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SÜNNID

Meie Eesti ja Eesti meis!

Meie Eestil on järjekordne sünnipäev! Jälle ootab 
ees üks uus aasta, mis on antud rahvusriigile ja 
Tema rahvale oma elu edendamiseks ja enda ole-
masolu tagamiseks. Omariikluse tahe ja oma riigi 
soov on olnud tohutuks motivaatoriks meie ise-
seisvuse eest võidelnuile erinevates sõdades. Selle 
nimel on võideldud ja selle nimel on ka surdud. 
Eestlased on üks maailmas haruldastest väikerah-
vastest/rahvustest, kel on oma rahvusriik välja või-
detud ja üles ehitatud. Meie esivanematel on olnud 
suur idee, võimas tahe ja ka erakordselt õnne oma 
riigi väljavõitlemisel ja meil selle taastamisel.

Meie rahval on vaatamata kõigele riik, mida 
maailma riikide kirjus peres häbenema ei pea, vaid 
mille üle saab suisa selget uhkust tunda! 

Oma riigi kirumine ja halvustamine mõnede 
,,omade“ poolt on ikka tingitud omaenda kõve-
rast lõustast ja ilusast küürust, mis peeglist vastu 
vaatab. Või siis on märk sisemisele kibestumise-
le allaandmisest ja ,,kõik-kõik on paha“ joonega 
kaasaminemisest. Oma riigi idee ja olemine tuleb 
lahus hoida oma olmemuredest ja toimetulemis-
test või mittetulemistest. Omariiklus on alus ja 
võimalus oma rahva asju hästi ajada, olmeasjad on 
nende ajajate või meie endi valitud juhtide tege-
miste ja tegematajätmiste vili. Eesti riik ja meie 
omariiklus on meie rahva jätkuvõimekuse püha 
reliikvia ja meie rahvana olemise tagatis. Tahe seda 
nii teha ja taoliselt näha, hakkab meie endi seest. 
Iga asja väärtus ilmneb siis, kui seda enam pole. 
Vaadakem nende inimeste suhtumist omariiklus-
se, kellelt see vahepeal ära võeti! Mõelgem, kuidas 

rääkisid ja mõtlesid Eesti Vabariigist meie emad 
ja isad, vanaemad ja vanaisad nõukaajal? Kuidas 
seda takkajärgi hinnati ja riigi taastulemist taheti! 

Meie riigil on sünnipäev. Olgu siis ka meie sees ja 
meie ümber sel puhul pidupäev ja uhkuseaeg!

Mõelgu igaüks iseenda sees, et mis oleks siis, kui 
nii poleks? Ja mis oleks siis, kui Sind oleks kodani-
kuna ilmale ilmutatud näiteks Somaalias ja kuidas 
siis oleks? Maa, millel on nii palju anda ja pakkuda, 
on ilmale andnud ka Sinu. Olgem tänulikud maale, 
millel oleme sündinud ja mille viljadest elame!

Olgem tänulikud saatusele, mis on meil lasknud 
iseseisvuse rõõme ja ka valu kanda, sest see on 
meie maa ja meie riik. Riik hakkab kasvama tema 
kodanikust. Kasvatagem siis endi kaudu seda riiki 
paremaks ja tugevamaks.

Kallis kogukond! Soovime kõigile nauditavat oma 
riigi sünnipäeva, tundkem end selle osana ja nauti-
gem elu seeläbi seda enam. Meie riik on sündinud 
ja see elagu! Elagu tema ja meie temas! Tõstkem 
see pits peenikest riigiviina (või midagi muud, 
mis ka karsklast ei riiva) ning manustagem sinna 
juurde üks ilus kiluleib. Meie riik, restlus ja meie 
tulevik on kirjas meis endis ja meie suhtumistes!

Elagu Vabariik, elagu meie!

Vallavolikogu ja vallavalitsuse 
nimel õnnesoovidega: 

vallavanem Kaido Tamberg 
ja volikogu esimees Jaanus barKala

Otepää Vallavalitsuse istungil

04.02.2019
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 35,38 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele 

isikule kogusummas 70 eurot.
n	 Anti kolmele isikule sotsiaaleluruumina üürile valla kor-

terid.
n	 Anti Ken Kõrkjasele tasu eest üürile Keeni külas Keeni 

tee 1-8 asuv korter, suurusega 57,6 m².
n	 Anti Liina Erenvertile tasu eest üürile Sihva külas Voki 

vkt 1-3 asuv korter, suurusega 43 m².
n	 Otsustati anda Otepää vallasiseses linnas asuv Apteekri-

mäe kinnistu (kinnistu registriosa nr 1656540, katastritunnus 

55601:006:0060, pindala 10,26 ha, sihtotstarve ühiskondlike 

ehitiste maa) otsustuskorras Otepää Spordiklubile (registri-

kood 80084940, aadress Lipuväljak 13 Otepää vallasisene linn) 

tasuta kasutusse.
n	 Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.
n	 Kanti Otepää Vallavalitsuses maha sülearvuti Samsung 

Ultrabook NP530U3C, summas 706,99 eurot.

11.02.2019
n	 Määrati Mäeküla külas asuva Krüüneri katastriüksu-

se (katastritunnus 72401:001:0119) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Väikse-Kolga katastriüksu-

se (katastritunnus 63602:002:0080) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed.
n	 Anti OÜ-le Põhjatamm ehitusluba Vana-Otepää külas 

Liivaku kinnistul üksikelamu püstitamiseks.
n	 Anti Nüpli külas Kivi kinnistul asuvale ehitisele (turis-

mitalu peahoone) osakasutusluba (keldrikorruse ja I korruse 

kasutamiseks).
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 2 kinnistul 

asuvale ehitisele (esmatasandi tervisekeskus) kasutusluba.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 50,04 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele 

isikule summas 70 eurot.
n	 Anti Elle Aasmetsale tasu eest üürile Keeni külas Keeni 

tee 1-9 asuv korter, suurusega 58,10 m².

18.02.2019
n	 Anti Marika Külmale projekteerimistingimused Pilkuse 

külas Väike-Trukitse kinnistul elamu ja abihoone ehitusprojek-

ti koostamiseks.
n	 Anti Suusakeskuste OÜ-le ehitusluba Nüpli külas Väi-

ke-Munamäe kinnistul ehitise rekonstrueerimiseks.
n	 Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale kahele 

ehitisele (garaaž) kasutusluba.
n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule kogusummas 18,17 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele 

isikule summas 70 eurot.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuus isikut.
n	 Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus korraldatud jäätme-

veoga liitumisest vabastamiseks.

AMETLIK INFO

TÄHELEPANU!

ID kaartide taotluste vastuvõtmine 
ja relvalubadega seotud 

dokumentide vormistamine 
Otepää politseis

12.03. ja 09.04. kell 10.00 – 13.00.

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

Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
Trükk: AS Kroonpress
Kohaletoimetamine: Omniva

Artikleid, mida soovite avaldada, ootame üks nädal 
enne lehe ilmumiskuupäeva e-posti aadresile: 
teataja@otepaa.ee.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ja lühendada. 
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Adeele Everst    22. jaanuaril
Brita Uibopuu        2. veebruaril
Emilie Möls        7. veebruaril
Maikel Reidolf        7. veebruaril
Johan Arro    12. veebruaril

Tuletame teile meelde, et vastavalt Otepää valla 
heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik 
kohustatud oma kinnistuga piirneval kõnniteel 
tegema libedusetõrjet ning koristama lund ja kõr-
valdama katuselt jääpurikaid, mis võivad ohustada 
jalakäijate elu. Puhastusala ulatub krundi või valla-
tava territooriumi piirist kuni sõidutee servani.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 66 ² järgi võib heakorra- ja kaevetööde eeskirja-
de rikkumise või koormise täitmata jätmise eest 
karistada rahatrahviga kuni 100 trahviühikut, ehk 
kuni 400 eurot. 

Tähelepanu – kui jalakäija liivatamata kõnniteel 
kukub, siis peab kukkumisega tekitatud kahju hüvi-
tama lume- ja libedusetõrje kohustust eiranud kin-
nistu omanik. 

Avalikuks kasutamiseks mõeldud killukontei-
nerid, kust vallaelanikud saavad kõnniteede hool-
damiseks killustikku võtta, asuvad: Otepää linnas 
Pühajärve tee 22, Kopli 1B, Lipuväljak 13, Võru-
kaela lasteaia juures, Pika ja Piiri tn nurgal, Püha-
järve Põhikooli juures ja Sihva alevikus. 

Vallavalitsus

Head majaomanikud ja ettevõtjad!Seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga 
on vallavalitsus 

reedel, 22. veebruaril suletud.

