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Otepää rahvakoosolekul räägiti
haldusreformist
Haldusreformi teemaline rahvakoosolek toimus 29. septembril Otepää
Gümnaasiumis. Koosolekul vastasid
huviliste küsimustele Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda, volikogu haldusreformi komisjoni esimees
Jaanus Raidal, Otepää vallavanem
Kalev Laul, Palupera vallavanem
Terje Korss ja Sangaste vallavanem
Kaido Tamberg. Koosolekut juhatas
ühinemisläbirääkimiste konsultant
Heikki Kadaja.
Otepää vallavolikogu tegi 29. detsembril 2015 ühinemisettepaneku
Palupera, Urvaste, Kanepi ja Valgjärve vallavolikogudele. Valgjärve vald
on ühinemisläbirääkimistest Otepää
suunal loobunud. Sangaste vallavolikogu tegi 17. märtsil 2016 Otepää, Palupera, Puka, Rõngu, Urvaste, Õru vallavolikogudele ühinemisettepaneku.
Ühise läbirääkimiste laua taha jäid
Otepää, Palupera, Urvaste, Kanepi ja
Sangaste, kellega koos on peetud väga
palju erinevaid koosolekuid. Paar
päeva enne rahvakoosolekut otsustas
Urvaste vald jätkata ühinemisläbirääkimisi Antsla vallaga, Kanepi vallavolikogu jätkab ühinemisläbirääkimisi
Kõlleste vallaga.
Palupera vallavolikogu otsustas
juba varasemalt jätkata ühinemisläbirääkimisi Elva linnaga ja anda Nõuni
piirkonna külad üle ühinevale Otepää
vallale. Puka valla Meegaste küla elanikud avaldasid soovi kuuluda Otepää
valla koosseisu, Otepää vallavolikogu
on teinud vastavasisulise ettepaneku Puka vallavolikogule, hetkel pole
vastust veel saadud.
Rahvakoosolekul huvitas kokkutulnuid see, millised saavad olema ühi-

Esialgne ajakava:

Vasakult: Otepää vallavanem Kalev Laul, Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda, volikogu haldusreformi
komisjoni esimees Jaanus Raidal, Palupera vallavanem
Terje Korss ja Sangaste vallavanem Kaido Tamberg. Seisab ühinemisläbirääkimiste konsultant Heikki Kadaja.
nenud omavalitsuse investeeringud
ja pikemaajalised prioriteedid. Huvi
tunti ka selle vastu, mitu inimest võib
ühinemiste käigus oma töö kaotada.
Otepää vallavolikogu esimees Siim
Kalda sõnas, et tõmbekeskused, mida
ühinemisel arvestada tuleb, paneb
paika inimeste harjumuspärane liikumine töö ja elukoha suunal. „Otepää
positsioon on läbirääkimiste käigus
olnud väga avatud – kõigi osapooltega
on toimunud põhjalikud läbirääkimised,“ märkis Siim Kalda. „Täna oleme
ühise laua taha jäänud koos Sangaste
ja Nõuni piirkonnaga Palupera vallast,
läbirääkimistega oleme lõpusirgel.“

Ühinemisläbirääkimiste käigus on
koostatud ühinemislepe, mis läheb
vallavolikogusse heakskiitmiseks, seejärel saadetakse lepe avalikule väljapanekule, kus kõigil on võimalik teha
leppe kohta ettepanekuid.
Seejärel ühinemisleping kinnitatakse. Novembris on plaanis läbi viia
rahvahääletus. Ühinemisläbirääkimiste lõppdokumentatsioon esitatakse
maavanemale hiljemalt detsembris,
seadusest tulenev tähtaeg on
1. jaanuar 2017.
Haldusreformi puudutavad materjalidega saab tutvuda Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee/haldusreform.

Tähistati Otepää valla õpetajate päeva
4. oktoobril toimus Pühajärve Spa&Puhkekeskuse restoranis õpetajate
päeva puhul õpetajatele pidulik vastuvõtt. Otepää vallavanem Kalev Laul
ja vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja
spordinõunik Janika Laur tunnustasid
vastuvõtul valla tänukirjaga Otepää
valla õpetajaid ja uusi pedagooge.
„Mul on hea meel tõdeda, et
Otepää vallas on nii palju tublisid
õpetajaid,“ ütles vallavanem Kalev
Laul. „Meie lapsevanemad võivad olla
kindlad, et nende järelkasv on heades
kätes.“ Haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Janika Laur lisas, et lisaks
õpetajate päeval Otepää valla tunnustuse pälvinud õpetajatele on Otepää
Gümnaasiumi direktor Külle Viks
teinud ettepaneku tunnustada Otepää
Gümnaasiumi kollektiivi põhjaliku,

heasoovliku, mitmekesise ja pühendunud töö eest selle kooli loo loomisel.
Muusikalisi elamusi pakkus õpetajatele Jaan Sööt. Aasta õpetaja kandidaadid esitasid valla haridusasutused.

