteantud mahus 
ja valla teeregistris asuvatele teedele. Esitada 
ühe veokilomeetri maksumuse kohta pakkumus, 
märksõnaks „Kruusavedu“. Keskmiseks üheks 
edasi-tagasi otsaks võiks arvestada 18 km. Pakku-
mus peab seega sisaldama ka kruusa paigaldust. 

Pakkumused saata kinnises ümbrikus 67514 
Valgamaa Hellenurme pk. Palupera Vallavalitsus 
või soovi korral e-post palupera@palupera.ee.
Info tel. 76 79 501, 51 74 740.

Reedel, 22. aprillil toimus Valgas Tiina Loomema-
jas maakondlik luuletuste võistulugemine LUU-
LEPRÕMM, kust võtsid osa ka Palupera põhikooli 
kolm õpilast: Gretten Gelis Vesso, Tuuli-Maria 
Tamm ja Maivi Laane.

Luuleprõmmutamine tähendab seda, et au-
torid saavad võimaluse lugeda enda kirjutatud 
luuletusi.

Meeldivaks üllatuseks oli see, et kõik meie koo-
list osalenud õpilased pääsesid lõppvooru. Mind 
tunnustati Jaan Malini luulekoguga „Meile“. Tuu-
li-Maria ja Maivi koos minu ja teiste osalejatega 
said aukirjad koos kingitusega.

Žürii esimees oli luuletaja Jaan Malin, kes ül-
latas võistluse lõpus võistlejaid ja pealtvaatajaid 
oma omapäraste luuletuste ja emotsionaalsete 
häälutuste lugemisega. 

gretten geLis vesso

Ma näen, kuidas linnud lendavad,
Kuidas lehed puudelt langevad.
Talvel lumi kuhjub hange,
Külmast mu käsi kange.
Ma näen, kuis meri uhub.
Uhub kaldasse merelt kõik,
Kuni kirjas mul viimane lõik.
    Maivi Laane

Maakondlik luuletuste 
lugemine Luuleprõmm

Kui sa oled kinnistuomanik, asukohaga Astuvere, 
Atra, Miti või Palupera külas ja soovid piirkonna 
partnerilt, AS Kiirkandur karjäärist sel kevadel 
osta soodushinnaga looduslikku kruusa, toimi nii:

Teata vallamajja (telefoni teel 7679502 või e-pos-
ti: palupera@palupera.ee) enda andmed – nimi, 
talu, kogus (kuni 15 tonni), kontaktandmed. Meie 
kogume info kokku, edastame kaevandajale nimis-
tu soovijatest, saame neilt lisainfot, mille edas-
tame jällegi teile, st kuna võite oma kruusale ise 
järgi minna jms.

Vallamaja on vahendajaks seetõttu, et kontrolli-
da ostja ja koguste vastavust kokkuleppele. 50% 
hinnasoodustus tähendab, et tänase hinnakirja 
järgi maksab sulle 1 tonn 3,12 eurot, 15 tonni 
siis 46,80 eurot. Maksta saad kohapeal sulara-
has. Kuna järgi saad kruusale minna ca 20.–22. 
nädalal (s.o. siis ca maikuu lõpus), on viimane 
registreerimise aeg meile 16. mai 2016. Kes on 
seda tänaseks juba teinud, pole vaja uuesti re-
gistreeruda, sa oled kirjas. 

Meeldivale koostööle lootes, 
   Palupera vallavalitsus

TEADAANNE PALUPERA 
PIIRKONNA KÜLADELE

Aprillis tähistati tervise arengu instituudi 
eestvedamisel Eestis esimest korda südame-
kuud. Selle läbiv teema on liikumine ning 
iga nädal keskendub omakorda konkreetse-
male teemale: liikumine ja vererõhk, liiku-
mine ja kehakaal, liikumine ja kolesterool 
ning liikumine ja südamehaigused. Südame-
nädalate algataja, kardioloog Margus Viigi-
maa sõnul on liikumine kõige lihtsam ning 
kõigile kättesaadav vahend, et enda eest 
hoolitseda ja terviseprobleeme ennetada. 
Kardioloog rõhutas, et liikumine ei tähenda 
ilmtingimata spordiklubiga liitumist, vaid 
näiteks käimist, kepikõndi, jooksmist, jalg- 
rattasõitu.

Otsustasime meiegi ome südametele pai 
teha ning volbriõhtul vahva orienteerumis-

võistluse maha pidada. Lõke süüdatud, said 
stardi kolme kilomeetri orienteerumisrajale 
minejad. Tuli nii alla poole tunni kui ka loo-
dusimetlejate tunni kanti aegu. Väiksema-
tele oli oma väike orienteerumisrada, kus 
kaardi järgi tuli üles otsida jänku kaotatud 
südamepusle. Nooremad orienteerujad said 
oma raja läbimisega hakkama viie minutiga. 

Mis volbriõhtu see on, kui pole nõidu... 
Meil oli, osales nii väike nõid kui ka veel 
väiksem nõid. Pärast oli aega lõkketuleku-
mas puuvilju nosida, kaunist kevadõhtut 
nautida ning lihtsalt mõnusalt ära olla. 

Aitäh toetuse eest Eino Huik, Lutsu talu 
ja Palupera vald. Hästi vahva õhtu oli!

Marika ja kaLev

Aprill oli ka Nõunis südamekuu 



10. mai 20166 P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

Palupera vallavalitsus, 
enampakkumise korralda-
jana, müüb avalikul kirjali-
kul enampakkumisel kinnis-
tu “Jõeääre”, katastritunnus 
58201:001:0034, suurus 5890 
m². Asukoht Mäelooga küla, 
Palupera vald, Valgamaa. Kin-
nistu ei asu detailplaneeringu 
kohustusega alal hajaasustu-
ses. Kinnistu enampakkumise 
alghind on 5000 eurot. Avaliku 
kirjaliku enampakkumise tin-
gimustega saab tutvuda www.
palupera.ee. Enampakku-
misest osavõtutasu 50 eurot 
ja tagatisraha 5% alghinnast 
(250 eurot) tasuda hiljemalt 7. 
juunil 2016.a. Avaldus enam-
pakkumisel osalemiseks koos 
lisadokumentidega tuleb 
esitada kinnises ümbrikus, 
märkega „Jõeääre pakkumus“ hiljemalt 7. 
juunil 2016.a. kell 10:00 Palupera Vallavalitsu-
sele aadressil Hellenurme sjk. Palupera vald 
Valgamaa 67514 kas tähitult või käsipostiga. 
Avalduse esitamisel kasutada Palupera Valla-

Jõeääre kinnistu kirjalik enampakkumine

Kutsume teid pühapäeval, 15. mail Nõuni kooliranda

VEETMA MÕNUSAT PÜHAPÄEVA 
PANNKOOKIDE JA SÕPRADEGA

 Päev algab kell 12

* lastele batuut ja näomaalingud   
*lustisõitu teeb Pärdu talu hobune   
*saab vibu lasta*kalapüüdmise õpetus
*müügil roosiistikud, lille- ja muud aiasaaduste taimed

valitsuse koostatud vormi.
Müügiobjektiga tutvumine kohapeal 26. 

mail 2016. a. kell 10:00.
Pakkumuste avamine toimub Palupera valla-

majas 7. juunil kell 10:15, kus kõik pakkujad 

võivad ka osaleda. Kolme tööpäeva jooksul 
on võimalik avamise protokolliga korraldaja 
juures ka tutvuda.
Info tel: 5174740 või terje@palupera.ee.

Nõuni kool pidas 1966. aastal oma 200-aasta juubelit piduliku 
aktusega siis veel Tüki rahvamajas ning peolauaga koosvii-
bimisega koolimajas. Aeg on voolanud 50 aastat ja tänavu 
saaks Nõuni kool 250-aastaseks. 

Kooli küll enam ei ole, aga koolimaja veel on, seepärast 
otsustasime tähistada nii olulist iga. Tekkis mõte paluda kaa-
sa ka Neeruti ja Päidla kooliga ja ümberkaudsete küladega 
seotud inimesed...

Lugupeetud Nõuni kooli, Neeruti kooli, Päidla kooli vilistlane, 
hea sõber või lihtsalt tore kogukondlane!

Ootame sind laupäeval, 9. juulil Nõuni kultuurimajja, et 
koos meenutustega, taaskohtumistega tähistada NÕUNI 
KOOLI KOKKUTULEKUT.

*kogunemine kell 12
*algus kell 13
*oma osalussoovist anna teada:
Marika Viks, 53465648 viks.marika@gmail.com;
Vaike Viks, 53015271, 7657454, vaike.viks@mail.ee;
Aivo Saar, 5540146, 6419944, asaar@tlv.ee.

*osalustasu 5eurot (saab maksta ka kohapeal).

Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta!

PS! Teavita kokkusaamisest oma tuttavaid, aitäh ja 
KOHTUMISENI!

Nõuni kooli kokkutulek

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

Juba keskpäeval algas kiire sagimine 
Puka rahvamajas, oli oodata palju lau-
ljaid meilt ja külalisi kaugemalt, vaja ju 
veel hääled lahti laulda kontserdiks ja 
valmistuda sõprade vastuvõtuks. 

Puka-Tõlliste-Sangaste segakoori 
sõpruskoor on Nõmme Kultuurikes-
kuse segakoor. Juba kolmandat korda 
saadakse kokku. Sõbrad pealinnast on 
teist korda Pukas ja meie lauljad on 
kord esinenud Nõmmel. Peagi saabu-
sid ka oodatud. Juba enne kontserdi 
algust kõlas majas kahe koori laul. 

Kontsert võiski alata, kahjuks 
oli koorilaulu tulnud kuulama vaid 
mõningad meie inimesed. Mõlemad 
koorid esitasid oma repertuaari ja 
kontserdi lõpus sõprusringis lauldud 
laulud panid maja kõlama võimsate 
helidega. Koori dirigent Margit Aigro 
tänas sõpru ja abilisi Evald Raidmad, 
Arne Nõmmikut ning meid kontseri 
korraldamisel. 

Puka rahvamaja tänas kõiki osale-
jaid ja  kinkis suure vaeva nägijatele 

– kontserdi eestvedajatele meie valla 
toodangut, AS Bacula moosi. Pidu 
jätkus laulu, tantsu ja mängudega 
hiliste öötundideni. Lahkuti sõprus-
ringis lauldes ja lubades taas kohtuda, 
pidid ju sõbrad jätkama hommikul 
Valgamaad avastades Margiti eestve-

Seekord 
sedapidi 
volbripäev

Kevadel saame 
ikka kooli- ja las-
teaialaste pere-
dega mõisapargis 
kokku ja teeme 
midagi huvitavat 
ning vajalikku. 

Sel aastal oli 
kogunenud hulk 
toimetusi eelkõige 
isadele: liivakasti-
de ja korvpallilau-
dade meisterdami-
ne. Emad ja lapsed 
korjasid samal ajal 
pargis oksi ja rii-
susid lehti. Väik-
semad lapsed ei saanud kuidagi liiva-
hunnikust eemale. Eks kõrges hunnikus 
ongi lahedam kaevata. 

Kui emadel-lastel töö tehtud, aga 
paistis, et isad veel niipea valmis ei saa, 
siirduti loodusrajale maastikumängu 
mängima. Mäng võttis kokku kogu meie 
aasta tegemised, kuhu jagus küllaga 
nii looduse uurimist, vanu asju, võru 
murret, emakeelt, teatrit ja muudki 
huvitavat. Rajal meisterdasime, tutvusi-

Toimekas perepäev Aakres

me vanade mänguasjadega, luuletasime 
ja lahendasime ristsõna. Päeva lõpeta-
sime ühiselt kaetud piknikulaua taga, 
kuhu igaüks midagi maitsvat kaasa oli 
toonud. Oli meeldejääv õhtupoolik!

Täname hoolekogu liikmeid materja-
lide muretsemise ja kõiki peresid aktii-
vse kaasalöömise eest! Park sai puhta-
maks ja lapsed saavad jälle liivakastides 
mängida.

aakre õpetajad

damisel.
Tänan kõiki lauljaid, Evaldit, Margi-

tit, Arnet selle ilusa  päikesepaistelise 
kevadpäeva eest.

rahvamaja juhataja HeLgi Pung

kell 16 saab nautida Tsooru küla- 
teatri etendust
Ardi Liives "Esmaspäev on hirmus 
päev" (tasuta).

Nagu ikka - saad küpsetada lõkkel pannkooke.
Armas perenaine, kui sul on sahvririiulil veel alles mõni moosi-
purk, too kaasa. Me aitame ära süüa.
 Info: Marika 53465648, Kalev 5139071
 Üritust toetab Palupera vald.

21. mail
Puka vallapäev

Kell 8.00          Kevadlaat rahvamaja juures.
Kell 8.30-9.30  Küpsisetordi valmistamine.
Kell 10.00        Isetegevuslaste kontsert välilaval.
Kell 11.00        Kabe välkturniir rahvamajas.
Kell 11.00        Mängud ja võistlused lastele 
                        ja täiskasvanutele.

Rahvamaja juures tutvustab Maanteeamet – peatumisteekon-
na demoesitlus, telgis toimuvad tegevused: liiklusohutusmän-
gud, töölehed, ristsõnad, jalakäija ja jalgratturi enda nähtavaks 
tegemine, jalakäija ohutus, jaotusmaterjalid.

Kell 12.00 Aakre-Puka jooks
Buss väljub Puka rahvamaja juurest Aakresse kell 11.30.

Puka rahvamajas Puhkeõhtu kell 21.00.
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5. mail toimus Otepää Gümnaasiumis traditsioo-
niks saanud missi ja misteri valimine. Ürituse peal-
kirjaks oli „Tantsupidu kevadises võtmes“, mis 
kaasas kooli õpilastest peotantsijate esinemist ning 
lõpetuseks peeti maha ka ühine seltskonnatants, 
mida juhendas Kaire Ojavee.

Missi ja misteri valimine on tavaliselt toimu-
nud 4-aastase intervalliga. Seekordne üritus jätkas 
sama traditsiooni. Ürituse korraldasid õpilasesin-
duse liikmed, kes alustasid juba varakult omakes-
kis peo planeerimise ning toetajate otsimisega. 

Siinkohal täname kõiki toetajaid: Otepää 
Gümnaasium, Oti Pubi, Merle lillepood ning 
Pühajärve paadisadam.

Sel aastal oli võimalik välja panna igast lennust, 
alates 7. klassist, kaks kandidaati, kuid kuna abitu-
rientidel on eksamiperiood, ei olnud neil võima-
lik tiheda ajagraafiku tõttu osa võtta. Siiski osales 
kokku 9 õpilast, kes kõik paistsid silma oma 
unikaalse talendi kui ka loovuse poolest. 

Õhtu lõpetuseks krooniti missiks Renate Ermel 

Otepää Gümnaasium sai taas 
oma missi ja misteri 

10. klassist ning misteriks sai Karl Gustav Krüün-
vald 7. klassist, kes oli ühtlasi ka kandidaatidest 
kõige noorem. Valiti ka publiku lemmik, kelleks 
sel aastal said Bärbel Moros (8.b) ja Kaur Nukka 
(9.a). 

Peaauhinnaks oli missile ja misterile tiaara/ 
kroon, suur lillekimp Merle lillepoelt ning 20 euro 
väärtuses õhtusöök kahele GMP’lt. Eriauhinna 
saajad võitsid kinkekaardi Pühajärve paadisada-
malt ning lilled. Oti Pubi sponsoreeris sel korral 
kõiki osavõtjaid suure pitsaga.

Eriti suur tänu kõigile, kes andsid ürituse-
le omapoolse panuse: Kaire Ojavee, žüriiliik-
med ( Merilin Kirbits, Dairi Lehiste, Erki Teder), 
peotantsijad Eliise Peerna ja Mark Ragnar Pikk, 
fotograafid Paul Poderat ja Anna-Liisa Kärson, 
helitehnik Kelvin Kivimaa.

Jan-ander Kundla, 

Õe liige, õhtujuht (XI b)

võtab 10. klassi astujatelt avaldusi vastu 
alates 16.-30. juunini 2016 ning augustis perioodil 
9.-22. august 2016.

Kooli kantselei on sellel perioodil avatud kell 9.00-
15.00.

Vastuvõtmiseks esitatavad dokumendid on:

 • isikuttõendava dokumendi koopia,
• lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia,
• tervisekaart,
• õppenõustamise tagasisideleht,
• üks dokumendifoto.

Sisseastumistingimuste ning õppimisvõimaluste 
ja -valikute kohta LOE ja VAATA kodulehel, valides 
menüüst Gümnaasiumiõpingud.

Õppenõustamisele registreerumine avatakse 
kooli kodulehel 2016. aasta maikuu keskel.

Jälgi meie uudiseid kodulehel ja FB-s, küsimuste 
tekkimisel pöördu kas kooli kantseleisse telefonil 766 
8241 või kooli õppealajuhataja Anneli Vetka poole 
(anneli@nuustaku.edu.ee või telefon 766 8242).

INFOTUND 2016. aasta sügisel Otepää Gümnaa-
siumi 1. klassides kooliteed alustavate laste vane-
matele on 3. juunil kell 17.00 gümnaasiumi aulas.

Otepää Gümnaasium 

Seiklusi armastav abiturient Margit Saal
Selle aasta veebruaris sai suure tähelepanu osali-
seks meie kooli õpilane Margit Saal, kes võitis 
MTÜ Mondo esseekonkursi. Auhinnaks oli reis 
Ghanasse Aafrikas. 

„Kuulsin MTÜ Mondost globaliseeruva maailma 
kursusel õpetaja Ülle Kümmelilt, kes näitas meile 
seal ka nendelt ostetud sheavõid. Talvel mõtle-
sin seda endale ka osta ja nende kodulehel ringi 
kolades sattusingi esseekonkursi otsa. Mõtle-
sin, et see auhind on väga huvitav ja samas ka üks 
kirjutamisteemadest – Mida peaks Eesti tegema, 
et peatada kliimamuutusi? – ning siis ütlesingi 
endale, et ega see midagi halba nii kui nii kaasa 
too, kui osalen, ja nii ta läkski,“ ütles abiturient 
Margit, kes on väga edukas ja silmapaistev olnud 
ka erinevatel olümpiaadidel. 

„Margit on väga tark tüdruk. Reisi- ja seiklushi-
muline. Huvitav isiksus, väga andekas ka,“ iseloo-
mustas lühidalt andekat neiut tema lennukaasla-
ne Lella Pruuli. 

Kuna MTÜ Mondo esseekonkursi teemad 
oli seotud keskkonnakaitsega, siis küsisin, miks 
see on vajalik. Ta vastas, et loodust on vaja kaits-
ta terve elukeskkonna ja järeltulevate põlvede 
pärast. „Arvan, et igaüks saab anda oma väikese 
panuse, koormates maad veidike vähem, näiteks 

raisates vähem ressurs-
se nagu vesi, toit ja kütus. 
Samuti mitte toetades erine-
vaid loodust hävitavaid toot-
jaid ja koostisaineid,“ tõi 
Margit välja, mida saaks 
ka Otepää Gümnaasiumi 
õpilane keskkonnakaitse 
heaks teha.

Reis Aafrikasse oli sisu-
tihe ning külastati palju 
erinevaid organisatsioone ja 
koole. „Ma sain käia kohta-
des, kuhu muidu kindlasti ei 
satuks. Näiteks külastasime 
Euroopa Delegatsiooni esin-
dust ning seal arutati ka väga tähtsaid küsimusi,“ 
mainis Margit. Külastati kakaoühistut Kuaoako-
koo ja kakaokasvandust, käidi kohalikus kirikus, 
omavalitsuses, sünge ajalooga orjakindluses ning 
oli ka võimalus osaleda koolitunnis. Samuti tutvu-
ti kohaliku eluolu ja loodusega. 

Minu küsimusele, kas kogetud reisil oli ka 
midagi eriti mõtlemapanevat, sain Margitilt vastu-
seks: „Mõtlemapanev oli näiteks see, kui üks 
kohalikest ütles, et ta ei hinda seda, et me oma 
kultuuri nendele peale surume. Tema pooldas 

sellist süsteemi, mis neil oli varem olnud, kus igal 
inimesel oli sünnipäraselt oma staatus. See pani 
väga mõtlema, kuna ma ise ei poolda sellist mõtle-
mist. Leian, et see toob kasu ainult eliidile.“

Margitile, kes ise ei osanud nii suurest võidust 
mõeldagi, meeldib väga kirjutada, kuid ei tea, 
kas tahab tulevikku kirjutamisega siduda, kuna 

kohustuslikus korras kirjutamine talle ei sobi. 
Talle meeldib väga lugeda ka raamatuid ning 
samuti meeldivad talle animafilmid, näiteks 
„Tuulte oru Nausikaa“ ja „Howli liikuv kindlus“.