KIK toetab 32 kohaliku 
omavalitsuse tänavavalgustuse 
uuendamist 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab 
tänavavalgustuse uuendamise taotlusvoorust 32 
kohaliku omavalitsuse projekti kokku 20 873 223 
euroga, millele omafinantseeringuna lisandub 
10 570 302 eurot. Ka Otepää vald sai toetust.

Otepää vallas nüüdisajastatakse Otepää, Kee-
ni, Lossiküla, Puka ja Sangaste asula valgustus, 
asendades halvas seisukorras olevad postid ja 
toiteliinid uute vastu ning vahetades välja lambid.
Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-
2020 energiatõhususe meetmest „Energiasäästu 
ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” ning 
selle töötas välja Majandus- ja Kommunikatsioo-
niministeerium. Toetusraha tuleb Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondist. 

Kõik toetust saanud projektid leiab KIKi ko-
dulehelt.

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tubased tegevused 
Kappermäel

Lõppemas on projekt “Tubased tegevused Kap-
permäel 2018”.  Projekti toetab kohaliku oma-
valitsuse programm.  Jätkame meile juba vara-
semas omaseks saanud  tegevussuundadega 
– kunsti- ja käsitööalaste tegevustega ja toetame 
pereväärtuste kujunemist.

Koos on käinud  kunstiring peredele, juhenda-
jaks Ave Kruusmaa. Kunstiringi noorimad osa-
lejad on nelja-aastased, vanimate vanus algab 
numbriga 7. Kunstiring pakub emotsionaalseid 
eneseväljendus-võimalusi erinevas eas lastele ja 
täiskasvanutele. Oleme õppinud tegema väikesi 
linikuid, maalinud endile poes käimiseks riidest 
koti, värvinud endile tassi. Õppisime joonistama 
portreed, valmistama kaarte mitmesugusteks 
tähtpäevadeks. Maalinud oleme erinevate värvi-
dega: akrüül, tekstiili- ja  keraamikavärvid. Graa-
fika tegemisel oleme kasutanud pliiatsit, sütt, 
vildikaid. Koos lastega on loovtööga tegelnud 
ka lapsevanemad, kes on ühtlasi õppinud oma 
lapsi loovtööde tegemisel juhendama.  

Käimas on koolitus “Õmblusmasina tund-
maõppimine. Erinevad õmblustööd tööstuslikul 
õmblusmasinal”. Meid koolitab Merike Raud-
nagel osaühingust “Õmblustuba”. Kappermäe 
seltsile annetati kaks tööstuslikku õmblusmasi-
nat, mis annab meile seltsimajas väikese õm-
blusklassi sisustamise võimaluse. Masinad on 
täiesti töökorras. 

Projekti raames on olnud võimalik muretseda 
vajalikke lisatarvikuid – õmblustööks sobilikud 
toolid, nõelavalgustid, erinevateks töödeks so-
bilikud tallad, magnetpiirajad jm.  Õpime mitme-
suguseid parandustöid, näit. tõmblukkude valik, 
paigaldus, parandamine; rõivaste lühendamine 
ja pikendamine, laiemaks ja kitsamaks tegemine. 
Õpime kasutama tugevduskangaid  ning pa-
randama auke ja rebendeid. Projektijärgselt on 
õmblusklass avatud kõigile õmblushuvilistele.

Seltsi tegevused on kavandatud sellisena, et 
nad tugevdaksi perekeskse tegutsemise tradit-
sioone. 
 

ene-mall VerniK-Tuubel
projektijuht 

Otepää Tervisekeskuse uue maja pidulik avamine toimub
28. veebruaril kell 15.00.
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Otepää valla 
teenuskeskuste lahtiolekuajad 

PUKA TEENUSKESKUS 

(ENDINE PUKA VALLAMAJA, PUKA 
ALEVIK, KOOLI TN 6)

Lahtiolekuajad: 
E,T, N 9.00-12.00; 13.00-15.00, 
R 9.00-12.00,  tel 76 68 443.

Teenuskeskuse juht: Lea Madissov 
tel. 766 8443 
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee 

Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vas-
tuvõtuajad:
K: 09.00-13.00, tel. 52 47 930. 
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee

Teenuskeskuse majandusspetsialist 
Kalev Mekk, tel. 516 4931 E-post: Kalev.
Mekk@otepaa.ee

SANGASTE TEENUSKESKUS 

(ENDINE SANGASTE VALLAMAJA, VAL-
GA MNT 7, SANGASTE ALEVIK)
 
Lahtiolekuajad: K 9.00-14.00, tel  766 
8040

Teenuskeskuse juht: Lea Madissov 
tel 766 8040, e-post: Lea.Madissov@
otepaa.ee

Sotsiaaltöö spetsialisti Pille Sikku vas-
tuvõtuajad: T: kell 9.00 – 16.00. Muul ajal 
kohtumine telefoni teel eelnevalt kok-
ku leppida. Tel. 76 68 046;52 47 930. 
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee.

Majandusspetsialist Peeter Hansson 
tel. 5301 6488 E-post: Peeter.Hansson@
otepaa.ee.

NÕUNI TEENUSKESKUS 

(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)

Teenuskeskuse majandusspetsialist 
Kalev Lõhmus, tel. 513 9071 E-post: Ka-
lev.Lohmus@otepaa.ee

Nõuni külavanema pöördumine
Tere, Nõuni küla elanik!

Mul on rõõm Teile täna kirjutada Nõuni küla esimese 
külavanemana.

30. jaanuaril toimunud Nõuni küla üld- koosolekuga on 
mulle antud volitused olla meie küla esindaja külavane-
mana. Olen Nõuni külas elanud kogu oma elu – 43 aastat, 
siin kasvanud, koolis käinud, kodu loonud ja Nõuni küla 
arengusse panustanud.

Viimasel ajal räägitakse palju võimu kaugenemisest 
oma rahvast ja osalusdemokraatia vähesusest. Külavane-
ma olemasolu kuulub tugeva kodanikuühiskonna juurde 
ja selle kaudu saab iga meie küla elanik võimaluse oma 
häält kuuldavaks teha kohaliku omavalitsuse juures. 

Kuna Nõunis ei ole külavanemat olnud, tuleb kõige-
pealt hakata tegelema info kogumise ning probleemide 
ja inimeste kontaktandmete kaardistamisega. Selleks, et 
külas toimiks kiire ja usaldusväärne infovahetus, palun 
ma iga majapidamise poolt saata küla meiliaadressile 
vähemalt ühe inimese nimi, telefoninumber ja meiliaad-

Euroopa Liidu toiduabist 2019. aastal

Euroopa Liit (EL) püüab põllumajandustootmist toetada 
sekkumiskokkuostuga. Sel teel soetatud toiduaineid ei saa 
suunata avaturule vaid jagatakse liidu sees tasuta abivaja-
jatele. Eesti Vabariigis korraldab toiduabi jagamist Sotsi-
aalministeerium, kes on selleks appi palunud Toidupanga. 

2018. aasta juunis muutis Sotsiaalministeerium toiduabi 
saajate nimekirja ning nüüd saavad 2019. aasta kevadel 
toiduabi need isikud, kes said jaanuaris ja/või veebruaris 
riiklikku toimetulekutoetust või 
toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast tasu-
misele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (keh-
testatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses 
kehtestatud toimetulekupiiri ehk isik, kes napilt-napilt 
jääb toetusest ilma; 
kasutasid varjupaigateenust (kodutute öömaja); 
Otepää valla ühekordset toetust, mille määramine sõltub 
isiku sissetulekust (tervisetoetus või raske majandusli-
ku olukorra toetus). Ehk siis sünnitoetuse, matusetoetu-
se, koolitoetuse jt elusündmusest tingitud toetuse saaja 
asjasse ei puutu. 

Seejuures toimetulekutoetuse saaja saab nii mitu pakki 
(komplekti) toiduabi, kui tal on toetuse määramisel pere-
liikmeid olnud, aga ühekordse valla toetuse saaja saab 
ainult ühe komplekti enda nimel, pereliikmete arv toi-
duabi kogust ei mõjuta. Kui ühekordse toetuse saaja ütleb 
sotsiaaltöötajale kindlalt, et ta toiduabist ei ole huvitatud, 

siis võib sotsiaaltöötaja toiduabi ka mitte määrata, aga 
see võimalus on reeglina olemas. Toetusest ja toiduabist 
huvitatul tasuks lugeda Otepää Teatajas varem ilmunud 
artikleid (nt. 10.05.2018 ilmunud lehes lk 3 ja 30.08.2018 
ajalehes lk. 3) ühekordse toetuse määramisest ning võtta 
ühendust piirkonna sotsiaaltöötajaga (toetused täiskasva-
nutele ja riiklik toimetulekutoetus) või lastekaitsetöötaja-
ga (lastega seotud toetused).  