Otepää valla aasta
õpetajad 2016
Otepää Gümnaasium
Ene Must – klassiõpetaja
Kaidi Palmiste – matemaatikaõpetaja
Tiie Jaaniste – klassiõpetaja ja
õpiabi õpetaja
Jaana Mihailišina – füüsika- ja loodusõpetuse õpetaja
Anneli Vetka – õppealajuhataja ja
inglise keele õpetaja
Külle Viks – direktor

Otepää Muusikakool
Milvi Erm – viiuliõpetaja
Külli Teearu – plokkflöödi- ja klarnetiõpetaja
Pühajärve Põhikool
Ülle Tomson – emakeeleõpetaja
Lii Peterson – muusikaõpetaja
Audentese Spordigümnaasium
Rita Arik – eesti keele ja kirjanduse
õpetaja
Otepää Lasteaed
Maarja Raud – Võrukaela maja
rühmaõpetaja
Ülle Perv – Pähklikese maja rühmaõpetaja

Tunnustus heade
töötulemuste eest
Pühajärve Põhikool
Maie Eensalu – klassiõpetaja

17.10. – Otepää vallavolikogu istung,
kus otsustatakse ühinemislepingu
saatmine avalikule väljapanekule ja
rahvahääletuse läbiviimine.
19.10. - 08.11. – ühinemisleping avalikul väljapanekul – Otepää Vallavalitsuses, Otepää Linnaraamatukogus,
Pühajärve Raamatukogus ja Otepää
valla veebilehel www.otepaa.ee.
27.10. – ilmub Otepää Teataja, kus
avalikustatakse info rahvaküsitluse
toimumise kohta.
09.11. - 11.11. – läbirääkimiste juhtrühm vaatab läbi ja otsustab avalikul
väljapanekul tehtud ettepanekute sisseviimise. Valmib lepingu lõppvariant.
Novembris toimub rahvaküsitlus.
Toimub Otepää vallavolikogu detsembrikuine istung, kus otsustatakse
lepingu heakskiitmine. Lisaks otsustatakse Palupera valla 7 küla osas piiride
muutmise taotluse esitamine.
Detsembris esitatakse Valga maavanemale liitumisleping ja taotlus piiride
muutmise kohta.
Monika Otrokova

Traditsiooniline
Talvepealinna turg
Otepää keskväljakul
18. detsembril
kell 11.00–15.00.
Kell 12.00 toimub samas ka suur
jõuluvanade kokkutulemine.
Turul kauplemiseks palume
soovijatel registreerida telefonil
5615 3357 (Ene Raudsepp)

Otepää Lasteaed
Lii Hõrak – rühmaõpetaja
Ester Mõts – rühmaõpetaja
Ulvi Tamme – rühmaõpetaja
Piia Pärn – Pähklikese maja
logopeed
Pilvi Levin – rühmaõpetaja
Karin Uibopuu – rühmaõpetaja

Uued õpetajad
Otepää Gümnaasium
Karmen Jürisson – põhikooli inglise
keele õpetaja
Anne Nelke – põhikooli matemaatikaõpetaja
Pühajärve Põhikool
Daine Kiho – klassiõpetaja
Otepää Lasteaed
Änny Paala – rühmaõpetaja
Jaanika Variko – rühmaõpetaja
Monika Otrokova

PUKA
vald
OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

Valgamaa aasta
õpetaja on Tiiu Hain
30. septembril kuulutati Ala põhikoolis
välja Valgamaa aasta õpetaja. Tiitli pälvis
Valga linna lasteaiaõpetaja Tiiu Hain.

Aasta õpetaja Otepää piirkonna
nominendid:
Külle Viks - Otepää Gümnaasium,
Anneli Vetka - Otepää Gümnaasium,
Ene Must - Otepää Gümnaasium,
Kaidi Palmiste - Otepää Gümnaasium,
Tiie Jaaniste - Otepää Gümnaasium,
Jaana Mihailišina - Otepää Gümnaasium,
Ülle Tomson – Pühajärve Põhikool,
Lii Peterson – Pühajärve Põhikool,
Maarja Raud – Otepää Lasteaed,
Eva Kosk – Puka Keskkool,
Tiina Kukk – Keeni Põhikool,
Airi Korbun – Keeni Põhikool.
Valga Maavalitsuse andmetel OT

Booking.com kümne
parima seas kaks
Otepää hotelli
Tuntud broneerimissüsteemi Booking.
com klientide hinnangul asub Eesti
kümnest parimast majutusettevõttest
kaks Otepääl ― GMP Clubhotel Otepääl
Pühajärvel ja Tehvandi hotell, kirjutab Tartu
Postimees.
OT

Ootame kandidaate
valla Aasta isa
nimetusele
Otepää valla Aasta isa aunimetust
antakse igal aastal ühele isale, kelle
peres kasvab kaks või enam last, kes
saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi ees- ja perekonnanimi,
elukoht, töökoht ja amet, laste arv, vanused ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi elust. Avaldusi saab esitada
kuni 20.10.2016. Aasta isa avalduse
saab Otepää valla kodulehelt, www.
otepaa.ee/aasta-isa.
Avaldused palume saata e-posti
aadressil: kersti.tamm@otepaa.ee
või tuua Anni Butiiki Riita Aaderi kätte.
Otepää valla Aasta isa tiitlit annab
välja Otepää Naisselts koostöös
Otepää Vallavalitsusega.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää linna piirid on muutunud