Grete lIIvamäGI, 

koolilehe vastutav toimetaja

29. aprill oli rahvusvaheline tant-
supäev, mida tähistas suurelt ka 
Otepää Gümnaasiumi koolipere.

Tantsupäeval külastas meie kooli 
Põlva tantsukooli Meie Stuu-
dio juhendaja Andre Laine koos 
enda tantsijatega. Stuudio koosneb 
kuuest erinevast vanuseastmest: 
1.-3.; 4.-6.; 7.-9.; 10.-12. klass ning 
lisaks on veel poiste ja täiskasvanute 
rühmad. Meile esinesid 4.-6. ja 7.-9. 
klasside noored. 

Saime näha hip-hopi tantsivaid 
arste, korstnapühkijaid, Broadway 
Jazzi- stiilis tantsivaid tennisemän-
gijaid ja teisi toredaid tantse erine-
vates stiilides. Lühikese esinemise 

lõpetasid nad kõik koos ühise tant-
suga. See show, mida noored tant-
sijad pisikese lava peal teha suutsid, 
oli särtsakas ja lõbus ning tõi päikest 
iga õpilase silmadesse. 

Kuid Meie Stuudio noorte lõpu-
tants ei jäänud tantsupäeval Otepää 
Gümnaasiumis viimaseks. Nimelt, 
meie kooli rahvatantsuõpetaja Kaire 
Ojavee, kes organiseeris selle vahva 
ürituse, pani tantsima terve kooli. 

Ühiselt tantsiti Eestis rahvusvahe-
lise tantsupäeva jaoks valitud tantsu 
„Kikapuu“, mis jäädvustati videona. 

Grete lIIvamäGI, XI b klass

Otepää Gümnaasiumi koolipere tantsis

Krokodilliga tutvumas ja esimest korda Ghanas tundi andmas.   Fotod: Viktoria Rudenko
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Kunstinädal keskendub taaskasutuseleOtepää Gümnaasium 
läbi võõraste silmade

Ma usun, et kõigil õpilastel 
on hirm, kui nad peavad 
alustama uut eluetappi 
võõras gümnaasiumis. 
Usun ka seda, et olin eel-
misel sügisel kõige hirmu-
num õpilane, kes otsustas 
tulla väikesest maakohast 
Otepääle edasi õppima. 

Enne siia asumist polnud ma eriti närvis, vaid 
pigem mõtlesin sellele, kui erinev uus koht minu 
praegusest koolist võib olla. Selle kõrval tegi suu-
rimat muret minu eesti keele oskuse probleem, 
sest minu emakeel on gruusia keel ning olin eesti 
keelega tegelenud ainult poolteist aastat.

Ma ei teadnud, kuidas uued õpilased ja uued 
õpetajad mind vastu võtavad ja hakkavad suhtlema 
inimesega, kes ei oska hästi eesti keelt. Kas nad 
hakkavad minu üle naerma ja äkki isegi kiusama? 
Kas nad hakkavad mind ignoreerima? Kas nad 
ikkagi viitsivad minusuguse teisest riigist tulnud 
tüdrukuga koos midagi teha?

Pabistasin hirmsasti, sest kartsin, et ei leia omale 
siin koolis kohta. Aga õnneks mul vedas: ma koh-
tusin maailma kõige toredama klassijuhatajaga 
ning juba alguses said meist sõbrad.

Esimene koolinädal oli kohutav, edasised näda-
lad olid juba paremad, mind ei vaadatud enam 
kummaliselt ja hakati suhtlema, ka õpetajad võtsid 
mind hästi vastu. Alguses oli kõige naljakam see, 
et õpilased ja õpetajad hakkasid minuga rääkima 
kui väikese lapsega. Aga õnneks olid kõik minu 
hirmud alusetud ning Otepää Gümnaasium on 
väga positiivne ja huvitav kool. Õpetajad ja õpi-
lased on väga abivalmid ning aitavad koolitööga, 
kui on raske. 

Tänan hoolitsemise ning mõistmise eest, et ma 
olen kakskeelne inimene.

manana KoKhtashvIlI, X klass

Marika Paavo kommentaar 
Manana kirjutisele: 

Manana on silmatorkavalt sõbralik ja aval Gruu-
siast tulnud tütarlaps, kes varem õppis lühiajaliselt 
Keeni Põhikoolis. Tema suur tahe omandada eesti 
keel ja selles keeles koolitundides hakkama saada 
on imetlusväärne. 

Mulle tema õpetajana teeb suurimat rõõmu 
teadmine, et võõrast kultuuriruumist tulnud noor 
inimene võtab tõrkumata kätte Tammsaare „Tõe 
ja õiguse“ või kaasaegse eesti autori noorsooro-
maani, loeb selle läbi ja esineb oma nägemusega 
loetust kogu klassile. Seda enam tekitavad küsi-
musi need Eestis juba enam kui pool sajandit ela-
nud kodanikud, kes ei saa sõnagi eesti keelest aru 
ega proovigi meie riigikeeles suhelda. Manana-su-
guseid oleks meie keskele rohkem vaja!

Ökoloogiline mõtteviis on teema, millest maailma 
tervise päästmisega seoses üha enam räägitakse. 
See puudutab kliima soojenemist, prügi, mürgi-
seid jäätmeid, ületootmist. Seda nimekirja võiks 
veel jätkata ning jõuda välja pagulasrändeni. 

See kõik ei toimu enam kusagil mujal vaid siin-
samas – meie metsades on hunnikud kila-kola-
ga, kilekotid lendavad tuules, inimesed põleta-
vad kulu ja materjale, milles põleb elus loodus 
ja millest lendub õhku ohtlikke jäätmeid. Tarbi-
misühiskond on elanud üle majanduskriisi ja osa 
inimesi on hakanud järele mõtlema, kas tuju järgi 
asjade soetamine on ikka mõistlik tegevus. 

Kunstinädala idee saigi alguse eelnevatest 
probleemidest. Nendele teemadele tähelepanu 
pöörates valmistame õpilastega taaskasutatud 
materjalidest kunstiobjekte, õpetajad lõimivad 
oma tundidesse vastavaid teemasid ning eesmärk 
oleks õppida, kuidas igaüks meist saaks ökoloogi-
list jalajälge vähendada. 

Programm: 

Teisipäeval, 10. mail näitame 4.-11. klassidele 
Inglise-Eesti filmi „Moest väljas“. 

See on globaalselt mõtleva moekunstniku Reet 
Ausi teekond Tallinnast läbi Euroopa moelava-
de ja Lõuna-Ameerika puuvillaväljade otsemass-
tootmise epitsentrisse Bangladeshi. Filmi räägib 
ka eelmise tanstu- ja laulupeosärkide tekkeloost.  
 Neljapäevaks, 12. maiks valmib kooliesise-
le lipuväljakule nn tehispark, kus võib vaadata 
kõike, mis kooli õpilased on tundides meisterda-
nud taaskasutatud materjalist – kõigest, mis muidu 
vedeleb kusagil või lõpuks jõuab prügimäele. 

Me püüame luua enda ümber ilu lihtsate 
vahenditega ja võimalikult väikeste ressursside-
ga. Oleme loovad, leiutame, kasutame fantaasiat 
ning hoolime loodusest. 

 Reedel, 12. mail on avatud uste 
päev käsitöö- ja kodundusklassis – 
saab tutvuda vastvalminud kooli õppe-
köögiga. Samas on võimalik vaadata 
näitust 11. klassi praktilise töö käigus 
valminud temaatilistest keraamilistest 
alustest kooli õppeköögi jaoks (autor 
Kristiina Kulasalu), 8.klassi loovtöö 
raames valminud etiketitunni õppe-
materjalist „Tegeluste raamat“ (auto-
rid Rebecca Raak ja Bärbel Moros) 
ja 6. klasside õmmeldud põlledest. 6.a 
klassi põllede teemaks on: „Triiksärgi 
uus elu põllena“. Näitusel on esitletud 
ka 8. klassi vanadest teksapükstest valmistatud 
kotid.

ave Kruusmaa, loovusainete õpetaja

Unistus kooli õppeköögist on muutunud 
reaalsuseks

ka uus kodunduse ja käsitöö ainekava. Oleme 
siiani oma kodunduse tunde teinud kooli õpilas-
kodus, mis asub kõrvalmajas. Iga ilmaga üle 
hoovi jooksmine ning sealse kööginurga võima-
lused on seadnud toiduvalmistamisele olulised 
piirangud. Vaatamata sellele, meeldivad õpilaste-
le need tunnid väga. Nad on valmis välja pakku-
ma retseptiideid, harva juhtub, et keegi keeldub 

Otepää gümnaasiumis on õppimiseks ja õpeta-
miseks loodud väga head tingimused. Peagi 
avame õpilaste ja õpetajate rõõmuks endistesse 
raamatukogu ruumidesse kaasaegse õppeköögi. 

Õppeköögi rajamise võimalus tekkis 2015. 
aasta kevadel seoses kooli raamatukogu laien-
damisega. Selleks tuli ümber paigutada mõned 
klassiruumid, käsitööklass kolis kahel korrusel 
asuvatesse endistesse raamatukoguruumides-
se. Nii tekkiski idee esimesele korrusele rajada 
kooli õppeköök ja teisele käsitööklass. Endise-
ga võrreldes jäi küll ruumi vähemaks ja õpetaja-
na pidin loobuma traditsioonilisest õpetajalauast 
ning mahutama end õpilastega ühe laua ümber. 
See olukord loob vahetu kogemuse, kus olen 
kogu tunni vältel õpilaste keskel, annab võimalu-
se märgata ja olla kohe kättesaadav.  

Täna on õpetajatel ülesanne lõimida oma ainet 
paljude teiste ainetega ja muuta õppimine prak-
tiliseks tegevuseks. Käsitöö ja kodundus on just 
need ained, milles saab praktiliselt igapäevaseid 
tegevusi ja oskusi õpetada. Seda suunab tegema 

5.a klassi õpilaste muusikatunnis loodud igapäevastest esemetest pillid.

6.a klassi tüdrukute tööprotsess 
õmblemise tunnist, kus teemaks 

„Triiksärgi uus elu põllena“. 

omavalmistatud toidu maitsmisest. Selline prak-
tiline tund aitab kummutada õpilaste seas toitu-
misega seotud müüte ja väärarvamusi. Peale 
toidu valmimist pakuvad tüdrukud võimalu-
sel valminud produkti ka poistele ning klassiju-
hatajale degusteerida. Nüüd, kui meil on omal 
õppeköök, saavad seda kasutada ka teiste ainete 
õpetajad ja algklassid (kellel on samuti ainekavas 
ette nähtud toitlustustunnid). 

Õppeköögi valmimisse on panustanud paljud 
inimesed: igati on toetanud ja panustanud kooli 
juhtkond, Otepää vald ja -volikogu, projekteeri-
ja S. Ruljand, Tartu Häcker, Kalle Hendrikson, 
kooli hoolekogu. Aitäh teile, et aitasite ellu viia 
õpilaste unistust – rajada Otepää gümnaasiumis-
se kaasaegne õppeköök!

Tähelepanu, kõik huvilised! Kooli keva-
dpidu algab reedel, 12. mail kell 18, enne 
seda on kogu päeva jooksul võimalik uudis-
tada kooli õppekööki.

ave Kruusmaa, käsitöö- ja kodunduse õpetaja
2. aprillil toimus Tallinnas VIII üleriigiline muu-
sikaõpetuse olümpiaad. Meie koolist olid oma 
muusikalisi teadmisi, loovust ja andekust testimas 
ning teistega võrdlemas Janetta Lukk (vanuserüh-
mas 12–15 aastat) ja Annela Jürgenson (vanuses 
16–19 a).

Päev pakkus rohkelt tundeid ja emotsioone, kuid 
samas ka mõtteainet ning värskeid ideid. Nagu 
alati, kujunes ka sel korral põnevaimaks omaloo-
mingu voor. Iga olümpiaadiga on see läinud üha 
huvitavamaks ja professionaalsemaks. Tundub 
uskumatu, et meie väikesele Eestimaale mahub 
nii suur hulk andekaid noori inimesi. 

Tänavu tuldi välja lausa omaloodud sümfoo-
niaga, rääkimata keelpillikvartetist või klaveriteo-
sest. Noorema rühma omaloomingust tõstis žürii 
esile ka Janetta tööd ning tal paluti seda auhinna-
galal uuesti esitada.

Sel korral tõime koju hõbe- ja pronksdiplomi.

eve elJand, muusikaõpetaja

Üleriigiline muusika- 
õpetuse olümpiaad

Reedel, 6. mail toimus Tartus Eesti Ajaloo- ja 
Ühiskonnaõpetajate Seltsi poolt juba 17. aastat 
korraldatava õpilaste ajaloo-alaste uurimistöö-
de võistluse lõpetamine. Võistlus toimub Eesti 
Vabariigi Presidendi auhindadele ning kandis 
sel aastal pealkirja „Eesti asi“. Esmakordselt oli 
sel aastal võimalus võistlusel osaleda ka loov- ja 
praktiliste töödega. Meie koolist osales võistlu-
sel kuus õpilast kuue uurimistööga. Töid hindas 
Tartu Ülikooli, Eesti Rahva Muuseumi ja 
Rahvusarhiivi esindajatest koosnev žürii.

Põhikooliõpilaste arvestuses saavutas Susann 
Vahrušev (7.a) oma tööga „Koidula Nael-Tiirmaa 
– viieteistkümnekordne Eesti meister jalgrattaspor-
dis“ 6. koha ning Eesti Spordimuuseumi eripree-
mia. Juhendasid Heleena Jõgi ja Heivi Truu. 

Gümnaasiumiõpilaste arvestuses saavutasid 
tööde lugemise teise vooru järel raamatupree-
mia Kärolyn Maranik (11.b) tööga „Eestlaste 
perekonnanimed Otepää Gümnaasiumi õpilaste 
näitel“ (juhendaja H. Truu), Jan-Ander Kundla 
(11.b) tööga „Heino Mägi Otepää Keskkoo-

li direktorina kaasaegsete mälestuste põhjal“ 
(juhendaja H. Truu) ja Helen Tiisler (11.a) tööga 
„Eesti külaelu edendamine Nõuni ja Pedajamäe 
näitel“ (juhendaja H. Truu). Tänukirja pälvisid 
Aneth Traumann (11.a) tööga „Mõisate mõju 
Eesti ajaloole tänapäeva eestlaste vaatenurgast“ 
(juhendaja Kaja Raud) ja Grete Liivamägi tööga 
„Minu perekonna lugu 20. sajandil Eesti ajaloo 
taustal“ (juhendaja H. Truu). 

heIvI truu, juhendaja

Väga head tulemused ajalooalaste 
uurimistööde võistluselt
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Avastame loodust enda ümber
Maikuu algab algklasside õpilas-
tele avastusõppega. Igal õpilasel 
on tore võimalus oma näpud 
mullaseks teha. 

Kasvama pannakse võimalikult palju 
erinevaid ja põnevaid taimesorte: 1. klassi 
õpilased pistavad mulda erinevate päeva-
lillede seemneid, 2. klass katsetab erivär-
viliste ja -kujuliste kõrvitsate kasvatamist, 
3. klassi ülesandeks on uurida erinevaid 
kartulisorte. 4. klass püüab leida võimali-
kult palju toiduretsepte, milles ühe koos-
tisosana kasutatakse päevalilleseemneid, 
kõrvitsat või kartulit. Saadud retseptidest 
vormistatakse vahva kogumik.

Kevadel mulda pistetud seemnest 
kasvanud taim viiakse suveks „maale 
vanaema juurde“. Lapse ülesandeks on 
kuni sügiseni taime eest hoolitseda, jälgi-
da muutusi, teha märkmeid ning fotosid 
taime kasvamise erinevatest etappidest. 

Uuel õppeaastal,  sügise sünnipäeva 
tähistaval „Nunnunäitusel“ seame auko-
hale õpilaste endi kasvatatud päevalil-
led, kõrvitsad ja kartulid. Suure hoole 
ja armastusega kasvatatud saak jõuab 
lõpuks Elistvere loomaparki.

Aitäh koolile ja direktorile, tänu kellele 
saime soetada endale taime kasvatami-
seks vajalikud vahendid. 

algklasside õpetajad

Otepäälastest maasikasõbrad 
1.a ja 2.b klassi õpilased võtavad osa 
Räpina aianduskooli poolt korraldata-
vast projektist „Maasikasõbrad“. Alates 
veebruarikuust on klassiruumides „uued 
sõbrad“. Mõlemate klasside õpilased 
jälgivad kuumaasikate „Yellow Cream“ ja 
„Regina“ taimede arengut.

Osalemine projektis on andnud palju 
teadmisi maasikate kohta, sest igal näda-
lal tuleb leida vastus ühele etteantud 
küsimusele. Lisaks vastuste otsimisele ja 
taime arengu jälgimisele on olnud veel 
mitmeid põnevaid tegemisi: tolmendamis-
pintslite ja maasikakorvikeste meisterda-
mine ning makropiltide tegemine. 

Praegu ootavad nii 1.a kui ka 2.b klassi 

õpilased kannatamatult 
maasikaõite avanemist. 

2.b klassi õpilasi tabas 
25. aprilli hommikul 
suur üllatus: avanenud 
olid esimesed maasi-
kaõied.

KaIre oJavee ja

tIIe JaanIste, 

juhendajad

Foto autor 
Tiie Jaaniste.

Igal õppeaastal hakkab ajalugu ja ühiskonnaõpetust õppima suur hulk 
õpilasi, kelle jaoks see on esmakordne kogemus. Alati leidub neid, kes 
küsivad, et milleks on vaja minevikus tuhnida ning ajalugu õppida või 
riigi ja kohaliku omavalitsuse toimimisega kursis olla. 

Vastata on ühtaegu kerge ja raske: selleks, et saada aru Eestis ja maa-
ilmas toimuvast, on vaja tunda minevikku ning ühiskonnaelu korralduse 
põhimõtteid. Nii lihtne ongi. Viimastel aastatel ei ole ka eesti keele rii-
gieksam enam ainult kirjand, vaid lõimib paljudes teistes ainetes õpitut 
ning infokanalitest kuuldut. 

Otepää Gümnaasiumis on õnneks õpilasi, kes tunnevad huvi üldaja-
loo, Eesti ajaloo, oma perekonna ja lähiümbruse ajaloo ning ühiskonna 
vastu. Selle üle on väga hea meel. 

2015/2016. õppeaastal on sotsiaalainete valdkonnas tehtud 
mõndagi:

Maakondlik infootsinguvõistlus 25. septembril kandis muusika-aastast 
inspireerituna pealkirja „Muusika meie ümber“. Gümnaasiumide arvestu-
ses saavutasid meie kooli 11. klasside võistkonnad kolmikvõidu. I-II kohta 
jagasid 11.b klassi I võistkond – Arnold Sumberg, Karl Gustav Aart, Karli 
Roio – ja 11.a klassi võistkond – Riin Veski, Joonas Rello, Helen Tiisler. 
Vaid ühe punktiga jäi neist maha 11.b klassi II võistkond – Mehis Uibopuu, 
Martin Täär, Grete Liivamägi. Põhikoolide arvestuses saavutas III koha 7. 
klassi võistkond, mille koosseisus olid Susann Vahrušev, Heidi Soonberg 
ja Karl Eric Mõttus. Kiidame tubli osavõtu eest ka 8. klassi võistkonda, 
kuhu kuulusid Enelin Terav, Liisi Kukk ja Joonas Hendrik Mägi.

Kodanikupäeva maakondlikul veebiviktoriinil 26. novembril saavutas 
gümnaasiumiastmes I koha 12.b klassi võistkond – Marje Jõearu, Kätlin 
Unt, Margit Saal ja Tairo Tee. II koha saavutas sama punktisummaga, 
kuid veidi kauem vastuseid lihvinud 12.a klassi võistkond – Marit Mõts, 
Helin Külm, Keit Kalk, Ketryn Õun. Igati tubli tulemuse ja 6. koha saavu-
tas põhikooliastmes 9. klassi võistkond, mille koosseisu kuulusid Merili 
Länik, Kaur Nukka, Laura Kriisa ja Kerttu Lemberg.