Kui isikule ei ole toetust määratud, siis ta toiduabi ei saa 
– seega vanaduspensionäriks, töövõimetoetuse saajaks, 
pikaajaliseks töötuks vm olek ei anna automaatset õigust 
toiduabile. See, et igakuised kulud on suured ja raha ei 
jätku ei anna samuti automaatset õigust EL toiduabile. 

Olgu siinkohal veel öeldud, et alates 1.01.2019 on Rii-
gikogu otsuse kohaselt riiklik toimetulekupiir (summa 
mis peab peale teatud eluasemekulude teatud ulatuses 
katmist jääma söögiks, riieteks, ravimiteks, sõidukulu-
deks jne) toimetulekutoetuse määramisel ühele isikule 
kuus 150 eurot, iga järgnev täiskasvanud perekonnaliige 
lisab 120 eurot ning laps 180 eurot kuus. Valla ühekord-
se toetuse määramiseks peaks isiku/perekonna sissetulek 
peale eluasemekulude katmist jääma alla kahe toimetu-
lekupiiri kuus. 

Pille siKK 
sotsiaaltööspetsialist 

Otepää Vallavalitsus 
pakub tööd

Otepää Avatud 
Noortekeskuse juhatajale 
(asenduskoht)

Avatud Noortekeskuse põhieesmärgiks on 
ühisest tegutsemist huvitatud noorte ja noor-
teühenduste koondamine ning nendele tege-
vusvõimaluste pakkumine kodu- ja koolivälisel 
ajal, ennetamaks ning pidurdamaks noorte 
ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate 
hoiakute väljakujunemist.

Töö kirjeldus:
• Otepää Avatud Noortekeskuse igapäevatöö 
juhtimine;
• Otepää Avatud Noortekeskuse haldamine;
• noori arendavate tegevuste planeerimine ja 
läbiviimine; 
• noorte suunamine ja omaalgatuste toeta-
mine;
• noorsootöö alaste projektide kirjutamine ja 
läbiviimine;
• koostöö tegemine teiste noortega tegelevate 
asutuste ja maakondlike noorsootöö organisat-
sioonidega;
• noorteürituste, malevate, noortelaagrite 
planeerimine ja läbiviimine.

Kasuks tuleb:
• erialane haridus (noorsootöö, pedagoogika, 
sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni alal); 
• eelnev noortega töötamise kogemus; 
• valmisolek tööks õhtul ja vajadusel ka näda-
lavahetustel;
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning 
kõrge pingetaluvus;

• autojuhiload (B-kategooria).

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega;
• võimalus ellu viia oma noortega seotud ideid;
• koolitus- ja arenemisvõimalusi.

NB! Tegemist on asenduskohaga! Tööle asu-
mine kokkuleppel. Kandideerimiseks palume 
saata hiljemalt 04.03.2019. a CV, avaldus, 
motivatsioonikiri ja haridust tõendava doku-
mendi koopia e-posti aadressile vald@otepaa.
ee. Lisainfo tel: 523 9139.

Otepää Avatud Noortekeskus 
pakub tööd

Otepää Avatud 
Noortekeskuse 

noorsootöötajale (0,5 kohta)

Avatud Noortekeskuse põhieesmärk on ühisest 
tegutsemist huvitatud noorte ja noorteühen-
duste koondamine ning nendele tegevus-
võimaluste pakkumine kodu- ja koolivälisel 
ajal, ennetamaks ning pidurdamaks noorte 
ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate 
hoiakute väljakujunemist.

Töö kirjeldus:
• noorte igakülgset arengut toetava avatud 
noorsootöö korraldamine;
• noortekeskuse ruumides korra hoidmine ja 
järelevalve tagamine; 
• noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse 
toetamine;
• noorsootööalaste projektide kirjutamine ja 
läbiviimine;
• noorteürituste, malevate, noortelaagrite 
planeerimine ja läbiviimine;
• töö asukoht on põhiliselt Otepää Avatud 
Noortekeskus.

Kasuks tuleb:
• erialane haridus (noorsootöö, pedagoogika, 
sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni alal);
• eelnev noortega töötamise kogemus; 
• valmisolek tööks õhtul ja vajadusel ka näda-
lavahetustel;
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning 
kõrge pingetaluvus;
• autojuhiload (B-kategooria).

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega;
• võimalus ellu viia oma noortega seotud ideid;
• koolitus- ja arenemisvõimalusi.

Tööle asumise aeg kokkuleppel. Kandideeri-
miseks palume saata hiljemalt 04.03.2019. 
a CV, avaldus, motivatsioonikiri ja haridust 
tõendava dokumendi koopia e-posti aadressile: 
vald@otepaa.ee Lisainfo tel: 523 9139.

15. veebruaril toimus Sangaste lossis krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi
nimelise innovatsioonipreemia üleandmine ja seminar. Enne seda kogunesid
Eesti Rukkiseltsi, Otepää valla, Maaeluministeeriumi jt esindajad Sangaste
kalmistule, et krahv Bergile austust avaldada. 
16. veebruaril möödus 174 aastat krahvi sünnist.

ress. Kui Sa tead kedagi, kes on Nõuni küla inimene aga 
kelleni see pöördumine tõenäoliselt ei jõua, ole hea anna 
see info talle edasi.

NB! Elanik on vähemalt 16-aastane isik, kes elab alali-
selt alevikus või külas või omab alevikus või külas hoones-
tatud kinnisvara.

Usun, et ühtse visiooni ja tegutsemisega tunneme ühes-
koos uhkust enda küla üle, läbi viia toredaid külasimma-
neid ning kutsuda teisigi meie armsasse külla elama!

Minu telefoninumber on 5110 574 ja e-posti aadress 
elmo@purjeklubi.ee, 
Nõuni küla e-posti 
aadress on nouni-
kyla@gmail.com.

Ilusat küünlakuu 
jätku kallis Nõuni 
rahvas!

elmo saul 
nõuni KülaVanem

Tähelepanu!

Otepää lasteaia Võrukaela esine parkla on 
tööpäevadel kella 7.00 – 18.00
mõeldud lasteaia töötajatele ja lastevane-
matele lühiajaliseks peatumiseks.

Palume nendel aegadel sinna mitte 
parkida!

Hea noor tööotsija vanuses 16-26*!

Johannes Mihkelsoni Keskus pakub 
TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu 

kohta ning julgust teha häid valikuid. 
Koolituse (kokku 123 tundi) osad on:
    1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
    2. Tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
    3. Tööõigus (16 tundi)
    4. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal (16 tundi)
    5. Arvuti tööotsingul (8 tundi)  
    6. Tööklubi (30 tundi)
Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, 
samuti võimalus minna erialasele kursusele ja saada 
tasuta nõustamist (psühholoogiline,  karjääri-, sõltuvus- 
ja võlanõustamine).
 Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud 
kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine. 
 Infotund toimub 26.03.2019 kell 13:00. Vajalik 
etteregistreerimine.
Kontakt  51 187 93  või margit.tago@jmk.ee.
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse 
Liidu ruumides. Vaata ka www.jmk.ee

Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Otepää vald

   *oodatud on noored, kes hetkel ei õpi 
ega ei tööta 
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle

Otepää Kultuurikeskused kuulutab välja Otepää valla 
Riimkroonika kirjutamise konkursi! Konkursi eesmär-
giks innustada inimesi rohkem ennast väljendama ning 
neid ümbritseva elu-olu kohta arvamust avaldama. 
Lisaks jäädvustame sellega ka Otepää valla ajalugu. 
Konkursi korraldamiseks on andnud inspiratsiooni Oskar 
Kruus oma samanimelise luuleteosega ning iga-aastane 
Otepää valla jõuluvanade kokkutulek, kus lauldakse 
vanal heal viisil eelmise aasta põletavatel teemadel. 
Riimkroonika sisuks peakski olema ümbritseva elu-
olu kajastus, kirjutaja jaoks olulised teemad, nende 
positiivsed ja negatiivsed küljed. Iga autor võib esitada 
ühe või mitu luuletuse. Konkursil puudub vanusepii-
rang. Laekunud tööde hulgast valib žürii kolm paremat 
ning antakse hulgaliselt eriauhindu.  Luuletused tuleb 
saata e-postile kultuurikeskused@otepaa.ee, tuua 
Otepää,Sangaste, Nõuni või Puka Kultuurimajja või 
pista hoopis valitud maja postkasti. Ära unusta oma töö 
juurde lisada enda nime, vanust ning kontaktandmeid! 
Luuletusi saab konkursile edastada kuni 3. märtsini 
2019. Otepää Kultuurimajas toimub 15. märtsil Vaikse 
Muusika õhtu, mis on ka ühtlasi konkursi lõpuüritus, 
kus muusikaõhtu kõrvale loeme ette parimad tööd, 
kuulutame välja võitjad ning jagame eriauhindu. 
Kultuurikeskused loomejuht Merilin Kirbits.

