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Otepää valla aasta ema ja isa meenekonkursi
tulemused on selgunud
Otepää Naisselts ja Otepää Vallavalitsus kuulutasid välja meenekonkursi. Konkursi lõpptähtaeg
oli 2. aprill 2018.
Konkursile oodati omanäolisi, huvitavad ja eripäraseid esemeid, mille valmistamisel on kasutatud kodumaised ja koduvallaga seotud materjale,
motiive ning sümboolikat. Töid laekus viielt piirkonna kunstnikult, kokku 11 tööd.
Otepää vallavolikogu kultuurikomisjoni juurde
moodustatud töörühm valis meened välja. Võitjaiks osutusid aasta ema meene „Pesapuu“ valmistanud Helen Ilves ja aasta isa meene „Päikeseratas“ valmistanud Ave Kruusmaa tööd.
„Valikut ei olnud kerge teha, kuna kõik esitatud tööd oli väga hästi läbimõeldud ja teostatud,“
sõnas Otepää vallavolikogu kultuurikomisjoni
esimees Marika Viks. „Tänan väga kõiki konkursil osalenud kunst- nikke!“
Kõikidest konkursil osalenud töödest on
plaanis Otepää kultuurimajas emadepäeva kontserdi ajal, 12. mail, teha näitus.
Monika Otrokova

Aasta ema meene „Pesapuu“

Aasta isa meene „Päikeseratas“

Tule Linnamäe talgutele!
„Teeme ära!“ talgud toimuvad sellel aastal 5. mail.
Otepää vallavalitsuse traditsioonilised heakorratalgud
viiakse „Teeme ära!“ raames läbi 28. aprillil Otepää
Linnamäel.
Talgud toimuvad kell 10.00-13.00 ja plaanis on Linnamäe koristustööd. Talgulistele pakutakse suppi, kell
13.00 toimub ajaloolase Ain Mäesalu loeng, kell 13.30
alustavad õdusa kontserdiga Brigita Murutar ja Paul
Neitsov.
Võta sõber kaasa ja pane ennast kirja „Teeme ära!“
veebilehel www.teemeara.ee.
Lisainfo: talgujuht Mairo Kangro, tel. 5303 3035.

5. mail on „Teeme ära!“ talgud. Otepää
vallas on veebilehe www.teemeara.ee
andmetel toimumas 23 talgut.
27.04.2018 Pritsumeeste pargi koristus Pukas.
Kell 10-16.
28.04.2018
Sangaste kiriku ümbruse korrastamine.
Kell 10-15.
Otepää Linnamäe talgud. Kell 10-15.
1.-5.05.2018 Iseolemine, isetegemine Keeni,

Kooli tee 2. Toimuvad 1.-5. mai.
2.-9.05.2018 Otepää kihelkonna värvid lasteaeda! Otepää, Keskuse 6. Toimuvad 2.-9. mai.
4.05.2018 Puka talgud. Puka alevik, Kooli 6.
Kell 10-16.
5.05.2018
Palupera tee 13/15 postkastitalgud. Otepää linn.
Kell 8-16.
Otepää aedlinn ilusamaks. Otepää. Kell 10-16.
Kähri küla postkast uueks. Männiku talu. Kell
10-16.
Madsa spordibaasi heakorratööd, ettevalmis-

tus suviseks noorte- ja puhkelaagriks. Kell 10-16.
Räbi küla postkastitalgud. Leoski talu. Kell
15-16.
Postkastitalgud Nüpli küla Uibomäe teeots.
Kell 11-16.
Neeruti külaplatsi korrastamine. Kell 10-13.
Arula küla postkast. Kell 16-18.
Kotre kant. Kotre talu. Kell 10-16.
Pilkuse külamaja kiigeplatsi korrastamine.
Kell 10-13.
Otepää EV Palveränduri kiriku koristus. Pärna
15. Kell 10-15.

Vana-Otepää külatee. Postkastitalgud. Kell
10-14.
Värvime ka Nõuni kihelkonnavärvidesse! Kell
11-15.
Kogukonnaköögi ettevalmistustööd. Puka
alevik, Kooli 6. Kell 10-16.
Puka saun puhtaks. Puka alevik, Ääre tänav,
saunamaja. Kell 10-16.
Tornijärve postitalgud. Kääriku. Kell 10-16.
Tinnu Talu Talgud. Päidla. Kell 10-16.
Monika Otrokova

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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19.04.2018
n

Kehtestati Puka Keskkooli põhimäärus.

n

Kehtestati eluruumi alaliste kulude piirmäärad toi-

metulekutoetuse määramiseks.
n

Kehtestati sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.

n

Muudeti Otepää Vallavolikogu 22. märtsi 2018. a

määrust nr 3 „Reservfondi kasutamise kord“. § 2 lõiget 2
täiendati punktiga 41 järgmiselt: „41) erakorraliste saavutuste eest premeerimiseks;“.
Sihva külas asuva Pühajärve puidutööstuse,

Voki katlamaja, Kaalukoja kinnistute ja lähiümbruse
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
Otsustati anda nõusolek enampakkumisel võõran-

dada järgmine vallavara:
1.1 Sihva külas Voki 1-6 asuv korteriomand (kinnistu
registriosa nr 1584640, üldpind 31,6 m²) alghinnaga 6500
eurot;
1.2 Pühajärve külas Kannistiku 5-1 asuv korteriomand
(kinnistu registriosa nr 1533140, üldpind 42,4 m²) alghinnaga 9500 eurot.
n

Otepää Vallavolikogu aseesimees Rando Undrus

teatas vallavolikogu 19.04.2018 istungil, et astub tagasi
Otepää Vallavolikogu aseesimehe, revisjonikomisjoni
liikme ning arengu- ja innovatsioonikomisjoni esimehe
kohalt.

Otepää Vallavalitsuse istungil
09.04.2018
n

Otsustati ühendada Otepää vallasiseses linnas

asuv Tehvandi tn 1 katastriüksus (katastritunnus
55601:004:0200) ja Tehvandi tn 1a katastriüksus
(katastritunnus 55601:004:0048) üheks katastriüksuseks.
Määrati moodustatava 1173 m² suuruse katastriüksuse
kohanimi, koha-aadress ja sihtotstarve vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanile järgmiselt: 2.1 kohanimi
Tehvandi tn 1, koha-aadress Tehvandi tn 1, Otepää vallasisene linn, sihtotstarve – elamumaa (001;E).
n

Anti sihtasutusele Tartu Sport ehitusluba Pilkuse

külas Veski spordibaas kinnistul ja Otepää külas Kaarna
järv kinnistul ehitise (ujuvsild) rajamiseks.
n

Anti Taavi Siilbekile ehitusluba Vidrike külas Saa-

lisoo kinnistul, Vesitamme kinnistul ja Kati kinnistul
ehitise (Vidrikemõisa tiigid) rajamiseks.
n

Määrati matusetoetus neljale isikule kogusummas

Üks Tai vanasõna ütleb õela inimese või tühjast
tõusnud probleemi kohta, et see on „nagu ahv oleks
juustes“. Et kriibib ja kisab/kiljub peas ja katkub
salku, aga teda maha ka ei saa lükata, sest hoiab
teine juustestahvi jõuga kõvasti kinni.
Eks neid ,,ahv juustes“ probleeme ja probleemimeistreid on ka Otepää vallaelus ja nendega on meil
vaja tegeleda. Tööpõld on lai ja avar ning vaja oleks
teha kohe ja palju. Samal ajal tuleb vallavõimul ühe
käega poliitiliste jäänuknähtustega jaurata ja teise
käega ehitada uut valda. See on üsna koormav, aga
vaja teha. Eks see käi siis ,,palga sisse“.
Üks esimesi ja kiiremaid asju on lahendada ära
kvaliteetse koolitoidu probleem vallas. Aeg surub
takka, sest varsti lõpeb leping Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve kooli/lasteaia toitlustajaga ja vaja
on uut lahendust. Arvutame ja uurime võimalust
võtta toiduvalmistamine oma kontrolli alla ja luua
oma keskköök gümnaasiumi köögi baasil. Kui
arvutused paika peavad ja ise tegemise mõtekus
kinnitust saab, on sügisest nimetatud asutuste toitlustajaks valla enda köök. Kui ei kanna välja, tuleb
teha riigihange. Loodame, et äkki ikka kannab ja
juba järgmises lehes saab lõplikust otsusest teatada
ametlikult. Meie lapsed vajavad rohkem kohalikku, kvaliteetset ja ihu ehitavat toitu. Toidu valmistamine tuimalt ainult lubatud koostisainete exeli
tabelit järgides ei ole kulinaaria, vaid söödatootmine otse ja kaude. Õige kohalik ,,süamega tettu“ ja
hea toit on noorusliku energia allikas ja inimeste
elukvaliteedi nurgakivi. Tahaks väga, et meie valla
laste toitlustus oleks Eesti eliit. Et kui on laste laual
juust, siis olgu ta meie juust. Hulgi ja säästu kokkuostetud kauge maa tagant toodud ajavahest
surnuks ehmatatud toidu koht ei ole siin.
Vahepeal on ka kohtuveskid jahvatanud ning
vald sai lõpliku võidu oma kurikuulsas vallamaja akende asjas. Nüüd siis on meil küll õigus, aga
aknaid ikkagi pole ning toonaste vallavalitsejate
õhinal pool ettemakstud summat jääb vist ka kardetavasti tagastamata.
Kevad ja sulamised on toonud vajaduse korrastada talvejääkidest linnaruumi ja asulad. Midagi
on saadud juba ka ära teha, aga täiuslikuma tulemuse poole annab alati minna. Tänavaid on juba

küll harjatud, aga asi tahaks ikka veel ka kohati
käsitsi üle käimisi. Lilled on ka juba meie linnaruumi ilmunud, kuid ka neid võiks veelgi enam olla.
Heakorra ja hoolduse parendamine peab olema
meie üks prioriteete. Asulate väljanägemine on
peegeldus ja visiitkaart kogu vallale.
Tehvandi spordimuuseumi ekspositsioon jääb
Otepääle ka edaspidi. Kuigi oli vahepeal oht, et
kaotame selle Tartule. Kindlasti on siin, mida paremini korraldada ja veel juurde teha. Lipumuuseumi tuba on samuti väga vaeses ja nutuses seisus.
Taoliselt seda eksponeerida on häbi ja suisa lipu
teotamine. Püüame koos kirikuga leida jõukohaseid ja mõistusepäraseid lahendeid, sest nii edasi
enam minna ei saa.
Valla hariduse korraldamine vajab tõsist ümberkorraldamist ja läbimõtlemist. Kui statistilised
prognoosid näitavad kooliminevate laste arvu
peaaegu kahekordset vähenemist lähima kümnendi jooksul, siis on tegutseda vaja juba täna. Koolikorraldus peab saama paindlikumaks, rohkem omi
lapsi oma koolidesse ja üldse vajame rohkem lapsi!
Mõtlemiseks ka see, et juba praegu valib väga suur
osa valla lapsi gümnaasiumis käimise kohaks mitte
oma valla Otepää Gümnaasiumi, vaid mõne muu
kooli väljaspool valda. Osalt on see kindlasti loomulik eluline protsess, osalt aga küsimusi tekitav.
Lõpetuseks üks anekdoot ka: Lendab reisilennuk äikesepilvede kohal ja teda tabab turbulents. Lennuki raadiosidest on juhtimiskeskusesse kuulda paanilisi karjeid ja nuttu. Samuti on
kuulda aga ka stjuardesside rahustavat kõnet, et
see on ju tavaline turbulents ja lennuk on ehitatud
seda arvestades jne jne. Tasapisi raugeb paanika
ja rahustatavad rahunevad. ,,Kas nüüd on kõik
korras ja ok?“ küsivad stjuardessid. ,,Jah, kõik on
korras,“ vastavad teised. ,,No siis on hea … läheme
siis nüüd ja rahustame reisijad ka maha,“ ülevad
stjuardessid (selgub, et kokpitis pilootidele).
Soovin meile kõigile, et lihtsalt turbulentsist ei
kaotaks pead ega satuks paanikasse ei meie valla
,,reisijad“ ega ka ,,piloodid“.
Stabiilsust, usku ja meelekindlust kogu valla
rahvale!
Vallavanem Kaido Tamberg

512 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule

kogusummas 182,12 eurot.
n

Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasMäärati kultuurialase huvitegevuse tegevustoetus

(arvestuslik määr 33,20 eurot) alljärgnevalt: 1.1 Mittetulundusühing EVEKO KOOR (koorilaul, 31 liiget,

DETAILPLANEERINGUD

fitsient 1,2) 996 eurot; 1.3 mittetulundusühing PILLIPUU (rahvamuusika ansamblid, 24 liiget, koefitsient 1,0)
796,80 eurot; 1.4 Mittetulundusühing Nuustaku (segarahvatantsurühm, 22 liiget, koefitsient 1,0) 730,40 eurot;
1.5 Mittetulundusühing Otepää Pensionäride Ühendus
(eakate rahvatantsurühm Tantsurõõm ja lauluansambel
Laulurõõm, 22 liiget, koefitsient 1,0) 730,40 eurot; 1.6
Mittetulundusühing MTÜ Bossanova (linetantsijad, 20
liiget, koefitsient 0,8) 531,20 eurot; 1.7 Mittetulundusühing Nuustaku (naisrahvatantsurühm, 16 liiget, koefitsient 1,0) 531,20 eurot; 1.8 MITTETULUNDUSÜHING
PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTS (rahvatantsurühm Vesi-

depäev” korraldamiseks 285 eurot; 1.5 OTEPÄÄ TEATER
6. aprillil 2018. a toimunud ürituse “Esitluskohtumine
raamatu “Valga, Tõrva, Otepää kadunud vaated” autori
Aare Olanderiga” korraldamine 60 eurot.
n

osaühing ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 20. jaanuaril 2018. a Rakvere Spordikeskuses toimunud üritusel
“Suur Talvekontsert” osalemiseks 490 eurot; 1.2 osaühing ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 26. mail 2018. a
toimuva ürituse “Esteetika- ja Tantsukooli Lõuna-Eesti