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
26.092016
n

Väljastati Margo Tättele projekteerimistingimused Kauru-

tootsi külas Põhja Piirindumäe kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Oliver Treufeldtile projekteerimistingimused Raud-

sepa külas Kotre-Lubjasaare kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Ott Pärna’le projekteerimistingimused Sihva külas

Pärna kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Toomas Antonsile projekteerimistingimused Arula

külas Lilleoru kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Aares Fjodorovile ja Ain Fjodorovile kasutusluba

Sihva külas Aaraini kinnistul asuva ehitise (tootmishoone, ehitisregistri kood 120708676) kasutuselevõtuks.
n

Väljastati Otepää vallale kasutusluba Otepää vallasiseses

linnas Virulombi tn 2 kinnistul asuva ehitise (kultuurikeskus, ehitisregistri kood 111035933) I korruse kasutuselevõtuks.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas

300 eurot.
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384

eurot.
n

Määrati esmakordselt kooli mineva lapse toetus 36-le isikule

kogusummas 3600 eurot.

2015. a sügisel alustatud Otepää linna piiride
muutmise protsess on lõpule jõudnud. Muutunud on Otepää linna ning Otepää, Kastolatsi,
Pühajärve ja Nüpli külade piirid.
Otepää Vallavolikogu algatas 19. mail 2016.
a asutusjaotuse muutmise asutusüksuse lahkmejoonte ehk piiride muutmiseks. Riigihalduse
minister kinnitas 8. septembri 2016.a määrusega
muudatused asutusjaotuses. Määrus jõustus 23.
septembril 2016. a.
Otepää vallavalitsuse planeerimisspetsialisti Enelin Alteri sõnul oli asutusüksuste piiride
muutmine vajalik Otepää valla üldplaneeringust tulenevalt. Üldplaneeringuga tehti ettepanek muuta Otepää linna ning Otepää, Kastolatsi, Pühajärve ja Nüpli külade asustusüksuste vahelist lahkmejoont. Üldplaneeringuga
sai välja valitud piirkonnad, mis moodustavad
kompaktse väljakujunenud piirkonna linna
laiendusena ja olemas on korralik taristu.
Otepää linnas on peale piiride muutmist 2244
elanikku (enne muudatust 1982 elanikku).
„Suur töö on piiride muutmiseks ära tehtud
ning linnapiirid on vastavusse viidud Otepää
valla üldplaneeringuga,“ lisas Otepää vallavanem Kalev Laul. „Need alad valiti välja koos-

03.10.2016
n

Väljastati AIT-Nord OÜ-le ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Tennisevälja tn 1 kinnistul ehitise ümberehitamiseks.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384

eurot.
n

Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele inimesele

kogusummas 17,90 eurot.
n

Keelduti ühe isiku hooldajaks määramisest

n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusum-

mas 84,93 eurot.
n

Keelduti ühele isikule sotsiaaltoetuse määramisest, kuna isiku

elukohana ei ole rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald.
n

Määrati 2016/2017 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoidu

toetus 27-le vähekindlustatud perede lastele.
n

Anti Endel Käärile (registrikood 11007896, asukoht Kondi,

Vana-Otepää küla, Otepää vald) taksoveoluba taksoveo korraldamiseks Otepää vallas.
n

Anti Endel Käärile (registrikood 11007896, asukoht Kondi,

Vana-Otepää küla, Otepää vald) taksoveo sõidukikaart sõiduki
Mercedes-Benz E 220 CDI (riiklik registreerimismärk 767BFH)
kasutamiseks taksoveol.
n

Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 93 eksempla-

ri tööraamatuid, summas 412,31 eurot. Kanti Pühajärve Põhikooli
raamatukogus maha 99 eksemplari õpikuid, summas 670,48 eurot.
n

Täiendati Otepää Vallavalitsuse 15. detsembri 2014. a korral-

dust nr 2-4-582 „Otepää Gümnaasiumi teenuste hindade kehtestamine” punktidega 2.15 ja 2.16 järgmiselt: „2.15 kummivaiba üür,
üks rull 10 eurot päev, alates 6. päevast 20 eurot päev; 2.16 jõusaali