Avatud Ave Kruusmaa kunstinäitus „Maa ja vee piiril“ 
Otepää Kultuurimaja galeriis

Miks ma maalin? Tean ju, et loodust on võimatu ilusamaks 
värvida. Loodust maalides on hea õppida, kuidas ise 
tuleks  elada. Elada nii, et püsiks tasakaal ka siis, kui mi-
dagi minu ümber muutub, lisandub või kaob. Loodan, et 
naudid näitust ning tunned maalidelt ära mõne tuttava 
kohaliku vaate!

22. veebruaril kell 19.00  Eesti Vabariigi aastapäevale pühen-
datud muusika- ja luuleõhtu „ Meie Kodule“ / Esinevad 
Otepää Kultuurimaja laulu- ja teatristuudio/ Tasuta / 
Suupisted 

  9. märtsil kell 12.00 Valgamaa eakate laulupäev 
10. märtsil kell 11.00-15.00 Poolvääriskividest ehete ning 

kunstlilledest peaehete meisterdamise töötoad. 
Juhendajad Reet Kuuskmäe (Hõbe Reet - poolvääriski-
videst ehted) ja Merilin Kirbits (kunstlilledest peaehted). 
Kahe töötoa hind kokku on 15 eurot, mis sisaldab töö 
materjali, välja arvatud poolvääriskivid, mida saab 
osta koha pealt (max 5 eurot tk), soovi korral võib võtta 
ka enda omad kaasa. Hind sisaldab ka kohvipausi! 
Registreeri ennast kultuurikeskused@otepaa.ee või 
+3725284902 Merilin ( kohtade arv piiratud)

15. märtsil kell 19.00 Vaikse muusika õhtu koos Viivi ja Karl 
Ilvesega ning Otepää valla riimkroonika võistlusel osa-
lenud parimate tööde tunnustamine ning ettelugemine 
/ Tasuta / Avatud kohvik!

16. märtsil kell 19.00 MEELELAHUTUSLIK MÄLUMÄNG / 
Laudkondande vaheline mälumäng, kuhu kuulub 6-8 
inimest / Ühe inimese sissepääsu hind 6 eurot / laual 
suupisted ning parimale laudkonnale motivatsiooni-
pakett / Avatud kohvik / Eelregistreeri oma laudkond 
aadressil kultuurikeskused@otepaa.ee või helista 
+37256626481 Merle 

          Puka Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi

  8. märtsil kell 18.00 Vaiko Eplik / Pilet 5 eurot 

16. märtsil kell 13.00 Otepää valla laululaste kontsert

           Sangaste Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256822022 Raili

23. veebruaril kell 17.00 Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud pidulik kontsert ja Otepää vallavanema 
ning vallavolikogu esimehe vastuvõtt / Esinevad Keeni 
Põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi õpilased, Eveko 
Segakoor ja Kõvvera Kõdara  

  8. märtsil kell 20.00 Naistepäevapidu koos ansambliga 
Tulivesi / Oodata on ka üllatusi / Avatud kohvik KAIRI 
Tordid / Pilet 5 eurot / Info ja laudade broneerimine 
568220022 Raili

         Nõuni Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37253465648 Marika

10. märtsil kell 11.00 NÕUNI VISTEL-VASTEL VASTLAPÄEV. 
 * lustisõitu teeb Pärdu hobune
  * lõbusad võistlused
 * vastlakuklid

Otepää valla laululaste kontsert toimub 16. 
märtsil kell 13.00 Puka Kultuurimajas. 

Otepää Kultuurikeskused loomejuht Merilin 
Kirbits ütles, et vaatamata sellele, et sellel aastal 
ei toimu Laulukaruselli lauluvõistlust, saavad 
Otepää valla tublid laululapsed osa võtta ühisest 
kontserdist.

„Tegemist ei ole lauluvõistlusega, osaleda 
saavad kõik kuni 19-aastased noored lauljad,“ 
selgitas Merilin Kirbits. „Laululapsi saadav laval 
elav bänd ja kavas on üllatuskülaline.“

Laulja saab osaleda kontserdil elukoha, kooli, 
muusikakooli või huvikooli asukohapõhiselt. 

Kõik lauljad esitavad ühe laulu. Sõnad võiksid 
olla eesti keeles või laulja emakeeles ning esituse 
kestus ei tohi ületada 3 minutit. Kontserdil on 5 
vanuserühma, kuhu iga lauluõpetaja saab esitada 
2 lauljat. 

Vanuserühmad on:
1. vanuserühm: 3-7aastased; 
2. vanuserühm: 8-10 aastased; 
3. vanuserühm: 11-13aastased; 
4. vanuserühm: 14-16aastased; 
5. vanuserühm: 17-19aastased. 

Lavaproovid toimuvad Puka Kultuurimajas 
kontserdi päeva hommikul ning prooviajad pan-
nakse paika vastavalt osalusele märtsi alguses.

Kogu info tuleb saata koos nootidega hiljemalt 

28.02.2019 e-maili aadressile kultuurikeskused@
otepaa.ee või tuua trükitul kujul Puka, Sangaste, 
Nõuni või Otepää Kultuurimajja.

Lisainfot vaata Otepää valla kodulehelt: www.
otepaa.ee rubriik „Kultuur“- „Otepää laululaste 
kontsert 2019“.

Lisainfo: 
Otepää Kultuurikeskused loomejuht Merilin 

Tulekul on Otepää valla laululaste kontsert

Üleriigilise sanditamisfestivali „Hakkame 
santima!“ raames toimunud kogumiskon-
kursil „Märka marti!“ koguti mardikuu 
jooksul meie elavast sandijooksmise kom-
bestikust pilte, videoid ja jutte nii helis kui 
tekstis. Konkursile laekus 94 tööd. Või-
dutööd valis välja viieliikmeline žürii ning 
rahva lemmikud selgusid rahvahääletusel, 
kus osales 757 inimest.

1. veebruaril anti Eesti Vabaõhumuuseu-
mi Kolu kõrtsis üle Eesti Folkloorinõuko-
gu ja Rahvakultuuri Keskus sanditamis-
festivali „Hakkame santima!“ kogumis-
konkursi „Märka marti!“ auhinnad. Aitäh 
sulle vahva „kambajõmm”, koos sinuga 
said mälestused paberile ja fotole ja ka 
auhinnatud nii žürii kui ka rahva poolt.
Mardi-kadripäeva mälestused

Minu esimesed mardi-kadrimälestused 
jäävad seitsmekümnendate algusesse. 
Vanaema sõitis bussiga meile, emps võttis 
kaasa akordioni ja sõbrad ning siis sõideti 
Malle hobusega küla peale “õnne” viima. 

Aastad möödusid, Malle ostis Žiguli, 
mina sain natuke suuremaks ja võeti 
ka suurtega kaasa. Aga naabrilastega 
mööda küla käia oli hästi põnev, mis siis 
et talust tallu oli ikka nõni hea kilomeeter. 
(esimene foto aastast 1974). 

Aastad läksid, saatsin oma lapsi mar-
ti-katri, olles Nõuni koolis õpetaja – san-
ditasime. Nüüd on need lapsed ise juba 
emmed ning käivad oma lastega sandis. 
See on tõsiselt tore! Kadri ajal liikusime 
ringi naisseltsi naistega, mõne mehega ka. 
See oli kift, nuputasime ägeda laulu, bussile 
hääled sisse ja minek. Meid oodati...

Praegu naerame külalastega, et lähme 
marti sõitma, autoga saab kaugematele 
memmedele häid soove viia. Nii tore, kui 
noor pere on õnnelik, sest nende äsjasün-
dinud perepojal on esimesed mardid 
külas. Eks nii meie esivanemate traditsioo-
nid jätkuvad, kui käia koos lastega saab 
koos kogeda, kui äge see kõik on! See on 
kui sõltuvus, nii kui kalendrisse viskab 9. 
november ette, haarab käsi juba papsi vana 
läkiläki järele...

mariKa ViKs

Märgati marti

Kirbits tel 528 4902, e-post: Merilin.Kirbits@
otepaa.ee.

moniKa oTroKoVa

Pildil: laste lauluvõistlus Otepää Kultuu-
rimajas 2017. aastal koos Hanna-Liina 
Võsaga. 

Foto: ValJu aloel

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

Konkursi tulemused:    Täiskasvanute lugude võitjad: Rahva lemmik - Marika Viks
                                      Vanad fotod: I - II koht - Marika Viks  
                                      Rahva lemmik - Marika Viks  
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EELK Otepää Maarja 
koguduse teated 

EELK Otepää Maarja kogudus tänab kõiki oma 
226 annetajaliiget, kes on 2018. aasta jooksul 
toetanud kodukogudust ja -kirikut. 

Lisaks täname kõiki koostööpartnereid ja sõpru 
− hoiame lippu kõrgel! 