SÜNNID
8. aprillil
10. aprillil

Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks

isikut.
n

Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele

isikule kogusummas 17,9 eurot.
n

Korraldati Otepää vallasiseses linnas Ranna tee 3

asuva kinnistu (katastritunnus 63601:002:3510) rendile
andmiseks eelläbirääkimistega pakkumine vastavalt lisale.
Moodustati eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimiseks
komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees);
2.2 Mairo Kangro; 2.3 Uuno Laul; 2.4 Mare Raid.
16.04.2018
n

Anti Ahto Järvele projekteerimistingimused Sihva

külas Ala-Ruusa kinnistul elamu ja maakütte ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Ahto Järvele ehitusluba Sihva külas Ala-Ruusa

kinnistul ehitise (elamu, ehitisregistri kood 111029138)
lammutamiseks.
n

Anti OÜ-le ENGEROS OTEPÄÄ ehitusluba Sihva

külas Vana-Voki kinnistul ehitise (üksikelamu, ehitisregistri kood 120699315) lammutamiseks.
n

Anti Ain Rästale ehitusluba Sihva külas Veski-Ruusa

vkt 9 kinnistul ehitise (tiik-veehoidla) rajamiseks.
n

Anti Nüpli külas Aakre metskond 162 kinnistul,

Kaldaääre kinnistul, Metsajärve kinnistul, Poslovitsa-Soo
kinnistul, Pühajärve külas Sõjatamme kinnistul ja Sihva
külas Kalda kinnistul ja Saare III kinnistul asuvale ehitisele (Pühajärve matkarada ja väikevormid) kasutusluba.
n

Anti Pühajärve külas Sõjatamme kinnistul ja Aakre

metskond 57 kinnistul asuvale ehitisele (Murrumetsa matkarada ja väikevormid) kasutusluba.
n

Anti Sihva külas Kooliranna kinnistul ja Jõe kinnis-

tul asuvale ehitisele (Pühajärve tunnetusrada ja väikevormid) kasutusluba.
n

Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas

384 eurot.
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule

kogusummas 384 eurot.
n

Määrati koduteenus ühele isikule.

n

Asendati Otepää Vallavalitsuse 3. juuni 2016. a kor-

n

Pühajärve puidutööstuse, Voki katlamaja, Kaalukoja kinnistute ja lähiümbruse
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Anti Monster Music OÜ-le (registrikood 12146246,

aadress Pärnu mnt 28-16, Tallinn) luba paigaldada ajavahemikuks 5. juuni - 1. juuli 2018. a riigimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste 25. kilomeetrile (Otepääle sissesõidu

Otepää Vallavolikogu otsustas 19. aprillil 2018.a otsusega nr 1-3/27 tunnistada kehtetuks Sihva külas asuva Pühajärve puidutööstuse, Voki katlamaja, Kaalukoja kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu. OÜ ENGEROS OTEPÄÄ esitas 8. märtsil 2018.
a Otepää Vallavalitsusele taotluse (avaldus registreeritud 8. märtsil 2018. a nr 6-7/358 all) tunnistada kehtetuks Sihva külas asuva
Pühajärve puidutööstuse, Voki katlamaja, Kaalukoja kinnistute ja lähiümbruse detailplaneering, mis on kehtestatud Otepää
Vallavolikogu 17. juuni 2010. a otsusega nr 1-4-40 „Otepää vallas Sihva külas asuva Pühajärve Puidutööstuse, Voki katlamaja,
Kaalukoja kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine“.
Detailplaneeringuga on hõlmatud järgnevad katastriüksused: Voki katlamaja (katastritunnus 63601:002:0043),
Supluse (katastritunnus 63601:002:0041), Pühajärve puidutööstus (katastritunnus 63601:002:0040), Vatu (katastritunnus

kohale) ürituste „Pühajärve Jaanituli“ ja „Retrobest Festi-

63601:002:0042) ja Kullipuidu alajaama (katastritunnus 63601:002:2480). Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasolevate krundipiiride muutmine, kruntidel hoonestusalade, ehitusõiguste ja hoonestamistingimuste määramine. Maa kasutamise otstarbeks
kavandati spordihoone- ja kompleksi maa, soojus- ja elektrienergia tootmise maa ja mootorsõidukite remondi- ja hooldusmaa. Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu
omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@otepaa.ee, 7668048.

tud tingimustele.

val“ reklaambänner.
n

dada ajavahemikuks 22. aprill - 14. juuli 2018. a spordiürituse „Pühajärve Swim&Run Weekend 2018“ reklaamtreiler Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt
ristmiku haljasalale vastavalt Maanteeameti poolt väljastan

n

Määrati andeka noore toetus summas 80 eurot

- 12. mail 2018. a Hollandi Kuningriigis Sneekis toimuval

Maamõõtja Tõnu Riivik
Tel 513 3962; 765 5497, e-post: Tonu.Riivik@otepaa.ee

Trükk: AS Kroonpress

Kinnitati Üllar Randmäe hajaasustuse programmi

lõpparuanne ja toetuslepingu täitmine.

August Soonbergile Liivimaa Noorteorkestri koosseisus 8.

Otepää Maamõõdubüroo on pikaajalise eksisteerimisega büroo, mis on asutatud 1994. a. Olime vabariigis
üks esimesi büroosid, kes hakkas kasutama digitaalset maamõõdu tehnikat. Teenusteks on maakorraldus ja
geodeetilisete tööde pakkumine. Teostame katastriüksuste liitmisi ja jagamisi, piirimärkide otsimist ja taastamist. Teeme ehitusgeodeetilisi töid, hoonete ja rajatiste mahamärkimist, teostusmõõdistamisi, valmistame
geodeetilisi alusplaane.
Meil on hea teatada, et võtame kliente vastu uues, vastselt remonditud ruumis 300, lõunatiivas III korrus.
Võta ühendust või astu läbi, leiame lahenduse.

Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est

Kinnitati Ants Vaheri hajaasustuse programmi lõp-

paruanne ja toetuslepingu täitmine.

Otepää Muusikakooli õpilastele Heidi Soonbergile ja Karl

Otepää Maamõõdubüroo kolis

Otepää Teataja on Otepää valla tasuta jagatav
infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Anti mittetulundusühingule ABC Arendus (registri-

kood 80232658, aadress Anne 18a, Tartu linn) luba paigal-

n

Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1

Aksel Poderat 			
Gregor All 		

NAISSELTS 12. mail 2018. a toimuva ürituse “Ema-

“2019”.

roos, 14 liiget, koefitsient 1,0) 464,80 eurot.
n

“Pärismuspäev” korraldamiseks 300 eurot; 1.4 OTEPÄÄ

se määramine“ punktis 1 aastaarv “2018” aastaarvuga

koefitsient 1,0) 1029,20 eurot; 1.2 mittetulundusühing
Otepää Muusikaühing (puhkpilliorkester, 25 liiget, koe-

dusühing KARUKÄPP 22. aprillil 2018. a toimuva ürituse

ralduse nr 2-4-282 „Hoolduse seadmine ja hooldajatoetu-

teaiatoidu toetus ühele 3- ja enamalapselistele perele.
n

AMETLIK INFO
Kevadkontsert” korraldamiseks 300 eurot; 1.3 mittetulun-

Otepää Vallavolikogu istungil

n

26. aprill 2018

Juustest, juustust ja juriidikast

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

XIII Euroopa Noorte Muusikafestivalil osalemiseks.
n

Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1

OSAÜHING Kakulaane 9. juunil 2018. a toimuva ürituse
“Vabariiklik Meesteklubide Kokkutulek” korraldamine 900 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Raabe Muusik 3.
veebruaril 2018. a toimunud ürituse “Puka meesansambli
juubel” korraldamine 375 eurot; 1.3 Mittetulundusühing
Otepää Kinnaspunkt 19. mail 2018. a toimuva ürituse
“Perepäev” korraldamine 250 eurot; 1.4 seltsing “Rõõmu-

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 10. mail.

AMETLIK INFO

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

O T E P Ä Ä

26. aprill 2018

Novabildi kaebus Otepää valla vastu jäi rahuldamata

150 eurot.
n

Määrati külaseltsidele toetus järgmiselt: 1.1

Mittetulundusühing Neeruti külaselts 750 eurot; 1.2
Kastolatsi külaseltsing 650 eurot; 1.3 MTÜ ARULA

2015. aasta kevadel kuulutas Otepää vallavalitsus välja
lihthanke ehitaja leidmiseks Otepää vallamaja akende
väljavahetamiseks. Lihthanke tulemusena tunnistati edukaks Novabild OÜ poolt esitatud pakkumus
summas 38 613,39 eurot ilma käibemaksuta.

KÜLASELTS 500 eurot; 1.4 Mittetulundusühing
P-Rühm 450 eurot; 1.5 MITTETULUNDUSÜHING
PILKUSE KÜLASELTS 400 eurot.
n

Nimetati Otepää valla liikmelisusega korteriühis-

tutes Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks
Mairo Kangro. Tunnistada kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 11. septembri 2017. a korraldus nr 2-4-457 „Korteriühistutes liikmeõiguste teostaja nimetamine”.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 5. märtsi 2018. a

korralduse nr 2-3-88 „Osaühingu Puka Vesi osakapitali suurendamine“ punkti 3 ja sõnastati see järgmiselt:

Akende vahetamine algas sama aasta suvel. Tööde
tegemiste käigus, kui oli juba 17 akent paigaldatud,
selgus, et paigaldatud akende mõõdud ei vastanud hankedokumentides esitatud nõuetele ning Otepää Vallavalitsus peatas tööd.
Otepää Vallavalitsus andis Novabild OÜ-le võimaluse viga parandada, kuid ettevõtte leidis, et paigaldatud
aknad vastavad hankedokumentides esitatud nõuetele.
Kokkulepet ei saavutatud ja Otepää Vallavalitsus
pöördus vaidluse lahendamiseks 2016. aasta kevadel

Tartu Maakohtusse.
Tartu Maakohus jättis oma 27. märtsi 2017 otsusega vallavalitsuse kaebuse rahuldamata. Otepää Vallavalitsus esitas sellele apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtusse.
Ringkonnakohtu otsusega tühistati Tartu Maakohtu otsus. Ettevõte kaebas kohtuotsuse edasi Riigikohtusse, mis jättis ettevõtja kaebuse rahuldamata.
Seega on jõustunud kohtuotsusega Novabild
OÜ-lt Otepää valla kasuks välja mõistetud põhivõlg 24726,26 eurot, viivised 3587,68 eurot ja alates
24.10.2017 viivised 8% aastas põhivõla summalt so
5,42 eurot päevas.
Monika Otrokova

“3. Osa eest tasumine toimub rahalise sissemaksega
summas 148650 eurot osaühingu Puka Vesi arveldusarvele nr EE131010220270234227 AS SEB Pank hiljemalt
30. aprilliks 2018.

Hajaasustuse programmi 2018.
aasta taotlusvoor on avatud
Alates 9. aprillist on vallakodanikel võimalik esitada hajaasustuse programmi taotlusi. Taotlus
koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb
esitada hiljemalt 11. juunil 2018 allkirjastatuna
paberil või digitaalselt.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada
hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Kontaktisikud Otepää vallas:
Otepää ja Nõuni piirkonna – Mairo Kangro, mairo@otepaa.ee, tel 53 033 035;
Sangaste piirkonnas – Priit Areng, priit.areng@
otepaa.ee, tel 50 22 316;
Puka piirkonnas – Lea Madissov, lea.madissov@
otepaa.ee, tel 51 87 285.
Lisainfo ja taotluste dokumendid: www.otepaa.ee.
Monika Otrokova

Pühajärve Põhikool
kuulutab välja konkursi 2018-2019
õppeaastast järgmiste ametikohtade
täitmiseks:
klassiõpetaja		
õppealajuhataja
sotsiaalpedagoog

1,0 ametikohta,
0,5 ametikohta,
0,5 ametikohta.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus. Avaldus ja
CV saata aadressil: kool@pyhajarve.edu.
ee 25. maiks 2018. a.
Info 5076 285 või kool@pyhajarve.edu.ee.

1. mail kell 11.00
V südamematk ümber Pühajärve
Kogunemine kell 10.45 Otepää keskväljakul.
Talgukuu käigus korjame matkaraja prügist
puhtaks!
Jalga mugavad jalanõud, kaasa veepudel ja
seljakott ampsude jaoks!
Ootame teid rõõmsal meelel ja sõpradega!
Matka pikkus on ca 17 km.
Matka toetab Otepää Vallavalitsus.
Lisainfo: Ene Prants, 5176599.

Tähelepanu!
Otepää Vallavalitsuse lahtiolekuajad:
E-N kell 8.00-17.00
Lõuna kell 12.00-12.30
R: kell 8.00 - 14.00 (ilma lõunata).