töös Otepää looduspargiga.“
„Teadaolevalt on taoline linnapiiride muutmine esimene samalaadne juhtum Eestis,“ täpsustas Enelin Alter. „Otepää linna tuli üle 156
kinnistut.
Tuntumatest objektidest asuvad nüüd Otepää
linna territooriumil UPM-Kymmene Otepää
AS, AS Otepää Metall, OÜ Otepää Betoon, AS
Otepää Veevärk, OÜ Pro Fiksum, AS Parmet,
Techne Töökoda OÜ, osaliselt SA Tehvandi
Spordikeskus, OÜ Karupesa Hotell, Otepää
Lasteaed „Võrukael.“
Linnapiiride laiendamisega seotud kodanikke on muudatustest informeeritud, nende jaoks
toob linnapiiride muudatus kaasa postiaadressi
muutuse (lähiaadress ja sihtnumber).
AS-i Eesti Post on teavitatud, et nad edastaksid info kandekeskustele.
Kinnistud on arvatud Otepää linna koosseisu. Registrite ja Infosüsteemide Keskus (e-kinnistusraamat) on katastriüksuse asukohta
muutnud küla nimest linna nimeks (vt https://
kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Login.
aspx?ReturnUrl=%2fdetailparing%2f).
E-kinnistusraamatust saab soovi korral kontrollida kinnistu andmeid. Kinnistusraamatu
teade tuleb automaatselt e-mailile või
paberkandjal koju kätte.
Osadel ettevõtjatel muutub sellega
eksitavaks äriregistrisse kantud asukohajärgne aadress. Otepää Vallavalitsus palub ettevõtjatel selle aasta lõpuks
aadressiandmeid äriregistris muuta ning
oma veebilehel kontaktandmeid uuendada. Vastavalt riigilõivuseadusele on
muudatuse registrisse kandmine riigilõivuvaba.
Liikluskorraldusse linnapiiride laienemine muutust lähiajal ei too, muutuvad vaid mõningad märgid küla/linna
algamisest ja/või lõppemisest (nn kohanimetähis, haldusüksusetähis, asutusüksuse tähis). Maa-amet on registreerinud
muudatused katastrikaardil, Maa-ameti
kodulehelt saab oma kinnistu kuulumist ka järgi vaadata. (http://geoportaal.
maaamet.ee/).
Määrus „Valga maakonna Otepää
valla Otepää linna ning Otepää, Kastolatsi, Pühajärve ja Nüpli küla lahkmejoonte määramine“ Riigi Teatajas:
https://www.riigiteataja.ee/
akt/120092016001
Lisainfo: Enelin Alter, enelin.alter@
otepaa.ee, 766 4820.

seadme üür 20 eurot päev.“

Monika Otrokova

Sügiskuu toob mitmel
rindel saagikoristuse
Nii nagu sügis on avaldanud mõju viljade valmimisele, on see toimunud ka haldusreformiga.
Otepää leping Sangaste vallaga hakkab kuju
võtma vaatamata asjaolule, et head naabrid
Urvastest ja Kanepist
otsustasid teistesse suundadesse liikuda. Palupera ühineb Elva poole, kuid Palupera valla seitse
Otepääga seotud küla liiguvad uue Otepää valla
territooriumi osaks.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saab ühinenud omavalitsuses olema 5750 inimest (Otepää
– 3962, Sangaste – 1313, Palupera valla Nõuni
piirkond – 475). Sellega on haldusreformi kriteeriumid täidetud ning jääb üle ainult loota, et
suuremas omavalitsuses on tõesti suuremad
võimalused muuta elanike elu paremaks. Kokku
on lepitud ühineva omavalitsuse nimi – Otepää.
Koostatud ühinemislepingust, mille me õige pea
avaldame, saab kõike täpsemalt lugeda.
Novembri teises pooles on Otepää ja Sangaste
valla elanikele plaanis läbi viia rahvaküsitlus ühinemise kohta. Mis puudutab Palupera valla Nõuni
piirkonna külasid, siis selle kohta teevad Otepää
ja Palupera vallavolikogud piiride muutmise taotluse, mis koos liitumislepinguga esitatakse Valga
maavanemale.
Arvan, et ühinemistonti karma ei peaks ja usun,
et suuremad vallad on tõepoolest haldussuutlikumad. Elu meie ümber muutub igapäevaselt ja
ehk on aeg, et muudatused toimuksid ka omavalitsuste tasandil? On ju üldjoontes muudatuste
eesmärgiks see, et elu läheks paremaks.
Rahulikku meelt meile muudatuste perioodiks!
Kalev Laul
Otepää vallavanem

SÜNNID
Henri Talimaa
Reana Viljak

14. septembril
17. septembril

Head Otepää linnaelanikud!
Käes on sügiskoristuse aeg. Otepää Veevärk veab
29. ja 30. oktoobril ning 5. ja 6. novembril 2016
ära koristatud lehed. Palume koguda prügikottidesse AINULT puulehed.
Palume kotid puulehtedega asetada oma maja
värava taha. Palume kasutada tugevamaid kotte!
Täiendav info: Urmas Kuldmaa 502 2316.

Täiendati Otepää Vallavalitsuse 15. detsembri 2014. a korraldust
nr 2-4-582 „Otepää Gümnaasiumi teenuste hindade kehtestamine”
punktiga 21 järgmiselt: „21.Otepää Vallavalitsusel on õigus vabastada
spordiklubi Otepää Gümnaasiumi spordihoone teenuste eest tasumisest spordihoone kasutamisel noorsportlaste treeningtegevuseks.“
n

Kinnitati alates 17. oktoobrist 2016. a hallatava asutuse

Otepää Muusikakool direktoriks Tanel Soovares.