Pühapäevased jumalateenistused 

toimuvad kirkumõisas asuvas talvekirikus
algusega kl 11.00. 

Kolmapäeviti kl 18.00 
toimuvad kirikumõisa hoones (sissepääs otsauk-
sest) piibli- ja arutelutunnid (lisaks Piiblile arutle-
me ka igapäevaelu puuduvatel teemadel laiemalt 
− kuidas olla ja jääda mõistlikuks inimeseks). 
Kõik on kutsutud ja oodatud sõltumata seotusest 
kiriku ja/või kogudus(te)ga. 

24. veebruaril kl 10.00 

toimub Otepää suures kirikus 

Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva jumalateenistus. 
Külalisena teenib kaasa ja jutlustab EELK jutlus-
taja Igor Gräzin.

10. veebruaril olid kutsutud Nõuni kultuurimajja 
meie head sõbrad, et koos tähistada nii sõbrapäeva 
kui ka meie 10ndat sünnipäeva. 

Nõuni mail, maakonna vanimas kultuurikoldes, on 
ikka tantsust ja laulust lugu peetud. Eemisel sajan-
dil tantsis naisrühm „Nurmenukk”. 

Kui väike vahe sisse tuli ja jalad tahtsid nii väga 
tantsida, polnud muud, kui Aili võttis ette ja utsitas 
naised jälle tantsima. Peale nimevaidlusi sündis 
naisrühm „Pääsusilmad”. Tantsitud on oma maja 
kui valla sündmustel, antud kontserte lähemal ja 
kaugemal, osaletud tantsupidudel. 

Aga peol tantsisid külakostiks sõbrad: „Tant-
surõõm” Otepäält, „Mathilded” ja „Hellesed” Hel-
lenurmest ning laulukosti tõid „Lõbusad lesed”. 
Ühistantsus said jalga keerutada kõik pidulised. 

Suur tänu meie praegustele ja endistele tant-
sijatele, juhendajatele, toetajatele ja sõpradele. 
Mõned meie sõbrad olid hõivatud teiste sündmus-
tega, aga telefoniõnnitlus on ka tore. Kuigi külava-
heteed läikisid jäiselt, oli ikka kohal meie nõnda-
nimetatud fänniklubi ehk sõbrad nii Koorastest, 
Paluperast, Rõngust kui Peipsi äärest. Sügav kum-
mardus teile! 

Nõuni kultuurimaja tantsurühm „Pääsusilmad” tähistas 
sõbrapeol oma juubelit

Sünnipäevalaps pakkus torti, kohvi, kiluvõilei-
bu ja vahva pidu ansambliga „Hollarrii” sai hoo 
sisse! Tantsu ja kaasalaulmist jätkus mitmeteks 
tundideks.

Sõbrad on nagu tähed öös –
isegi kui neid näha pole,
tead, et nad on olemas...

AITÄH!
„Pääsusilmade” nimel mariKa ViKs

Otepää Kultuurikeskused kuulutab välja riimkroonika võistluse!

Konkursi eesmärk on innustada inimesi rohkem ennast 
väljendama ning neid ümbritseva elu-olu kohta arvamust 
avaldama. Lisaks jäädvustame sellega ka Otepää valla 
ajalugu. 

Konkursi korraldamiseks on andnud inspiratsiooni Oskar 
Kruus oma samanimelise luuleteosega ning iga-aastane 
Otepää valla jõuluvanade kokkutulek, kus lauldakse vanal 
heal viisil eelmise aasta põletavatel teemadel. 

Riimkroonika sisuks peakski olema ümbritseva elu-olu 
kajastus, kirjutaja jaoks olulised teemad, nende positiivsed 
ja negatiivsed küljed. Iga autor võib esitada ühe või mitu 
luuletuse. Konkursil puudub vanusepiirang. 

Laekunud tööde hulgast valib žürii kolm paremat ning 
antakse hulgaliselt eriauhindu.  

Luuletused tuleb saata e-postile: kultuurikeskused@
otepaa.ee, tuua Otepää,Sangaste, Nõuni või Puka Kul-
tuurimajja või pista hoopis valitud maja postkasti. Ära 
unusta oma töö juurde lisada enda nime, vanust ning 
kontaktandmeid! Luuletusi saab konkursile edastada kuni 
3. märtsini 2019. 

Otepää Kultuurimajas toimub 15. märtsil vaikse muusika 
õhtu, mis on ka ühtlasi konkursi lõpuüritus, kus muusi-
kaõhtu kõrvale loeme ette parimad tööd, kuulutame välja 
võitjad ning jagame eriauhindu. 

Anu Kase nimeline ansamblimuusika päev

12. veebruaril toimus Otepää Gümnaa-
siumis traditsiooniline Otepää Muusika-
kooli Anu Kase nimeline ansamblimuu-
sika päev. Selle toreda päeva eesmärk 
on alati olnud kokku kutsuda õpilasi 
ja nende juhendajaid Lõuna-Eesti eri-

Esineb Otepää Muusikakooli vanamuusikaansambel.
Foto: margus HendriKson

nevatest muusikakoolidest, et nautida 
ansamblimängu ja mõnusat koosolemist 
hea muusika keskel. Noortel muusikutel 
on võimalus tutvuda teiste pillimängija-
tega, kuulata ja näha, milliseid koosseise 
erinevatest koolidest on kohale tulnud.

Nagu ikka, oli päev meeleolukas, 
natuke ootusärev, aga lõppeks päädis 
suurepärase kontserdiga täis kaunist 
muusikat. Seekord külastasid meid õpi-
lasansamblid Karksi-Nuia Muusikakoo-
list, Heino Elleri nimelisest Tartu Muu-
sikakoolist, Tartu II Muusikakoolist ja 
Ülenurme Muusikakoolist.

Esinesid ka veel meie enda Otepää 
Muusikakooli mitmed ansamblid, puhk- 
pillidest viiuliteni.

Nagu juba traditsiooniks on saanud, 
oli kohal auväärne žürii, kelle ülesan-
deks oli noortele tagasisidet anda ja 
neid motiveerida. Sel aastal kuulusid 
žüriisse Otepää Muusikakooli kitar-

riõpetaja Evelyn Ainlo, akordioniõpeta-
ja Merike Roop, Otepää Kultuurimaja 
perenaine ja Otepää kultuuri edendaja 
Merle Soonberg ja žürii esimees kitar-
rist Paul Neitsov, kes ei pidanuks paljuks 
ka ise lastele väikese muusikalise num-
briga esineda. Lapsi tunnustades ütles 
ta, et kõige rohkem ootab ta noortelt 
esinedes emotsiooni – see on see, mis 
lavalt publikule kandub, lisades, et ei ole 
ammu nii eriilmelisel kontserdil käinud.

Kontserdi järgselt said külalised ja 
osalejad nautida maitsvat toitu, kohvi ja 
kooki, mille eest vastutas OÜ Toidupa-
da – tänud Krista Tiidole ja Karin Sal-
lokile.

Otepää Muusikakool tänab toetajaid: 
Eesti Kultuurkapital, Otepää Vallavalit-
sus, Otepää Gümnaasium.

Uute muusikaliste kohtumisteni!

otepää muusikakooli pere
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Pühajärve raamatukogul on välja kujunenud väga hea 
koostöö lasteaiaga. Sel aastal pakkus raamatukoguhoidja 
lastele võimalust tutvuda muinasjutumaailmaga.

Muinasjutu vestmine pole ainuüksi viis last lõbustada 
ning tema meelt lahutada. Muinasjutud valmistavad lapsi 
ette täiskasvanu eluks: õpetavad, kuidas käituda raske-
tes olukordades, näitavad, milleni võib viia üks või teine 
valik. Muinasjutukangelastest eeskuju võtmine aitab 
lapsel leida oma kohta ühiskonnas, samuti valida enda 
jaoks käitumismudelit. Muinasjuttude tegelased annavad 
nõu, milline olla, et igatsetud eesmärki saavutada, samuti 
hoiatavad ohtude eest.

Muinasjutukorviga tuli külla Pühajärve raamatukogu 
vanemraamatukoguhoidja  Ly Haaviste.  Avastamisrõõm 
algas korvi kaant sulgeva tabaluku avamisest. Sellega 
said hästi hakkama Maarja ja Marvi. Siis asusime koos 
vaatama, milliseid raamatuid muinasjutukorvis leidub. 
Mõned raamatud olid väga vanad, hoopis erineva väl-
janägemisega tänapäevastest,  ja neid oli põnev katsuda 
ja uurida. Mõtlemisainet lisas raamatukoguhoidja kom-
mentaar, et neid raamatuid lugesid praeguste mudilaste 
vanavanemad. Rikkalikus valikus olid eesti tuntud mui-
nasjutt “Tark mees taskus”, kauge Brasiilia laste seiklus-
test pajatav “Kollase Rähni Ordu”, vene kirjandusest 
tuntud värssides lastelugu “Küürselg-sälg” ja teisi huvita-
vaid raamatuid. Vanim isegi aastast 1968. 