Kodanikupäeva kärajad 26. novembril jätkasid 2014. aastal alguse saa-
nud kodanikupäeva väärtustamise ideed. 9.-12. klassi õpilased ja õpetajad 
ning vallajuhid said sel päeval abiturientidest rühmajuhtide eestvedami-
sel arutleda kaheksal ühiskonnas olulisel teemal. Ühiskonnaelu päeva-
teemad jõudsid tänu kärajatele rohkem ka tundidesse ning võimaldasid 
süvenemist. Päeva juhtis Valdur Sepp. 

Ajaloo-olümpiaad 13. veebruaril toimus seekord 25. korda ning esi-
mesest olümpiaadist möödus 50 aastat. Igal aastal ei olegi võimalik 
oma ajalooteadmisi proovile panna, seda väärtuslikum on iga järgmine 
tulemus. Otepää Gümnaasiumist osales olümpiaadil 16 õpilast. 8. klas-
sis saavutasid meie kooli õpilased kaksikvõidu: Enelin Terav sai I koha 
ja Elisabeth Prants II koha. 7. klassis saavutas Susann Vahrušev II koha, 
tublid olid ka Lauren Mae ja Dyavolessa-Maria Kuittinen. 6. klassi kõige 
tihedamas konkurentsis saavutas Mia Pakkanen 4. koha, tublid olid ka 
Uku Sau ja Markus Laas. 

Gümnaasiumiastmes saavutas Eesti vähemusrahvuste teemal Helen 
Tiisler (11.a) I koha ja Anna-Liisa Kärson (12.b) III koha. Absolutismi tee-
mal sai Sarah-Liisa Oja (12.b) III koha, talle järgnes 4. kohaga Margit Saal 
(12.b). Sotsialismileeri lagunemise teemal saavutas Kätlin Unt (12.b) III 
koha ning Arnold Sumberg (11.b) jagas 4.-5. kohta. Tublid olid ka Jaagup 
Hinn ja Renate Ermel 10. klassist.

Eesti Vabariigi 98. aastapäeva kontsert-aktus 22. veebruaril oli väga 
suurejooneline ning selleks valmistumine algas juba sügisel. Etendus 
andis laulude, tantsude, tekstide ja filmiklippide kaudu ülevaate Eesti 
ajaloost viimase poolteise sajandi jooksul ning ajalooõpetajad osalesid 
kontserdi ettevalmistamises.  

Abituriendid tutvusid 3. märtsil traditsioonilisel õppekäigul Otepää val-
lamajja kohaliku omavalitsuse toimimisega. Ülevaate andsid ja küsimus-
tele vastasid vallavanem Kalev Laul ja volikogu esimees Kuldar Veere. 

1. aprillil tähistati Otepää esmamainimise 900. ja Otepää linnaõiguste 
saamise 80. aastapäeva konverentsiga Otepää Gümnaasiumis. Ühe ette-
kande teemal „Tuleviku-Otepää kui elukeskkond“ pidasid meie abituriendid 
Kätlin Unt ja Tairo Tee. Ettekandeks saadi inspiratsiooni 9.-12. klassides 
läbi viidud ajurünnakutest ning grupiaruteludest. Need võimaldasid tava-
lisest põhjalikumalt ühiskonnaelu üle mõtiskleda ja loodetavasti pakku-
sid võimaluse ümbritsevast paremini aru saada ning tulevikule mõelda. 

Abiturientide valikaine „Inimene ja õigus“ õppekäik Tartu kohtumajja 7. 
aprillil võimaldas tutvuda erinevate kohtuastmete tööga ning vaadelda 
kahte õpetlikku kohtuistungit. Selline õppimine oli õpilaste sõnul klassi-
ruumis kogetust tõhusam. 

Ajalooõpetajate juhendamisel valmis sel õppeaastal 9 uurimistööd 
7.-11. klassi õpilaste sulest. Neist kaheksa läbis kaitsmise ja ühe koostas 
7. klassi õpilane oma huvist lähtuvalt aasta vajalikust varem. Kuus tööd 
on esitatud Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatavale õpi-
laste ajalooalaste uurimistööde võistlusele teemal „Eesti asi“. See teema 
inspireeris mitut õpilast ka oma uurimistööd vastavalt valima. 

Vastates pealkirjas esitatud küsimusele: võibolla ei takista mineviku mit-
tetundmine otseselt elu ja toimetulekut, kuid täisväärtuslikku arusaama 
ümbritsevast ilma minevikuta ei saa. Ja sel juhul on küsimus juba ka 
tuleviku planeerimises. Ilma juurteta ei ole ka taevasse pürgivaid oksi. 

Õpilasi juhendasid KaJa raud ja heIvI truu

Kes minevikku ei mäleta, 
see – kas elab tulevikuta?

“Kus pettus on, 
sealt põgene...”

Need luuleread kuuluvad meie kirjandusklassiku-
le Juhan Liivile. Seda mõtet väljendas 28. Juhan ja 
Jakob Liivile pühendatud luulekonkursil Otepää 
Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Joonas-Hendrik 
Mägi nii maakondlikul kui vabariiklikul konkursil. 

Maakonna voorus Tõrvas tuli ette kanda üks Liivi 
luuletus ja Liivi-nimelise kirjanduspreemia laureaadi 
proosapala. 23 etleja hulgast valiti vabariiki maakon-
da esindama meie kooli noormees.

16. aprillil esines Alatskivil 13 maakonnast 21 
kõrgetasemelist noort luulearmastajat. Väga meeldi-
vas ja südamlikus keskkonnas nauditi noorte etlejate 
esituses luulet ja proosat. 

Joonas-Hendrik sai publiku preemia ja žürii 
eripreemia tegelaskujude elavaks tegemise eest A. 
Ehini palaga “Ettevalmistused juubelipeoks”.

tIIa lehIsmets, juhendaja
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Käesolev õppeaasta on möödunud sportlikult. 
Oleme osalenud mitmetel maakonna spordi-
võistlustel ja saavutanud palju häid kohti.

Igas Euroopa Liidu riigis toimus õppeaas-
ta alguses koolinoortele mõeldud spordinädal, 
samuti ka Otepää Gümnaasiumis. Spordinä-
dala peamiseks eesmärgiks oli osalemiserõõm, 
keskendusime peaasjalikult kaasalöömisele 
ja spordinautimisele, mitte kõrgete tulemuste 
tagaajamisele. Selle raames toimusid erinevad 
spordiüritused: vigurteatejooks, täpsusvisked 
korvile, erinevate osavus harjutustega spordi-
päev, pendelteate- ja meeskonnajooks. Osale-
sid kõikide klasside õpilased. Nädala tegemiste 
põhjal selgitati välja aktiivsemad klassid, keda 
premeeriti  suurepäraste auhindadega: Otepää 
Winterplace – 2.b klassile, Otepää Seikluspark 
– 7.b klass ja Pühajärve Puhkekodu bowlingus-
se – 11.a klass. 

Septembris toimus Valgamaa koolide karika-
võistlused maastiku- ja pendelteatejooksus, kus 
gümnaasiumide arvestuses saavutasime III koha 
ja põhikoolide arvestuses II koha. Nädal hiljem 
toimusid koolinoorte murdmaajooksuvõistlused, 
kus meie õpilased võitsid 8 auhinnalist kohta.

27. oktoobri hommikul tõttasid 1.-4. klassi-
de õpilased spordihoonesse. Seal ootas Eesti 
Korvpalli Liidust Harri Ausmaa kahe abilise-
ga, et tutvustada õpilastele korvpalli algtõdesid. 
Selle projektis osalenud koolid said värvikirevad 
pallid ja korvpallisärkide komplekti. 

Novembris viisime läbi Otepää Gümnaasiumi 
võimlas maakonna võistluse 4.-5. klasside poiste 
rahvastepallis. Sellel õppeaastal osales rekord 
arv võistkondi – 11, ligi 90 poisslapsega. Meie 
kooli poisid saavutasid väga tubli III koha.

Talvisel sisekergejõustiku võistlustel nii 
väikestele kui suurtele võideti kokku 21 medalit.

Veebruaris toimusid maakonna korvpalli 
meistrivõistlused. Sportland 3x3 sarjas saavuta-
sid väga tublid 5. klassi tüdrukud I koha. 10.-12.
klassi noormeeste korvpalli turniir toimus 
Otepää Gümnaasiumi spordihoones. Meie 
noormehed saavutasid III koha. 

5. ja 11. veebruaril külastasid meie kooli 
kauaoodatud projektiga „Jalgpall Kooli“ Eesti 
Jalgpalli Liidu treenerid Sirje, Sander ja Timo, 
kes tutvustasid 1.-5. klassidele jalgpalli mängu. 
Esmalt uuriti laste teadmisi jalgpalli mängureeg-
litest ja tuntud jalgpalluritest. Seejärel hakka-
sid lapsed proovima erinevaid osavusharjutu-
si. Kõik lapsed said end proovile panna.. Põne-
vast päevast jäi kooli kingituse kott jalgpallide ja 
särkidega, mida saab kasutada kehalise kasva-
tuse tundides.

Valgamaa koolinoorte meistrivõistlu-
sed murdmaasuusatamises korraldati märt-
sis Tehvandi suusastaadionil. Kuna võistlu-
sed toimusid koduõuel, oli meie kooli õpilaste 
osavõtt rohkearvuline. Võideti 30 medalit. 

Haanjas Eesti Koolispordi Liidu korraldatud 
murdmaasuusatamise võistlustel saavutas OG 
võistkond suurte põhikoolide arvestuses I koha. 

Aprillis toimusid maakonna algklasside 

Sport Otepää Gümnaasiumis

rahvastepalli võistlused tüdrukutele ja poistele. 
Sel aastal saavutasid nii 2. klassi tüdrukud kui ka 
3. klassi poisid III koha.

Väga edukalt võisteldi maakonna koolinoor-
te murdmaajooksu meistrivõistlusel, kus meie 
kooli õpilased võitsid 14 medalit.

Ees on veel mitmeid maakonna koolispordi-

Spordinädal Otepää Gümnaasiumis.

Meie võistkond Haanjas Eesti Koolispordi Liidu murdmaasuusatamise võistlustel.

võistlusi (orienteerumine, kergejõustik, teate-
jooksud, heategevuslik teatejooks), kus ootame 
edukat esinemist meie kooli õpilastelt.

Kehalise kasvatuse õpetajad KerrI rauK, 

maIve Pulles, Ülle ernIts

2015/16 õppeaasta on olnud taas Otepää Gümnaa-
siumi õpilastele edukas. Kõrgeid kohti on saavutatud 
olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel. Otepää 
Gümnaasium kiidab kõiki alljärgnevaid õpilasi.

Aineolümpiaadid (maakondlikud tulemused) 

 I koht:
Enelin Terav – 8.a (maakondlik, ajalugu, õp Kaja 

Raud);
Helen Tiisler – 11.a (ajalugu, õp Heivi Truu);
Margit Saal – 12.b (emakeel, õp Marika Paavo); 
Lauren Mae – 7.b (matemaatika, õp Anu Kikas);
Kristjan Marcus Sulaoja – 8.b (matemaatika, õp 

Ene Ever; keemia, õp Mariana Naaber);
Kerstin Ojavee – 8.b (geograafia, õp Ülle Kümmel);
Annela Jürgenson – 9.a (muusika, õp Eve Eljand);
Veronika Maide – 7.a (muusika, õp Eve Eljand);
Dyavolessa Maria Kuittinen 7.b klass (saksa keel, 

õp Margot Keres).

 II koht:
Elisabeth Prants – 8.a (ajalugu, õp Kaja Raud);
Susann Vahrušev – 7.a (ajalugu, õp Heivi Truu);
Helen Tiisler – 11.a (emakeel, õp Marika Paavo);
Liisi Ruuven – 6.a (matemaatika, õp Kaidi Palmiste);
Aneth Traumann – 11.a (matemaatika, õp Anu 

Kikas);
Mia Melanie Saar – 9.a (kunst, õp Jelena Salumaa);
Karl August Soonberg – 10. klass ( inglise keel, 

õp Inga Jufkin);
Kreete Kuusk – 6.a (inglise keel, õp Ene Vister);
Janetta Lukk – 8.b (maakondlik muusika- ja vaba-

riiklik muusikaolümpiaad, õp Eve Eljand).

 III koht: 
Anna-Liisa Kärson – 12.b (ajalugu, õp Kaja Raud);
Sarah-Liisa Oja – 12.b (ajalugu, õp Kaja Raud);
Kätlin Unt – 12.b (ajalugu, õp Kaja Raud);
Kerstin Ojavee – 8.b (emakeel, õp Tiia Lehismets);
Marje Jõearu – 12.b (emakeel, õp Marika Paavo);
Uku Sau – 6.b (matemaatika, õp Kaidi Palmiste);
Albert Unn – 8.a (matemaatika, õp Kaidi Palmiste);
Ketrin Kivimaa – 9.a (kunst, õp Jelena Salumaa);
Renate Ermel – 10. (kunst, õp Jelena Salumaa; 

inglise keel, õp Inga jufkin);
Merili Länik – 9.a (bioloogia, õp Celia Hirmo);
Rich-Rodger Männiste – 11.a (inglise keel, õp Anne 

Uibo);
Heidi Soonberg – 7.b (muusika, õp Eve Eljand);
Annela Jürgenson – 9.a (vabariiklik muusikaolüm-

piaad, õp Eve Eljand);
Erik Sume – 7.a (saksa keel, õp Margot Keres);
Helen Vähi – 8.b (saksa keel, õp Margot Keres).

 Konkursside I koht: 
Arnold Sumberg, Karl Gustav Aart, Karli Roio – 

11.b klass (maakondlik infootsinguvõistlus, võist- 
kondlik); 

Riin Veski, Joonas Rello, Helen Tiisler – 11.a klass 
(maakondlik infootsinguvõistlus, võistkondlik); 

Marje Jõearu, Kätlin Unt, Margit Saal ja Tairo Tee 
– 12.b (kodanikupäeva maakondlik veebiviktoriin, 
võistkondlik);

Britta Mõttus ja Anete Vihm – 11.a (õpilaste moe-
teemaline konkurss „Koolimood“, õp Ave Kruusmaa);

Loore All – 1.b (maakondlik jõululuuletuste luge-
mise konkurss, õp Kaja Oja);

Jakob Pohla – 7.b (robootikavõistluse „Robotex“ 
joonistusvõistlus, õp Jelena Salumaa);

Margit Saal – 12.b (MTÜ Mondo vabariiklik essee-
konkurss, õp Marika Paavo);

Lauren Mae, Erik Sume, Susann Vahrušev – 7. 
klass (Valga maakonna „Nuputa“ võistlus, õp Anu 
Kikas ja Ene Ever);

Karl Silmere – 3.b (Valgamaa Poistelaulu konkurss, 
õp Eve Eljand);

Hans Markus Danilas – 5.a (Valgamaa Poistelaulu 
konkurss, õp Eve Eljand);

Jako Voolaid – 5.b (maakondlik „Spelling Bee“ 
võistlus, õp Kaja Oja);

Joonas-Hendrik Mägi – 8.b (J. Liivi luulekonkurss, 
õp Tiia Lehismets).

 II koht:
Marit Mõts, Helin Külm, Keit Kalk, Ketryn Õun – 

12.a klass (kodanikupäeva maakondlik veebiviktoriin, 
võistkondlik);

Liisi Ruuven – 6.a (kolme maakonna võistlus „Nuti-
kad matemaatikud“, õp Kaidi Palmiste);

Janser-Jax Lang, Karl Martin Raid, Liisi Ruu-
ven, Robin Värk – 5. ja 6. klass (Valga maakonna 
„Nuputa“ võistlus, õp Kaidi Palmiste ja Ene Ever);

Karl Gustav Krüünvald – 7.b (Valgamaa Pois-
telaulu konkurss, õp Eve Eljand);

Merelle Liivamägi – 6.b (vabariiklik karikatuu-
rivõistlus “Mida naerad, koolijüts?“, õp Jelena 
Salumaa);

Lauren Mae – 7.b (kolme maakonna võistlus 
„Nutikad matemaatikud“, õp Anu Kikas);

Morten Oscar Orussaar – 3.b (Lõuna-Eesti 
algajate maletajate turniir, õp Merlin Jalajas).

 III koht: 
Mehis Uibopuu, Martin Täär, Grete Liivamägi 

– 11. klass (maakondlik infootsinguvõistlus, võis-
tkondlik); 

Susann Vahrušev, Heidi Soonberg ja Karl 
Eric Mõttus – 7. klass (maakondlik infootsingu-
võistlus, võistkondlik); 

Ronja Vindi – 2.b (vabariiklik akordionistide 
konkurss, õp Merike Roop).

 Lisaks: 
7.a klassi esindus leidis Valgamaa aardejahil 

Otepää valla aarde, meeskonda kuulusid Susann 

Vahrušev, Markus Gregori Kullamaa, Karl Eric 
Mõttus ja õpetaja Heivi Truu.

Joonas-Hendrik Mägi saavutas vabariiklikul 
Juhan ja Jakob Liivi luulekonkursil žürii eripree-
mia meisterlikema karakteriloojana.

Markkus Alter – 7.a neljakordne Põhjamaade 
meister ja kahekordne Eesti meister kahevõistlu-
ses.

Markus Mõttus – 7.a Eesti karikavõistlustel 
klassis J2D standardtantsudes I ja III koht, ladi-
na-ameerika tantsudes III koht, 2015. aasta kok-
kuvõttes koos partneriga standardtantsudes J2D 
klassis II koha karikas. 

Augustiine Tamme – 7.a Tallinna MV iluvõimle-
mises individuaalne I koht, Otepää lahtistel 
meistrivõistlustel rühmaga I koht ja individuaalne 
III koht, võistlustel „Miss Valentine“ Euroopakool 
rühmaga II koht. „Rütmika“ kevadturniiril rüh-
maga I koht. Tartu MV-l rühmaga I koht ja indi-
viduaalne II koht; Elva lahtistel meistrivõistlustel 
rühmaga I koht.

Õppealajuhataja annelI vetKa

Võite mitmest 
valdkonnast

Maletajad olid 
tublid

22. aprillil toimunud Lõuna- Eesti algajate 
maletajate turniiril saavutas kõige parema koha 
Morten Oscar Orussaar. 84 poisi konkurentsis 
jäi ta jagama 2.-8. kohta. 

Väga hästi maletasid ka Fred Järv, Silver 
Nõgols, Tobias ja Simmo Vernik ning Sten-Erik 
Iir, kes jäid jagama 11.-29. kohta. Tublid olid ka 
Robin Mathias Müür ja Ivo Piho. 

Tüdrukuid esindas meie koolist ainsana Gerda 
Järv. Tema jäi 35 tüdruku arvestuses jagama 
8.-7. kohta.

merlIn JalaJas, õpilaste juhendaja
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Esmaspäev - Tants teeb rõõmsaks. Südame-
nädala raames tantsisime esmaspäeval rah-
vamajas meele rõõmsaks. Hommikul kogu-
nesid lapsed lasteaeda, sõid vitamiinirikast 
toitu, riietusid ja sõitsid bussiga rahvamajja. 
Rahvamajas ootas Sipsikuid ja Põngerjaid 
loovtantsuõpetaja Kaija. Õpetaja juhenda-
misel ja muusika saatel liikusime ja jooksi-
me erinevas rütmis. Kasutasime kogu oma 
keha kokkupuutel põrandaga ja partneriga. 
Mängisime päästmise mängu, mis oli lõbus 
ja hoogne. Lõpetuseks esinesid Põngerjad 
tantsuga, mille nad eelnevalt loovtantsu 
ringis selgeks olid õppinud. Ühine tantsupi-
du meeldis lastele väga. 

õpetaja agnes

Teisipäev - Tervise plakati tegemine. 
Mõlemad rühmad meisterdasid tervislikust 
toitumisest ja südamele heast liikumisest 
seinale suured plakatid.

Kolmapäev - Liikumine teeb ilusaks. Kol-
mapäevaks oli meil planeeritud kepikõnd. 
Otsustasime seda õppimise eesmärgil teha 
lasteaia õuealal. Ja lõbusaks harjutamiseks 
meil läkski, sest nii kummaline kui see ka 
pole, kui lapsele kepid kätte anda, läheb 
kõndimisel jalgade ja käte rütm järsku täiesti 
sassi. Ja nii me siis tõsiselt harjutasimegi seda 
kaasajal väga populaarset terviseliikumise 
viisi - kepikõndi. Meie lasteaia kõige noore-
matele veel nii pisikesi käimiskeppe ei leidu-
nud, aga vaprad kõndijad olid nemadki. Et 
teekond rõõmsamalt kulgeks, olid lastel käes 
tuulelindikesed. 