Heategu on hea tegu
Mõte teistsuguse õppepäeva korraldamisest tekkis Otepää
Gümnaasiumi klassiõpetajatel juba talvevaheajal. Terve
päev ajuraginat, ühiste seisukohtade leidmist, vaidlemist ning projektipäeva kava saigi paberile. Kooliaasta
lõpus viidi ideed ellu. Igal klassil oli oma ülesanne. Õpilased istutasid, külvasid ja seejärel hoolitsesid kogu suve
oma taime eest. Sügisel sai igaüks uhkust tunda kasvanud
viljade üle. Kevadel sai kokku lepitud, et kasvatatud viljad
kingime heategevuslikul eesmärgil Elistvere loomapargile.
Mõeldud, tehtud!
Kõik I klasside ja väikeklassi õpilased osalesid päevalil-

leprojektis. Külvati kolme sorti seemned. Nädalaga pistsid esimesed päevalilled oma „ninad“
mullast välja. Pisikesed potid said saatuslikuks I
a klassi õpilastele, taimed said „päikesepiste“. I
b klassi lapsed viisid oma taimed koju kasvama.
Suvi ei olnud päevalillede kasvamiseks soodne,
kuid 13 õpilasel kasvasid siiski ilusate õitega
kõrged taimed. Projekt lõppes päevalilleseemnete korjamise ja kuivatamisega.
II b klassi õpilased panid kevadel mulda kõrvitsaseemned. Esialgu hoolitseti taimede eest
klassiruumis, seejärel püüti leida „kasvandikele“ parimad kasvutingimused. Kes pani taime
kasvama oma koduaeda, kes viis aga taimekese hoopis maale vanaema juurde. Ühe õpilase
kõrvitsa elupaigaks sai kasvuhoone. Ka sel
korral tuli kogeda, et kasvatamine ei olegi nii
lihtne. Mõnda kõrvitsataime näpistas kevadine öökülm. Üks taim oli nii jonnakas, et ainult
õitses, oodatud vilju pole siiani tekkinud. Väikesed tagasilöögid II b klassi õpilasi ei hirmutanud.

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

Sügiseks oli kogu klassi saak aukartustäratavalt suur, kokku 27 kõrvitsat. Mõned kõrvitsad
oli kasvanud nii suureks, et isegi isadel oli raskusi
kõrvitsate tassimisega. II a oli natuke väiksem
saak, kuid ka kõik need kõrvitsad said loomadele toiduks viidud.
III a ja III b klassi õpilased panid mulda
kodust toodud kartuli. Õpilased kastsid ja hoolitsesid oma mugulate eest ning jäid ootama
taimede tärkamist. Lisaks tehti tundides ka
mitmeid huvitavaid tegevusi. Loodusõpetuse
tunnis õpiti tundma kartulitaime. Eesti keeles
koostati ristsõnu ja lahendati köögiviljadega
seotud mõistatusi. Kunstiõpetuse tunnis joonistati kartulitaime. Õpiti taimede ingliskeelseid
nimetusi. Sügisel tuletati matemaatika tunnis
meelde massiühikute teisendamist ja õpilased
tegid saadud kartulisaagi kohta tekstülesandeid.
IV klasside ülesandeks oli koostada retseptikogumik, milles toitude koostisosadeks pidi
olema kartul, kõrvits või päevalilleseemned. Ret-

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

septe otsiti kokaraamatutest, internetist, kasuks
tulid ka emade ja vanaemade salajased retseptid.
Lõpuks valmisid rühmatöödena huvitavaid retsepte sisaldavad, kaunilt illustreeritud kogumikud.
Retseptide uudistamist jätkus nii lastele endile kui
ka vanematele. Nii mõnigi kogumikus olev retsept
sai järele proovitud ja tõdetud, et maitses hästi.
27. septembril algas sõit Elistvere poole.
Hommik oli saginat täis, sest lisaks 44-le õpilasele
ja 3-le õpetajale tuli bussi mahutada ka märkimisväärne kogus kõrvitsaid, kartuleid ja päevalilleseemneid. Kõigepealt tehti lastele vahva ringkäik
loomapargis, seejärel andsime üle kõik kaasavõetud köögiviljad. Pärast said lapsed veel ise ringi
vaadata ja oma lemmikuid pildistada.
Elistvere loomapargi töötajad kiitsid ja tunnustasid Otepää Gümnaasiumi õpilasi ja ettevõetud
projekti. Kokku sai lepitud juba ka järgmise aasta
plaanid. Tore oli vaadata laste säravaid silmi ja
suurt rõõmu tehtud tööst!
			

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.

Klassiõpetajad

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 27. oktoobril.