Lapsed said ise raamatukorvi raamatute hulgast 
valida, millist muinasjuttu ette lugema hakatakse. Selleks 
sai “Marjakobar ja teisi setu muinasjutte”. Tähelepaneli-
kult kuulasid lapsed lugu “Hiir abimeheks”, kus hiir aitas 
kavalusega tüdrukut, kes oli lahke ja abivalmis. Teiseks 
luges Ly muinasjutu “Kullased oinakesed”, mis räägib 
tublist karjapoisist, kes sai kingiks kuldse oinakese. Vahe-

Pühajärve lasteaias avati muinasjutukorv 

Mis juhtub siis, kui rahvusloomad ei saa 
kutset sünnipäevale? 

peal arutleti mõne sõna või väljendi tähenduse üle ning 
selgitati ja täpsustati seda. Muinasjutud loetud, panime 
korvi jälle lukku, abilisteks Mirell ja Neeli. 

Teisel kohtumisel said muinasjutukorvi avada Saara 
Ronja ja Mirell. Seekord tahtsid lapsed teada, millised 
seiklused on peidus raamatus “Timbu-Limbu õukond 
ja lumemöldrid”. Timbu-Limbu on tibatilluke nukk, kes 
elab kasetohust lossis. Ühel aastal aga ei tulnud lund. Mis 
seal üleval lumeveskis võis küll juhtunud olla? Värvikas 
seltskond – nukk Timbu-Limbu, jonnipunn Toru-Loru, 
üleskeeratav koer Muki, kummist neegripoiss Pambu 
ja puunukk Pimpelsang – asub Kasetohu-lossist teele, et 
uurida, mis lumemöldritega juhtunud on.  Teekond on 
pikk ja kõigi seikluste kuulamiseks tuleb muinasjutukorv 
veel mitu korda avada. Seekord keerasid korvi lukku 
Sander ja Mihkel Mati.

Selline vahva korv on see muinasjutukorv! Jääme 
ootama järgmisi kohtumisi, et kuulda lõpuni Timbu-Lim-
bu seiklused ja valida korvist uusi lugusid. Ly oskab liht-
salt, ilmekalt ja lastepäraselt esineda, nii et lapsed jäägi-
tult muinasjutule kaasa elavad. Suur tänu talle meeldiva-
te elamuste eest.

Lapse elus on kaks tähtsat asja: mäng ja muinasjutt. 
Mäng kasvatab lapse terveks väljapoole. Muinasjutu 
kaudu saab laps sisemiselt terveks kasvatatud. Sama-
võrd, kui laps tahab oma keha suureks kasvatada, on 
tal vaja suureks saada ka hingelt. Muinasjuttude uurija 
Jacob Streit ütleb, et muinasjutud toetavad hingejõudu-
de arengut ja pakuvad tuge fantaasia arengul.

TaiVi räsTas,
Pühajärve lasteaiaõpetaja

Võrukaela 28. sünnipäevale olid kutsutud nii ilvesed kui 
karud. Oodatud olid ka põdrapoiss ja -tüdruk. Kuidagi 
oli aga juhtunud nii, et meie rahvusloomad polnud kutset 
saanud. 

Võsavillemid olid pettunud, sest ilmselgelt selline 
lahendus neid ei rahuldanud. Pettumus viis selleni, et 
hallivatimehed otsustasid piduliste tordi ära varastada. 

Ilveste, karude ja põtrade kurvastuseks laiutaski ühel 
hetkel peolaual täielik tühjus. Õnneks said hundid aru, 
et tegid valesti. Küllap aitas sellele kaasa ka ootamatult 
selgunud asjaolu, et tordis pole grammigi liha. Hundid 
palusid vabandust ja said loa peole tulla. 

Pidu läks edasi videodisko järgi tantsimise, tordi 
söömise ja näomaalingute tegemisega. Sünnipäev jätkus 
veel järgmistelgi päevadel, mil vaadati koos filmi „Tuulte 
tahutud maa.”

28. sünnipäev oli õpetlik – enne kutsete jagamist tuleb 
veenduda, et keegi oluline vaeslapse rolli ei jääks. Mine 

sa tea, mida kutsest ilmajääja „vastutasuks” välja mõtleb. 

otepää lasteaia õppealajuhataja meriKe Kase 
Foto: lii HõraK

Valik näomaalingutest.
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ÕPPIMINE...

• midagi tarka

• midagi uut

• kui varem ei teadnud midagi, siis nüüd saad teada

• kui tead midagi, saad sellest asjast veel rohkem teada

• saad teada, mis seened on mürgised ja mis ei ole mürgised

• saad teada vana aja asju

• kui eile ei teadnud, siis täna tead

• suurena tead neid asju siis

• mis liigid on maailmas olemas

• saad teada, kuidas klaasi tehakse

5Otepää Gümnaasium 

Kaksteist aastat on möödunud 
kiiresti. Aeg, mil saan end Otepää 
Gümnaasiumi õpilaseks nimetada, 
lõpeb nelja kuu pärast. Riigieksamid 
on valitud, lõputunnistusest suurem 
osa kujundatud. Õige aeg on arutleda 
selle üle, mida see Koolitare tänava 
hoonekompleks koos oma vaimse sisuga 
mulle andnud on. 

Otepää Gümnaasiumi suurus seisneb selle väik-
suses. Kui mujal linnakoolides on õpilasi palju, siis 
Otepääl on neid vähe ning me kõik oleme üks suur 
pere. Tänu sellisele ‘’peremudelile’’ on elu kooliõpilastel 
palju lihtsam, eriti gümnaasiuminoortel. Paljud õpeta-
jad, eriti vanemad olijad, mõistavad, et paindlikkus ei 
ole õpilase kahjuks. 

Suurt rolli mängivad kooliüritused, eriti need, mis on 
traditsioonilised. Üks meeldejäävamaid on minu jaoks 
selle õppeaasta jõulupidu, mis kestis tavapärase kahe 
tunni asemel viis. Kogu see aeg oli täidetud toredate 
tegevustega. Muidugi on ka meeles õpilaste kodukootud 
‘’Su nägu kõlab tuttavalt’’ ehk playback. Viimane kord, 
kui sain meesterahvana publiku ette astuda, oli ehk neli 
aastat tagasi, kui endise klassivennaga Heli Läätse ning 
Üllar Jörbergi parodeerisime.

Kogu koolipere jaoks üks meeldivamaid traditsioone on 
kindlasti õpetajate päev. Abituriendid saavad võimu ehi-
tada tundi üles just nii, nagu nende arust on õige. Suurem 
osa pärisõpetajatest saab puhata ning käia matkal või 
ekskursioonil. Kahjuks mitte kõik, sest lisaks isehakanud 
direktorile peab koolipäeval silma peal hoidma ka tõeline 
õpetaja. Just minul oli viimasel sügisel au olla direktor. 
Sain õpetada ka bioloogiat ning eesti keelt. Ainult selle 
päeva kogemuse põhjal ütleks, et direktori- ja õpetajaamet 
pole üldse keeruline. Algklasside tundi sisse astudes oli 
väga tore näha, kui hästi meie kooli lapsed on kasvata-
tud. Kõik tõusid püsti ning teretasid. Vanemas kooliast-
mes seda ei kohanud. Isegi pärast õpetajate päeva ütlesid 
väiksemad ikka: „Tere, direktor!“

Põhikoolis olid parimad positiivsete emotsioonide 
tootjad OGTV saated. Peale saate esitust oli alati klas-
sikaaslastega iga klipi üle arutelu, kas oli hea või halb, 
naljakas või mitte. Mul kui  sellesama grupi peatoimetajal 
on tekkinud algklassiõpilaste seas teatav tuntus. Pärast 
saate ettekandmist on kuulda noorimate koolikaaslaste 
sosinat: „Vaata, tema on see, kes seal saates oli“ või „Ma 
nägin teda ju seal saates.“ Julgemad hüüavad kõva hää-
lega ‘’Tsau, Kaur!’’, kuigi me pole tuttavad.

Koolis on õpetajatel hindamatu roll. Julgen öelda, et 
suur osa Otepää Gümnaasiumi õpetajatest on minu kas-
vamises rolli mänginud. Oma eeskujuga on mõjutanud 
ka need pedagoogid, kes mulle vahetult tundegi andnud 
pole. Tahaksin siinkohal lugejale tutvustada neid, kes 
minu koolitees olulisimat osa täitsid. Ell Sellis on üksvär-
vikamaid õpetajaid, keda tean. Ta oskab hästi luua seoseid 
bioloogia ning teiste eluvaldkondade vahel. Meeldiv ju-
hus on see, kui jutt algab geenitehnoloogiast ja 15 minuti 
pärast räägime bioloogiaga seotult hoopis koolielust. 