õpetaja ene

Neljapäev - Tervislik toit teeb südamele 
head. Terve süda nõuab peale liikumise ja 
positiivsete emotsioonide ka vitamiiniri-
kast ja tervislikku toitu ja selleks oligi meil 

Südamenädala toimetused 
Puka Lasteaias

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa

Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Puka Vallavolikogus 

22. aprillil
n	 Volitati volikogu liige Irja Sõnum esindama Puka valda 

Otepää Tervisekeskusega läbirääkimisi pidama.
n	 Sangaste Vallavolikogu tegi Otepää vallale, Palupera 

vallale, Puka vallale, Rõngu vallale, Urvaste vallale ja Õru 

vallale ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks ja haldusterri-

toriaalse korralduse muutmise algatamiseks eesmärgiga moo-

dustada ettepaneku saanud kohalike omavalitsute üksuste 

baasil üks kohaliku omavalitsuse üksus. Puka Vallavolikogu ei 

nõustunud läbirääkimiste pidamisega.
n	 Arutati 

Meegaste küla elanike pöördumist liituda Otepää vallaga, 

sest asjaajamine on rohkem sealpool;

Soontaga küla elanike pöördumist  liituda Helme vallaga,  

sest läbi aegade on nad olnud seotud Tõrva piirkonnaga;

Aakre piirkonna elanike pöördumist Tartumaa – Rõngu ja 

Elva poole, sest ajalooliselt on Aakre kuulunud Tartumaale, 

asjaajamine peamiselt selles suunas.  

Volikogu nõustus avalduse esitanud rahva soovidega.
n	 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse:

Kuigatsi külas asuv haljasala, sihtotstarbega üldkasutatav 

maa, pindalaga ligikaudu 2 ha, maatükk, mida on Kuigatsi 

küla kogukonna liikmed kasutanud juba aastaid;
n	 Aakre küla keskusesse kulgeva tee ääres asuv ligikaudu 

1,5 ha suurune haljasala, mida kohalikud elanikud kasutavad 

peenramaana, sihtotstarbega üldkasutatav maa.
n	 Puka valla kohalike avalike teede alune ning neid 

teenindav maa, sihtotstarbega transpordimaa.
n	 Umbusaldamine volikogu esimehele ei leidnud toetust.
n	 Vallavanema kandidaadiks esitati Andrus Looskari. 

Hääletamise tulemusena ei osutunud kandidaat valituks.

29. aprillil
n	 Kehtestati 

Puka valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord;

Puka valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määra-

mise ja maksmise kord;

Vallavara valitsemise kord.
n	 Võrtsjärve Sihtasutuse nõukogu tegi ettepaneku lõpe-

tada Võrtsjärve Sihtasutuse tegevus, kuna nõukogu hinnangul 

on asutus püstitatud eesmärgid täitnud. Tänaseks päevaks on 

Võrtsjärve Sihtasutusel täidetud ka võetud laenukohustused. 

NõustutiVõrtsjärve Sihtasutuse Nõukogu ettepanekuga lõpe-

tada Võrtsjärve Sihtasutuse tegevus.
n	 Toimus arutelu Puka Keskkooli arengukava teemadel.
n	 Kehtestati Puka aleviku Tööstuse tn 15 detailplaneer-

ing.
n	 MTÜ Aakre Külaselts soovib rajada Aakre kesku-

sesse Mõisa tee 12 asuvale maaüksusele (katastritunnusega 

60801:002:2570) kõlakoja. Nõustuti nimetatud MTÜ-le maa, 

suurusega ca 0,05 ha, tasuta rendile andmisega ning avaliku 

kasutamise lepingu sõlmimisega.
n	 Määrati Puka valla esindajad Elva Linnavolikogu 

ettepaneku alusel haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

üle peetavate läbirääkimiste komisjonidesse. 

AMETLIK INFO

Käesoleva aasta 1. juunist kehtivad Puka vallas uued 

vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad: 

vee teenuse hind 1,34 eurot/m³;
kanalisatsiooni teenuse hind 0,98 eurot/m³.  

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Maanteeamet teatab
Käesoleval aastal muudetakse liikluskorral-
dust Puka-Kuigatsi riigimaanteel nr 23204 
kilomeetritel 0,0-1,3, s.o Puka alevikus Võru 
maanteel.

Liikluskorralduse muudatus on tingitud 
asjaolust, et sõidukijuhid ei taju antud kohta 
asulana ja eiravad sageli kehtestatud kiirus-
piirangut, milleks on 50 km/h. Asula liiklus-
korra kehtestamisega kaasneva sõidukiiruse 
50 km/h puhul on oluline kas kiiruspiirang 
on antud kohas usutav. Usutav on kiirus-
piirang, mida peavad enamus konkreetsel 
maanteel sõitvatest juhtidest loogilisena. 
Juhul, kui piirang ei ole usutav, siis seda 
tavaliselt ignoreeritakse. Teekohane kiirus-
piirang peab vastama tee funktsioonile ja 
seda peab toetama ümbritsev keskkond.

Puka-Kuigatsi riigimaanteel kehtestatud 
Asula liikluskorra asemel kehtestatakse lo-
kaalsed kiiruspiirangud. Lõigul 0,0-0,6 kiirus-
piirang 70 km/h ja lasteaiaga piirneval lõigul 
0,6-0,74 kiiruspiirang 50 km/h.

Vallavalitsus tunnustab

Tõrva Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Marel Jaama saavutas 
käesoleval õppeaastal maakondlikel olümpiaadidel silmapais-
tvaid tulemusi: bioloogiaolümpiaadil I koht, keemiaolümpiaad 
I - II koht ja  geograafiaolümpiaadil 6. koht.

Algatati detailplaneering (Puka Vallavoliko-
gu 29. aprilli 2016 otsus nr 25) Puka vallas 
Kähri külas, mis hõlmab Piirisoo (katastri-
tunnus 60802:003:0030), Piirioru (katastri-
tunnus 60802:003:1000), Luiga (katastritun-
nus 60802:003:0410), Vetsli (katastritunnus 
60802:003:0250), Piirimetsa (katastritunnus 
60802:003:1620) ja Männimetsa (katastritunnus 
60802:003:1540) kinnistuid. Planeeringuala ligi-
kaudne suurus 2,5 ha. Planeeritav ala on hoones-
tamata rohumaa.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepa-
nek on tehtud Piirisoo kinnistu omaniku poolt ees-
märgiga välja selgitada planeeringuala tiigi, elamu 
ja abihoonete (talukoha)  rajamise võimalikkus. 
Ehitusõigust taotletakse 4 talukoha rajamiseks. 
Kruntimise võimalikus määratletakse detailplanee-
ringuga.

DETAILPLANEERINGUD

detailplaneeringu 
algatamine

Hea Puka elanik

12. mail kell 17.00 toimub 
Puka rahvamajas 

nõupäev.
Teemad:

1. Valla arengukava koostamine
2. Haldusreform

Tule ja osale!
Puka Vallavalitsus

planeeritud neljapäev. Tõime köögist rühmatuppa õunad, 
banaanid, kiivid, pirnid ja viinamarjad. Ka lõikelauad ja 
noad said seekord meie, mitte kokatädi nobedate näppude 
alla. Pesime eriti hoolikalt käed, jagasime lapsed gruppi-
desse ja asusime salatit valmistama. Kõik need maitsvad 
ja vitamiinirohked puuviljad vajasid ju tükeldamist. Kuna 
lapsed on meil erivanuselised, siis kooliminejate puhul oli 
kohe näha ja ka nende jutust kuulda, et nad on emmedel 
köögis abiks olnud ja oskasid nuga päris hästi käsitseda. Aga 
ka nooremad lapsed tulid toime ja iga laps sai salatimaterjali 
tükeldada.

See, et isetehtud on hästitehtud, sai kinnitust ja maitses 
väga. Ise tegime ja ise ka sõime. Rääkisime veel, miks on 
puu- ja juurviljad eriti tervislikud just värskel ja toorel kujul, 
ilma keetmata ja küpsetamata. Tuletame ühist salatitege-
mist edaspidigi meelde ja püüame taldrikud tühjaks teha, et 
mitte ainult südamenädalal tervislikult toituda. 

õpetaja MiLvi

Reede - Spordipäev. Enne spordipäeva algust mõõtis ter-
vishoiutöötaja Krista sportijate pulsid ja tegi tervisekontrolli. 
Kõik lapsed lubati sportima.

Spordipäev algas soojendusvõimlemisega ja edasi jagati 
kõik lapsed 4 gruppi ja juhatati tegevuskeskustesse. Spor-
dipäeval jooksime 100 m, viskasime palli ja kuna eelmisel 
päeval oli sadanud kõvasti vihma ja maa oli märg, siis asen-
dasime kaugushüppe jooksuratta vigursõiduga ja suure palli 
veeretamisega. 

Lapsed ergutasid teineteist ja elasid valjuhäälselt kaasa.
Lapsed said spordipäeva lõpus medali, diplomi ja südame-
nädala päeviku, kus olid kirjas kõik tegevused, mida tehti 
südame heaks. Sööme tervislikult ja liigume palju lasteaias 
iga päev, aga südamenädalal tegime seda kõike kaks korda 
rohkem kui muidu.

Küsisime Põngerjatelt, mis oli spordipäeva kõige põnevam 
tegevus?  
Marie-Eliise: Jooksuratta vigursõit.
Rauno: Suure palli veeretamine.
Karl- Markus: Pallivisked.
Elisabet: Jooksmine.
Lisandra: Meeldisid kõik asjad.
Elina: Kaugusvise pallidega.
Rainer: Pallivise, palliveeretamine ja rattasõit. Põnev oli, 

tahaks veel.
Armin: Spordipäev oli nii vinge. Palli viskamine ja jooksu-

ratas. Kõik oli seal lahedad.
Johannes: Mulle meeldis visata, palli visata ja veeretada.
Kristofer: Mina jooksin.
Kädi: Hästi jooksime.

õpetaja ewe-Ly

21. mail Aakre – Puka maanteejooks

Kell 11.30   Buss Puka KK staadionilt stardi- 
   paika Aakresse
Kell 12.00   Põhijooksu start Aakres
Kell 12.10   Lastejooksu start Rebastes
Kell 12.50   Tillu- ja minijooksud staadionil
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Sangaste Vallavolikogus 

17. 03. 2016
n	 Algatati haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning tehti 

Otepää, Palupera, Puka, Rõngu, Urvaste ja Õru Vallavolikogule ettepa-

nek alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks 

eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus koha-

liku omavalitsuse üksus.
n	 Võõrandati Mirtel Laanevälile Keeni külas Keeni tee 3-6 asuv korte-

riomand hinnaga 4000 eurot.
n	 Valiti haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Tuuli Merimaa.
n	 Kinnitati haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeteks Rait Elvet, 

Marju Karavin, Tiina Kukk, Katrin Kõiv, Maire Murumaa, Sille 

Roomets, Merle Tombak, Vaike Tuisk, Rando Undrus, Kati Velner ja Hiie 

Vähi.
n	 Muudeti sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud Sangaste 

Vallavolikogu määruseid „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetu-

lekutoetuse määramiseks“, „Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise 

kord“, „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“, „Riigi rahastatava 

lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ ja „Täien-

davate sotsiaaltoetuste maksmise kord“.
n	 Kehtestati sünnitoetuse suuruseks 400 eurot, sellest esimene osa 

200 eurot ja teine osa 200 eurot.
n	 Otsustati maksta ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2016. a 

volikogu esimehele Rando Undrusele isikliku sõiduauto ametisõitudeks 

kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse 

alusel arvestusega 0,30 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 64 eurot kuus.

26.04.2016

n	 Lõpetati Õru valla ettepanekul alustatud läbirääkimised, mille 

eesmärgiks oli moodustada Karula, Palupera, Puka, Sangaste, Taheva, 

Tõlliste ja Õru valdade põhjal üks kohaliku omavalitsuse üksus.
n	 Moodustati haldusreformi komisjon, valiti haldusreformi komisjo-

ni esimeheks Rando Undrus ning kinnitati komisjoni liikmeteks Kaido 

Kirt, Tatjana Laadi, Tuuli Merimaa, Maire Murumaa, Ivo Pill ja Kaido 

Tamberg.
n	 Võeti vastu Sangaste valla soojamajanduse arengukava aastateks 

2016–2026.
n	 Otsustati omandada Katrin Kivimaalt ja Monika Kivimaalt 

Tiidu külas asuva Vastsemõisa kinnistu koosseisu kuuluv Tammepargi 

katastriüksus hinnaga 4500 eurot.
n	 Võõrandati osaühingule Sintsinella Keeni külas Keeni tee 18-2 asuv 

korteriomand hinnaga 500 eurot.
n	 Taotleti munitsipaalomandisse Keeni külas asuv 1484 m2 suurune 

Keeni tee 11 maaüksus.
n	 Taotleti munitsipaalomandisse Keeni külas asuv 11 470 m2 suurune 

Keeni tee 12 maaüksus.
n	 Muudeti vallavanema Kaido Tambergi 2016. a puhkuse aega.

Sangaste Vallavalitsuses 

n	 Väljastati projekteerimistingimused Raul Nämile Restu külas asuval 

Männiku kinnistul elektritootmisrajatise ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati ehitusluba Toivo Annusele Tiidu külas asuvatel Väike-Nii-

dusaare ja Niidusaare kinnistutel tiigi rajamiseks ning Diana Rõõmussaa-

rele Tiidu külas Mato kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
n	 Väljastati kasutusluba Maire Baumverkile Kurevere külas Kaasiku 

kinnistul asuva elamu kasutuselevõtuks.
n	 Kinnitati 2016. aasta hankeplaan.
n	 Eraldati vallaeelarve reservfondist 1096,20 eurot Milano EXPO 

Eesti paviljonis toimunud rukki päevade esitlustoodete transpordikulude 

katmiseks.
n	 Eraldati vallaeelarve reservfondist 8900 eurot Sangaste aleviku soo-

jatorustiku remondikulude katmiseks.
n	 Muudeti kahekümne nelja katastriüksuse lähiaadressi.
n	 Määrati katastriüksuse sihtotstarbed kahele katastriüksusele.
n	 Nõustuti Tiidu külas asuva Vastsemõisa katastriüksuse jagamisega 

kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Tammepargi ja Vastsemõisa.
n	 Määrati märtsikuu toimetulekutoetus kahekümne kahele isikule 

kogusummas 4376,50 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus ühele alaealiste 

perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 15 eurot.
n	 Määrati õpilase veebruarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõi-

dusoodustused kuueteistkümnele isikule kogusummas 325,03 eurot.
n	 Määrati aprillikuu vajaduspõhine peretoetus üheteistkümnele 

isikule kogusummas 945 eurot.
n	 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude katmi-

seks toetus viiele isikule kogusummas 384 eurot. 
n	 Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 320 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 209 

eurot.
n	 Määrati 2016. aastaks hoolekandeasutuses hooldamise toetus ühele 

isikule.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus lasteaiakulude katmiseks kahele 

isikule.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule.
n	 Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parkimiskaart.

AMETLIK INFO

S A N G A S T E
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

M e Kallid Emad! Ja mitte ainult ne-
mad, ka need, kel see ülim seisus 
veel ees seisab!

Emadus on looduse antud nirvaanaseisund! 
Ema on ülim lüli elu taastootmise ahelas. 
Emadus on ka empaatiavõime kõrgeim vorm. 
Hääletu ja sõnatu keeleoskus oma lähedaste-
ga suhtlemisel, häälekas ja sõnarikas looming, 
mis loodud selle väljendamiseks luules, 
proosas ja mujal. 

Ema ongi oma lapsele kõrgeim õrnuse 
rüütel von Empaat ja ülim armastuse 
Emiir tema lapse maailmas. Arm ja Ema 
on põimunud mõisted, nagu tantsivad liaanid 
elu olemise džunglis. Emaarmastus ja Armas-
tus on teineteise toiteallikad ja viljavakad ka 
maa kaledamall pinnal.

Head naised ja kallid emad! Olge Te 
tänatud olemas see Suure Sõna kandja ning 

olgu see maailm teile soe koht ja armastust 
toitev lõõmav inkubaator-ahi! 

Kaunist Emadepäeva, hea kogukond ja 
ikka jätkuvat empaatiatunnetust kõigi emade 
suhtes!

kaido taMberg

Emad ja Empaatia!

H aldusreform ei ole kaugeltki mitte 
maaelu kiirabiks mõeldud asi. Isegi, 
kui keegi nii loodab, siis loodab ta 

lootusetut. Haldusreform võib anda võimalu-
se arendada ja parendada elu maal juhul, kui 
selle osalised ja läbiviijad ise targalt käituvad. 

Reform ei ole ei ilus imeloom ega hull 
pimeloom. Reform on lihtsalt rahvaarvu kaha-
nemisest tingitud haldusvõrgustiku kokku 
tõmbamine. Targad juhid võiks aga vähemalt 
püüda seda ära kasutada osaliseltki uue hinga-
mise andmiseks ja sünenergia loomiseks oma 
kandi maaelule. Lihtsalt halamine või bravuu-
ritsemine reformi üle on tolgutu tegevus. Polii-
tiline tellimus on sisse antud  ja reform tuleb 
ükskord nagunii. Parem siis see ise ära teha, 
kui et maakera tiirlemist vastupäeva joostes 
püüda aeglustada. Jooksja väsib ja lesib kurna-
tuna ikka lõpuks omasoodu pöörleval maake-
ral ilma, et ta päev sest pikemaks läks.

Ega maaelu õitsemine või hääbumine sõltu 
niivõrd sellest, kus kohas volikogu koos käib 
või vallavalitsus istub. Esimeses järjekorras 
hääbub elu ikka sellest, et inimesed lähevad 
maalt minema või surevad maa päält ära. Ehk 
siis inimesi on vaja ja lapsi on rohkem vaja. Nii, 
nagu kogu ülejäänud Euroopaski. Ei saa ju 
pensionärid tulevikus üksteisele penssi maksta, 
kui uut töötavat põlvkonda poleks või neid 
liiga väheks jääb. 

Maaelu hääbumise või õitsengu küsimus on 
ikka rahvastiku püsimises ja uuenemises. Ei ole 
mõtet ehitada ja pidada kooli, kui lapsi sinna 
minemas pole. Samuti ei sõltu enamasti kaup-

luse või arstipunkti jäämine maale sellest, kus 
asub valitsus või mis valla nimi on. Ikka sellest 
sõltub nende olemine maal, kas keegi käib 
poes ka ostmas ja arsti juures asjatamas. Pood-
muuseume ei pea ükski ettevõtja ülal ning 
kõrgelt haritud arsti ei saa keegi 24 h pidada 
valvelolekus näiteks kuue reumahaige pärast, 
kui neistki pooled pea iga päev ilma- aegu 
kiirabi kutsuvad. See ju tuleb teiste arvelt ja ei 
ole mõistlik.

Niisiis reform tuleb nagunii, aga kuidas siis 
täpsemalt?! Praegu on nii, et vastavalt Sangas-
te volikogu kutsele käivad läbirääkimised suh-
teliselt kindlatena tunduvate partnerite vahel, 
nagu Sangaste, Otepää ja Palupera. Sellestki 
juba reformi läbiviimiseks riigi tingimustel 
piisaks. Lisaks on teatud tingimustel võimalik, 
et Urvaste ja Kanepi liituvad ka ümber Otepää 
meiega Põlvamaa poole pealt. See oleks väga 
korralik vald keskusega Otepääl. Kutsututest 
on Sangastele mõnevõrra eeldatult ,,ei“ öelnud 
Rõngu vald ja pisut ootamatult Puka vald. 
(Pukal tundub olevat hetkel tegu iseenda iden-
titeedi otsimisega ja las siis sealne kogukond 
seda rahus teeb. Kas osaliselt või tervikuna on 
nad ikkagi edaspidi vaikimisi oodatud ka meie 
hulka, kui nii jälle peaks tahetama). 

E hk siis tõsised ühinemisvestlused käi-
vad ringis: Otepää, Palupera, Sangaste, 
Urvaste ja vist ka varsti Kanepi. Uue 

valla keskus oleks Otepää ja nimi tõenäoliselt 
samalaadne.