13. oktoober 2016

Lasteaialaste kohtumine
roomajatega
Septembris külas käis üks mees,
kel loomad suure koti sees.
Sealt ta välja võttis siis,
riidest kotikesi viis.
Iga kott siis lahti tehti,
nendes peitujaid nii nähti.
Oli sisalik ja neli madu,
lastel küsimusi tekkis sadu.
Roomajail siis tehti pai,
laste rõõmu näha sai.
Järgnes vahva keskustelu,
millest teab nüüd iga semu:
kui sa madu kohtad õues,
tea – tal hirm on lausa põues,
sestap salvata sind võib.
Kaitseks üht sa teha võid –
kanna ikka kummikuid!
Nõnda teada saimegi –
madu meid ei kuulegi.
Aga ujumises madu on,
vaat’ et omamoodi tšempion!
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää koolieelikud seiklesid
Kilingi-Nõmme männikus
Kui kutsud kedagi endale külla, pead arvestama,
et hoolimata kilomeetrite pikkusest vahemaast
võib külaline tõepoolest sinu ukse taha ilmuda. Nii
juhtus meie koolieelikute rühmadega, keda oodati
9. septembril orienteerumismängule Pärnumaale
Kilingi-Nõmme. Kummastki rühmast asus teele
neli last ja kaks täiskasvanut.
Jõutud kohale, alustati ühise soojendusvõimlemisega. Käed, jalad soojad, asuti metsa poole
teele ning puude all jaguneti gruppideks: igas
grupis kahe lasteaia esindusvõistkond. Orienteerumismängu igas punktis tutvuti mõne loomaga,
kes rääkis oma elust lähemalt ning pakkus ponnistusi, mis tõid esile talle omaseid tunnuseid. Nii
juhendas rästik rästikumängu, karu vägikaikavedu,
ämblik suunas kõiki hiigelvõrgust läbi pugema.
Kaval rebane rakendas külalised koristustalgutesse – räpase elustiili poolest tuntud loomakese uru
ümbrus sai orienteerujate abil prügist puhtaks.
Nõnda tutvuti ligi kahe tunni jooksul üheksa looma
eluga. Ei tasu arvata, et toimekad Pärnumaa lasteaednikud õpetasid loomadele selgeks inimkeele
– loomi kehastasid ikkagi inimesed, keda muutsid
tõepärasemaks vastavad kostüümid.
Pärast kosutavat kõhutäidet asuti koduteele. Iga

Fotol tutvuvad võrukaelad maoga.
Foto: Merike Ennok

Karl-August Tiirmaale
hõbe ja pronks, Otepää
suusahüppevõistkond
Eesti parim
24.-25. septembril toimusid Tehvandil Eesti suvised meistrivõistlused absoluutklassi kahevõistluses, suusahüpetes ja suusahüpete meeskonnavõistluses.
Kahevõistluses teenis meie esindaja Karl-August
Tiirmaa pronksmedali. Suusahüpetes oli esiviisikus kolm otepäälast. Hõbe Karl-August Tiirmaa,
neljas Artti Aigro ja viies Kenno Ruukel.
Huvitav ja pingeline oli meeskondlik suusahüppevõistlus. Favoriidiks võis pidada Elvat, kelle ridades olid värske Eesti meister Kristjan Ilves, talvine
Eesti pronks Kevin Maltsev ja kolmandana veel
möödunud aastane Eesti koondislane Rauno Loit.
Pärast esimest hüppevooru asusid kodupubliku
rõõmuks juhtima Otepää poisid K. Ruukel, K.-A.
Tiirmaa ja A. Aigro. Teises voorus läks võistlus
väga pingeliseks, kui pika (97 m) hüppe tegi K.
Maltsev ja eelviimase hüppajana lisas K. Ilves Elva
võistkonnale 96 meetrise soorituse. Kastanid tõi
tulest välja Artti Aigro, kelle 99,5 meetrist õhulendu võib pidada sel suvel Tehvandi trampliinil
nähtutest kõige kaunimaks soorituseks.
Lõpp hea, kõik hea – otepäälased said kullad
kaela.
Silver Eljand - treener

Kultuurikalender
21. oktoobril
Otepää Kultuurikeskuse taasavamine. Uksed avatud alates 18.00. Puhkpilliorkestri
tervitus kell 18.30, vallavanema tervitus kell 19.00.
Õhtu jätkub kontserdi ja tantsuga.
26. oktoobril
kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Komöödiateatri etendus „Henrik
Normanni uskumatud seiklused New Jorgis“.
Pilet 14/12 eurot. Piletid müügil Otepää
Turismiinfokeskuses, Piletilevis ja Piletimaailmas.
6. novembril
kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses
pidulik laste sünnikirjade kätteandmine ja
Otepää valla Aasta Isa 2016 austamine.
20. novembril
kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses
Vana Baskini Teatri etendus „Kõik meestest“.
Pilet15/13 eurot. Info: 5804 3215

Pedajamäe küla rattamatk
osaleja oli millegipoolest rikkam, sest teadmised
loomadest olid saanud nii värskendust kui täiendust. Kõigil oli hea meel, et kutse seiklusele Kilingi-Nõmme männikusse vastu võeti.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