Kaidi Palmiste puhul on näha, et tema amet on tema 
hobi. Temast paremat luuletuste õpetajat on raske leida. 
„Miinusmärk sulu ees muudab märgi sulu sees.’’ Tähed vasa-
kule, arvud paremale, üle viies märk muutub.“ 

Me kõik saame suureks. Klassinumbri muutudes muu-
tub ka õppekava. Gümnaasiumi ajal igatsesin ma kõige 

„Kui ei õpi, 
oled terve elu rumal“ 
ehk tarkus tuleb tasapisi. Otepää Gümnaasiumi lõpetaja teab, mida 
tähendab uurimistöö ja kohustuslik kirjandus, keemiavalemid ja 
võõrkeele grammatika. Kooliuusikute jaoks on kool ja õppimine 
veel teise tähendusega. 

    Kilde kogusid Tiie Jaaniste ja Triin Rehk

rohkem tööõpetust kui õppeainet. Põhikoolis oli see alati 
tund, kus sai nalja ning õhkkond oli vabam. Õpetaja 
Peeter Mändla oskas huvitavalt õpetada ning õigel ajal 
ka head nalja teha.

Maive Pulles on olnud alates 10. klassist mu klassiju-
hataja ja minu arvates kõige lõbusam ja rõõmsameelsem 
pedagoog OG-s. Ta oskab nalja teha, saab naljast aru ning 
isegi siis, kui kogu abituuriumil on teisipäeva hommikul 
põhimõtteliselt silmad kinni, on tema see, kes üritab tuju 
üleval hoida ning on ikka positiivne.

Õpetaja Marika Paavo on meie paralleelklassi juhataja. 
Seetõttu kujunesid gümnaasiumipäevil eesti keele tunnid 
tihtipeale vestluseks õpilaste ja õpetaja vahel. Tema on 
üks neid õpetajaid, kes oskab anda noortele näpunäiteid 
õigel ajal, õiges kohas. Kindlasti olen just temalt saanud 
palju tarkusi, mida edasises elus kasutada. Minu jaoks on 
õpetaja Marika parim motiveerija ning elutarkuste jagaja 
Otepää Gümnaasiumis.

Kindlasti olen nende aastatega siin koolis õppinud, 
kuidas inimestega suhelda. Varem olin pigem vaikne, 
aga mida aeg edasi, seda rohkem ma hakkasin suhtlema 
ka endast nooremate ning vanematega. Üks tähtsamaid 
oskusi - aja planeerimine - on kindlasti kõigi õppeainete 
esitluste ning tööde esitamisel paranenud, kuid arengu-
ruumi veel on. Olen mõistnud ka seda, kui tähtis on oma 
ülemustega (loe: õpetajatega) läbisaamine. Kindlasti soo-
vitan Otepää Gümnaasiumit tulevastele gümnasistidele, 
kuna see kool pakub palju erinevaid valikuvõimalusi. 

Kaur Nukka,
Otepää Gümnaasiumi 12.a klassi õpilane
Foto Kaur Nukka erakogust

    Kilde kogusid Tiie Jaaniste ja Triin Rehk    Kilde kogusid Tiie Jaaniste ja Triin Rehk

1.a klass: MIS ON KOOL?
• see, kus targaks saab• koht õppimiseks• kool on tore• koolis on väga palju lapsi• see, kus saab trenni teha ja õppida• see koht, kus sa leiad endale sõbrad• koht, kus saab kõik kodused tööd ära teha

• saab laulda• on palju klasse

1.a klass: MIS ON ÕPPIMINE?

• see, millega saab targaks

• on lõbus
• see, et saab matemaatikat teha

• õppides saab õppida kirjatähti

• aju saab targaks

• saab loodusest teada

• õppides saab mängida

• saab õppida lugema

ÕPPIMINE...

1.b klass: KOOL ON KOHT,
• kus peab teretama
• kus teisi ei kiusata
• kus kõik on sõbrad
• kus saad targemaks kui su vanemad• saab igasuguseid trenne teha• kus saad suusatada
• kus pead alati õpetajat kuulama• kus ei või vahele segada, kui õpetaja seletab• kui on tunnid, pead vaikselt olema• kus vahetunni ajal ei joosta• kus saab uusi sõpru

• kus pikal vahetunnil saab mänge mängida• kus lubatakse õppida
• kus saab süüa
• kus saab tantsuvahetundidel tantsida

Koolieelse ettevalmistuse klass: ”KOOL”
• istud vaikselt laua taga ja oled kuss• õpetajat peab kuulama• teed vaikselt asju

• ei räägi mitte kellegagi, pingutad, teed tööd• maha ei vaata
• saab tarkust
• saab sõita autoga
• harjutad asju, mida ei oska• õppimiseks, toredad sõbrad, saab koos olla• käid seal niikaua kuni lõpetad selle ära• saab mõistust juurde• kus ei sööda krõpse• aju saab targemaks• saab suuri arvutusi teha
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Emma ja Harri Tammemägi (5.b ja 3.b klass) 
    
Oleme Emma ja Harri. Kuna meie vanemad töötavad talviti Otepääl, käime me 

kahes koolis: Haabneeme Koolis sügisel ja kevadel, talvel Otepää Gümnaasiumis. 
Kui Otepääl lumi maha tuleb, on tore siia tulla – sõbrad ja õpetajad juba ootavad. 
Peale sõprade on Otepää juures oluline mäesuusatamise võimalus. 

Emma: Minu lemmiksuusakeskused on Kuutsemägi ja Väike Munamägi. Olen 
suusatanud juba üheksa aastat ja võistelnud Soomes, Leedus, Lätis ja Eestis. 
Tulevikuplaanid on suured.

Harri: Tegelen mäesuusatamisega, aga minu lemmikuks on freestyle-suusata-
mine, kus saan vägevaid trikke teha. Jaanuaris saavutasin Väiksel Munamäel Big 
Air Eesti meistrivõistlustel kuni 16-aastaste poiste seas teise koha. Otepääl on tore!

Katarina Kamla ja Reinhold Kalda (1.b klass) 
Reinhold: Mina alustasin tantsimisega 4-aastaselt. Tantsutrenni viis mind ema. Kõige 

rohkem meeldivad mulle Ladina-Ameerika tantsud, eriti džaiv. Sooviksin tantsimi-
sega tegeleda kindlasti veel mõned aastad.

Katarina: Mina alustasin tantsimisega 6-aastaselt. Tantsutrenni kutsus mind Reinhold. 
Minu lemmiktantsuks on Viini valss. Kõige rohkem meeldib mulle tantsuvõistlustel 
käimine. 

Kõikidel võistlustel, kus oleme osalenud, oleme saanud medali. Kahepeale oleme 
kogunud juba 16 medalit ja 4 karikat. Praegu võistleme  lapsed 1 vanuseklassis 6 
tantsus ja kogume punkte, et pääseda E-klassi. 

Veiko Ratas (laste tantsuõpetaja): Kata ja Reinhold on väga tublid ja silmapaistvad 
lapsed. Nende silmavaatest on juba näha, et tegemist on arukate ja hea analüüsi-
võimega lastega. Isegi võistlustel on tuldud mulle ütlema, et need on vist küll väga 
arukad lapsed! Treeningus on nad alati rõõmsameelsed ja väga positiivse sportliku 
suhtumisega. Muidugi on ka neil hetki, mil on vaja pisut lollitada ja krutskeid teha - 
ja seda oskavad nad ka hästi!

Sten-Erik Iir
(5.a klass) 
Olen tegelenud ker-

gejõustikuga 3,5 aastat. 
Treenin Tartu Spordiseltsis 
Kalev Toomas Halliste käe all. 2012. aastal vaatasin 
olümpiamänge ja tahtsin ka olümpiale, seega läksin 
trenni. Mu lemmikalad on teivashüpe, kettaheide, 
tõkkejooks ja kolmikhüpe. Mulle meeldib kergejõus-
tik, sest alad on huvitavad ja võistlusi palju. Minu 
jaoks olulisemad tulemused on olnud kaks TV 10 
Olümpiastarti võitu (2018 kettaheide, 2019 teivas-
hüpe) ja kolm neljandat kohta (2018 teivashüpe, 2019 
kõrgushüpe ja 60 m tõkkejooks). Sellest aastast olen 
vanuseklassis U14 ja saan osaleda Eesti meistri-
võistlustel. Mitmevõistluse lõpetasin 7. kohaga, aga 
kaks nädalat hiljem saavutasin esimese EMV medali 
–  pronksi kolmikhüppes. Olin eelmisel aastal kuue-
kordne Valgamaa meister. Võistluste pärast pean 
palju koolist ja tundidest puuduma, aga mu hinded 
on head ja saan hästi hakkama.