Mis võiks olla selle uue võimaliku moodus-
tise ühinemisejärgsed eesmärgid? Minu arust 
võiks ja peaks olema.

Ühistranspordi ühine korraldus ja oluline 
parendamine keskuste vahel ja maakohtades.

Uue ühisvalla teedevõrgu plaanipärane 
arendamine ja hea hooldus.

Hariduse kvaliteet ja huvihariduse võima-
luste oluline parendamine, eriti gümnaasiu-
mi arenguhüpe ja konkurentsivõime tõstmi-
ne. (Jõuline riigikümnaasiumi nõudmine ka 
Otepääle näiteks!)

Maaelu edendamine ja uute elanike 
saamine maale ja ka keskustesse.

Oluliselt tihedam koostöö valla ettevõtjate-
ga ja nende suurem kaasamine otsustamisse.

Ebatõhusate valla majandusüksuste ümber-
korraldamine tõhusateks ühisasutusteks 
elanike paremaks teenindamiseks.

U us vald võiks olla kogukondade liit, 
kus iga kant säilitab oma näo ja 
omad tavad. Sundabielu ei tuleks, 

naljaga öelduna: Sangaste rahvariide asemel 
ei peaks edaspidi tantsuseltsid kandma näiteks 
Otepää omi ja Otepää omi ei rebita Sangastes 
ära jne. On ühised asjad ja on omad asjad koos 
mõistliku ühise haldamisega. Lihtsalt kainet 
mõtlemist, ühest päevast kaugemale nägemist 
ning vastutus oma kogukondade tuleviku ku-
jundamisel ning kõik ongi hästi! Ehk siis, re-
form tulgu, kui ta just tulema peab! Meie ise 
jäägem iseendaks, aga saagem seejuures ka 
suuremaks nii hingelt, varalt kui ka territoo-
riumilt!

Kõike, mis tugevamaks teeb ja kõike, mis 
head meelt pakub!

kaido taMberg

Haldusreform ja maaelu kiirabi

Tervisekuul kogunesid Sangaste seltsimajja 
need, kel soov oma tervise heaks midagi ära 
teha. Külla oli palutud arst-õppejõud Ilmar 
Särg Tartust. Igapäevaelus kardioloogina töö-
taval mehel on veel mitu tahku lisaks tohtria-
metile. Nimelt on ta kirjanik ja ka kirjastaja. 
Samuti toimetab ta Lambri talus mesinikuna. 

Räägiti tervise ja meditsiini teemadel. Osale-
jad said vastuse paljudele küsimustele. Raama-
tututvustus ja põhjalik ülevaade kirjanikuteest 
soojendab südant, sest tundus, et kõik tema 
ettevõtmised on seotud perekonnaga, kellest 
külaline rääkis ülivõrdes.

Mesindusega seoses kuulsime nii õpetlikke, 
kui ka naljakaid seiku. Meil kõigil oli võimalus 
osta nii kirjandust kui ka mesindustooteid.

Teelauas möödus aeg märkamatult ja ühiselt 
tõdesime, et olime tüki maad targemaks 
saanud. Ja oligi käes aeg, kus SVPÜ esinaine 
Vaike Tuisk tänas külalist sisuka pärastlõuna 
eest. 

svPÜ „Härmalõng“ JuHatus

Targemaks tohtri abiga

,,Patrioot“ on ilus sõna! Ilus mõte ja sisu on sel 
ka! Kes ja mis on siis see patrioot ja patriotism 
ilma, et ilmtingimata end kangelaslikult kuu-
lipilduja ette peaks heitma?! Patriotism on 
eelkõige enda teadlik seostamine oma maa ja 
koduga. See on armastus ja see on vastutus. 
Sellega saab inimene endale tugeva ,,juuretun-
netuse“ ja omaolemise tunde. See on endast 
andmine, mis alati sulle väärtuslikku identi-
teeditunnet hinge vastu annab. Patrioot on see 
Eestimaalane, kellele ta maa ja kodu korda 
läheb, kellele tema inimesed oma inimesed 
on. Patrioot on ka see inimene, kes on küll ehk 
hetkel kaugel, aga kelle süda on siin. 

Patriotism ei ole see, kui endale vastu rindu 
taod, et vanavanemate hauad on siin ja ise 
siin ja…, samas ise kitsa rinnaga tüli tirides 
ja vingu väägutades. See on pelgalt kolklus. 
Kodukoha patrioot ei ole sunnismaine kitsa-
rinnaline ristpistes kohalikku päritolu geeni-
kobar, vaid ilmakodaniku mõttelaadiga avatud 
kodanik. Ei saa kuidagi solvuda, et paljud 
noored siit lähevad ja teised mujalt tulevad. 
See on läbi aegade nii olnud, et ühed tulevad 
ja teised lähevad. Sest muidu läheks kohapeal 
segamata veri paksuks kätte ja tuulutamata 
aju kipuks kuivale jääma. Rahvad liiguvad ja 
elu ringleb. 

Pätid ja patrioodid
Hea näide elutervest ja südamega kodu-

koha patriotismist on meie oma Sangastest 
võrsunud noore jalgpalluri sõnad ja seisuko-
had, mida hiljuti ajalehest leida võis. Just nii: 
südamega ja sooja kainusega peab oma kodu 
hindama ja austama! Väga küps patrioot! Kui 
sellised mehed-naised siit sirguvad, siis võib 
Sangastele vaid ilusat tulevikku pakkuda.

Nii mõnigi meist, kes mõnedele meist 
näib pätina, on tegelikult üsna hea patrioot. 
Pätiks kiputakse tituleerima ennatlikult ka 
neid, kelles lihtsalt nooruse veri pisut mulli-
tab ja seetõttu mõni asi üle võlli vahel käib. 
Ega pisike pättuski on elu osa ning ikka asju 
juhtub. Need nn Sangaste pätid on küll olnud 
minu meelest üsna oma kodukoha patrioo-
did. Kui midagi uut teha tahta, siis ikka keegi 
,,heatahtlik“ hoiatab, et milleks teha – nagunii 
lõhuvad ju ära?! Tegelikult on ,,Sangaste pätt“ 
väga patrioot, sest suuremaid lõhkumisi ja 
laamendamisi ei ole ette tulnud. Ehk siis tänu 
sulle, see nn anonüümne Sangaste Pätt, kes sa 
oma kodukoha korras hoiad! See on hea, et 
oled ka patrioot!

Head pätid ja patrioodid! Kaunist kevadet 
Teie hinge ja rõõmu oma kodukandi võima-
lustest!

kaido taMberg

Teade
Alates 2.05.2016 on Keeni ja Sangaste 
raamatukogud avatud järgmiselt: 

Keeni Raamatukogu 
teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 8-17. 

Sangaste Raamatukogu 
neljapäeviti ja reedeti kell 8-16.30.
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te veel arendate tühjal maal? Kas hävita-
te maaelu, et asemele tuleks kollane rass? 
Toimite Eesti vabariigi põhiseaduse vastu.
Põhiseaduses on selgelt kirjas, kes on 
kõrgeim riigivõimu organ. "Eesti on isesei-
sev ja sõltumatu vabariik, kus kõrgem riigi-
võimu kandja on rahvas."

See otsus haldusreformi kohta, mis on 
riigijuhtide poolt alla antud, on õigustühi-
ne. Riigikogulased istuvad Toompea seinte 
vahel, tehakse otsuseid, mis ei ole rahvaga 
eelnevalt arutatud. Ei vaevuta kohtuma 
valijatega.

Pange ajud tööle ja nähke kaugemale 
ette, milliseks kujunevad suurvallas elutin-
gimused. See raha, need miljonid, mis pla-
neeritud haldusreformile, tuleb kulutada 
maaelu arenguks. Võtke kätte 15. oktoobri 
2015. a LõunaLeht, milles Jüri Variku (voli-
tatud mehaanikainsener, MTÜ Maaelu 
Arenduskeskus) soovitus maaelu inimsõb-
ralikumaks muutmisel. Tegutsege selle soo-
vituse järgi!

Heino kängsePP
risttee kõla, sangaste vald

aknad ja uksed ripakil. Inimesed peavad 
sõitma Otepääle. 

Sangaste valla Ristteeküla elanikud 
kasutasid sama kaupluse teenuseid, sest 
see on külale lähemal kui Sangaste. Ristee 
küla lapsed käivad Pühajärvel koolis, mis 
on kodu lähedal. Reformi käigus taheti 
kooli sulgeda. Tänu taibukatele, ajudega 
mõtlevatele inimestele, suudeti kool sulge-
misest päästa.

Käesoleva aasta 1. jaanuarist suleti Tõl-
liste valla Tsirguliina perearstikeskus. Nüüd 
peavad Tõlliste valla ääremaadel elavad 
inimesed arsti juurde käima 30 ja enama 
kilomeetri kaugusele. Kas see on õilis suh-
tumine maal elavatesse inimestesse?

Vallajuhid, te ei austa õldse valla elanik-
ke. Ennem kui hakkate suurvalda looma, 
arutage valla elanikega seda küsimust. 
Kuulake nende arvamusi ja ettepanekuid 
maaelu paremaks muutmisel.

Suurvallaks liitumine määrab inimeste 
saatuse muutumise veel halvemaks. Töö-
võimelised inimesed rändavad välja, järele 
jäävad pensionärid. Milliseid teenuseid 

T eie, endast lugu pidavad vallava-
nemad, arutate aktiivselt, milliste 
valdadega liituda. Sangaste val-

lavanem Kaido Tamberg avaldas Otepää 
Teatajas mitmeid variante.

Nüüd peetakse nõu Karula, Sangas-
te, Taheva, Tõlliste, Õru valdade liitmisel. 
Rahva arv valdades on väike, ei anna vaja-
likku arvu inimesi, et saada suuremat raha-
pakki. Nüüd on siis otsustatud, et tõmmata 
kaasa Valga linn, siis on vajalik arv inimesi 
suurvallas, lootus saada suuremat rahapak-
ki. 

Mõtelge ajudega, maa ja linn ei sobi 
kokku. Linn jäägu linnaks, alev aleviks, vald 
vallaks! Hoolitsege inimeste elutingimuste 
eest, mida teie tänini pole teinud. Tarvis on, 
et esmatarbelised teenused oleksid kodu 
lähedal kättesaadavad.

Kujukas näide, kui Otepää linn ja Püha-
järve vald ühinesid. Milliseks muutusid 
Sihva küla elanikel teenuste kättesaada-
vus? Sihval oli kauplus, söökla, postkon-
tor ja velskripunkt. Nüüd on need suletud.
Tühi suur maja maantee ääres seisab, 

HaldusreformistLUGEJA KIRJUTAB

Üle-eestiline muuseumi- 
öö toimub tänavu 

14. mail ning kannab 
pealkirja 

"Öös on laineid" 

Laupäeval, 14. mail 2016 kell 18-22 
toimub taas muuseumiöö, mil muu-
seumid üle kogu Eesti on tasuta 
avatud. Teiste seas loomulikult ka 
Otepää Talispordimuuseum. 

Spordimuuseumi filiaal Tehvandil 
– Otepää Talispordimuuseum ootab 
külastajaid kell 18-22. 

Tasuta saab näha põnevat püsieks-
positsiooni ja eriväljapanekuid.

Kell 18 hakkavad Otepää Talispordi-
muuseumis laineid tekitama Otepää 
giid Ene Pooland ja Nõuni Purjeklu-
bi juhendaja Elmo Saul. 

Otepää matkasari saab järje 
põneva jalutuskäiguga üle lainetava 
Otepää maastiku. 

Muuseumis lainetab – purjekas 
Optimist.

Olete oodatud Otepää Talispordimuuseu-
mi Tehvandi staadionihoones! 

6. mai õhtul tunnustati Tõrva kultuurimajas Valgamaa tublisid emasid, 
samas said pärandihoidja sõle maakonna kultuuriedendajad. 

Kultuuritöö vallas pälvis tunnustuse Palupera valla Leigo talu pe-
remees Tõnu Tamm. Tartu Ülikooli taimegeneetiku haridusega mees 
rajas 1980ndate aastate algul muldpõrandaga varemetest Palupera 
valda kauni turismitalu, kus sel aastal juba 19. korda toimuvad järve-
muusika kontserdid.

Minu jaoks kangastub Leigo ja nartsissid. Miks? Sest aastaid, aas-
taid tagasi, kui Leigo väike peretütar Tiiu veel Nõuni koolis käis, tuli 
ta hommikul kooli ja tõi mulle, õpetajale, hiigelsuure nartsissikimbu. 
Imeilusad! Sain pärast nende pere käest teada, et nad kasvatavad 
kodust kaugemal (5 km sõbra põllul) nartsisse müügiks, sest oli veel 
nõuka-aeg. 

Tänaseni need vahvad lilled kasvavad seal, omanik on küll vahetu-
nud ja naabriteks on lilledele lambakari, aga ükski emadepäeva pidu 
Nõuni kultuurimajas ei möödu paari-kolme ämbritäie nartsisside kin-
kimiseta. Või teine mälestuskild – näärivana oli laste abiga kingikotti 
sokutanud ka kingid emmedele, issidele. Tõnu lunastas kingi imekauni 
flöödipalaga, olime lummatud. 

Ta on mitmetahuline mees, kes armastab jäägitult loodust ja muu-
sikat ning on osanud seda oma lastele edasi anda. Lisaks võib mõne 
toreda kontserdielamuse osaliseks saada ka mõnel muul aastaajal, on 
need siis muusikud lähedalt või kaugelt, tuntumad või vähetuntumad... 

Jaksu nende perele, oleme valla rahvaga tänulikud, et ka meil on 
olnud võimalik osa saada suurepärastest kontserdielamustest läbi 
kauni visuaalse vaatemängu, kus peaosades tuli, vesi ja Leigo hunnitu 
loodus... Jaksu teile!

Õnnitlused Palupera valla rahva poolt!

Marika viks

Pärandihoidja sõle 
kandjaks Valgamaal on 
sel aastal ka Leigo talu 
peremees Tõnu Tamm

Seoses majandusliku mittetasuvusega lõpetas Taisto Liinid kaugbussi-
liini 330 Tartu-Otepää-Sangaste-Antsla teenindamise. 

Bussiliin oli viimast päeva käigus 9. mail 2016. aastal. Liin 330 Tar-
tu-Otepää-Sangaste-Antsla väljus seni reedeti ja pühapäeviti Tartust 
kell 18:30 ja Antslast esmaspäeviti ja laupäeviti kell 6:00. 

Lisainfo:  Taisto Liinid, kliendiinfo tel 515 1882, www.taistoliinid.ee

5. mail jooksis 21 Eesti linnas üle 
9500 lapse heategevuslikul teate-
jooksul eakaaslaste heaks. Valgamaal 
joosti Valgas ja Otepääl.

Otepää heategevusliku teatejooksu 
korraldaja Miia Pallase sõnul osales 
Otepää keskväljakul 32 võist- konda 
ja 288 last Rannu, Pühajärve, Palu-
pera, Keeni Põhikoolidest ja Otepää 
Gümnaasiumist ja Puka Keskkoo-
list. Heategevusjooksul tervitas lapsi 
Otepää vallavanem Kalev Laul 

Otepääl jooksid lapsed eakaaslaste heaks

ja jooksu korraldaja Miia Pallase. 
Jooksu aitasid läbi viia Audentese 
Spordikooli Otepää filiaali õpilased.

Juba üheteistkümnendat korda 
teoks saanud jooksust võttis osa üle 
Eesti rekordiline hulk noori – üle 
9500. 

Teatejooksul osalemisega kutsu-
vad lapsed üles helistama annetuste-
lefonil 900 7777 (kõne hind 7 eurot), 
millega toetatakse liikumisvõime 
kaotanud laste ravi.

Teade kaugbussiliini teenindamise 
lõpetamisest
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Müüa kuivad pakitud pliidipuud 
ja kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 
5056107.

Ohtlike puude raie & hooldus, 56 
866 157.

Ohtlike puude raie, puude hool-
dus ja okste hakkimine. 56641413 
info@treeservice.ee.

Mahe lihaveisekasvatuse ette-
võte võtab rendile põllu- ja ro-
humaid. Sobivad ka võsastunud 
maad. Ära mürgita ennast ja lä-
hedasi, eelista mahetootmist! 
heizung.oy@eesti.ee Tel. 511 3543

Soodne ja kiire arvutihooldus 
ning kodulehtede valmistamine, 
58 043 046.

Müüa lõhutud küttepuid teile so-
bivas mõõdus (lepp, kask, sega-
puu), märg ja kuiv. Tel 5260859.

Müüa lõhutud küttepuid kohale-
veoga. Tel. 5117109.

Korstnapitside ehitus ja remont 
tel: 5557 9399.

Kaevetööd miniekskavaatoriga ja 
veoteenus väikekalluriga. 
Tel 5076791.

Ostame 2-3toalise korteri 
Otepääl. Tel 5053095

Müüa soodsalt servamata lauda 
(leht ja okaspuu). Tel.56683202 
allikupuit@gmail.com

Müüa lõhutud märga leppa, sa-
mas veoteenus kalluriga 5056867

K U U L U T U S E D

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

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Müüa lõhutud küttepuud, veoga.
Väikesed koormad. tel:5165251

Sealiha müük rümpadena 1,80 
EUR/KG. Tellimine tel. 50 88 748 
Andrus

Müüa 2-toaline korter Otepääl. 
Tel. 5690 6024

Kogemustega 40a ehitaja teeb 
siseviimistlus ja maalritöid (ka 
puitpõrand ja tapeet). T. 51914845

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku, veo- ja tõsteteenus koos 
haaratsiga. Tel: 5291256

Koristan kodumasinaid - vene 
elektroonikat ja vanametalli, ta-
suta. Info 56165551

Ettevõte võtab tööle paindliku 
tööajaga hooajatöötaja/raie-
töölise - küttepuude ja võsa lõi-
kus, halupuude tegemine masi-
naga jms. Tel. 511 3543 heizung.
oy@eesti.ee

Müüa kandeealisi kultuurmustika 
põõsaid, suured marjad. Samas 
müüa küttepuid. Tel. 5885 5890

Lihaveisekavatuse ettevõte võ-
tab tööle traktorijuhi, vajalik 
kohusetundlikus ja õppimisvõi-
me. Tööaeg paindlik, töö New 
Holland, Claas, MTZ tüüpi trak-
toritega. Niitmine, ruloonimine, 
kiletamine, randaalimine, kaaru-
tamine, võsavedu jms. Tel. 511 
3543, heizung.oy@eesti.ee

Teostame niitmis ja trimmerda-
mistöid, aiatöid, viljapuude hool-
dus ja lõikus juunis. Tel 53441304

Tasuta ära anda kassipojad. Tel. 
5284987

Pakume tööd 

baaridaamile
Edgari Trahteris.

Info tel:53 55 77 99 

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

TÖÖPAKKUMINE 

Kui Sa oled tõsise töössesuhtumisega, 
positiivse ellusuhtumisega 

ning tunned rõõmu suhtlemisest erinevate inimestega,
siis pakume Sulle tööd 

söögikohas Otepääl!

Oodatud on ka vanemaealised ning suveperioodiks 
ka õpilased.

Helista 56 675 535 (Pille), rae.kebab@gmail.com.

TERVISEKABINET
Otepää Tartu mnt. 2a  (sisenemine metall- 

trepist Tervisekeskuse maja otsast)

Kapillaaride uuring      Veresoonte seisund – meie tervise alus
Tervisetooted                 Konsultatsioon

Teisipäeviti      15.00–18.00 ja neljapäeviti       8.30–12.00
Muudel aegadel kokkuleppel.

Tel. 50 54 549
Head piirkonna ettevõtjad ja 

ürituste korraldajad!

Koostame taas Otepää Teataja suviste ürituste 
vahelehte, mis ilmub 21. juunil 2016. 

Ootame teilt suviste ürituste kava hiljemalt 12. juuniks 
2016 e-posti aadressidele: 
teataja@otepaa.ee ja monika@otepaa.ee. 

Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma suvistest 
üritustest või teenustest. Vahelehes on tutvustava artikli 
avaldamine tasuta.

Tuletame meelde, et juulis Otepää Teataja ei ilmu, augus-
tis ilmub Otepää Teataja 16. augustil ja 30. augustil.