Otepää valla
teenuskeskuste lahtiolekuajad

rullid” 21. aprillil 2018. a toimuval üritusel “Valgamaa
pensionäride kevadpidu Ala rahvamajas” osalemiseks
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LUGEJA
KIRJUTAB

Haldusreformi järgselt oleme juba mõnda aega harjumas uue Otepää vallaga. Olukord on uus igatpidi ühine eelarve, muutunud vallastruktuur, haldusreformi aegsed ümberkorraldused/tegevused jms.
Uus ühinenud vald on toonud muutusi ka vallaelu
korraldamises. Tekkinud on uudsed teenuskeskused
ja loodud on ka uus ühine kultuuriasutus Otepää Kultuurikeskused. Aeg näitab, kuidas need toimivad ja
end õigustavad, kuid loota on, et kõik sujub kenasti ja
vallaelanikud ka positiivset mõju tunnevad. Volikogu
on samuti töösse sisse elanud ning moodustunud on
nii koalitsioon kui ka opositsioon, kelle vahele ka esimesed intriigidki peetud - mis on paraku demokraatliku valitsemiskorra vältimatu osa. Aga eks ajapikku
loksuvadki poliitilised „jõujooned“ paika ning vallaelu
läheb mõistliku rütmiga edasi.
Hea meel on tõdeda, et ühinemiskokkuleppest (RT
IV, 30.12.2016) on suuresti kinni peetud ning iga piirkond saab haldusreformi käigus kokkulepitud tegevused tehtud. Nii ka Nõuni küla, kuigi Otepää valla
eelarvest sai lugeda, et investeering rannaala kordategemisse tuleb mitmes jaos erinevatele aastatel, aga
vähemasti tuleb.
Haldusreformi käigus aga sai mõnigi pikalt oodatud
tegevus tehtud. Nõuni osas kiirenes oluliselt kultuurimaja renoveerimine (kogukulu ca 135 000 eurot),
aga ka veetrasside rekonstrueerimine (5.a kogukulu
ca 405 000 eurot). Veetrasside viimases etapis liideti
terviksüsteemi Kaasiku elamud, reservpuurkaev, algkoolikinnistu ning loodi perspektiivne liitumine töökojaalaga. Kõik tegevused said kenasti ka Otepää ja
Sangaste ühinemislepingusse kirja ning üllatusi ei
tohiks esineda. Algkoolikinnistu puhul on muidugi ka
ootus, et kunagi on võimalik sinna kaasaegne Nõuni
teadusturismi ja külastuskeskus ehitada, nii nagu seda
Palupera vallas kavandasime. Eks ajaga muidugi võib
muutuda kontseptsioon, kuid oluline on, et tekiks
mõnus kõigile avatud vabaaja veetmise koht. Täna
toimetab seal purjeklubi, kuid perspektiivi alal on, nii
et kui kellegi vähegi huvi ja tahtmist, võib piirkonna
arengus nii tegude kui ideedega kaasa lüüa.
Kuulda on ka olnud, et tegevuste elluviimise järgselt
on veetrasside osas päevakorras olnud ka garantiiküsimused, kuid seegi on asjade loomulik käik ning kui
midagi ongi tarvis kohendada, siis eks ehitusfirma selle
ka kenasti teostab. Mõneti on ilmselt see ka juriidiliselt probleemne, kuna Palupera valla õigusjärglane on
Elva vald, kes peaks neid asju ajama, kuid usun, et toimekas vallavalitsus leiab siingi mõistlikud lahedused.
Lisaks sai haldusreformi käigus tolmuvaba katte
Päidla-Hellenurme maantee 1,5 km. Kindlasti on
neid, kes pahandavad, miks ei tehtud terves ulatuses
või kahtlevad miks üldse tehti, kuid on ka neid, kes on
tehtuga rahul.
Selle tee tolmuvaba katte saamislugu on aga tege-

Haldusreformi järgne
mõtisklus
likkuses paljuski pikem kui haldusreform. Juba 2007.
aastal sai saadetud kirjad majandusministrile, seejärel
läbiviidud ka rahvapöördumine, mille läkitasime nii
Maanteeametile kui Teedevalitsusele, pöördumisele
kirjutas alla 101 piirkonna elanikku. Paraku aga riik
toona raha ei leidnud. 2015. a-l jõudis lõpuks Kintsli-Elva tee tolmuvaba katte ehitus teehoiu kavasse.
Esimene lõik ehitati valmis 2016. a-l ning ülejäänud
oli plaanis teostada 2017. a-l, kuid ka siin Maanteeameti plaan muutus ning töö lükati edasi käesolevasse
aastasse. Kui kõik kenasti läheb, saab see töö ka sel
suvel ilmselt tehtud. Päidla-Hellenurme lõiku (mis
oli 2007. a pöördumises nimetatud tee üks osa) aga
teehoiu kavasse ei ole senini saadud, kuid kohalikele
elanikele on hea teedevõrk äärmiselt olulise tähtsusega. Vaadates ümberringi toimuvat, kuidas kruusateed lagunevad, pole ilmselt siingi küsimusi – riik on
kruusateedesse alapanustanud ning valdade jõuline
tegutsemine igati oodatud. Päidla küla sai aga teega
seotud mure koostöös Palupera valla ja Maanteeametiga lahendatud, piirkonna elanikud ja tee kasutajad on väga tänulikud. Muidugi oli töö teostamisega
ka üksjagu pingutamist – kogemust tolmuvaba katte
ehitushanke korraldamiseks külal ja vallavalitsusel
polnud, puudus katendi paigaldamise ehitusprojekt
ning lisaks oli Otepää haldusreformi ühinemiskomisjon ülesandeks määranud, et ka Maanteeamet peab
omaosalusega panustama, seega tegemist jagus. Siinkohal võib tagantjärgi öelda, et Maanteeamet oli vastutulelik ning läbirääkimisi pidades said ka kõik esilekerkinud kitsaskohad lahendatud. Maanteeamet
koostas projekti, viis läbi hanke, teostas ehitusjärelvalve ning Palupera vallavolikogu andis nõusoleku.
Muidugi vajas see omajagu vabatahtlikku koordineerimist, aga töö sai tehtud ning täna võib tulemuse üle
rõõmu tunda – kõik tegevused on tehtud seaduslikult
ning reegleid järgides.
Kas Palupera vallal oli toona „laual“ ka teisi ettepanekuid kuidas haldusreformi aegset laenuraha efektiivselt kasutada? Jah, ettepanek tehti ka Nõuni kultuurimaja veel täiendavaks ehitustöödeks, kuid siinkohal oli argumendiks küsimus, kas ja kui palju vald
väiksematesse küladesse investeerinud on? Praktiliselt
üldse. Seega oli igati õigustatud ootus, et vald ka väiksemat küla tähele pani ning probleemi korral appi
tuli. Teisi Palupera valla territooriumil olevaid teid aga
toona kahjuks „laual“ polnud. Isiklikult toetan kindlasti, et terves Otepää vallas oleksid riigimaanteed
tolmuvaba kattega kaetud ning kohalikud vallateed
remonditud ja heas korras, kuidas seda saavutada on
muidugi iseküsimus.
Lõpetuseks tahan öelda – usun, et Otepää valla
elanikud väärivad head elukeskkonda ning kohalikel
elanikel on siin oluline roll. Tuues välja kitsaskohti
ning neist ka avatult rääkides leitakse koostöös riigi ja
vallaga ka parimad lahendused. Lüües ise kaasa elukeskkonna kujundamisel, on lootus saada see, mida
soovitakse.
Ermo Kruuse

PUKA TEENUSKESKUS
(ENDINE PUKA VALLAMAJA,
PUKA ALEVIK, KOOLI TN 6)
Lahtiolekuajad: E,T 8.00-16.00;
R 8.00 -14.00, K 13.00-17.00,
üldtelefon: 766 8443.
Teenuskeskuse juht: Lea Madissov,
tel. 766 8443.
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee.
Teenuskeskuse majandusspetsialist
Kalev Mekk, tel. 516 4931. E-post: Kalev.
Mekk@otepaa.ee.
Teenuskeskuse sekretär-asjaajaja Lea
Treesi vastuvõtuajad: E-T 8.00-16.00.
E-post: Lea.Trees@otepaa.ee.
Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikk, vastuvõtt Puka Teenuskeskuses kolmapäeviti
09.00-13.00.
Hooldustöötaja Evelin Petter,
tel. 5308 3023.

SANGASTE TEENUSKESKUS
(ENDINE SANGASTE VALLAMAJA,
VALGA MNT 7, SANGASTE ALEVIK)
Teenuskeskuse sekretär-asjaaja Lea Treesi
vastuvõtuajad: K-N 9.00-16.00.
Lea.Trees@otepaa.ee, tel. 766 8040.
Teenuskeskuse juht Priit Arengu vastuvõtuajad: K: 8.00-16.00. E-post: Priit.
Areng@otepaa.ee,
tel. 502 2316.
Ehitusspetsialisti Peeter Aunapu vastuvõtuajad 10.00-16.00 E-post: Peeter.Aunapu@otepaa.ee, tel. 5811 5200.
Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vastuvõtuajad T: kell 9.00-16.00. Muul ajal
kohtumine telefoniteel eelnevalt kokkuleppida. Tel. 76 68 046; 52 47 930. E-post:
Pille.Sikk@otepaa.ee.
Majandusspetsialist Rein Areng tel. 516
0163, E-post: Rein.Areng@otepaa.ee.

NÕUNI TEENUSKESKUS
(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)
Info: Kalev Lõhmus, tel. 513 9071.
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee.
Sotsiaaltööspetsialist Pille Plinte vastuvõtt N: 14-17, R: 9-14 Nõuni raamatukogu arvutiruumis (sisenemine kultuurimaja
poolsest uksest). Teistel päevadel vastuvõtt eelnevalt kokku leppida.
Info: Pille.Plinte@otepaa.ee.

Otepää valla koolide
1. klassidesse vastuvõtt 2018
Head lapsed ja lapsevanemad!
Vastuvõtu info ja põnevat lugemist
koolide tegemiste kohta leiate koolide kodulehtedelt.
Avaldused esitatakse ainult kooli.

Otepää Gümnaasium:
www.nuustaku.edu.ee
Pühajärve Põhikool:
www.pyhajarve.edu.ee
Keeni Põhikool:
www.keeni.edu.ee/kool/
Puka Keskkool:
www.puka.edu.ee
10. klassidesse vastuvõtt
2018
Otepää Gümnaasium:
www.nuustaku.edu.ee
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Kultuurikalender
EESTI VABARIIK 100 OTEPÄÄ VALLAS
SÜNDMUSED

10. jaan.-28. aprill Pühajärve Raamatukogus raamatusündmus ,,40 tundi ettelugemist“ Pühajärve kooli
õpilastele.
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni ühine kingitus.
aprill 2018 Pühajärve Põhikoolis istutamistalgud
,,Eesti 100 tamme“. 2013. aastal kasvama pandud
tammetõrudest on kasvanud pisikesed puud. Aeg
on küps kinkida need Eesti Vabariigile.

NÄITUSED
7. veebruarist
Otepää Gümnaasiumi raamatukogus ,,Eesti Vabariik 100 – XX sajandi raamatud”
– raamatunäitus.
12. veebruarist
Otepää Gümnaasiumis kooli õpilaste kunsti-, käsitöö- ja tööõpetuse näitused.
12. veebruarist Otepää Kultuurimajas näitus „Pildid
klaasidelt“, külastada saab ürituste ajal.

OTEPÄÄ KULTUURIMAJAS
lisaks ülaltoodutele
27. aprillil kell 19
Vana Baskini Teatri tragikomöödia
„Öökuninganna“.
Osades: Helgi Sallo,
Roland Laos, Raivo Mets/ Eero Spriit/ Allan Kress.
Pilet 16/14 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää
Turismiinfokeskuses. AVATUD KOHVIK!
28.aprillil kell 13.30 Otepää Linnamäe talgute raames
Brigita Murutari ja Paul Neitsovi õdus kontsert!
5. mail kell 13
Otepää valla Laulukarussell 2018.
Tule ja ela kaasa!
6. mail kell 12 Otepää valla sünnikirjade jagamine
„Unenägu“.
12. mail kell 18
Emadepäeva kontsert „Läbi ema
silmade ja südame...“, Otepää valla aasta ema
tunnustamine, muusikaga rikastab USA džäss ja
blues bänd „Myrna Clayton Experience“. TASUTA!

O T E P Ä Ä
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Naiskoor Helletajad tähistas kontserdiga 5. sünnipäeva
Laupäeva, 14. aprilli lõunapaiku oli Nõuni kultuurimaja ümbrus täidetud tihedalt autodega.
Saabusid pidulikult sünnipäevalapsed. Majast
kostus lõbusat nalja, naeru, hääleharjutusi ja isegi
tantsusamme.
Kell 16 laulis naiskoor Helletajad peo avatuks.
19 naist moodustasid kaks laulurivi ja nende ette
astus dirigent Merle. Saalitäis rahvast kuulas hiirvaikselt ning polnud aplausiga kitsi kui esitusele
tulid nii rahvalaulud, laulupeol kõlanud laulud,
UMA peo laulud kui ka lihtsalt viie aasta jooksul
armsaks saanud laulud.
Laul teeb rinna rõõmsaks, lahkeks, mõnusaks
– võib küll öelda kõigi inimeste kohta, kes muusikaga sõbrad. Kus sa sellega, vahepeal tõid külalised tantsu-, pilli-, laulu- ja tänusõnu ning lilli ja
kingitusi külakostiks. Sünnipäevalapsi tervitasid
oma maja laululapsed Elerin ja Gretely, Lõbusad
lesed, Karupojad, Pääsusilmad, Mathilded. Eriti
sooja aplausi osaliseks sai kõhutantsija Annika,
kes alustas 6aastaselt ning nüüd on juba noor
neiu. Mõned lauljad tegid lausa moedemonstratsiooni, vahetades lauluriided tantsuriiete vastu
ning siis jälle tagasi lauluriiete vastu. Kõrva paitas
Vladimir Karjalaineni klaverisaade.
Sünnipäevakontserdi lõpp oli äge, naiskoorist
sai segakoor. Liitusid kõik endised lauljad, Paide
Meeskoori esindus ning kõlas „Ta lendab mesipuu
poole”. Nii nagu sünnipäeval ikka, pakuti torti-kohvi, tänati toetajaid, aeti lihtsalt juttu.
Oh te olete tublid naised, olete küll alles
viiesed, aga saavutused on suured. Suur tänu

teile! Palju tööd igal kolmapäevaõhtul, nii mõnigi
meelelahutus jäi käimata. Jääb silma, et teil on
väga toetavad pered ja sõbrad ning teie naistel
on väga positiivne ja sõbralik omavaheline läbisaamine.
Naiskoor Helletajad on põnev kooslus, kokku

saadi Palupera vallas, praegu ollakse Elva valla
„hingekirjas”, aga pooled lauljad on Otepää
vallast. Sõltumata sellest, kuidas liideti omavalitsusi, liidab laululust vallapiiridest olenemata.
Laulusõbrast kontserdikülastaja