Fotol veavad Krõlli rühma lapsed
vägikaigast. Foto: Merike Ennok

Müstikat täis Otepää Gümnaasiumi
direktor Külle Viks
Nüüdseks kolm aastat Otepää Gümnaasiumis
direktoritööd täitnud Külle Viks on lühikese aja
jooksul teinud koolis nii mõndagi. Tänu aktiivsele
ja innukale tegevusele esitati üheks Aasta Õpetaja
nominendiks teiste hulgas ka tema.
Siinne direktoritöö ei ole aga esimene kokkupuude Otepääga. Nimelt on Külle Viks esimesed
kümme eluaastat Otepääl elanud. „Ma olen käinud
siin Pähklikese lasteaias ja ka siinses koolis algklassides,“ sõnas rõõmus direktor. Kui tüdrukutirts oli
10-aastaseks saanud, siis koliti perega Luuale.
Praegusele koolijuhile on oluline aga vahelduvus,
seetõttu otsustas ta ka direktoriametit proovida.
Siia tööle asudes oli naisel pilt tööst selge, nimelt on
ta varasemalt töötanud Türi vallavalitsuses haridusspetsialistina ja juhtinud muu hulgas ka koolijuhte.
Pilt direktoritööst on muutunud sedavõrd, et protsessid, mida ette võetakse, on eeldatavast aeglasemad ja teele tulevad takistused, mida ei oska ette
näha. Kui isu oma eelmisest tööst oli täis saanud,
avastas ta ema, et Otepää Gümnaasiumisse otsitakse direktorit. Niisiis haaras ta niidiotsast ja otsustas
kandideerida sõna otseses mõttes viimasel minutil.
Vajalikud paberid täitis ta kiiruga nii-öelda põlve
otsas hilisõhtul enne tähtaja kukkumist. Temalegi
ootamatult osutus ta valituks.
Direktorina on Külle Viks olnud väga avatud
uuendustele ja üks nendest oli moodulsüsteemi
grupiviisiline arendamine. Koostöös on läbi viidud
mitmeid muudatusi koolielus ja korraldatud ka
üritusi, näiteks teadliku valija päev 2014. aastal ning
Kärajad viimasest aasta hiljem. Külle Viksi soov on,
et Otepää Gümnaasiumi õpilaste roll koolielus suureneks, et ka siinsetel õpilastel oleks rohkem võimalusi. Selle nimel juba vaikselt tegutsetakse.
Külle Viks näeb ennast kaasava, heasoovliku,
konkreetse ja printsipiaalse direktorina. Lisaks koolijuhi rollile täidab ta ka 6.b klassijuhataja ülesandeid. Tema kasvandikud iseloomustavad õpetaja
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Pühapäeval, 25. septembril kogunesid Pedajamäe
küla tegusad suured ja väikesed Kirikuküla bussipeatusse, kust alustasime traditsioonilist igasügisest rattamatka, seekord Tobrale. Ilmataat soosis
meie ettevõtmist sooja sügispäikese ja mõõduka
tuulega.
Suundusime Pühajärve kaudu Tobra tallide poole. Eriti tublideks ratturiteks osutusid väikesed
poisid, suuremad üritasid neil ikka kannul püsida.
Tobral võttis meid vastu lahke pererahvas ja hobused juba ootasid kaasatoodud leiba, mida neile
ka lahkesti jagasime. Peale piknikku õuemurul
ja ümbruskonna uudistamist said kõik soovijad
proovida ratsutamist. Seda võimalust ei jätnust
vist ükski laps kasutamata, ka mõned suuremad
julgesid hobuse selga ronida.
Tohtisime ka tallis ringi vaadata ja veel oma
lemmikutele pai teha.
Varsti hakkasime tagasi kodu poole sõitma,
ikka pisemad ees ja suuremad järel. Oli mõnus
sügisene matkapäev. Suur tänu kõigile tublidele
osalejatele ja Tobra rahvale!
Heleena Jõgi

SWEDBANK nõustamisteenus
Otepääl
linnaraamatukogus:
kell 13.00–16.00 17. oktoobril
		
7. ja 21. novembril
		
5. ja 19. detsembril
Kliendinõustaja aitab igapäevapanganduse teemadel. Teil on võimalik tellida pangakaarte, teha
arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida
muid lepinguid.

Viksi toreda, sõbraliku ja naerusuise klassijuhatajana, kellest paremat õpetajat ei oska soovidagi.
Kuna direktoritöö pole kellast kellani ja see
nõuab palju energiat ning aega teiste inimeste
jaoks, siis töövälisel ajal meeldib koolijuhile aega
veeta peamiselt iseendaga. „See laeb mind, ma
saan oma mõtted puhtaks ja seda aega kasutangi
enese tasakaalu viimiseks. Ma loen palju, ma ujun
palju, mulle meeldib väga matkata ja looduses olla
ning ma olen rohkem maagia ja müstika inimene,“
rääkis Viks, kelle kollektiivsete vabaajategevuste aeg on läbi saanud. Tal on ka kaks elu motot,
mida soovitab teistelgi järgida. Esimeseks on teda
läbi elu saatnud mõte: otsi iseennast. Teine on aga
kaasnenud vanusega: usalda elu, sest enamus asju
loksub ise paika.
Grete Liivamägi ja Jan-Ander Kundla,
abituriendid
Foto autor Paul Poderat.