Müüa lai valik tomati-, kurgi- ja 
lilletaimi. Hurda 52, tel. 5595 4828

MÜÜK: Kuivad 50cm küttepuud 
(kuusk). 5055702
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Südamlik kaastunne lähedastele

URMAS TANNI

kaotuse puhul.

Majarahvas

ELDINA ROOSNUPP 
13.03.1955 – 26.04.2016

EVALD TALI 
19.04.1953 - 24.04.2016

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk... ja katkeb siis.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Merlele perega, Margitile ja Lillele 

kalli isa, vanaisa ja abikaasa

EVALD TALI
surma puhul

Palupera valla naiskoor 
Helletajad

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu…

Mälestame humoorikat ja 
abivalmis naabrimeest

EVALD TALI
19.04.1953 – 24.04.2016

Südamlik kaastunne Lillele ja 
lastele peredega.

Peeter, Ellen, Aivo, Külli, Jaan, 
Mall, Albert, Evi, Vaike, Ivo, Eve,

Tarmo, Margit

Siiras kaastunne Hildale, Maiele 
perega ja Annelile perega kalli 

poja, abikaasa ja venna

URMAS TANNI
kaotuse puhul.

Eve ja Karin peredega

Täname südamest kõiki sugulasi, 
sõpru, naabreid, töökaaslasi, 

õpetaja Markot, Merlet ja Rihot, 
kes olid leinas koos meiega ja 

saatsid kallist

URMAS TANNIT

tema viimsel teel.

Ema, abikaasa, poeg, tütar ja õde 
peredega.

Mälestame head naabrit

URMAS TANNI
Tunneme südamest kaasa 

lahkunu abikaasale ja lastele
peredega.

Enno, Heino perega 
ja Jan perega

AIME JÜRISSAAR 
03.04.1937 – 21.04.2016

Kallist poega, abikaasat, isa, vanaisa ja venda

URMAS TANNI
30.10.1964 – 16.04.2016

leinavad omaksed.

Ei astu jalg Sul enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat...

Evald Tali
19.04.1953 – 24.04.2016

,,...On usk, et jätkub eluahel, on tundeid, mida 
teistele ei näidata.“ Nende Leelo Tungla sõna-
dega meenuvad nüüd viimased kohtumised 
Evaldiga. Teadsin, et pärast pikki aastaid Soo-
mes oma suurele perele mõeldes soovis ta lahetaguse tööga lõppar-
ve teha. Soovis ta maakodu ehitustöid... Teadsin sedagi, et selleks 
oli tal plaan rajada oma töökoda kõikide vajalike tööpinkide ja masi-
natega. Sest töömees ta oli ja oskused samuti. Rakendas neid oskusi 
kunagises Otepää Autoremonditehases, seejärel Soomes ja Eestisse 
naasnult ühes ettevõttes Tartumaal.   

Alles jaanuaris sõitis ta iga päev oma töökohale Reolasse. Alles 
see oli, kui Talid, Soonbergid ja kogu see muusikute pere võttis 
Nõunis korraldada Valgamaa rahvamuusikute päeva. Evald oli au-
toga ja viis minugi kohale. Ainult HARJUMATULT vaikne ja tõsine 
oli ta, elas oma mured ja valud sissepoole. Nõunis seisis ta saali 
eesukse juures kogu kontserdi aja... ja kuulas...  ,,Nii ongi viimasel 
ajal. Ta ei taha enam orkestris osaleda...“ ütles Lille.
Ta elas sissepoole oma valud ja mured.

,,Olime kogu perega eelmisel päeval haiglas. Ta ei kaevanud va-
lude üle, ootas kojusaamist,“ meenutas Lille 24. aprilli õhtul.

raidsalude muusikutepere kauane kaasteeline aiLi

Tunde tasa lööb aegade kell,
jääb alles mälestus hea ja hell.

Avaldame sügavat kaastunnet
Merlele perega kalli isa 

ja vanaisa

EVALD TALI
surma puhul

MTÜ Tantsuklubi Mathilde

Ei ole lohutust,
mis vaigistaks te leina...

EVALD TALI
19.04.1953 – 24.04.2016

Lille ja Sinu pere, siiras kaastun-
ne Teile kalli abikaasa,isa,vanaisa 

ootamatu kaotuse puhul.

Evald, aitäh Sulle, et jagasid 
meiega alati rõõmu, muret ja olime 

alati kuulamas Sinu pillimängu.
Otepää Posti endised ja 

praegused töötajad.

Avaldame kaastunnet Kajale ja 
Leale ema 

AIME JÜRISSAARE 
surma puhul.

Töökaaslased Otepää 
Tervisekeskusest

Mälestame naabrimeest

URMAS TANNIT

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Peeter ja Miia

EVALD TALI
19.04.1953 – 24.04.2016

Mälestame ja tunneme süda-
mest kaasa Lillele, Merlele, Mar-
kole, Margitile ja lastelastele hea 
ja tööka pereisa kaotuse puhul.

Kaasteelised Otepää 
Rahvateatrist.

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

Minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevasse tähe.

(V.Osila)
AADU OJA

Südamlik kaastunne Ester 
Tammele perega isa, äia, vanaisa 

kaotusel.
Leinavad töökaaslased Otepää 
Tarbijate Kooperatiivi ja Elva 

Tarbijate Ühistu päevilt.

Lausa leekima löövad tähed, viipab 
kutsuvalt Põhjanael. 

Väljud maisest – koju lähed, rajaks 
Linnutee särav pael.

URMAS TANNI
30.10.1964 – 16.04.2016

Siiras kaastunne Hildale, Maiele, 
Tiinale, Toomasele ja Annelile 

perega kaotuse puhul.
Leinavad töökaaslased Otepää 
Tarbijate Kooperatiivi päevilt.

Südamlik kaastunne Lillele, 
Merlele ja Margitile peredega 

kalli 

EVALD TALI 
surma puhul.

Otepää Kultuurikeskus

Avaldame kaastunnet Sirje 
Antsile ja tema perele 

LÄHEDASE 
kaotuse puhul. 

Otepää lasteaia Pähklikese maja 
kollektiiv

In memoriam

Sügav kaastunne Lillele, Merlele, 
Margitile, Heidile ja Karl Augustile 

kalli karupapa 

EVALDI 
kaotuse puhul.

Karupojad 3 (Merike, Meriliis, 
Andre, Sirli, Gabriel, Pipi, Ülle, 

Hanno Henri, Markus, 
Roobert, Änni)

Sügav kaastunne Lillele, Merle 
perele ja Margitile kalli karupapa

EVALDI 

kaotuse puhul. 

Karupojad 1 (Tarmo, Taavi, Liisu, 
Jana, Kadri)

Mälestame head naabrimemme 
ja tunneme kaasa omastele

HILJA SASI
kaotuse puhul.

Perekond Tanni

Südamlik kaastunne Lillele, 
Margitile ja Merlele perega

kalli

EVALD TALI
19.04.1953 – 24.04.2016

kaotuse puhul.
Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö 

Keskselts

Lahkus igavikuteele meie kallis

LEA PUUSEPP
13.02.1956 – 21.04.2016

Omaksed

Südamlik kaastunne Maiele, 
Toomasele, Hildale ja Anneli 

perele kalli abikaasa, isa, poja 
ja venna

URMAS TANNI
kaotuse puhul.

Perekond Kressel

ELDINA RUSSAK

Mälestame ja tunneme kaasa 
lähedastele.

Perekond Pikkor

Siiras kaastunne Iroonika ja 
Annika peredele ema, vanaema 

ja ämma 

ELDINA ROOSNUPU
surma puhul.
Kauri ja Tiiu

Südamlik kaastunne Ironikale 
perega kalli 

EMA 

kaotuse puhul.

Eike ja Aarne

Südamlik kaastunne Maiele, 
Toomasele, Hildale ja Annelile 

kalli abikaasa, isa, poja ja venna

URMAS TANNI
kaotuse puhul.

Tiina, Riina

Meie kaastunne Ironikale perega 
kalli ema, vanaema, ämma

ELDINA ROOSNUPP

kaotuse puhul.

Alajaaama 4 maja elanikud

Tiina, Heli, Leida peredega.

Südamlik kaastunne ema, 
vanaema, ämma

LEILI HANI
kaotuse puhul.

Eha ja Eda peredega

Jäägu koit Sul küünlaleegiks
õhtulambiks ehajoon.

Olgu vaikne tuulekohin
unelauluks Sinule.

Mälestame 
URMAS TANNI

Südamlik kaastunne Maiele ja 
Toomasele abikaasa ja isa, Hildale 
pojaja Anneli perele venna ja onu 

kaotusel.
Tiiu, Kersti, Kelly, Allan.

Ei jõudnudki lehte minna puud, 
ei haljendama nurm.

Su tallu saabus vaikus suur.

Südamlik kaastunne Lillele ja 
tema perele kalli abikaasa, isa 

ja vanaisa 

EVALD TALI
kaotuse puhul.

Perek. Margusson ja Endla.

Südamlik kaastunne Hildale, 
Maiele, Toomasele ja Tiinale 

perega

URMAS TANNI
kaotuse puhul.

Evelin, Katrin ja Ene peredega.

Mälestame toredat töökaaslast 
autoremonditehase aegadest.

Sügav kaastunne omastele 

URMAS TANNI
kaotuse puhul.

Konstantin, Arvo, Ants

Avaldame sügavat kaastunnet 
Leale, Kajale ja Üllele kalli ema, 

vanaema ja vanavanaema

AIME JÜRISSAAR 
surma puhul.

KÜ Muhe

Südamlik kaastunne Hildale, 
Maiele ja Annelile peredega kalli

URMAS TANNI

kaotuse puhul.

Elle perega

Ei tulek ega minek 
ole meie teha,

vaid see, mis sinna vahele jääb,
see on elavate mäletada.

Südamlik kaastunne Toomasele 
ja lähedastele kalli

URMAS TANNI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Maximast

Sügav kaastunne Lillele, Merle 
perele ja Margitile kalli karupapa

EVALDI
kaotuse puhul.

Karupojad 2 (Indrek, Meelis, 
Juta, Elve, Malle, Rain, Erkki, Siiri, 

Rasmus, Rauno, Kaie, Viljar, Vi-
vian, Lilian, Pille Riin, Helen).

Avaldame sügavat kaastunnet 
Merle Soonbergi perele ja kõigile 
lähedastele kalli isa, abikaasa ja 

vanaisa

EVALD TALI
kaotuse puhul.

Naabrid Helgi ja Raik ning Evi ja 
Rein peredega.Mälestame head sõpra 

ja töökaaslast

EVALD TALI
ning sügav kaastunne Lillele  

laste ja lastelastega.
Maret, Ivari ja Raivo

Südamlik kaastunne Margitile 
kalli isa

EVALD TALI

kaotuse puhul.

Majarahvas

Südamlik kaastunne Merlele isa 
ja Lillele abikaasa ning teistele 

lähedastele

EVALD TALI
kaotuse puhul.

Ansambel Laulurõõm

Südamlik kaastunne Leale 
perega ema, vanaema, 

vanavanaema

AIME JÜRISSAARE 
surma puhul.

Töökaaslased Pühajärvelt

Avaldame siirast kaastunnet 
omastele

AIME JÜRISSAAR 
kaotuse puhul.

Perekond Tanni

Avaldame kaastunnet tütardele 
peredega ema

ELDINA ROOSNUPP 

kaotuse puhul

Otepää Tervisekeskuse kollektiiv

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

Sügav kaastunne Merlele perega 
armsa isa, vanaisa ja äia

EVALD TALI 
lahkumise puhul.

Mälestavad naabripered Sarv, 
Steinbach, Kruus ja Kasemets.

Ei võta sõnad leinavalu,
Ei kuivata nad pisarad…

Südamlik kaastunne Maie Tanni-
le abikaasa

URMAS TANNI

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasium

Täname kõiki sugulasi, sõpru, 
naabreid, Jaan Uibot, õpetaja 

Marko Tiirmaad, kes meie kallist 

EVALD TALI`t 
viimsele teekonnale saates abi ja 

toetust osutasid ning kalmu kau-
nite pärgadega kaunistasid. Siiras 

ja südamlik tänu kõigile.
Abikaasa Lille, lapsed Merle, 
Marko ja Margit peredega.

Südamlik kaastunne Marele 
õemehe ja Aivari perele kalli isa, 

äia ja vanaisa

LEINO ANTSI
surma puhul.

Leida ja Kaido

URMAS TANNI 
30.10.1964 – 6.04.2016

LEINO ANTSI 
18.12.1941 – 27.04.2016

HILJA SASI 
05.12.1921 – 17.04.2016

HELDUR VIINALASS 
29.04.1941 – 24.04.2016

Avaldame kaastunnet Lillele 
laste ja lastelastega abikaasa, isa 

ja vanaisa

EVALD TALI
19.04.1953 – 24.04.2016

surma puhul.
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Sel kevadpäeval
seisma jäi aeg...

Sügav kaastunne Silvale kalli 
venna, Sigridile ja Aureliale 

peredega onu

EVALD TALI
kaotuse puhul.

Ilme, August ja Vello.

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

EVALD TALI

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele.

Mälestavad Mai, Guido, Terje
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Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

Hauakivid, -plaadid, 
tasapinnad.

Kivide lõikamine, lihvimine, 
seinaplaadid.

Info tel. 5107 312.
Asume Rõngu-Otepää 8. km.

Otepää kevadlaat
laupäeval, 14. mail algusega kell 8.00

aiandusmaja ees platsil J.Hurda 5

Müügil: 

•   lille- ja köögiviljade taimed, istikud, 
•   roosid,
•   viljapuud, marjapõõsad,
•   toidu- ja tööstuskaubad,
•   käsitööd, aiakaubad, seemned jne.
•   vahavahetus ja kunstkärgede müük. 

Käsitööde näitus avatud 8-15.00. 

    Otepää AMS

14. mail kell 11.00 koolitus

Ajalehest punutised.

4-5h, tasu 15 eurot, materjal kohapeal.
Registreerumine tel. 56942521, pipomangutuba@gmail.com.

Kolmapäeviti kl. 10 beebikool-mänguring.
Tule mängima või too laps hoidu T,K (10-14) ja N,R (14-19).

Laste sünnipäevad, peojuhid, näomaalija. 
www.pipo.ee

COVERI ÄRI
Lipuväljak 4, endine teenindusmaja. 

Pakume 
meeste, naiste jalanõud, riided, käekotid, pesu.

Näiteks
 tennised   al 5.- €
 balerinkad   al 6.- €
Avatud T-R 9.00 - 17.00 ja L 9.00 - 14.00.

Ostame 
metsakinnistuid 

ja raieõigust.

Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

Otepää golfikeskus 
otsib eelseisvaks hooajaks 

(mai-oktoober) 

kohusetundlikku ja 
asjalikku koristajat.

Info@otepaagolf.ee või 56239302

Techne 

ehituspoes

13. ja 14. mail 

kõik kaubad 

20% soodsamad.

Serbia  Siberi
kuusk   nulg

30 – 200 cm

AIAKUJUNDUSE 
NÕUSTAMINE

  Info: 
  5821 1003, 
  Raimo Saar
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5. mail toimus Otepää Gümnaasiumis traditsioo-
niks saanud missi ja misteri valimine. Ürituse peal-
kirjaks oli „Tantsupidu kevadises võtmes“, mis 
kaasas kooli õpilastest peotantsijate esinemist ning 
lõpetuseks peeti maha ka ühine seltskonnatants, 
mida juhendas Kaire Ojavee.


Missi ja misteri valimine on tavaliselt toimu-
nud 4-aastase intervalliga. Seekordne üritus jätkas 
sama traditsiooni. Ürituse korraldasid õpilasesin-
duse liikmed, kes alustasid juba varakult omakes-
kis peo planeerimise ning toetajate otsimisega. 


Siinkohal täname kõiki toetajaid: Otepää 
Gümnaasium, Oti Pubi, Merle lillepood ning 
Pühajärve paadisadam.


Sel aastal oli võimalik välja panna igast lennust, 
alates 7. klassist, kaks kandidaati, kuid kuna abitu-
rientidel on eksamiperiood, ei olnud neil võima-
lik tiheda ajagraafiku tõttu osa võtta. Siiski osales 
kokku 9 õpilast, kes kõik paistsid silma oma 
unikaalse talendi kui ka loovuse poolest. 


Õhtu lõpetuseks krooniti missiks Renate Ermel 


Otepää Gümnaasium sai taas 
oma missi ja misteri 


10. klassist ning misteriks sai Karl Gustav Krüün-
vald 7. klassist, kes oli ühtlasi ka kandidaatidest 
kõige noorem. Valiti ka publiku lemmik, kelleks 
sel aastal said Bärbel Moros (8.b) ja Kaur Nukka 
(9.a). 


Peaauhinnaks oli missile ja misterile tiaara/ 
kroon, suur lillekimp Merle lillepoelt ning 20 euro 
väärtuses õhtusöök kahele GMP’lt. Eriauhinna 
saajad võitsid kinkekaardi Pühajärve paadisada-
malt ning lilled. Oti Pubi sponsoreeris sel korral 
kõiki osavõtjaid suure pitsaga.


Eriti suur tänu kõigile, kes andsid ürituse-
le omapoolse panuse: Kaire Ojavee, žüriiliik-
med ( Merilin Kirbits, Dairi Lehiste, Erki Teder), 
peotantsijad Eliise Peerna ja Mark Ragnar Pikk, 
fotograafid Paul Poderat ja Anna-Liisa Kärson, 
helitehnik Kelvin Kivimaa.


Jan-ander Kundla, 


Õe liige, õhtujuht (XI b)


võtab 10. klassi astujatelt avaldusi vastu 
alates 16.-30. juunini 2016 ning augustis perioodil 
9.-22. august 2016.


Kooli kantselei on sellel perioodil avatud kell 9.00-
15.00.


Vastuvõtmiseks esitatavad dokumendid on:


 • isikuttõendava dokumendi koopia,
• lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia,
• tervisekaart,
• õppenõustamise tagasisideleht,
• üks dokumendifoto.


Sisseastumistingimuste ning õppimisvõimaluste 
ja -valikute kohta LOE ja VAATA kodulehel, valides 
menüüst Gümnaasiumiõpingud.


Õppenõustamisele registreerumine avatakse 
kooli kodulehel 2016. aasta maikuu keskel.


Jälgi meie uudiseid kodulehel ja FB-s, küsimuste 
tekkimisel pöördu kas kooli kantseleisse telefonil 766 
8241 või kooli õppealajuhataja Anneli Vetka poole 
(anneli@nuustaku.edu.ee või telefon 766 8242).


INFOTUND 2016. aasta sügisel Otepää Gümnaa-
siumi 1. klassides kooliteed alustavate laste vane-
matele on 3. juunil kell 17.00 gümnaasiumi aulas.


Otepää Gümnaasium 


Seiklusi armastav abiturient Margit Saal
Selle aasta veebruaris sai suure tähelepanu osali-
seks meie kooli õpilane Margit Saal, kes võitis 
MTÜ Mondo esseekonkursi. Auhinnaks oli reis 
Ghanasse Aafrikas. 


„Kuulsin MTÜ Mondost globaliseeruva maailma 
kursusel õpetaja Ülle Kümmelilt, kes näitas meile 
seal ka nendelt ostetud sheavõid. Talvel mõtle-
sin seda endale ka osta ja nende kodulehel ringi 
kolades sattusingi esseekonkursi otsa. Mõtle-
sin, et see auhind on väga huvitav ja samas ka üks 
kirjutamisteemadest – Mida peaks Eesti tegema, 
et peatada kliimamuutusi? – ning siis ütlesingi 
endale, et ega see midagi halba nii kui nii kaasa 
too, kui osalen, ja nii ta läkski,“ ütles abiturient 
Margit, kes on väga edukas ja silmapaistev olnud 
ka erinevatel olümpiaadidel. 


„Margit on väga tark tüdruk. Reisi- ja seiklushi-
muline. Huvitav isiksus, väga andekas ka,“ iseloo-
mustas lühidalt andekat neiut tema lennukaasla-
ne Lella Pruuli. 


Kuna MTÜ Mondo esseekonkursi teemad 
oli seotud keskkonnakaitsega, siis küsisin, miks 
see on vajalik. Ta vastas, et loodust on vaja kaits-
ta terve elukeskkonna ja järeltulevate põlvede 
pärast. „Arvan, et igaüks saab anda oma väikese 
panuse, koormates maad veidike vähem, näiteks 


raisates vähem ressurs-
se nagu vesi, toit ja kütus. 
Samuti mitte toetades erine-
vaid loodust hävitavaid toot-
jaid ja koostisaineid,“ tõi 
Margit välja, mida saaks 
ka Otepää Gümnaasiumi 
õpilane keskkonnakaitse 
heaks teha.