Otepää Kultuurikeskused võtab tööle:
Otepää kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja
Töö kirjeldus:
* piirkonna kultuurielu korraldamine ja tegevuskava koostamine, lähtuvalt kohalikust kultuuriruumist
ja traditsioonidest,
* koostab Otepää kultuurimaja sündmuste nädala-, kuu- ja aastaplaanid,
* tegeleb huviringide ja Otepää kultuurimaja sisutegevuse organiseerimisega,
* aitab kaasa kultuurisündmuste ettevalmistamisel ja läbi viimisel,
* korraldab reklaami- ja piletimüüki,
* teeb ettepanekuid kultuuritegevuse arendamiseks Otepää kultuurimajas,
* koordineerib saalide ja ruumide kasutusaegade reguleerimist ning väljarentimist.
Nõudmised kandidaadile:
* eelnev töökogemus kultuurivaldkonnas,
* orienteerumine kultuurivaldkonnas ka projektide kirjutamine,
* eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil,
* hea analüüsioskus ja tulemuste prognoosimisvõime,
* hea suhtlemis- ja koostööoskus,
* hea esinemisoskus.
Omalt poolt pakume:
* vaheldusrikast ja huvitavat tööd,
* sõbralikku kollektiivi,
* eneseteostamise ja -täiendamise võimalus antud valdkonnas.
Kandideerimiseks saata hiljemalt 07.05.2018. a oma CV ja motivatsioonikiri e-maili aadressile:
jorma.riivald@otepaa.ee. Lisainfo tel: 58454870.

11. mail kell 18.30 Nõuni kultuurimajas
KONTSERT "Sulle laulan oma kaunimad laulud, sulle tantsin oma toredamad tantsud
armas ema, vanaema, naabritädi..."
Toimub ka traditsiooniline tordioksjon.

26. aprill 2018

OTEPÄÄ GÜMNAASIUM

Kulbitäie kaupa või igaühele oma?

Aitäh naabritele!
Otepää Gümnaasiumi õpetajad ja gümnasistid tutvustasid meie kooli veebruaris Tartus
Intellektikal ja märtsis Valga haridusmessil „Vali
nutikalt!“. Meie, Dyavolessa-Maria Kuittinen,
Kerttu-Liis Levin, Karl Gustav Krüünvald ja Taavi
Koppel, lõpetame kevadel põhikooli ja oleme
seisukohal, et Otepää Gümnaasium on väärtuslik nii põhikooli kui gümnaasiumina. Et seda
seisukohta jagada, käisime koos kommunikatsioonijuhiga märtsikuus mitmele naaberkoolile
meie võimalusi tutvustamas.
Meile kui üsna suure kooli õpilastele oli igas
koolis midagi tuttavat ja midagi uut. Palupera
põhikool kui vana mõisakool jäi silma kodususega, Kuldre koolis kutsus õpilasi tundi sama
helin, mis meidki. Pühajärve põhikooli õpilased
küsisid väga arukaid küsimusi. Puka üheksandikke aga häiris kehv bussiühendus Otepääga.
Kõikide koolide ühisosa oli lahke vastuvõtt nii
õpetajate kui õpilaste poolt. Oma kooli esindades
avardasime enda silmaringi ning saime teada, et
igal koolil on oma õhkkond ja väärtuslik eripära.
Aitäh Puka, Palupera, Kuldre ja Pühajärve koolile külalislahkuse eest!

Igal aastal kuulutab Otepää Teataja vahel kevadet ka Otepää Gümnaasiumi
erileht. Palun – siin see jälle ongi!
Koolist võib rääkida kõikvõimalikke lugusid,
lillelapselikest paduakadeemilisteni või riigieksamitest tegeliku hariduseni – selleni, mida päriselt elu jooksul taas- ja korduvkasutada saab
ning seejuures üldse mõõtma ei peagi.
Kool võib olla seejuures hea ja usaldusväärne väga mitmel moel, sest seda „päris õiget“,
universaalset ehk kõigile ühtmoodi kohalduvat
hariduse mõõdet ei ole olemas. Elu küsib hakkamasaamiseks oma, ühiskond oma, lemmikvaldkond ärgitab uurima ja otsima ka siis, kui koolimaja uksed selja taga ammu sulgunud on.
Kool on endiselt haridustempel ja teadmiste
kogumise koht, kuid ka eluviisi teejuht ja väärtuste elamise paik. Sestap leiad selle lehe veergudelt lugusid nii meie liikumistegevustest ja sellega
seotud tulevikuplaanidest, „rohelise“ ja toimeka
eluviisi stiilinäiteid ning loomise lugusid.
Põnevatest ja hästi õnnestunud loovtöödest
või praktilistest töödest, mis sellel kevadel koolis
kaitsti, ei jõua selle lehe vahel täielikku ülevaadet anda. Aga hea näitena võib välja tuua 11.b
klassi õpilase Katre Krüünvaldi praktilise tööna
renoveeritud tigudiivani või Karl Karl Aarne
Vihma loodud Vikipeedia artikli Otepää piirkonna kohta, mille ta tegi vabariigi juubeliaastale pühendatud projekti Miljon+ raames. Teiloora Ojaste tegi oma praktilise tööga kummarduse nii oma loovuseõpetajale Ave Kruusmaale
kui Karupesa Team’ile, kujundades ja luues
ainulaadsed karikad suusahooaja lõpetamiseks.
Gümnasistid seadsid sel aastal endale nii uurimis- kui praktiliste töödena kõrgeid eesmärke ja
saavutasid ka auväärseid tulemusi. 8. klassides
leidus samuti ettevõtlikke noori, loovtöödena
valmisid nii aiamööbel, vaip kui näiteks esinduslik liblikakogu koos selle juurde kuuluva õppematerjaliga. Julgemad, nt Annabel Täär (11.b)
Katrin Rüütli (11.a) ja Liisi Ruuven (8.a) panid
ennast proovile õpetajatena ning said selle rolliga ka kenasti hakkama.
Vabariigi juubeliaastal on kombeks Eestile kingitusi teha, oma panuse andis ka Otepää
Gümnaasium. Enamik nendest lugudest –
ajarännaku lugu, vaiba lugu, juubelikontserdi

Emakeelepäeva viktoriin algklassidele.

lugu jt – on juba leheveergudele jõudnud, kuid
selles lehes kirjutab õpetaja Peeter Mändla
lisaks ka pesakastide loost.
ISKU omakorda tegi kingituse meile, tegelikult jagus meile 1/5 nende kingitusest Eesti
koolidele Eesti sünnipäeva puhul. Seegi kingitus on tänaseks kuju võtmas: osa sellest jõuab
muusikaklassi sisustama ja osa algklasside
hoonesse.
On lugu ka sellest, kuidas peaks kooliga kohanema üks kooliuusik ning mis iseloomustab
meie tänaseid 4. klasside õpetajaid, kes kohe-kohe taas 1. klasside ette jõuavad. Samuti selgub,
et teadust teha polegi nii keeruline, vaja on vaid
„natuke ideed“ ja pealehakkamist.
Värskeid tuuli tõi kooliellu kahenädalane
kevadvaheaeg, mille jooksul jõuti nii mõndagi ja
naasti puhanuna, särasilmsena, põnevaid elamusi jagus teistelegi jagamiseks. Selgub, et meil on
üle vabariigi ka järgijaid, kes järgmisest õppeaas-

Foto: Terje Aasaroht.

tast sama mudelit rakendama asuvad. Milliseid
võimalusi pakkus vaheajaks kool, sellest kirjutab
õpetaja Terje Aasaroht.
Minu lemmiklugu on meie uuest riigikaitseõpetuse õpetajast Avo Veskest, ja seda just
tema sõnumi pärast, mida ta teiegagi siinkohal
jagab. Õpetaja Tiia Lehismetsa emakeeleloo
ja õpetaja Avo isamaalise kasvatuse loo taustal
saab rahulikul meelel üldistada, millist haridust
üks kool võiks pakkuda ning mida üks haridust
väärtustav inimene tegelikult tegema peaks.
Kulbiga-kõigile-võrdselt või igaühele oma,
sellele küsimusele peaks iga haridust väärtustav inimene igapäevaselt enese seest vastuseid
otsima. Kool pakub selleks võimalusi ja valikuid.
Õnnelikku aega koolirahvale ja tuult purjedesse igale loovale ideele!
Külle Viks,
Otepää Gümnaasiumi direktor

Otepää Gümnaasium liigub

K

es ei oleks kuulnud lauset Liikumine on
ilu pant!? Nutiajastul võib öelda Liikumine on elu pant, sest üha rohkem inimesi veedab aega nutiseadmes, mis liikumisharjumustele just kasuks ei tule. Ilmselt on
mainitud algse ütlusega tuttavad nii noorem
kui vanem põlvkond, aga just noortel on
raskem end moodsast maailmast lahti kiskuda
ja lihtsalt liikuda.
Kui palju liikumist on parasjagu? Maailma
Terviseorganisatsiooni (WHO) liikumissoovitus lastele ja noortele vanuses 5-17 eluaastat on
60 minutit iga päev. Tartu Ülikooli Liikumislabori 2015. aasta uuringust tuleb välja, et vaid
24%-l Eesti 7-13-aastatest lastest on päevane liikumisaktiivsus piisav. WHO 2016. aastal
läbi viidud ja 42 riiki hõlmanud rahvusvahelises
kooliõpilaste tervisekäitumise uuringus on Eesti
11-aastased lapsed päevase liikumisaktiivsuse
poolest alles 36. kohal. Eesti Haigekassa koolitervishoiu aruannetest võib lugeda, et aastatel 2004-2015 on kahekordistunud ülekaaluliste laste osakaal. Eeltoodu on mõtlemapanev ja
muret tekitav, kuid mitte lootusetu.
Otepää Gümnaasiumis on liikumisest alati
lugu peetud. Korraldatakse spordipäevi, kogu
kooli matkasid, jürijooksu, osaletakse arvukatel spordivõistlustel, paljud õpilased on leidnud
endale huvitegevuse just liikumise valdkonnast.
Nii sellel kui eelmistel õppeaastatel on liikumisse panustanud mitmed gümnasistid, kes
on gümnaasiumiastme praktilise töö raames
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kaasõpilastele liikumisvõimalust pakkunud. Sel
õppeaastal on toimunud näiteks viiest etapist
koosnev jooksusari algklassilastele Katrin
Rüütli ettevõtmisel, pallimängude treeningud
koos minikorvpalliturniiriga keskastme õpilastele Romet Reino ja Jasper Mannase juhendamisel ning Eestis võrdlemisi tundmatu spordiala, Sepak Takraw meistrivõistlused kesk- ja
gümnaasiumiastmele. Viimase eestvedajateks
olid Kaur Nukka ja Aleksander Alev.
2018. aasta jaanuaris sai meie kool kutse kandideerida programmi Liikuma Kutsuv Kool
(LKK). Eestvedajaks on Tartu Ülikooli Liikumislabor. LKK programmi eesmärk on pakkuda
koolidele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid, et lapsed saaksid rohkem liikuda, et
vahetunnid oleksid põnevamad, et ainetundides
oleks rohkem aktiivset tegevust ning et koolimaja ja selle ümbrus innustaksid liikuma.
Otepää Gümnaasiumi meeskond otsustas
kandideerida. Suur oli rõõm, kui tuli teade, et
kool on valitud LKK programmi uute osalejate hulka. Oleme programmis esimene kool
Valgamaalt. 2016. aastal alustas Eestis liikumistegevuste pakkumisega kümme võrgustikukooli. Tänaseks on neist saanud mentorkoolid. Ühe mentori, Antsla Gümnaasiumi juures
käisid kogemusseminaril õpetaja Karmen Lauk
ja 9.b klassi õpilane Dyavolessa-Maria Kuittinen.
Antsla Gümnaasiumis on koolimajas 250-meetrine “VUNKrada”, mis koosneb 15 punktist.

Kerttu-Liis Levin
Otepää Gümnaasiumi 9. b klassist

ISKU kingitus
Otepää
Gümnaasiumile
Möödunud aasta 30. novembrini oli Eesti koolidel võimalik osaleda ISKU EV100 algatuses “Igale
lapsele korralik mööbel!”. Soome mööblitootja
ISKU oli otsustanud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks teha kingituse Eesti koolilastele, panustades ajavahemikus 24.11.2017 - 24.02.2018 igalt
nendelt tehtud ostult 3% Eesti üldhariduskoolide
õpikeskkonna hüvanguks.
Otepää Gümnaasiumi õpetaja Merlin Jalajas registreeris osalejaks ka meie kooli. Märtsis
saabuski tema postkasti kutse pidulikule üritusele Tallinnas ISKU esinduspoes. Otepää Gümnaasium oli algatuse raames võitnud klassitäie
mööblit. Me ei uskunud seda uudist isegi veel
Tallinnasse sõites. 12. märtsil, kui võitjad pidulikult välja kuulutati, jõudis kingituse suurus meie
teadvusse.
Auhinnatseremoonial ütles ISKU Baltics Eesti
tegevjuht Aidas Barkauskas, et laste õpikeskkond
on hariduse omandamisel oluline tegur ja see
oli koht, kus ISKU sai oma panuse anda. Otsus
suur kingitus Eesti Vabariigi 100. juubeliks teha
tuli kergelt. “Oleme rõõmsad, et konkursil osales
216 kooli üle Eesti. See näitas, et meie kingitus
läks korda,” ütles Barkauskas.
Suur aitäh ISKU-le toreda kingituse eest, mis
jääb koolile lisaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale meenutama ka Otepää Gümnaasiumi
110. sünnipäeva.
Anneli Vetka,
Otepää Gümnaasiumi õppealajuhataja

Dyavolessa-Maria Kuittinen Antsla
Gümnaasiumi ronimisseinal.
Foto: Karmen Lauk

Igas punktis on liikumisega seotud ülesanne
ning seda saavad läbida kõik soovijad. Koolis on
ka vastava koolituse saanud õpilastest mängujuhid, kes viivad läbi erinevaid mänge õue-ja liikumisvahetundides.