EELK Otepää Maarja koguduse segakoor
alustab uut hooaega
Kokkusaamised pühapäeviti kl 9.30-11.00 Otepää kirikumõisa I korruse prooviruumis
(küljeuksest sisse, esimene tuba paremat kätt).
Selle hooaja peasündmused on juunis 2017 (plaani kohaselt) Otepääl toimuv Valga praostkonna
vaimulik laulupäev ja Suure-Jaani Muusikafestivali raames toimuv vaimulik laulupäev.
Oodatud on kõik senised ja uued lauljad kõikidesse häälerühmadesse!
Lisaino tel 52 21 955 (Ingrid).

TULE TANTSIMA!
SEGARÜHM NUUSTAKU
ootab oma rühma uusi tantsijaid
oktoobri lõpuni.
Trennid toimuvad
teisipäeviti 19.00-21.00
Otepää Gümnaasiumi aulas.
Info Kaire Ojavee 5166163
www. nuustaku.weebly.com

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI
SPORDIHOONE SAUN
on jälle avatud
Neljapäeval - naised kell 15-20.00
Reedel - mehed kell 15-20.00

MTÜ Karukäpa töötoad toimuvad
18. oktoobril ja 1. novembril kell 18
vallamaja III korrusel ruumis 304.
Kõik huvilised on oodatud.
Info tel. 5153248
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RÕNGU HARIDUSELU 330
Hea Rõngu kooli vilistlane, endine ja praegune töötaja!
2016. aasta oktoobris täitub 330 aastat koolihariduse andmise algusest Rõngu kihelkonnas.

13. oktoober 2016

HENRIK NORMANNI
USKUMATUD
SEIKLUSED
NEW
YORGIS

Tänane Rõngu Keskkool ootab teid juubeliüritusele

22. oktoobril 2016.

Eesti noorte ja juuniorite
suusatamise mitmevõistlus

Ajakava
15.00 - mälestushetked Rõngu kalmistul
16.00 - pidulik aktus Rõngu Mihkli kirikus (vaba sissepääs kõigile huvilistele)
17.00 - Rõngu Keskkooli auditooriumis bankett kutsutud külalistele (toimub õnnitlemine)
17.00 - klassijuhatajatunnid
20.00-24.00 Rõngu Keskkooli võimlas pidu ansambliga Hea Story
Peopäeval on koolimajas avatud kohvikud, näitused ja väljapanekud.
Juubeliürituse pilet maksab eelmüügist ostes 10 eurot (kuni 21. oktoobrini), tasumine ülekandega Rõngu Vallavalitsuse pangakontodele: EE361010102018766004 SEB Pank AS või
EE502200221050990499 Swedbank AS.
Makse selgitusse kirjutada: Rõngu kooli kokkutulek, osaleja(te) ees- ja perekonnanimi,
lõpetamise aasta.
Peopäeval pileti hind 15 eurot, tasumine sularahas.

Suusatajate
mitmevõistlus

toimub 16. oktoobril
50 38 045

03.05 TÜRI KULTUURIKESKUS
01.10
LAAGRI CITY
04.05TALLINN
JÕGEVA KULTUURIKESKUS
05.05KONTSERDIMAJA
ELVA GÜMNAASIUM
10.05MUSTVEE
RAPLA KULTUURIKESKUS
11.10
KULTUURIKESKUS
11.05KIVIÕLI
KEILA KULTUURIKESKUS
12.10
RAHVAMAJA
12.05 TALLINN SALME KULTUURIKESKUS
13.10
TAPA KULTUURIKODA
14.05 VILJANDI SAKALA KESKUS
14.10
RAHVAMAJA
17.05MÄRJAMAA
JÕHVI KONTSERDIMAJA
22.10
RAHVAMAJA
18.05KEHRA
PÕLVA KULTUURIKESKUS
19.05 KÄRDLA KULTUURIKESKUS

20.05 ORISSAARE KULTUURIMAJA
26.10
OTEPÄÄ
KULTUURIKESKUS
21.05
KURESSAARE
KULTUURIKESKUS
24.05
HAAPSALU
KULTUURIKESKUS
27.10
TARTU
ÕLLETARE
25.05
PÄRNU KONTSERDIMAJA
08.11
PÕLTSAMAA
KULTUURIKESKUS
26.05
VALGA KULTUURIKESKUS
09.11
KUUSALU
RAHVAMAJA
27.05 VÕRU KANNEL
10.11
HALJALA RAHVAMAJA
28.05 RAKVERE TEATER
16.11
KUIMETSA
RAHVAMAJA
30.05
TARTU KONTSERDIMAJA
Algus
kell
19 (Tartus
kl 20)
31.05
ARUKÜLA
KULTUURIMAJA
01.06 TALLINN SALME KULTUURIKESKUS

Tehvandi spordikeskuses.
Kavas jooks, rollerisõit, jõualad –
eraldi poistele ja tüdrukutele.
Rohkem infot www.audentes.ee
või www.suusaliit.ee

Piletid: Piletilevi, Piletimaailm, Selver, Rimi, Statoil ja kohapeal.
Soodushind: õpilased, tudengid, pensionärid.

OKTOOBRIS