Reis Aafrikasse oli sisu-
tihe ning külastati palju 
erinevaid organisatsioone ja 
koole. „Ma sain käia kohta-
des, kuhu muidu kindlasti ei 
satuks. Näiteks külastasime 
Euroopa Delegatsiooni esin-
dust ning seal arutati ka väga tähtsaid küsimusi,“ 
mainis Margit. Külastati kakaoühistut Kuaoako-
koo ja kakaokasvandust, käidi kohalikus kirikus, 
omavalitsuses, sünge ajalooga orjakindluses ning 
oli ka võimalus osaleda koolitunnis. Samuti tutvu-
ti kohaliku eluolu ja loodusega. 


Minu küsimusele, kas kogetud reisil oli ka 
midagi eriti mõtlemapanevat, sain Margitilt vastu-
seks: „Mõtlemapanev oli näiteks see, kui üks 
kohalikest ütles, et ta ei hinda seda, et me oma 
kultuuri nendele peale surume. Tema pooldas 


sellist süsteemi, mis neil oli varem olnud, kus igal 
inimesel oli sünnipäraselt oma staatus. See pani 
väga mõtlema, kuna ma ise ei poolda sellist mõtle-
mist. Leian, et see toob kasu ainult eliidile.“


Margitile, kes ise ei osanud nii suurest võidust 
mõeldagi, meeldib väga kirjutada, kuid ei tea, 
kas tahab tulevikku kirjutamisega siduda, kuna 


kohustuslikus korras kirjutamine talle ei sobi. 
Talle meeldib väga lugeda ka raamatuid ning 
samuti meeldivad talle animafilmid, näiteks 
„Tuulte oru Nausikaa“ ja „Howli liikuv kindlus“.


Grete lIIvamäGI, 


koolilehe vastutav toimetaja


29. aprill oli rahvusvaheline tant-
supäev, mida tähistas suurelt ka 
Otepää Gümnaasiumi koolipere.


Tantsupäeval külastas meie kooli 
Põlva tantsukooli Meie Stuu-
dio juhendaja Andre Laine koos 
enda tantsijatega. Stuudio koosneb 
kuuest erinevast vanuseastmest: 
1.-3.; 4.-6.; 7.-9.; 10.-12. klass ning 
lisaks on veel poiste ja täiskasvanute 
rühmad. Meile esinesid 4.-6. ja 7.-9. 
klasside noored. 


Saime näha hip-hopi tantsivaid 
arste, korstnapühkijaid, Broadway 
Jazzi- stiilis tantsivaid tennisemän-
gijaid ja teisi toredaid tantse erine-
vates stiilides. Lühikese esinemise 


lõpetasid nad kõik koos ühise tant-
suga. See show, mida noored tant-
sijad pisikese lava peal teha suutsid, 
oli särtsakas ja lõbus ning tõi päikest 
iga õpilase silmadesse. 


Kuid Meie Stuudio noorte lõpu-
tants ei jäänud tantsupäeval Otepää 
Gümnaasiumis viimaseks. Nimelt, 
meie kooli rahvatantsuõpetaja Kaire 
Ojavee, kes organiseeris selle vahva 
ürituse, pani tantsima terve kooli. 


Ühiselt tantsiti Eestis rahvusvahe-
lise tantsupäeva jaoks valitud tantsu 
„Kikapuu“, mis jäädvustati videona. 


Grete lIIvamäGI, XI b klass


Otepää Gümnaasiumi koolipere tantsis


Krokodilliga tutvumas ja esimest korda Ghanas tundi andmas.   Fotod: Viktoria Rudenko
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Kunstinädal keskendub taaskasutuseleOtepää Gümnaasium 
läbi võõraste silmade


Ma usun, et kõigil õpilastel 
on hirm, kui nad peavad 
alustama uut eluetappi 
võõras gümnaasiumis. 
Usun ka seda, et olin eel-
misel sügisel kõige hirmu-
num õpilane, kes otsustas 
tulla väikesest maakohast 
Otepääle edasi õppima. 


Enne siia asumist polnud ma eriti närvis, vaid 
pigem mõtlesin sellele, kui erinev uus koht minu 
praegusest koolist võib olla. Selle kõrval tegi suu-
rimat muret minu eesti keele oskuse probleem, 
sest minu emakeel on gruusia keel ning olin eesti 
keelega tegelenud ainult poolteist aastat.


Ma ei teadnud, kuidas uued õpilased ja uued 
õpetajad mind vastu võtavad ja hakkavad suhtlema 
inimesega, kes ei oska hästi eesti keelt. Kas nad 
hakkavad minu üle naerma ja äkki isegi kiusama? 
Kas nad hakkavad mind ignoreerima? Kas nad 
ikkagi viitsivad minusuguse teisest riigist tulnud 
tüdrukuga koos midagi teha?


Pabistasin hirmsasti, sest kartsin, et ei leia omale 
siin koolis kohta. Aga õnneks mul vedas: ma koh-
tusin maailma kõige toredama klassijuhatajaga 
ning juba alguses said meist sõbrad.


Esimene koolinädal oli kohutav, edasised näda-
lad olid juba paremad, mind ei vaadatud enam 
kummaliselt ja hakati suhtlema, ka õpetajad võtsid 
mind hästi vastu. Alguses oli kõige naljakam see, 
et õpilased ja õpetajad hakkasid minuga rääkima 
kui väikese lapsega. Aga õnneks olid kõik minu 
hirmud alusetud ning Otepää Gümnaasium on 
väga positiivne ja huvitav kool. Õpetajad ja õpi-
lased on väga abivalmid ning aitavad koolitööga, 
kui on raske. 


Tänan hoolitsemise ning mõistmise eest, et ma 
olen kakskeelne inimene.


manana KoKhtashvIlI, X klass


Marika Paavo kommentaar 
Manana kirjutisele: 


Manana on silmatorkavalt sõbralik ja aval Gruu-
siast tulnud tütarlaps, kes varem õppis lühiajaliselt 
Keeni Põhikoolis. Tema suur tahe omandada eesti 
keel ja selles keeles koolitundides hakkama saada 
on imetlusväärne. 


Mulle tema õpetajana teeb suurimat rõõmu 
teadmine, et võõrast kultuuriruumist tulnud noor 
inimene võtab tõrkumata kätte Tammsaare „Tõe 
ja õiguse“ või kaasaegse eesti autori noorsooro-
maani, loeb selle läbi ja esineb oma nägemusega 
loetust kogu klassile. Seda enam tekitavad küsi-
musi need Eestis juba enam kui pool sajandit ela-
nud kodanikud, kes ei saa sõnagi eesti keelest aru 
ega proovigi meie riigikeeles suhelda. Manana-su-
guseid oleks meie keskele rohkem vaja!


Ökoloogiline mõtteviis on teema, millest maailma 
tervise päästmisega seoses üha enam räägitakse. 
See puudutab kliima soojenemist, prügi, mürgi-
seid jäätmeid, ületootmist. Seda nimekirja võiks 
veel jätkata ning jõuda välja pagulasrändeni. 


See kõik ei toimu enam kusagil mujal vaid siin-
samas – meie metsades on hunnikud kila-kola-
ga, kilekotid lendavad tuules, inimesed põleta-
vad kulu ja materjale, milles põleb elus loodus 
ja millest lendub õhku ohtlikke jäätmeid. Tarbi-
misühiskond on elanud üle majanduskriisi ja osa 
inimesi on hakanud järele mõtlema, kas tuju järgi 
asjade soetamine on ikka mõistlik tegevus. 


Kunstinädala idee saigi alguse eelnevatest 
probleemidest. Nendele teemadele tähelepanu 
pöörates valmistame õpilastega taaskasutatud 
materjalidest kunstiobjekte, õpetajad lõimivad 
oma tundidesse vastavaid teemasid ning eesmärk 
oleks õppida, kuidas igaüks meist saaks ökoloogi-
list jalajälge vähendada. 


Programm: 


Teisipäeval, 10. mail näitame 4.-11. klassidele 
Inglise-Eesti filmi „Moest väljas“. 


See on globaalselt mõtleva moekunstniku Reet 
Ausi teekond Tallinnast läbi Euroopa moelava-
de ja Lõuna-Ameerika puuvillaväljade otsemass-
tootmise epitsentrisse Bangladeshi. Filmi räägib 
ka eelmise tanstu- ja laulupeosärkide tekkeloost.  
 Neljapäevaks, 12. maiks valmib kooliesise-
le lipuväljakule nn tehispark, kus võib vaadata 
kõike, mis kooli õpilased on tundides meisterda-
nud taaskasutatud materjalist – kõigest, mis muidu 
vedeleb kusagil või lõpuks jõuab prügimäele. 


Me püüame luua enda ümber ilu lihtsate 
vahenditega ja võimalikult väikeste ressursside-
ga. Oleme loovad, leiutame, kasutame fantaasiat 
ning hoolime loodusest. 


 Reedel, 12. mail on avatud uste 
päev käsitöö- ja kodundusklassis – 
saab tutvuda vastvalminud kooli õppe-
köögiga. Samas on võimalik vaadata 
näitust 11. klassi praktilise töö käigus 
valminud temaatilistest keraamilistest 
alustest kooli õppeköögi jaoks (autor 
Kristiina Kulasalu), 8.klassi loovtöö 
raames valminud etiketitunni õppe-
materjalist „Tegeluste raamat“ (auto-
rid Rebecca Raak ja Bärbel Moros) 
ja 6. klasside õmmeldud põlledest. 6.a 
klassi põllede teemaks on: „Triiksärgi 
uus elu põllena“. Näitusel on esitletud 
ka 8. klassi vanadest teksapükstest valmistatud 
kotid.


ave Kruusmaa, loovusainete õpetaja


Unistus kooli õppeköögist on muutunud 
reaalsuseks


ka uus kodunduse ja käsitöö ainekava. Oleme 
siiani oma kodunduse tunde teinud kooli õpilas-
kodus, mis asub kõrvalmajas. Iga ilmaga üle 
hoovi jooksmine ning sealse kööginurga võima-
lused on seadnud toiduvalmistamisele olulised 
piirangud. Vaatamata sellele, meeldivad õpilaste-
le need tunnid väga. Nad on valmis välja pakku-
ma retseptiideid, harva juhtub, et keegi keeldub 


Otepää gümnaasiumis on õppimiseks ja õpeta-
miseks loodud väga head tingimused. Peagi 
avame õpilaste ja õpetajate rõõmuks endistesse 
raamatukogu ruumidesse kaasaegse õppeköögi. 


Õppeköögi rajamise võimalus tekkis 2015. 
aasta kevadel seoses kooli raamatukogu laien-
damisega. Selleks tuli ümber paigutada mõned 
klassiruumid, käsitööklass kolis kahel korrusel 
asuvatesse endistesse raamatukoguruumides-
se. Nii tekkiski idee esimesele korrusele rajada 
kooli õppeköök ja teisele käsitööklass. Endise-
ga võrreldes jäi küll ruumi vähemaks ja õpetaja-
na pidin loobuma traditsioonilisest õpetajalauast 
ning mahutama end õpilastega ühe laua ümber. 
See olukord loob vahetu kogemuse, kus olen 
kogu tunni vältel õpilaste keskel, annab võimalu-
se märgata ja olla kohe kättesaadav.  


Täna on õpetajatel ülesanne lõimida oma ainet 
paljude teiste ainetega ja muuta õppimine prak-
tiliseks tegevuseks. Käsitöö ja kodundus on just 
need ained, milles saab praktiliselt igapäevaseid 
tegevusi ja oskusi õpetada. Seda suunab tegema 


5.a klassi õpilaste muusikatunnis loodud igapäevastest esemetest pillid.


6.a klassi tüdrukute tööprotsess 
õmblemise tunnist, kus teemaks 


„Triiksärgi uus elu põllena“. 


omavalmistatud toidu maitsmisest. Selline prak-
tiline tund aitab kummutada õpilaste seas toitu-
misega seotud müüte ja väärarvamusi. Peale 
toidu valmimist pakuvad tüdrukud võimalu-
sel valminud produkti ka poistele ning klassiju-
hatajale degusteerida. Nüüd, kui meil on omal 
õppeköök, saavad seda kasutada ka teiste ainete 
õpetajad ja algklassid (kellel on samuti ainekavas 
ette nähtud toitlustustunnid). 


Õppeköögi valmimisse on panustanud paljud 
inimesed: igati on toetanud ja panustanud kooli 
juhtkond, Otepää vald ja -volikogu, projekteeri-
ja S. Ruljand, Tartu Häcker, Kalle Hendrikson, 
kooli hoolekogu. Aitäh teile, et aitasite ellu viia 
õpilaste unistust – rajada Otepää gümnaasiumis-
se kaasaegne õppeköök!


Tähelepanu, kõik huvilised! Kooli keva-
dpidu algab reedel, 12. mail kell 18, enne 
seda on kogu päeva jooksul võimalik uudis-
tada kooli õppekööki.


ave Kruusmaa, käsitöö- ja kodunduse õpetaja
2. aprillil toimus Tallinnas VIII üleriigiline muu-
sikaõpetuse olümpiaad. Meie koolist olid oma 
muusikalisi teadmisi, loovust ja andekust testimas 
ning teistega võrdlemas Janetta Lukk (vanuserüh-
mas 12–15 aastat) ja Annela Jürgenson (vanuses 
16–19 a).


Päev pakkus rohkelt tundeid ja emotsioone, kuid 
samas ka mõtteainet ning värskeid ideid. Nagu 
alati, kujunes ka sel korral põnevaimaks omaloo-
mingu voor. Iga olümpiaadiga on see läinud üha 
huvitavamaks ja professionaalsemaks. Tundub 
uskumatu, et meie väikesele Eestimaale mahub 
nii suur hulk andekaid noori inimesi. 


Tänavu tuldi välja lausa omaloodud sümfoo-
niaga, rääkimata keelpillikvartetist või klaveriteo-
sest. Noorema rühma omaloomingust tõstis žürii 
esile ka Janetta tööd ning tal paluti seda auhinna-
galal uuesti esitada.


Sel korral tõime koju hõbe- ja pronksdiplomi.


eve elJand, muusikaõpetaja


Üleriigiline muusika- 
õpetuse olümpiaad


Reedel, 6. mail toimus Tartus Eesti Ajaloo- ja 
Ühiskonnaõpetajate Seltsi poolt juba 17. aastat 
korraldatava õpilaste ajaloo-alaste uurimistöö-
de võistluse lõpetamine. Võistlus toimub Eesti 
Vabariigi Presidendi auhindadele ning kandis 
sel aastal pealkirja „Eesti asi“. Esmakordselt oli 
sel aastal võimalus võistlusel osaleda ka loov- ja 
praktiliste töödega. Meie koolist osales võistlu-
sel kuus õpilast kuue uurimistööga. Töid hindas 
Tartu Ülikooli, Eesti Rahva Muuseumi ja 
Rahvusarhiivi esindajatest koosnev žürii.


Põhikooliõpilaste arvestuses saavutas Susann 
Vahrušev (7.a) oma tööga „Koidula Nael-Tiirmaa 
– viieteistkümnekordne Eesti meister jalgrattaspor-
dis“ 6. koha ning Eesti Spordimuuseumi eripree-
mia. Juhendasid Heleena Jõgi ja Heivi Truu. 


Gümnaasiumiõpilaste arvestuses saavutasid 
tööde lugemise teise vooru järel raamatupree-
mia Kärolyn Maranik (11.b) tööga „Eestlaste 
perekonnanimed Otepää Gümnaasiumi õpilaste 
näitel“ (juhendaja H. Truu), Jan-Ander Kundla 
(11.b) tööga „Heino Mägi Otepää Keskkoo-


li direktorina kaasaegsete mälestuste põhjal“ 
(juhendaja H. Truu) ja Helen Tiisler (11.a) tööga 
„Eesti külaelu edendamine Nõuni ja Pedajamäe 
näitel“ (juhendaja H. Truu). Tänukirja pälvisid 
Aneth Traumann (11.a) tööga „Mõisate mõju 
Eesti ajaloole tänapäeva eestlaste vaatenurgast“ 
(juhendaja Kaja Raud) ja Grete Liivamägi tööga 
„Minu perekonna lugu 20. sajandil Eesti ajaloo 
taustal“ (juhendaja H. Truu). 


heIvI truu, juhendaja


Väga head tulemused ajalooalaste 
uurimistööde võistluselt
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Avastame loodust enda ümber
Maikuu algab algklasside õpilas-
tele avastusõppega. Igal õpilasel 
on tore võimalus oma näpud 
mullaseks teha. 


Kasvama pannakse võimalikult palju 
erinevaid ja põnevaid taimesorte: 1. klassi 
õpilased pistavad mulda erinevate päeva-
lillede seemneid, 2. klass katsetab erivär-
viliste ja -kujuliste kõrvitsate kasvatamist, 
3. klassi ülesandeks on uurida erinevaid 
kartulisorte. 4. klass püüab leida võimali-
kult palju toiduretsepte, milles ühe koos-
tisosana kasutatakse päevalilleseemneid, 
kõrvitsat või kartulit. Saadud retseptidest 
vormistatakse vahva kogumik.


Kevadel mulda pistetud seemnest 
kasvanud taim viiakse suveks „maale 
vanaema juurde“. Lapse ülesandeks on 
kuni sügiseni taime eest hoolitseda, jälgi-
da muutusi, teha märkmeid ning fotosid 
taime kasvamise erinevatest etappidest. 


Uuel õppeaastal,  sügise sünnipäeva 
tähistaval „Nunnunäitusel“ seame auko-
hale õpilaste endi kasvatatud päevalil-
led, kõrvitsad ja kartulid. Suure hoole 
ja armastusega kasvatatud saak jõuab 
lõpuks Elistvere loomaparki.


Aitäh koolile ja direktorile, tänu kellele 
saime soetada endale taime kasvatami-
seks vajalikud vahendid. 


algklasside õpetajad


Otepäälastest maasikasõbrad 
1.a ja 2.b klassi õpilased võtavad osa 
Räpina aianduskooli poolt korraldata-
vast projektist „Maasikasõbrad“. Alates 
veebruarikuust on klassiruumides „uued 
sõbrad“. Mõlemate klasside õpilased 
jälgivad kuumaasikate „Yellow Cream“ ja 
„Regina“ taimede arengut.


Osalemine projektis on andnud palju 
teadmisi maasikate kohta, sest igal näda-
lal tuleb leida vastus ühele etteantud 
küsimusele. Lisaks vastuste otsimisele ja 
taime arengu jälgimisele on olnud veel 
mitmeid põnevaid tegemisi: tolmendamis-
pintslite ja maasikakorvikeste meisterda-
mine ning makropiltide tegemine. 


Praegu ootavad nii 1.a kui ka 2.b klassi 


õpilased kannatamatult 
maasikaõite avanemist. 


2.b klassi õpilasi tabas 
25. aprilli hommikul 
suur üllatus: avanenud 
olid esimesed maasi-
kaõied.


KaIre oJavee ja


tIIe JaanIste, 


juhendajad


Foto autor 
Tiie Jaaniste.


Igal õppeaastal hakkab ajalugu ja ühiskonnaõpetust õppima suur hulk 
õpilasi, kelle jaoks see on esmakordne kogemus. Alati leidub neid, kes 
küsivad, et milleks on vaja minevikus tuhnida ning ajalugu õppida või 
riigi ja kohaliku omavalitsuse toimimisega kursis olla. 


Vastata on ühtaegu kerge ja raske: selleks, et saada aru Eestis ja maa-
ilmas toimuvast, on vaja tunda minevikku ning ühiskonnaelu korralduse 
põhimõtteid. Nii lihtne ongi. Viimastel aastatel ei ole ka eesti keele rii-
gieksam enam ainult kirjand, vaid lõimib paljudes teistes ainetes õpitut 
ning infokanalitest kuuldut. 


Otepää Gümnaasiumis on õnneks õpilasi, kes tunnevad huvi üldaja-
loo, Eesti ajaloo, oma perekonna ja lähiümbruse ajaloo ning ühiskonna 
vastu. Selle üle on väga hea meel. 