Otepää Gümnaasium hakkab selle õppeaasta kevadest katsetama sisustatud õue- ja liikumisvahetunde. Pika söögivahetunni ajal on
teatud nädalapäevadel tegevusi erinevatele
vanuseastmetele. Õpilastel tasub jälgida reklaami kooliraadios ja stendidel.
Hakkame koos aktiivselt liikuma!
Anneli Vetka,
Otepää Gümnaasiumi õppealajuhataja
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Otepää Gümnaasiumi riigikaitseõpetaja Avo Veske
Avo Veske on Otepää Gümnaasiumi riigikaitseõpetaja. Ta on
48-aastane kolonelleitnant, tartlane, kolme lapse isa, abikaasa. Avo Veske on veerandsada aastat töötanud Eesti kaitseväe struktuurides erinevates ametites (rühmaülemana,
pataljoniülemana, õppejõuna jne) nii Tartus, Võrus, Tallinnas
kui Belgias. Täna on ta Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste
täiendõppekeskuse juhataja.
Lisaks Otepää Gümnaasiumile õpetab ta riigikaitseõpetust
Valgamaa Kutseõppekeskuses ja Antsla Gümnaasiumis.

Otepää gümnasistid külas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes.

Avo Veske
Tartu rahu
97. aastapäeval
Tartus kõnet
pidamas.
Foto Ove Maidla

Mis on riigikaitseõpetuse kui õppeaine
eesmärk?
Riigikaitseõpetuse kui aine eesmärke on
mitmeid – igaühele oma. Riigile on tähtis teadlike ja Eesti Vabariiki hindavate kodanike juurdekasv. Õpetaja jaoks on tähtis, et õppijate teadlikkus ja maailmapilt avarduks. Õpilased soovivad uusi teadmisi ja kogemusi. Lapsevanemad
aga ootavad distsipliini ja n-ö mehistumist. Seega
ei saa vaadata riigikaitseõpetuse eesmärki ainult
riigi ja selle kaitse temaatikast lähtuvalt. Minu
jaoks on oluline see, et noor inimene mõistaks,
miks Eestit on vaja kaitsta ja kuidas saab tema
panustada sellesse. Lisaks pean tähtsaks viia
õpilasteni arusaam, et Eesti on osa suuremast
rahvusvahelisest süsteemist.
Rääkige selle õppeaine olemusest?
Riigikaitseõpetus koosneb kahest võrdsest olulisest tegevusest. Üks on klassis õppimine – uute
teadmiste saamine ja nende põhjal seoste loomine. Õpilane peaks hakkama mõistma, kuidas
tekivad kriisid maailmas, mis elementidest on
riigikaitse üles ehitatud, missugune on Eesti
geopoliitikast tulenev roll Euroopa Liidus ja
NATO-s. Teine oluline külg on praktiline tegevus. Kevadel külastasid Otepää gümnasistid
Taara kasarmuid. Lisaks Kuperjanovi pataljoniga tutvumisele võtsid õpilased osa esmaabi tundidest, rivitunnist ja said teada, mis toimub päris
lahinguväljal siis, kui sõdur haavata saab.
Sellele jätkuks ootab juunikuus Otepää
gümnasiste sealsamas kolmepäevane riigikaitselaager. Noored saavad kogeda sõduri päevarutiini, ööbimistingimusi ja osa võtta erinevatest
treeningutest. Laagri jooksul õpitakse sõjalisi
oskusi, näiteks metsas ööbimist, orienteerumist,
lahingrelvadest laskmist.
Mida peate õpetamise juures oluliseks?
Kõige olulisem on anda õppijale teadmine, et

omandatu on tulevikus vajalik. See muudab
õppija motiveerituks ja läbi selle õppimise efektiivseks. Õpilastel peab tunnis huvitav olema. See
on ilmselge. Samas nii mõnigi kord kipub meelest
ära minema, et ka õpetajal peab olema huvitav.
Planeerin oma tegevust nii, et iga tund oleks ka
mulle endale põnev. See võib olla uue materjali
lisamine loengusse või praktiline tegevus, kuhu
on ka võistlusmoment lisatud. Väga oluliseks
pean õppeainete lõimimist. Mida enam õpilased mõistavad, kuidas erinevates ainetes saadud
teadmised elus rakenduvad, seda kergem on neid
ka meelde jätta. Mulle väga meeldib, et tegemist
on arvestusliku vabaainega. Kohustuslikkus nagu
ka halb hinne ei motiveeri kedagi.
Käimas on EV 100 aasta. Kas meie noored
on isamaalised?
Isamaalisus kasvab välja erinevatest komponentidest: teadmistest ajaloo, kultuuri kohta, suhtumisest meie olevikku, minevikku, eestlusesse, tahtest olla väärikas eestlane, perekonna ja
sõprade väärtushinnangutest ja muustki. Isamaalisust ei saa kasvatada kontrolltööde ega hinnetega. See peab ise inimeses kasvama. Vaadeldes tänaseid noori, saab öelda, et meie noortel
on isamaatunnetus ja seetõttu ka huvi riigikaitse
vastu üldiselt olemas.
Rääkige oma ootustest õpilastele?
Et keskkonda, kus elame, paremini tunda, peaksid noored rohkem uudiseid kuulama ja end
maailmas toimuvaga kursis hoidma. Oleme ju osa
suurest süsteemist ja seda tundmata ei ole võimalik reaalsust adekvaatselt tajuda. Oskus teoreetilisi või varem õpitud praktilisi teadmisi uues ja
veidi teises situatsioonis rakendada jätab soovida.
Samuti on kurb, et õpilased ei taju, et neile õpetataksegi täna koolis seda, mida tulevases elus
tõesti vaja läheb. Mina ei viitsinud koolis füüsikat
õppida. Aastakümneid hiljem mõistsin, et sõjapidamisviiside arengus oli suur osa just füüsika-

teadmistel. Ajalool, mis kooli ajal tundus mõttetu
aastaarvude pähe õppimisena, on tänaseks oluline osa analüüsis, kuidas maailm on toiminud ja
kuidas see võib edasi toimida.
Kuidas sattusite Otepääle õpetajaks ja mis
teid motiveerib?
Otepääle tulin tööle MTÜ Riigikaitse Rügemendi kaudu. Logistilised ja juriidilised mured lahendab Riigikaitse Rügement. Minu ülesanne on
tagada efektiivne õppetöö.
Õpetama motiveerib vahetu kokkupuude
inimestega, kes pole seotud kaitseväega. Olen
Eesti Kaitseväes alates 1991. aastast ja tunnen, et
ilma suhtluseta sellest süsteemist väljapoole jään
ilma olulisest osast Eesti elus. Enda maailmapildi täiustamiseks on hea suhelda inimestega erinevatelt elualadelt. Lisaks motiveerib enese pidev
täiendamine. Igas klassis on huvitavaid inimesi
ja nende õpetamine annab võimaluse iseennast
harida.
Kas teil on ka mõni hobi väljaspool
militaarmaailma?

rahulikult loodust nautida koos oma karmikarvalise taksiga. Jahindus ei ole minu jaoks ainult
laskmine, vaid ka looduse jälgimine ja loomade
toitmine.
Armastan ka head kirjandust, eriti teadusulmet ja müstikat. Viimasel ajal on mõnedki
unetunnid kulunud Jaapani sõjanduskultuurist
rääkiva teose „Shogun“ lugemisele. James Clavell
tutvustab selles teoses Jaapani keskaja poliitikat,
kultuuri ja sõjandustavasid eurooplase vaatenurga alt. Tänu sellele, et raamat on üsna mahukas,
leidub seal põnevust paljudele erinevate huvidega
lugejatele.
Kooliaasta hakkab lõppema. Andke
noortele mõni soovitus.
Igas vanuses noortele tahan soovitada: ärge
seadke oma silmaringile piire. Tundke huvi
erinevate valdkondade vastu. Lugege kõike astronoomiast kuni geenitehnoloogiani. Lugege palju,
käige avatud silmade ja kõrvadega ringi.
Olge aktiivsed uudishimu-uurimise-mõistmise ringis.
Intervjueeris Rita Arik

Üheks hobiks on jahipidamine. See on võimalus

Külas riigikogulane Johannes Kert
Otepää Gümnaasiumil on kombeks endale külalisi kutsuda. 16. märtsil toimus 9. – 12. klassi õpilastele ühine ühiskonnaõpetuse tund. Õpetajaks oli seekord riigikoguliige
Johannes Kert, kes rääkis riigikaitsest ja julgeolekust.
J. Kerdi loeng innustas õpilasi julgeoleku peale mõtlema. Esineja rääkis, et Eesti on väga aktiivne Euroopa Liidus, NATO-s ja NATO idaparnterlusprogrammis.
Väikese uhkusega kuulasime, et oleme Aasia riikidele
oma küberkaitse saavutuste poolest eeskujuks ja panustame ka välismissioonide abil maailma turvalisuse tagamisse. Küsimusele, kas Venemaa on Eesti jaoks oht, vastas
riigikoguliige, et Venemaa on seda kogu aeg olnud. Kert
arvas, et Eesti püsimise nimel peame arvestama oma
geopoliitilise asukohaga ja tegema õigeid samme, et seesama positsioon meile saatuslikuks ei saaks.
45 minutit riigikogulasega möödus väga kiiresti. Nii
mõnigi õpilane sai oma küsimustele vastused. Mõne jaoks
oli tund aga sedavõrd mõtlemapanev, et just tekitas küsimusi.
Annabel Täär ja Geir Kudu
Otepää Gümnaasiumi 11.b klassist
Foto: Toomas Palmiste
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Kevadvaheaeg Otepää Gümnaasiumis
Suurel osal Eesti koolidest on vaheajad veebruaris ja aprillis.
Otepää Gümnaasiumi pere (vanemad, õpilased, õpetajad) otsustasid ühisel hääletusel, et parim variant kevadiseks puhkuseks on
kahenädalane vaheaeg märtsikuus. Hääletuse tulemus realiseerus esimest korda sel õppeaastal. Ilmad olid ilusad, kohalikud
mäed ja suusarajad pakkusid päikeselisi talvetegevusi. Mõnedki
pered võtsid ette puhkusereisi või tegid pikema külaskäigu vanavanemate juurde. Osa lapsi sai olla kodus ja lõpuks kevadtalvistest viirustest lõplikult kosuda. Kes aga soovis, võttis osa tegevustest, mida pakkusid vaheajal nii Otepää Gümnaasium kui
Avatud Noortekeskus.
Vaheaeg algaski teadmiste proovilepanekuga. Otepää
Gümnaasiumi raamatukogu korraldas ristsõnade lahendamise hommikupooliku. Õhtul oli võimalus vilistlase Robert Pihelga
juhendamisel saada teadmisi heli- ja valgustehnikast. Kes tundis,
et on vaja natuke sporti teha, võttis mõõtu vahvates teatevõistlustes
ja mängis korvpalli. Tantsupäeval said kõik huvilised õppida tantsuklubi JJ-Street juhendamisel erinevaid tantsustiile. Meisterdamishuvilised käisid neljapäeval õpetaja Tiie juures pühadekaunistusi loomas ning esmaspäeval noortekeskuses karpe valmistamas.
Noortekeskuses tegeles loodushuvilistega Margit Turb.
Otepää Gümnaasiumi kahenädalane koolivaheaeg on tekitanud huvi ka teistes koolides. Kuna päris mitme Eesti kooli esindajad on meie vaheaegade kohta tunnustust avaldanud ja arvamusi küsinud, võib arvata, et tulevikus on pikk kevadvaheaeg
teiste koolide lastelgi.

Otepää Gümnaasiumi esindajad õpilaste teadusfestivalil

Simmo ja Ronja teadusfestivalil.

Terje Aasaroht,
Otepää Gümnaasiumi huvijuht
Foto: Tiie Jaaniste

Tiie Jaaniste juhendamisel valminud
lihavõttemeisterdus.

Ringi alguses ja lõpus
Looduses ja koolis käib elu ringidena. Klassiõpetaja väiksem ring on kooliaasta, suurem aga nelja-aastane tsükkel,
mis algab aabitsate jagamisega ja lõpeb neljandike saatmisega 5. klassi. Juunis saab see ring Otepää Gümnaasiumis täis Merlin Jalajasel ja Tiie Jaanistel. Õige aeg on
teha kokkuvõtteid ja rääkida sügisestest ootustest. Õpetaja
Tiie, kes võtab sügisel oma seitsmenda esimese klassi,
jagab oma mõtteid õppimisest ja õpetamisest.
Õp Tiie arvates on oluline positiivne suhtumine
kooliskäimisse. Sellele saab kõige enam kaasa aidata
vanem oma usalduse ja toetusega. Ema-isa ei tohiks lapse
kohustusi enda kanda võtta: koti kokkupanek, päeviku
täitmine, raamatukogu külastamine peaks olema algusest
peale lapse ülesanded. Mida paremini tuleb laps toime ka
eneseteenindamisega (toidu tõstmine, paelte sidumine),
seda lihtsam tal koolis on. Uus keskkond ja kohustused
väsitavad last, seega ei peaks lisakohustustega üle pingutama. Huviringide peale on õige aeg mõelda siis, kui vanem
on veendunud, et koolitundidest ja puhkamisest jääb
lapsel veel küllalt aega üle.
Õpetaja Tiie arvates on esimene kooliaste tulevase hariduse
alus. Kui seal jäävad puudujäägid, on hiljem keeruline järje
peale saada. Oluline on julgus katsetada, ennast ületada, eksida,
abi küsida, oskus õppida üksi ja koos, oskus enda saavutuste
üle rõõmu tunda. Kõige tähtsam esimese kooliastme õpitulemus on lapse hea lugemis- ja tekstimõistmisoskus. See on kõikide õppeainete alus. Lisaks kujunevad välja sotsiaalsed vilumused: oskus märgata, sallida, ennast kehtestada, teistega arvestada, aus ja väärikas olla. Kui laps on klassis aktsepteeritud ja tal
on sõpru, on tema koolipäevad toredad. Õpetaja Tiie leiab nelja
aasta kogemuse põhjal: „Lapsel takistavad koolis edasijõudmist vähene uni, liigne nutielu ja vanemate liigne nõudlikkus
hinnete suhtes. Kui lapsel on kodus mõistlike reeglitega turva-
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Sageli tundub meile, et teadus on midagi keerulist ning arusaamatut.
Kuid teaduseta ei saa meist keegi hakkama. Õpilaste teadusfestival on
noorte jaoks parim koht teadusega tutvumiseks. Sellel aastal toimus
see 12. ja 13. aprillil Eesti Rahva Muuseumis.
Üle Eesti oli teadusfestivali vabariiklikku vooru valitud 29
algkooliprojekti, sealhulgas meie kooli kahe 4.b klassi õpilase tööd.
Simmo Vernik esitles ERM-is stendettekandena oma projekti „Must auk“.
Ronja Vindi stend „Vanad asjad minu kodus“ osutus sedavõrd huvitavaks, et tal paluti oma töö saata ka õpilaste teadusajakirja Akadeemiake.
Kahel päeval esitlesid lapsed huvilistele oma töid, vastasid küsimustele
ning tutvusid teiste õpilastöödega. Kaks pikka päeva andsid nii Simmole
kui Ronjale innustust järgmisteks teadustöödeks, hulgaliselt esinemiskogemusi, elamusi ning uusi ideid. Juhendajana kiidan Simmot ja Ronjat ning innustan teisigi õpilasi sukelduma põnevasse teadusmaailma.
Tekst ja foto:
Tiie Jaaniste,
Otepää Gümnaasiumi 4.b klassijuhataja

Otepää valla poiste kingitus
Eesti Vabariigile

Tiie Jaaniste oma töölaua taga.

line elukorraldus, on tal kerge ka kooli nõudmistega hakkama
saada.“
Tänaste neljandate klasside lapsevanemad on õpetajatega rahul. Katriini ema Kätlin Ilves hindab 4.a klassi õpetaja
Merlin Jalajase juures tema rahulikkust, kannatlikkust ja ettevõtlikkust. K. Ilves peab väärtuslikuks laste osalemist erinevates projektides, õpetaja elurõõmu ja tahet just koos oma õpilastega esineda, mängida või joonistada. Simmo ema Sigrid Verniku sõnul on 4.b klassi õpetaja Tiie Jaaniste tõeline professionaal:
õiglane, nõudlik, tasakaalukas ning konstruktiivne. Tiie Jaaniste leiab võimalusi õpilasi arendada ka väljaspool klassiruumi,
suunates neid osalema konkurssidel, veebivõistlustel ja esinema
laval. Oluline on klassi õppimisele ja heatahtlikkusele suunatud
meelsus.
Õpetaja Tiie Jaaniste tunneb rõõmu oma õpilaste soovist
õppida ja aktiivselt igast tegevusest osa võtta. Tema sõnul teevad
töö nauditavaks koostöövalmid lapsevanemad, kes probleemide korral aitavad lahendusi leida. Oluline ongi muredest rääkida
kohe ja õige inimesega. Õpetamine saab olla mitmekesine tänu
kaasaegsetele ruumidele ja vahenditele, võimalusele käia rohketel õppekäikudel. Alahinnata ei saa koostööd kooli juhtkonna
ning kolleegidega.
Rita Arik,
Otepää Gümnaasiumi
kommunikatsioonijuht
Foto: Toomas Palmiste

Otepää gümnaasiumi 5.b klassi poisid koos pesakastidega.
Eesti Erametsaliidu keskkonnanõuniku Helian Maiveli initsiatiivil ja Eesti
Vabariigi sünnipäeva auks otsustasid kolm Otepää valla kooli valmistada
sada pesakasti meie metsades pesitsevatele lindudele. Puitmaterjaliga
varustas noori meisterdajaid ettevõtte Eesti West juhataja Teet Saul.
Naelad ja traat leiti koolide tagavaradest.
Õpilased mõõtsid, saagisid, naelutasid ja puurisid. Kõikidele pesakastidele põletati peale „EV 100“ logo. Põhikooliastme poisid Otepää
Gümnaasiumist valmistasid 40, Pühajärve Põhikoolist 20 ja Puka Keskkoolist 40 pesakasti. Õpilasi juhendasid tehnoloogiaõpetajad Peeter
Mändla ja Harri Irv.
Tänaseks on suurem osa pesakaste juba Otepää looduskaitsealale
puude otsa paigutatud. Loodame, et uued korterid valmistavad saabuvatele lindudele palju rõõmu ja Otepää metsades on riigi juubeliaastal
linnulaulu eriti palju kuulda.
Tekst ja foto:
Peeter Mändla,
Otepää Gümnaasiumi tehnoloogiaõpetaja
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Loovuse moodul − võimalus end loomise kaudu teostada

S

ellel kevadel lõpetab Otepää Gümnaasiumi juba teine loovuse mooduli lend. Tänased abituriendid on kolme
aasta jooksul otsinud ja leidnud uusi lahendusi ning avastanud endas uusi loomingulisi külgi.
Renate Ermel on avastanud endas maalikunstniku ja luuletaja. Ta esines Valga kunstnike näitusel ning avaldas oma maalidega illustreeritud luuleraamatu „Meie otsime“. Igal aastal on
11. klassis loovuse mooduli õpilasi, kes teevad
praktiliseks tööks kujutava, tarbekunsti- või
tehnoloogia-alase lõputöö.
Õpetajad Ave Kruusmaa, Jelena Salumaa ja
Peeter Mändla toetavad sel teel õpilase loomuomaseid oskusi ja annavad loojale vabad käed.

Loovuse mooduli kuue erineva kursuse ainekava raamid on paigas, aga kursuse sisu loovad
alati konkreetsed õpilased ja pidevalt muutuv
aeg. Loomingulised inimesed vajavad vabadust,
aga ka distsipliin on oluline. Ajaplaneerimine ja
enda töö analüüsimine on üks oskustest, mida
mooduli õpetad iga tööülesande juures väärtustavad. Iga tegevus on mõtestatud. Tööprotsessi lahti harutamine ja analüüsimine on alguses
võõras, kuid hiljem harjumuspärane tegevus. Nii
peame oluliseks enda tööde dokumenteerimist
sõna ja pildi kaudu.
10. klassi esimene mooduliaine on KERAAMIKA, kus õpetaja Ave abil alustatakse savipallist kausi modelleerimisega ja lõpetatakse enda
kavandatud tarbeesemega. Koolis on keraamikaklass ja põletusahi. Õpilased on väga rahul, et
pärast pingelist koolipäeva on võimalus teraapilisel teel endale jäävaid tarbeesemeid luua.
Oma töid pildistades õpitakse looma sobivaid
kompositsioone ja ära tundma häid pilte. Sellega tegeletakse kursusel PILDISTAMISEST
FOTOTÖÖTLUSENI. Iga foto on jutustus
esemest ja selle autorist. Loovus on sotsiaalne ja
vaimne protsess, oluline on saada kiitust ja tagasisidet. Keraamika kursusel on Facebookis oma
grupp nimega OG_10kl keraamika, kuhu postitatakse kõik tööd. Anonüümsus kaob ja tekib
vastutus. See on ka võimalus enda töid teistega
võrrelda, saada inspiratsiooni ja positiivset tagasisidet.

TAASKASUTUSE kursus toetab uute ideede

Marit Maribel Pullese keraamikakursusel
valminud kell.
Renate Ermeli luule- ja maaliraamat
„Meie otsime“.
kaudu keskkonnasäästlikku mõtteviisi. Õpetaja
Jelena Salumaa annab häid nippe ja ideid, kuidas
nn prahist luua kahe- ja kolmemõõtmelist kunsti.
Iga tööetapp lõpeb näitusega ja oma kontseptsiooni esitlemisega.

TEHNOLOOGA kursusel teeb õpetaja Peeter

ka tüdrukutele selgeks, kuidas käsitseda tavapärasemaid tööriistu. Praktiseeritakse remondiga
seotud oskusi, näiteks pindade vanast lakist või
värvist puhastamine, lihvimine ning uue värvainega katmine. Igaühel on võimalus kodust leida
mõni remonti või värskendamist vajav mööbliese,
mida kursuse käigus restaureerida.

JOONISTAMISE ja MAALIMISE kursusel annab õpetaja Jelena õpetused joone, värvi ja
varju kasutamiseks. Akadeemilise joonistamise

Sõida tasa üle silla…
Eestlased on ikka oma emakeelt kõige ilusama kõlaga keeleks pidanud. Otepää Gümnaasium kui esimene eestikeelne
maagümnaasium peab meie emakeelt hoidmise ja märkamise vääriliseks.
Pealkirjaks olev lause kinnitab eesti keele kaunist kõla.
Veel kuulub kümne ilusama lause hulka: Tilluke talleke tatsas tasasel pinnal. Üle oja mäele, läbi oru jõele. Kalli ema
hella soojust jagub üle mitme põlve. Ämber läks ümber.
Selle aasta emakeelenädal Otepää Gümnaasiumis pakkus
mitmeid keelealaseid tegevusi. Teisipäevane raadiosaade
tutvustas Katrin Rüütli ja Kaur Nukka intervjuu kaudu K. J.
Petersoni, kelle sünniaastapäeva tähistamegi emakeelepäevana. Seejärel said õpilased testida oma teadmisi, vastates mitmetele nii keele- kui kultuurialastele küsimustele.
5.-6. klassid osalesid veebipõhisel viktoriinil, mida on
aastaid korraldanud Valga Keskraamatukogu. Gümnaasiumiõpilased kirjutasid e-etteütlust, vaatasid filmi eesti keele
minevikust ja olevikust, ilust ja valukohtadest.
Klassides sai lugeda, jutustada, kirjutada, joonistada ja
näidelda. 8. klassi õpilased proovisid lahti seletada uudisja unarsõnu, elevust pakkus video, kus välismaa noormees
püüdis eesti keeles öelda keerulisi sõnu ja lauseid. Selgus,
et kõige raskemaks osutusid täpitähed ja põrisev „r“.
Maailma ligi 7000 keele hulgas on üle 50% neid, mille rääkijaid on alla 10 000. Üle 95% maailma keeltest on eesti
keelest väiksemad. Seega – meie keelel on jõudu edasi
elada. Naudime ja väärtustame seda ilu.
Tiia Lehismets,
Otepää Gümnaasiumi eesti keele õpetaja

Geiti Karo disainitud LED-lamp.

algtõed kuluvad marjaks ära, kui keegi õpilastest
tahab edaspidi minna kunstikooli. Maaliprotsessi pildistamine on üks metoodika, mille käigus
õpitakse ja oma tööd analüüsitakse.
Uus DISAINI kursus annab võimaluse olla leiutaja. Õpetaja Ave annab juhised, kuidas püstitada probleemi ning sellele ajurünnaku ja erinevate mõtestatud tööetappide kaudu lahendust leida.
Toodete disainimise ajalugu on põnev, ühe asja
leiutamisel on juhusel väga oluline roll. Õpilased
leiutavad ja disainivad vajalikke esemeid, õpime
neid märkama ja edasi arendama.

Loomine on protsess, millest jääb jälg. Loovuse mooduli käigus valminud kunstist ja tarbeesemetest valmib portfoolio, mida esitletakse 12.
klassi kevadel. Õpilased annavad oma kursustest
tagasisidet ja aitavad nii mooduli parendamisele
igati kaasa. Kõige parem tagasiside õpilastelt on
see, et loovuse mooduli läbinud õpilased saavad
nende endi sõnul julguse ning oskused katsetada oma ideid. Eelmise aasta lennust läksid kunstikõrgkooli õppima Anete Vihm ja Britta Mõttus.
Loodan, et moodul andis neile hea stardipositsiooni.
Tekst ja fotod:
Ave Kruusmaa,
Otepää Gümnaasiumi loovainete õpetaja

Aitame juurtel juurduda
Mitmete juubeliaastale pühendatud ühistegevuste raames võttis Otepää Gümnaasiumi koolipere ette ka istutamise. Eelmisel aastal võtsime osa Taheva vallas
toimuvatest metsaistutustalgutest, mis
oli esimene sündmus üle-eestilises osaluspäevade sarjas „Mis on puude taga?“
Meie koolist osales umbes 80 õpilast
koos õpetajatega. Ka sellel kevadel osaleme RMK metsaistutustalgutel, mis on
pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale, ja aitame juubelimetsal juured
mulda saada. Otepää Gümnaasium jätab
Eesti loodusesse oma jälje, pannes kasvama tulevikumetsa. RMK plaanib sellel
aastal istutada 20 miljonit puud. Istutamistalgud toimuvad kolmes piirkonnas
üle Eesti. Meie koolist istutavad Kooraste
kandis puid 7., 8. ja 10. klasside õpilased
koos õpetajatega.
Kui suuremad õpilased istutavad
metsa, siis väiksemad loovad taimeilu
kooliõuel. Projekt “Lilled meie õues“ on ajendatud kooli 110. sünnipäevast ja algas juba
eelmisel õppeaastal. Sel kevadel jätkavad 5.
ja 6. klassid. Eesmärk on arendada õpilaste loovust ja taimeteadmisi läbi praktiliste
oskuste ja loomulikult muuta kooliümbrus
kaunimaks.
Poisid korrastavad lillekaste, valmistavad
peenra kevadisteks istutustöödeks ette, aita-

5.a klassi õpilased taimi kastmas.
vad kasta ja umbrohtu kitkuda. Tüdrukute
peamisteks ülesanneteks on seemnete valimine, külvamine, kastmine, pikeerimine, istutamine, rohimine ja taimede katmine talveperioodiks. Sellel aastal on läinud mulda
leeksalvei, daalia, vilt-ristirohu, hariliku saialille ja begooniate seemned. Proovime kätt ka

maitsetaimedega, näiteks sibula, tilli, aedsalati, basiiliku, aedpeterselli ja koriandriga.
Ülle Kümmel ja Mariana Naaber,
Otepää Gümnaasiumi loodusainete õpetajad
Foto: Mariana Naaber

Melanija Pullerits tähistas
85. sünnipäeva

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Volbriöö teatejooks 2018
30. aprill kell 19.00 Tehvandi staadionil.