2015/2016. õppeaastal on sotsiaalainete valdkonnas tehtud 
mõndagi:


Maakondlik infootsinguvõistlus 25. septembril kandis muusika-aastast 
inspireerituna pealkirja „Muusika meie ümber“. Gümnaasiumide arvestu-
ses saavutasid meie kooli 11. klasside võistkonnad kolmikvõidu. I-II kohta 
jagasid 11.b klassi I võistkond – Arnold Sumberg, Karl Gustav Aart, Karli 
Roio – ja 11.a klassi võistkond – Riin Veski, Joonas Rello, Helen Tiisler. 
Vaid ühe punktiga jäi neist maha 11.b klassi II võistkond – Mehis Uibopuu, 
Martin Täär, Grete Liivamägi. Põhikoolide arvestuses saavutas III koha 7. 
klassi võistkond, mille koosseisus olid Susann Vahrušev, Heidi Soonberg 
ja Karl Eric Mõttus. Kiidame tubli osavõtu eest ka 8. klassi võistkonda, 
kuhu kuulusid Enelin Terav, Liisi Kukk ja Joonas Hendrik Mägi.


Kodanikupäeva maakondlikul veebiviktoriinil 26. novembril saavutas 
gümnaasiumiastmes I koha 12.b klassi võistkond – Marje Jõearu, Kätlin 
Unt, Margit Saal ja Tairo Tee. II koha saavutas sama punktisummaga, 
kuid veidi kauem vastuseid lihvinud 12.a klassi võistkond – Marit Mõts, 
Helin Külm, Keit Kalk, Ketryn Õun. Igati tubli tulemuse ja 6. koha saavu-
tas põhikooliastmes 9. klassi võistkond, mille koosseisu kuulusid Merili 
Länik, Kaur Nukka, Laura Kriisa ja Kerttu Lemberg.


Kodanikupäeva kärajad 26. novembril jätkasid 2014. aastal alguse saa-
nud kodanikupäeva väärtustamise ideed. 9.-12. klassi õpilased ja õpetajad 
ning vallajuhid said sel päeval abiturientidest rühmajuhtide eestvedami-
sel arutleda kaheksal ühiskonnas olulisel teemal. Ühiskonnaelu päeva-
teemad jõudsid tänu kärajatele rohkem ka tundidesse ning võimaldasid 
süvenemist. Päeva juhtis Valdur Sepp. 


Ajaloo-olümpiaad 13. veebruaril toimus seekord 25. korda ning esi-
mesest olümpiaadist möödus 50 aastat. Igal aastal ei olegi võimalik 
oma ajalooteadmisi proovile panna, seda väärtuslikum on iga järgmine 
tulemus. Otepää Gümnaasiumist osales olümpiaadil 16 õpilast. 8. klas-
sis saavutasid meie kooli õpilased kaksikvõidu: Enelin Terav sai I koha 
ja Elisabeth Prants II koha. 7. klassis saavutas Susann Vahrušev II koha, 
tublid olid ka Lauren Mae ja Dyavolessa-Maria Kuittinen. 6. klassi kõige 
tihedamas konkurentsis saavutas Mia Pakkanen 4. koha, tublid olid ka 
Uku Sau ja Markus Laas. 


Gümnaasiumiastmes saavutas Eesti vähemusrahvuste teemal Helen 
Tiisler (11.a) I koha ja Anna-Liisa Kärson (12.b) III koha. Absolutismi tee-
mal sai Sarah-Liisa Oja (12.b) III koha, talle järgnes 4. kohaga Margit Saal 
(12.b). Sotsialismileeri lagunemise teemal saavutas Kätlin Unt (12.b) III 
koha ning Arnold Sumberg (11.b) jagas 4.-5. kohta. Tublid olid ka Jaagup 
Hinn ja Renate Ermel 10. klassist.


Eesti Vabariigi 98. aastapäeva kontsert-aktus 22. veebruaril oli väga 
suurejooneline ning selleks valmistumine algas juba sügisel. Etendus 
andis laulude, tantsude, tekstide ja filmiklippide kaudu ülevaate Eesti 
ajaloost viimase poolteise sajandi jooksul ning ajalooõpetajad osalesid 
kontserdi ettevalmistamises.  


Abituriendid tutvusid 3. märtsil traditsioonilisel õppekäigul Otepää val-
lamajja kohaliku omavalitsuse toimimisega. Ülevaate andsid ja küsimus-
tele vastasid vallavanem Kalev Laul ja volikogu esimees Kuldar Veere. 


1. aprillil tähistati Otepää esmamainimise 900. ja Otepää linnaõiguste 
saamise 80. aastapäeva konverentsiga Otepää Gümnaasiumis. Ühe ette-
kande teemal „Tuleviku-Otepää kui elukeskkond“ pidasid meie abituriendid 
Kätlin Unt ja Tairo Tee. Ettekandeks saadi inspiratsiooni 9.-12. klassides 
läbi viidud ajurünnakutest ning grupiaruteludest. Need võimaldasid tava-
lisest põhjalikumalt ühiskonnaelu üle mõtiskleda ja loodetavasti pakku-
sid võimaluse ümbritsevast paremini aru saada ning tulevikule mõelda. 


Abiturientide valikaine „Inimene ja õigus“ õppekäik Tartu kohtumajja 7. 
aprillil võimaldas tutvuda erinevate kohtuastmete tööga ning vaadelda 
kahte õpetlikku kohtuistungit. Selline õppimine oli õpilaste sõnul klassi-
ruumis kogetust tõhusam. 


Ajalooõpetajate juhendamisel valmis sel õppeaastal 9 uurimistööd 
7.-11. klassi õpilaste sulest. Neist kaheksa läbis kaitsmise ja ühe koostas 
7. klassi õpilane oma huvist lähtuvalt aasta vajalikust varem. Kuus tööd 
on esitatud Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatavale õpi-
laste ajalooalaste uurimistööde võistlusele teemal „Eesti asi“. See teema 
inspireeris mitut õpilast ka oma uurimistööd vastavalt valima. 


Vastates pealkirjas esitatud küsimusele: võibolla ei takista mineviku mit-
tetundmine otseselt elu ja toimetulekut, kuid täisväärtuslikku arusaama 
ümbritsevast ilma minevikuta ei saa. Ja sel juhul on küsimus juba ka 
tuleviku planeerimises. Ilma juurteta ei ole ka taevasse pürgivaid oksi. 


Õpilasi juhendasid KaJa raud ja heIvI truu


Kes minevikku ei mäleta, 
see – kas elab tulevikuta?


“Kus pettus on, 
sealt põgene...”


Need luuleread kuuluvad meie kirjandusklassiku-
le Juhan Liivile. Seda mõtet väljendas 28. Juhan ja 
Jakob Liivile pühendatud luulekonkursil Otepää 
Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Joonas-Hendrik 
Mägi nii maakondlikul kui vabariiklikul konkursil. 


Maakonna voorus Tõrvas tuli ette kanda üks Liivi 
luuletus ja Liivi-nimelise kirjanduspreemia laureaadi 
proosapala. 23 etleja hulgast valiti vabariiki maakon-
da esindama meie kooli noormees.


16. aprillil esines Alatskivil 13 maakonnast 21 
kõrgetasemelist noort luulearmastajat. Väga meeldi-
vas ja südamlikus keskkonnas nauditi noorte etlejate 
esituses luulet ja proosat. 


Joonas-Hendrik sai publiku preemia ja žürii 
eripreemia tegelaskujude elavaks tegemise eest A. 
Ehini palaga “Ettevalmistused juubelipeoks”.


tIIa lehIsmets, juhendaja
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Käesolev õppeaasta on möödunud sportlikult. 
Oleme osalenud mitmetel maakonna spordi-
võistlustel ja saavutanud palju häid kohti.


Igas Euroopa Liidu riigis toimus õppeaas-
ta alguses koolinoortele mõeldud spordinädal, 
samuti ka Otepää Gümnaasiumis. Spordinä-
dala peamiseks eesmärgiks oli osalemiserõõm, 
keskendusime peaasjalikult kaasalöömisele 
ja spordinautimisele, mitte kõrgete tulemuste 
tagaajamisele. Selle raames toimusid erinevad 
spordiüritused: vigurteatejooks, täpsusvisked 
korvile, erinevate osavus harjutustega spordi-
päev, pendelteate- ja meeskonnajooks. Osale-
sid kõikide klasside õpilased. Nädala tegemiste 
põhjal selgitati välja aktiivsemad klassid, keda 
premeeriti  suurepäraste auhindadega: Otepää 
Winterplace – 2.b klassile, Otepää Seikluspark 
– 7.b klass ja Pühajärve Puhkekodu bowlingus-
se – 11.a klass. 


Septembris toimus Valgamaa koolide karika-
võistlused maastiku- ja pendelteatejooksus, kus 
gümnaasiumide arvestuses saavutasime III koha 
ja põhikoolide arvestuses II koha. Nädal hiljem 
toimusid koolinoorte murdmaajooksuvõistlused, 
kus meie õpilased võitsid 8 auhinnalist kohta.


27. oktoobri hommikul tõttasid 1.-4. klassi-
de õpilased spordihoonesse. Seal ootas Eesti 
Korvpalli Liidust Harri Ausmaa kahe abilise-
ga, et tutvustada õpilastele korvpalli algtõdesid. 
Selle projektis osalenud koolid said värvikirevad 
pallid ja korvpallisärkide komplekti. 


Novembris viisime läbi Otepää Gümnaasiumi 
võimlas maakonna võistluse 4.-5. klasside poiste 
rahvastepallis. Sellel õppeaastal osales rekord 
arv võistkondi – 11, ligi 90 poisslapsega. Meie 
kooli poisid saavutasid väga tubli III koha.


Talvisel sisekergejõustiku võistlustel nii 
väikestele kui suurtele võideti kokku 21 medalit.


Veebruaris toimusid maakonna korvpalli 
meistrivõistlused. Sportland 3x3 sarjas saavuta-
sid väga tublid 5. klassi tüdrukud I koha. 10.-12.
klassi noormeeste korvpalli turniir toimus 
Otepää Gümnaasiumi spordihoones. Meie 
noormehed saavutasid III koha. 


5. ja 11. veebruaril külastasid meie kooli 
kauaoodatud projektiga „Jalgpall Kooli“ Eesti 
Jalgpalli Liidu treenerid Sirje, Sander ja Timo, 
kes tutvustasid 1.-5. klassidele jalgpalli mängu. 
Esmalt uuriti laste teadmisi jalgpalli mängureeg-
litest ja tuntud jalgpalluritest. Seejärel hakka-
sid lapsed proovima erinevaid osavusharjutu-
si. Kõik lapsed said end proovile panna.. Põne-
vast päevast jäi kooli kingituse kott jalgpallide ja 
särkidega, mida saab kasutada kehalise kasva-
tuse tundides.


Valgamaa koolinoorte meistrivõistlu-
sed murdmaasuusatamises korraldati märt-
sis Tehvandi suusastaadionil. Kuna võistlu-
sed toimusid koduõuel, oli meie kooli õpilaste 
osavõtt rohkearvuline. Võideti 30 medalit. 


Haanjas Eesti Koolispordi Liidu korraldatud 
murdmaasuusatamise võistlustel saavutas OG 
võistkond suurte põhikoolide arvestuses I koha. 


Aprillis toimusid maakonna algklasside 


Sport Otepää Gümnaasiumis


rahvastepalli võistlused tüdrukutele ja poistele. 
Sel aastal saavutasid nii 2. klassi tüdrukud kui ka 
3. klassi poisid III koha.


Väga edukalt võisteldi maakonna koolinoor-
te murdmaajooksu meistrivõistlusel, kus meie 
kooli õpilased võitsid 14 medalit.


Ees on veel mitmeid maakonna koolispordi-


Spordinädal Otepää Gümnaasiumis.


Meie võistkond Haanjas Eesti Koolispordi Liidu murdmaasuusatamise võistlustel.


võistlusi (orienteerumine, kergejõustik, teate-
jooksud, heategevuslik teatejooks), kus ootame 
edukat esinemist meie kooli õpilastelt.


Kehalise kasvatuse õpetajad KerrI rauK, 


maIve Pulles, Ülle ernIts


2015/16 õppeaasta on olnud taas Otepää Gümnaa-
siumi õpilastele edukas. Kõrgeid kohti on saavutatud 
olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel. Otepää 
Gümnaasium kiidab kõiki alljärgnevaid õpilasi.


Aineolümpiaadid (maakondlikud tulemused) 


 I koht:
Enelin Terav – 8.a (maakondlik, ajalugu, õp Kaja 


Raud);
Helen Tiisler – 11.a (ajalugu, õp Heivi Truu);
Margit Saal – 12.b (emakeel, õp Marika Paavo); 
Lauren Mae – 7.b (matemaatika, õp Anu Kikas);
Kristjan Marcus Sulaoja – 8.b (matemaatika, õp 


Ene Ever; keemia, õp Mariana Naaber);
Kerstin Ojavee – 8.b (geograafia, õp Ülle Kümmel);
Annela Jürgenson – 9.a (muusika, õp Eve Eljand);
Veronika Maide – 7.a (muusika, õp Eve Eljand);
Dyavolessa Maria Kuittinen 7.b klass (saksa keel, 


õp Margot Keres).


 II koht:
Elisabeth Prants – 8.a (ajalugu, õp Kaja Raud);
Susann Vahrušev – 7.a (ajalugu, õp Heivi Truu);
Helen Tiisler – 11.a (emakeel, õp Marika Paavo);
Liisi Ruuven – 6.a (matemaatika, õp Kaidi Palmiste);
Aneth Traumann – 11.a (matemaatika, õp Anu 


Kikas);
Mia Melanie Saar – 9.a (kunst, õp Jelena Salumaa);
Karl August Soonberg – 10. klass ( inglise keel, 


õp Inga Jufkin);
Kreete Kuusk – 6.a (inglise keel, õp Ene Vister);
Janetta Lukk – 8.b (maakondlik muusika- ja vaba-


riiklik muusikaolümpiaad, õp Eve Eljand).


 III koht: 
Anna-Liisa Kärson – 12.b (ajalugu, õp Kaja Raud);
Sarah-Liisa Oja – 12.b (ajalugu, õp Kaja Raud);
Kätlin Unt – 12.b (ajalugu, õp Kaja Raud);
Kerstin Ojavee – 8.b (emakeel, õp Tiia Lehismets);
Marje Jõearu – 12.b (emakeel, õp Marika Paavo);
Uku Sau – 6.b (matemaatika, õp Kaidi Palmiste);
Albert Unn – 8.a (matemaatika, õp Kaidi Palmiste);
Ketrin Kivimaa – 9.a (kunst, õp Jelena Salumaa);
Renate Ermel – 10. (kunst, õp Jelena Salumaa; 


inglise keel, õp Inga jufkin);
Merili Länik – 9.a (bioloogia, õp Celia Hirmo);
Rich-Rodger Männiste – 11.a (inglise keel, õp Anne 


Uibo);
Heidi Soonberg – 7.b (muusika, õp Eve Eljand);
Annela Jürgenson – 9.a (vabariiklik muusikaolüm-


piaad, õp Eve Eljand);
Erik Sume – 7.a (saksa keel, õp Margot Keres);
Helen Vähi – 8.b (saksa keel, õp Margot Keres).


 Konkursside I koht: 
Arnold Sumberg, Karl Gustav Aart, Karli Roio – 


11.b klass (maakondlik infootsinguvõistlus, võist- 
kondlik); 


Riin Veski, Joonas Rello, Helen Tiisler – 11.a klass 
(maakondlik infootsinguvõistlus, võistkondlik); 


Marje Jõearu, Kätlin Unt, Margit Saal ja Tairo Tee 
– 12.b (kodanikupäeva maakondlik veebiviktoriin, 
võistkondlik);


Britta Mõttus ja Anete Vihm – 11.a (õpilaste moe-
teemaline konkurss „Koolimood“, õp Ave Kruusmaa);


Loore All – 1.b (maakondlik jõululuuletuste luge-
mise konkurss, õp Kaja Oja);


Jakob Pohla – 7.b (robootikavõistluse „Robotex“ 
joonistusvõistlus, õp Jelena Salumaa);


Margit Saal – 12.b (MTÜ Mondo vabariiklik essee-
konkurss, õp Marika Paavo);


Lauren Mae, Erik Sume, Susann Vahrušev – 7. 
klass (Valga maakonna „Nuputa“ võistlus, õp Anu 
Kikas ja Ene Ever);


Karl Silmere – 3.b (Valgamaa Poistelaulu konkurss, 
õp Eve Eljand);


Hans Markus Danilas – 5.a (Valgamaa Poistelaulu 
konkurss, õp Eve Eljand);


Jako Voolaid – 5.b (maakondlik „Spelling Bee“ 
võistlus, õp Kaja Oja);


Joonas-Hendrik Mägi – 8.b (J. Liivi luulekonkurss, 
õp Tiia Lehismets).


 II koht:
Marit Mõts, Helin Külm, Keit Kalk, Ketryn Õun – 


12.a klass (kodanikupäeva maakondlik veebiviktoriin, 
võistkondlik);


Liisi Ruuven – 6.a (kolme maakonna võistlus „Nuti-
kad matemaatikud“, õp Kaidi Palmiste);


Janser-Jax Lang, Karl Martin Raid, Liisi Ruu-
ven, Robin Värk – 5. ja 6. klass (Valga maakonna 
„Nuputa“ võistlus, õp Kaidi Palmiste ja Ene Ever);


Karl Gustav Krüünvald – 7.b (Valgamaa Pois-
telaulu konkurss, õp Eve Eljand);


Merelle Liivamägi – 6.b (vabariiklik karikatuu-
rivõistlus “Mida naerad, koolijüts?“, õp Jelena 
Salumaa);


Lauren Mae – 7.b (kolme maakonna võistlus 
„Nutikad matemaatikud“, õp Anu Kikas);


Morten Oscar Orussaar – 3.b (Lõuna-Eesti 
algajate maletajate turniir, õp Merlin Jalajas).


 III koht: 
Mehis Uibopuu, Martin Täär, Grete Liivamägi 


– 11. klass (maakondlik infootsinguvõistlus, võis-
tkondlik); 


Susann Vahrušev, Heidi Soonberg ja Karl 
Eric Mõttus – 7. klass (maakondlik infootsingu-
võistlus, võistkondlik); 


Ronja Vindi – 2.b (vabariiklik akordionistide 
konkurss, õp Merike Roop).


 Lisaks: 
7.a klassi esindus leidis Valgamaa aardejahil 


Otepää valla aarde, meeskonda kuulusid Susann 


Vahrušev, Markus Gregori Kullamaa, Karl Eric 
Mõttus ja õpetaja Heivi Truu.


Joonas-Hendrik Mägi saavutas vabariiklikul 
Juhan ja Jakob Liivi luulekonkursil žürii eripree-
mia meisterlikema karakteriloojana.


Markkus Alter – 7.a neljakordne Põhjamaade 
meister ja kahekordne Eesti meister kahevõistlu-
ses.


Markus Mõttus – 7.a Eesti karikavõistlustel 
klassis J2D standardtantsudes I ja III koht, ladi-
na-ameerika tantsudes III koht, 2015. aasta kok-
kuvõttes koos partneriga standardtantsudes J2D 
klassis II koha karikas. 


Augustiine Tamme – 7.a Tallinna MV iluvõimle-
mises individuaalne I koht, Otepää lahtistel 
meistrivõistlustel rühmaga I koht ja individuaalne 
III koht, võistlustel „Miss Valentine“ Euroopakool 
rühmaga II koht. „Rütmika“ kevadturniiril rüh-
maga I koht. Tartu MV-l rühmaga I koht ja indi-
viduaalne II koht; Elva lahtistel meistrivõistlustel 
rühmaga I koht.


Õppealajuhataja annelI vetKa


Võite mitmest 
valdkonnast


Maletajad olid 
tublid


22. aprillil toimunud Lõuna- Eesti algajate 
maletajate turniiril saavutas kõige parema koha 
Morten Oscar Orussaar. 84 poisi konkurentsis 
jäi ta jagama 2.-8. kohta. 


Väga hästi maletasid ka Fred Järv, Silver 
Nõgols, Tobias ja Simmo Vernik ning Sten-Erik 
Iir, kes jäid jagama 11.-29. kohta. Tublid olid ka 
Robin Mathias Müür ja Ivo Piho. 


Tüdrukuid esindas meie koolist ainsana Gerda 
Järv. Tema jäi 35 tüdruku arvestuses jagama 
8.-7. kohta.


merlIn JalaJas, õpilaste juhendaja