Märtsi viimasel nädalal pidas oma 85. juubelit otepäälastele tuntud Melanija Pullerits. Juubilari käisid õnnitlemas
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala (pildil) ja
vallavalitsuse liige, kultuurispetsialist Valdur Sepp.
Melanija Pullerits, ehk Laine, nagu teda kõik otepäälased kutsuvad, on olnud pikaaegne Otepää Gümnaasiumi vene keele õpetaja. Õpetajaks tuli Laine Otepääle
1961. aastal, pedagoogitöölt lahkus ta 1992. aastal.
Otepäälastele on Laine tuntud ka kui aktiivne Otepää
Rahvateatri näitleja ja Otepää Naisseltsi liige. Tegusa elu
jooksul on tehtud paljutki – Laine on laulnud „Lepalindude“ kooris (juhendaja Imbi Poolakene), korraldanud
luuleõhtuid, teinud giiditööd ja arendanud ja hoidnud
Otepää sõprusvalla Vihti (Soome) suhteid, jpm.
Otepää Naisseltsi aegadel alustas Laine koos Riita
Aaderiga abistamistööd Kuigatsi lastekodu kasvandikega. Soome sõprade abiga toodi lastekodusse vajalikke
tarbeesemeid ja mööblit. Lastekodulastele korraldati
suvelaagreid, jõuluõhtuid ja muid toredaid tegevusi.
Üks kasvandikest leidis endale Laine juures ka kodu.
Laine on oma aktiivse tegevusega olnud eeskujuks
paljudele noortele otepäälastele.
Soovime Lainele jätkuvalt sära silmadesse, rõõmu
ja tervist!

Programm:
18.30 Võistluste mandaat ja kogunemine stardipaigas Tehvandi staadionil.
19.00 Start.
19.45 Autasustamine.
Võistkond koosneb 7 liikmest, kellest vähemalt
3 peavad olema naissoost. Iga võistleja vastutab
ise oma tervisliku seisundi eest. Võistlema on
oodatud täiskasvanud ja kooliõpilased.
Võistkondade eelregistreerimine lõpeb 29.
aprillil kell 12.00 e-mail: harald.laidre@otepaa.ee.
Võistluse juhend ja registreerimisleht Otepää
valla kodulehel rubriigis sport.
Autasustamine:
Võitjale võistkonnale aastaks rändkarikas.
Kolmele parimale võistkonnale medalid, diplomid, auhinnad. Igale osalevale võistkonnale
kringel.
Võistlust korraldab Otepää Vallavalitsus koostöös Tehvandi Spordikeskusega.
Info: harald.laidre@otepaa.ee.

Monika Otrokova

Ja lga ke e ru tava d S a nga s te p iirkonna s u u re d ja
vä ike s e d ta nts ija d.
Konts e r t on kõik ide le ta s u ta .
Pidu jätku b a ns a mb li Nö öp s a ate l.
Pile t 5.-

Arula esmamainimisest
möödub 599 aastat

Avatu d kohvik (K a ir i Tordid).
L a u da de b rone e r imine : 5682 2022 (R a ili).

TA N T S I M I S E N I !

Kohtume 12. mail kell 14.00
Madsal, uues kõlakojas.
Pärast aastast pausi on suur rõõm taaskord
kokku saada, et mõnusasti aega veeta.
Tule meie külla vanade tuttavatega kohtuma ja uusi leidma. Too peolauale natuke
meelepärast kohvikõrvast nt. koduküpsetatud koogike, puuvili või midagi sügisel
purki tehtut ja mida soovid teistega jagada.
Meene ja soe söök on teid juba ootamas.
Peo heaks kordaminekuks võid teatada
oma tulekust aadressil: arulakyla@gmail.
com või telefonil 5218653. Tore kui sul on
ilusaid mõtteid seoses kevadpeoga.
Arula Külaselts

Otsin Pühajärve jaanitule ajaks (22.-23. juuni) 2 töötajat vanuses 1830 Speedbox jalgpallibatuudi juurde.
Töö on lihtne, 1 mõõdab radariga löögikiirust ning teine arveldab huvilistega. Vähemalt 1 kandidaatidest peaks olema mees, kuna algul on vaja
natukene jõudu batuudi püstipanekul. Lisaks vajalik sõbralik iseloom ja
vaba suhtlemine, kuna huvilisi on kindlasti palju.
Tasu on 5 eurot tunnis, kokku umbes 16 tundi tööd. Pausi saab ka ja
õhkkond on väga meeldiv.
Helista: 56925785 või kirjuta: ivoideon@gmail.com.

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

PILKUSE KÜLAMAJAS 13. mail kell 13-16
AUDENTICO KRIIDIVÄRVIDE ÕPITUBA
Registreerimine lõpeb 07.05.18! Pane end kirja:info@coloratum.ee või
tel 566 76544. Info nr. 51974916, Merike.
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Puka apteek tähistas 110.
sünnipäeva

Marika Oksaar, Kaido Tamberg
ja Jaanus Barkala.
Aprillis sai 110 aastaseks üks Valga maakonna vanimaid apteeke – Puka apteek. Proviisor Marika Oksaar töötab apteegis alates 1991. aastast. Ainulaadne
maa-apteek on kohalike elanike seas populaarne ning
see pole liitunud ühegi suurema apteegiketiga. Apteeker Marika on ise omanik ning teeb kõik tööd ise. PRIA
ja Valgamaa Partnerluskogu ning Arenguagentuuri nõu
ja jõuga on õnnestunud saada ka toetusi.
Puka apteegis kohtuvad eelmised sajandid kaasajaga
– laual on nii sülearvuti kui ka arvelaud, kaardimakseterminal ja tsaariaegne uhke kassaaparaat, mis on
apteegiga kogu aeg kaasas käinud.
Puka apteegis käisid külas Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg,
kes mõlemad tunnustasid Marika Oksaare tööd ning
soovisid apteekrile jõudu ja jaksu edaspidiseks.
Monika Otrokova

O T E P Ä Ä

Kolme maakonna parimad matemaatikaülesannete
lahendajad võistlesid Puka Keskkoolis
Reedel, 13. aprillil saabus Puka Keskkooli ette
kolm suurt bussi koos õpilastega. Algamas oli
juba 38. korda toimuv kolme maakonna võistlus
„Nutikad matemaatikud“. Võistlus, kus osalevad
Viljandimaa, Tartumaa ja Valgamaa piirkondlikel
olümpiaadidel esimese kuue hulka pääsenud õpilased, toimus esimest korda 1981. aastal Lähtel.
Võitjaks tuli tol korral Valga rajooni võistkond.
II võistlus toimus 1982. a Pukas. Võistluse toimumiskohad koos esikolmikusse tulnud õpilaste nimede ja tulemustega kantakse vastavasse
albumise, mis pidevalt rändab kooli, kus võistlus
toimub. Seal täiendatakse albumit jooksva aasta
tulemustega.
Iga maakonna võistkonda kuulub kakskümmend neli V – VIII klasside õpilast (igast klassist
6 õpilast). Võistlus toimub kordamööda erinevates maakondades, ka erinevates koolides.
Ülesannete lahendamiseks oli õpilastel aega
2 tundi. Võistlusülesanded koostavad erinevate
maakondade õpetajad. Sel aastal olid koostajateks Ester Muni Puka Keskkoolist 5. klassile,
Külli Kukk Valga Põhikoolist 6. klassile, Helgi
Kaiv Lähte Ühisgümnaasiumist 7. klassile ja Sirje
Põder Kalmetu Põhikoolist 8. klassile.
Üks eesmärk on õpilastele eri maakondade
kohta teadmisi jagada. Seepärast toimub ajal, mil
õpetajad töid parandavad ja hindavad, õpilastele kultuuriprogramm. Sel aastal käisid õpilased
Puka Keskkooli huvi- ja arendusjuhi Liidia Saarmanni eestvedamisel Kuutsemäel.

Selle aasta parimad lahendajad olid:

Teatrikuu jätkub aprilliski
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5. klassist kogusid võrdse arvu punkte Marten
Oscar Orussaar Otepää Gümnaasiumist, juhen-

Vasakult Valga valla kultuuri- ja haridusteenistuse spetsialist Ivi Tigane, Puka Keskkooli matemaatikaõpetaja Ester Muni ja võistluse võitjad oma vanuseklassis Mikk
Kaasik, Mattias Timm Rast, Mihkel Koitmäe, Marten Oscar Orussaar ja Emili Gaston.
daja Anu Kikas ja Emili Gaston Halliste Põhikoolist, juhendaja Made Kotkas.
6. klassist Mihkel Koitmäe Võhma Koolist,
juhndaja Ellen Lints. Valgamaa õpilstest sai
parima tulemuse kolmandale kohale tulnud
Martin Hindre Tõrva Gümnaasiumist, juhendaja Malve Zimmermann.
7. klassist Mattias Timm Rast Elva Gümnaasiumist, juhendaja Anneli Nõlvak, Valgamaa
parimana jagas 5. – 8. kohta Tuule Liis Jaagart
Pühajärve Põhikoolist, juhendaja Karin Järv.
8. klassist Mikk Kaasik Lähte Ühisgümnaasiumist, juhendaja Kertu Palm. Valgamaa parimana

sai 5. koha Kriste Eero Variksoo Riidaja Põhikoolist, juhendaja Ave Rõõm.
Maakondadest viis tasavägises heitluses
esikoha koju Viljandimaa, kes vaid 1,5 punktiga
edestas Tartumaad.
Auhinnalistele kohtadele tulnud võistlejatel oli võimalik valida väljapandud raamatute
või mängude seast sobiv. Iga õpilane sai ka AS
Bacula moosipurgi.
Järgmisel aastal kohtutakse juba Viljandimaal.
Ester Muni, Puka Keskkooli matemaatikaõpetaja, võistluse „Nutikad matemaatikud“ korraldaja

Puka piirkonna “Laulukarusselli” eelvoor

Kuigi ametlikult on teatrikuuks märts, rändas veel jürikuulgi Otepää kandis ringi üks omamoodi näitlejate
kollektiiv. Võrukaela maja töötajatest koosnev trupp
Võrukael külastas oma ringreisil Võrukaela maja, Pühajärve Põhikooli lasteaeda, Veski Spordi- ja Puhkekeskust ja Hellenurme lasteaeda.
Ennemuistsetel juttudel põhinev etendus „Reinuvader Rebane ja hunt kalapüügil” algas taadi ja rebase
kohtumisega, mille tulemusel jäi taat ilma nii tohutust
kalasaagist kui uhkest kasukakraest. Talle sai osaks
ainult eide põlastav parastamine. Kalavargusel olid
aga tõsisemad tagajärjed kui taadi ja eide vaheline
tüli. Rebane väitis ju võsavillemile, et sai kalad jääaugust kätte kasutades püügiriistana omaenese saba.
Kui rumal hunt sel moel kõhutäidet proovis hankida,
oli tulemuseks rohke kalasaagi asemel hoopis verine
sabakönt. See ei olnud aga sugugi rebase „võimekuse”
piir – kanavaras susserdas end lõpuks lausa kriimsilma
koopasse elama. Alles siis, kui „haige” külaline omaniku rasvavarud pintslisse pistis, sai hallivatimehe mõõt
täis – ta viskas punasaba koopast välja! Nii lõppeski
hundi ja rebase vaheline sõprus.
Neljakordne esinemine humoorika looga, mis rõhutas rebase kavalust ja hundi rumalust, tõstis teatritrupi
näitlejate taset ja kindlustas etendusest osasaamise
igale Pähklikese rühmale. Hundi kostüüm soetati lasteaiale Eesti Kultuurkapitali toetusel.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE KASE
Foto: Jaanika Variko

Kuna sel aastal on toimumas Eesti Televisoonis taas laste laulukonkurss “Laulukarussell”, siis
leidsid ja leiavad aset eelvõistlused igal pool üle
Eesti − nii ka Pukas.
Meie võistlusest võttis osa 22 last Puka Keskkoolist ja lasteaiast vanuses 5-13. Järgmisesse
vooru, mis toimub Otepääl, valis žürii välja 7 last.
Edasi võistlevad vanusegrupis 3-7 Keiti-Kerle
Petter, Gregor Raudsepp ja Kadri-Liis Häelme.
Vanusegrupis 8-10 Kelli Hensen ja Elina Puiestee
ning vanusegrupis 11-13 Elin Hainsalu ja Angela
Tomberg.
Edu esinejaile ja suur tänu korraldajaile!
Muusikaõpetaja
Sille Lõõndre

Rahula aiandustalu hooaja
avamine
1. mail kell 9.00-13.00.
Müügil püsikud, maitsetaimed,
pojengid, amplid jne.
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KUULUTUSED
Autode puksiir- ja käivitusabi.
Tel. 5255545
Teostame elektritöid. 520 50 16
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215 ja
51 45 215, info@est-land.ee
Lihaveisekasvatuse ettevõte võtab rendile põllu- ja rohumaad.
Tasu soodne. Samuti soovime
osta rohu- ja põllumaad, sobib ka
võsastunud maa. heizung.oy@eesti.ee. Tel. 511 3543
Teostan sise-elektritöid.
5353 6160
Müüa küttepuud teile sobivas
mõõdus. Tel 5260859
Kaevetööd miniekskavaatoriga
koos veovõimalusega.tel.5076791
MÜÜA kruusa, liiva, killustikku ja
mulda koos kohaleveoga. 513 5181
Katuste pesu ja värvimine. Rennide puhastus. 5838 8994

Ehitus ja remonttööd
5347 1269
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku.Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel:5291256

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

ILUSALONG MEIBY BEAUTY
2018

Klassikaline maniküür
Küünte lakkimine UV geellakkimine
Klassikaline ja spa pediküür
Geelküünte paigaldus ja hooldus
Kulmude keemiline värvimine
ja korrigeerimine
Ripsmete keemiline värvimine
Depileerimine vahaga
Jalgade massaaž

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

Tuuli Tamm
Broneeri telefonil 55 646 690
Kääriku küla, Valgamaa

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Info tel. 5107 312.
Asume Otepää - Rõngu tee 8. km.
LP. Otepää Invaühingu liikmed,
aastapäeva tähistamine toimub
kolmapäeval, 9. mail kell 15.00
Edgari Trahteris.
Osavõtust teada anda
telef. 55628634 Kalev.

Täname südamest Merlet,
kõiki tuttavaid, sõpru ja
sugulasi, kes aitasid
meile kalli

Neeme Uibo
viimasele teekonnale
saata.

24.08.1921 - 07.04.2018

IRENE KAHRO

FJODOR KOLTCHIN

Südamlik kaastunne Vellole,
Veikole ja Villule perega kalli

Avaldame kaastunnet
Albert Vippile

Siiras kaastunne lähedastele kalli

Sirje Zujeva

ema

Sirje Zujeva

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne abikaasa
Vellole ja lastele

Sirje Zujeva
kaotuse puhul.
Naabrimaja rahvas

Mälestavad endised
töökaaslased Tuuli, Aime, Pille,
Annely ja Tiiu.

surma puhul.

kaotuse puhul.

Audentese töökollektiiv

Kinnaspunkti kollektiiv

Tunneme kogudusega südamest
kaasa

Mälestame armast klassivenda

Sirje ZujevaT
ja tunneme kaasa Vellole lastega.

Sirje Zujeva
kaotuse puhul.

Lahkunud on Puka Keskkooli kauaaegne
direktor Toivo Punga.
Noore aktiivse mehena tuli ta 1979. aastal
oma esimesest töökohast Tsirguliina koolist
Pukka, et koordineerida uue koolihoone ehitust
ja taasavada siin keskkool. Tsirguliina õpilased jäid taga igatsema
füüsikaõpetajat, kes oskas anda keerulist ainet arusaadavalt ja köitvalt.
Pukas jätkas Toivo Punga füüsika õpetamist, kuid oli ennekõike
ikka koolijuht, kes suunas õpilasi edasi püüdlema, soosis õpetajate enesetäiendamist ning kellele läks väga korda kooli maine. Ka
rahaliselt keerulistel aegadel leidis ta võimaluse toetada aktiivseid
Puka kooli õpilasi – olid need siis stipendiumid parimatele, komandeeringud üleriigilise lastelehe kirjasaatjate kokkutulekule või pikk
salvestuspäev Eesti Televisioonis, kuhu minekuks tuli endal hankida
transport ja maksta sõidu eest.
Arvutiajastu saabudes võttis Toivo Punga südameasjaks mitte
ainult koolipere, vaid võimalikult paljude Puka elanike harimise uue
tehnoloogia alal. Teiste innustamise kõrval oli elupõline pedagoog
huvitatud ise üha õppima ja arenema. Vaevalt leidus tehnikavidinat
või -võimalust, mida ta polnud järele proovinud. Alati oli ta suurepäraselt kursis sündmustega nii Eestis kui ka mujal ning ütles vajaduse
korral julgelt välja oma arvamuse.
Muide, "koolipere" oli Toivo Punga üks lemmiksõnu. Ta pidas tähtsaks meie-tunnet ka siis, kui ümberringi laiutas individuaalsus. Kõik
koos oleme palju tugevamad, üksi pusides ei pruugigi eesmärgini
jõuda. Just Toivo Punga eestvedamisel sündis Puka kooli vilistlaskogu, mille aktiivne liige ta oli kuni Pukast lahkumiseni. 26 aastat
oli Toivo Punga Puka kooli hing ning kahtluseta võib öelda, et tegi
Pukas oma elutöö.
Nüüd on koolimehe eluraamat igaveseks sulgunud. Tunneme kaasa
lähedastele ning jääme teda mäletama.
Puka koolipere
Puka kooli vilistlaskogu

Elu on laul,
on lihtne ta viis,
heliseb hetk ja vaikib siis.

Südamlik kaastunne Tiiule
lähedastega armsa

ELE LEPASTE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Anneli lastega

Kersti ja Silvia

Venna

MAIE KROONI

Fjodor KoltšiniT

armsatele poegadele Randerile
ja Alarile ema lahkumise puhul.

Avaldame kaastunnet
lähedastele.

lahkumise puhul südamlik
kaastunne
Tiiale.

Mälestame teda Palveränduri
kirikus 6. mail kell 11.00.

Otepää Keskkooli 48. lend

Perekond Stepanov

Mälestame kauaaegset
kolleegi

Fjodor,

Sügav kaastunne Albertile
lähedastega ema

GERTHA VIPPI

Kallis

Fjodor Koltchin`it
Otepää kiirabirahvas

Südamlik kaastunne abikaasa
Vellole ja lastele peredega kalli

Toivo Punga
25. juuni 1948 – 9. aprill 2018

24.02.1957 - 08.04.2018

Mälestame

MTÜ Karukäpp

In Memoriam

ELE LEPASTE

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

01.02.1941 - 17.04.2018

LIIVI TIITS

Hauakivid, -plaadid, tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine,
seinaplaadid.

Vana-Otepää külarahvas

Sügav kaastunne Tiiule ja Helgile
kalli õe ja kõigile lähedastele

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

PALU KIVI OÜ-lt

kaotuse puhul.

Tuleme ikka mõttes Su juurde,
hinges mälestus hell ja soe...

Mapomets OÜ

Kiviraiduri teenused

Kaevetööd 8-tonnise laadurekskavaatoriga. 5343 9100
Müüa kuuselatid. Luunja.
Tel 5119039
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Anne, Ülle, Sirje, Ene

Südamlik kaastunne Albertile
ja Evile perega kalli

kaotuse puhul.
Maie ja Toomas

Fjodor Koltšin

kaotuse puhul.

mälestavad ja avaldavad
kaastunnet omastele

Tütar Kristina, poeg Kristjan,
lapselaps Peppi Helena.

Otepää postkontor

Silver, Kalev ja Vladimir.

Ärasaatmine 26.05.2018. a
kell 12.00 Otepää kalmistul.

Sügav kaastunne Albertile
lähedastega ema

Avaldame kaastunnet
lähedastele

Avaldame kaastunnet omastele
kalli

GERTHA VIPPI

Fjodor Koltchini

Fjodor Koltšini

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Peeter ja Elmu peredega
Mälestuste päiksekullas
oled ikka meiega...

Südamlik kaastunne lahkunu
perekonnale ja Tiiu, Helgi
peredele kalli õe

On lahkunud meie kallis isa,
vanaisa

Fjodor KoltšiniT

GERTHA VIPPi

Südamlik kaastunne Tiiule, Allani
ja Aivo peredele kalli õe ja tädi

ELE LEPASTE

Head sõpra ja treeningkaaslast

oled täht, mis siiani eredalt meie
südametes särab!
Täname Sind südamest iga koos
veedetud hetke eest ja tunneme
kaasa armsale Laivele.
Palveränduri kogudus

Ema kuju hell ja puhas
eal ei tuhmu ajatuhas

Otepää Motoklubi

Valus on mõelda,
et Sind enam ei ole...

kaotuse puhul.
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

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

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Albertile,
Evile ja Alice, Heleni peredele
kalli

SIRJE ZUJEVA

Head naabrit

Mälestab Eha peredega

GERTHA VIPPI

Sügav kaastunne lähedastele

Fjodor KoltšiniT

Otepää Naisselts

mälestavad naabrid Kajar, Heli,
Aita, Volli ja Maarika.

ELE LEPASTE

kaotuse puhul.
Elu on tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõpeb see...

Südamlik kaastunne Albertile ja
Evile lastega kalli ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema

GERTHA VIPPI
kaotuse puhul.
Tiiu ja Ants perega.

Luikede lennus on midagi kaeblikult
kurba neile,
kel tiibu ei ole või tiibadest
lõppenud jaks.
Midagi ilusat, ülevat, meeletut,
kõledat, kurba elul on näidata neile,
kel lõppenud elamisjaks.

SIRJE ZUJEVA

09.12.1944 - 18.04.2018
Südamlik kaastunne Vello perele
kalli abikaasa, ema ja vanaema
surma puhul.
Koit Jürgenson ja Kadri Loigu
perekonnaga.

Tiiu ja Mall koos laste peredega.

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

Südamlik kaastunne Vellole ja
Villole perega
kalli ema, vanaema ja ämma

Sirje Zujevi
kaotuse puhul
Peeter perega

Mälestus püha
sinust hinge jääb helge ja hea.
Meie mõtetes püsid sa üha,
elad edasi meie seas...

Valus on taluda kesk kevade hurma,
kaotuse valu ja surma ...

Südamlik kaastunne

SIRJE ZUJEVA
lähedastele.
Perekond Tadolder

Elu on laul,
on lihtne ta viis,
heliseb hetk...
ja vaikib siis.

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

Mälestame naabrimeest

Fjodor KoltšiniT
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Kalev, Tiiu, Kiina, Vello, Aita,
Volli ja Ivo.

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.
Vikerkaar, helge ja särav,
Su hingest saab tähekild...

Avaldame südamest kaastunnet
Vellole ja Villole perega
kalli abikaasa, ema ja vanaema

Sügav kaastunne Vellole
ja Villole perega
kalli abikaasa, ema ja vanaema

31.12.1955 - 01.05.2017

Sirje Zujeva

Sirje Zujevi

1. surma-aastapäeval mälestab
õde Urve perega.

kaotuse puhul
Liisa ja Jan

Vana-Otepää JS liikmed

SIIRI JAAMA

kaotuse puhul.
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Tähelepanu kõik toetuse taotlejad!
Seoses valdade ühinemisega on toimunud mõned muudatused toetuste
menetlemises, eriti tasuks järgnevale
pöörata tähelepanu Sangaste ja Puka
piirkonna inimestel.
1) Kõigil puudega isiku igakuise vallapoolse täiendava toetuse ja hooldajatoetuse saajatel tuleb pöörata
tähelepanu vastavalt enda puude astme või oma
hooldatava puude lõpukuupäevale, sest mõlemad
toetused kehtivad vaid KUNI PUUDE ASTME KEHTIVUSE LÕPUNI ning VALLA TOETUSI AUTOMAAT-

SELT EI PIKENDATA (nagu toimus seni).
Sotsiaalkindlustusametis puude astme pikendamise korral tuleb varasemast erinevalt ESITADA VALLAVALITSUSELE UUS TAOTLUS toetuse
maksmise jätkamiseks. Lisaks taotluse blanketi
täitmisele tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametist
saadud uus puude otsus, isikut tõendav dokument
ning läbida uus hindamine. Toetus määratakse
uuesti paari nädala jooksul ning see kehtib kuni
uue puude lõpuni.
NB! Kui toetuse maksmises tekib paus, siis
tagantjärele puudega isiku toetust ja hooldajatoetust ei maksta!

2) Kõigil riikliku toimetulekutoetuse taotlejatel tuleb enda sissetulekute tõendamiseks esitada koos
taotlusega oma pangakonto väljavõte eelneva
kuu kohta (so aprillis toetust taotledes esitada
väljavõte 1.–31.03 saadud sissetulekute kohta).
Kui peres on pangakonto mitmel isikul (elukaaslasel, lastel), siis tuleb esitada väljavõte kõigi konto
omanike kontodest. Oluline on just sissetulekute
osa, väljavõtet saab vastavalt piirata.
Soovitame sõlmida internetipanga lepingud,
sest kui see on olemas, siis saab väljavõtte kodus
ära teha ja sotsiaaltöötajale e-postile saata või teha
kõik vajalikud väljavõtted vallamajas kohapeal sot-

siaaltöötaja abiga. Vastasel juhul peab esmalt iga
kuu käima Valgas pangakontoris ja seal väljavõtte
saamise eest maksma.
3) Kui keegi soovib taotleda ühekordset toetust
raske majandusliku olukorra tõttu (nt ravimitoetus,
küttepuude toetust), siis peab ta koos taotlusega
esitama kõigi pereliikmete pangakontode väljavõtted viimase 3 kuu kohta (vt ka eelmist punkti).
See nõue ei kehti sünnitoetuse, matusetoetuse,
ranitsatoetuse jms toetuste korral, mida makstakse
isiku sissetulekust sõltumata mingi elusündmuse
puhul.
Pille Sikk