Änni Perv ja Tobias Vernik      
   (6.b klass)

Me oleme perekonna rahvamuusikaorkestri 
Karupojad liikmed. See orkester on Otepääl 
tegutsenud juba 21 aastat. Me oleme ka lähe-
dased sugulased. Meile meeldib seal osaleda, 
sest naudime pillide kooskõla. Sel aastal ootab 
ees reis Saksmaale, kus saab teiste rahvamuu-
sikutega koos olla ja erinevate maade pillilu-
gusid kuulata.

Änni: Olen ansamblis viiulit mänginud alates esimesest klassist. Olen orkestriga 
mängimas käinud Rootsis, Soomes, Lätis, Leedus, Poolas ja Tšehhis. Peale ansamblitöö 
tegelen laulmisega, suusahüpete ja tantsimisega. 

Tobias: Alustasin pereansamblis kontrabassi mängimist eelmisel aastal.  Esimeses 
proovis olin väga närvis, sest ma ei olnud kontrabassi varem kunagi mänginud. Lisaks 
ansamblis osalemisele õpin muusikakoolis kitarri, laulan poistekooris ja käin rahva-
tantsuringis.  

Sten-Erik Iir 
kolmikhüppe meistri-

võistluste pronksmeda-
liga (foto autor Vello Iir)

  Tobias puhkepausil
 (foto perekondade erakogust)

Änni esinemas (foto perekondade erakogust)

Katarina ja Reinholdi üks esimesi tantsuvõistlusi 
     (Foto autor Evelin Lillepuu)

Emma Kuutsemäel Alexela võistlussarja II etapil 
(foto autor Jaanus Mikk)

 Harri Big Air võistlusel
 (foto autor Jan Henrik Pärnik)

 
 

 

e  
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Annabel Urm (9.a klass)
Minu suur kirg on koerte kasvatamine. Tegelen sellega 

kolmandat aastat. Huvi tekkis puhtalt vajadusest ja soo-
vist oma koera paremini tunda. Selline hobi arendab to-
hutult palju igas mõttes: kasvatab kohusetunnet, õpetab 
teisega arvestama ning lisaks annab truu sõbra palju-
deks aastateks. Koera kasvatamine on tõeline meeskon-
natöö, kus peab õppima võitma ja kaotama. Selle hobiga 
peab arvestama, et alati ei sõltu kõik endast. Näiteks koera 
tõust sõltub selle hobi kulukus. Igal tõul on erinevad eel-
soodumused haigusteks. Kõigeks peab valmis olema.  
Mul on kaks koera: Bora ja Scooter. Noorema koeraga, 
Scootriga, käin koerte koolis, mis on hetkel vajalik rohkem 
mulle kui temale. Koera areng algab siiski omaniku teadmis-
test. Kuna praegu liigitan end algajate hulka, on võistlused 
vaid tulevikuteema. 

Bora, Annabel ja Scooter 
 (foto Annabel Urmi erakogust)

Christina Piho (5.a klass)
Minu suur hobi on ratsutamine ja hobustega tegelemine. Hobuse 

selga pandi mind juba 2-aastaselt. Mulle meeldivad hobused ja 
ratsutamine väga, sest hobused on väga ustavad ja head kaaslased. 
Kui sain endale poni Kati, tekkis mul veel suurem huvi ratsutamise 
vastu. Oleme Katiga koos väga palju õppinud. 

Olen käinud mitmetel võistlustel. Viimane ratsavõistlus oli Saksa 
ratsatalus hobusega Calledius. Seal saavutasin head kohad 60 cm ja 
80 cm parkuuris. Minu jaoks oli väga oluline ka Läti 2017. a võist-
lus Kati ja teise hobuse Castaniga. Kõige hirmutavam kogemus on 
kukkumine Callediusega, kui ma harjutasin võistlusteks. Kukkusin 
koos hobusega ja minu jalg jäi tema alla. Olen õppinud, et tule-
muste saavutamiseks peab ratsutamisega tegelema regulaarselt.

Keiu Vakmann (8.a klass)
Olen Otepää muusikakooli õpilane ja praegu oma õpingute lõ-

pusirgel. Peale noodist mängimise on mulle alati väga meeldinud 
ise muusikat luua. See on palju arendanud minu loovust ning jär-
jest rohkem üritan igas uues palas meloodiat ja tehnikat täiustada.

Kuna mulle väga meeldib filmindus ning olen mõelnud oma tu-
levikku sellega siduda, siis on ka minu looming tihti inspireeritud 
filmimuusikast. Enamik minu palasid sünnib, kui istun klaveri taga, 
mängin erinevaid akorde, kuulan nende kõla ning sobitan neid 
omavahel kokku. 

Olen veel nii noor looja, et eks enamik palasid on oma pere rõõ-
mustamiseks. Üks neist sai siiski tuule tiibadesse rahvatantsu taus-
taloona.  Kuna tegelen aktiivselt ka murdmaasuusatamise, rahva-
tantsu ja koorilauluga, on mu ajagraafik üsna tihe, kuid klaveri 
mängimiseks ja loominguks leian alati aega. 

Laura Meigas (11. klass)
 Eelmisel suvel avastasin endale toreda 

hobi ja töökoha  - seriaalivõtted. Tegelikult 
ma ise ei avastanud, mu huvi suunati sel-
lele teele. Minu peretuttav ja kõrvaltalu pe-
remees Rasmus Merivoo oli režissöörina 
käsile võtnud seriaali „Teine võimalus“. 
Nii helistas ta mulle ja pakkus assistendi 
kohta. Muidugi võtsin ma selle pakkumise 
vastu – kogemusi ei saa kunagi liiga palju 
olla. See töö osutus minu jaoks väga huvi-
tavaks. Võttepäevad olid pikad, kuid terve 
meeskond oli alati valmis tegutsema, kõik 
pakatasid positiivsest energiast. Seriaalis 
täitsid rolle paljud tuntud Eesti näitlejad, 
kellega mul oli au tuttavaks saada ning 
koos töötada. Ootan väga uusi võimalusi ja 
ettevõtmisi, kus saaks taas käed külge lüüa.

Loore All (4.b klass)
Võin öelda, et olen laulmisega tegelenud kogu elu. Juba kaheaas-

tasena võitsin „Otepää laululapse“ konkursi oma vanuseklassis. 
Suurimaks saavutuseks pean ETV „Laulukarusselli“ finaali pääse-
mist. Uhke tunne on olla 12 Eesti parima laululapse hulgas. Minu 
juhendaja on Airi Liiva, kes on palju ilusaid laule kirjutanud. Olen 
mänginud „Kättemaksukontori“ ühes osas ja kaks hooaega väikest 
Cosette’i Vanemuise muusikalis „Hüljatud“.

Ma armastan laulmist ja näitlemist ning kindlasti tahaksin mõ-
lemaga tegeleda ka tulevikus. Samas tahan olla ka lihtsalt tavaline 
laps, kes naudib koolis käimist ja sõprade seltskonda. Tahan hästi 
õppida, lõpetada muusikakoolis viiulieriala ning tegeleda oma ho-
bide rahvatantsu, koorilaulu ja mäesuusatamisega. Usun, et kõik on 
võimalik, kui piisavalt tahta.

Oma lugu esitades. 
(Keiu Vakmanni erakogust)

Laura puhkepausil (Foto Laura Meigase erakogust)

Christina ja Kati (Foto autor Kati Märdimäe)

Loore All (Autor Krista Kattel)

veebruar 2019

Robert Kikkatalo (7.b klass) 
Minu hobi on autosport. Alustasin ralliga isa eeskujul. Isa on 
ka ise rallisportlane ja õpetas mind sõitma juba siis, kui olin 
väga väike. Mu isa ja vanaisa ongi mu suurimateks toeta-
jateks. 

Esimese elektrilise ATV sain 1,5-aastaselt.  Autospordiga 
alustasin ja esimese auto võistlemiseks sain 2016. aasta talv-
el. Vahepeal takistas sõitmist käevigastus. 2018. aasta talve-
hooaega alustasin uue auto Mitsubishi Coltiga, millel on sees 
ka turvapuur. Kui varem olen sõitnud esiviisikus, siis see 
hooaeg on alanud väga edukalt. Olen saavutanud mitu poo-
diumikohta. Autospordi juures meeldib mulle kiirus ja enda 
proovilepanek. Samuti on huvitav raja läbimise tehnika. Siia-
maani olengi sõitnud vaid talviti jääradadel, kuid tulevikus 
tahan võistelda ka teistel aastaaegadel. Rallisõit nõuab palju 
harjutamist ja keskendumist. 

Robert uue autoga (foto autor Tarmo Kikkatalo)
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Otepää Gümnaasiumi eesmärk on pakkuda mitmekesiseid valikuid. Gümnasistid saavad oma õpingute sisu üle 
otsustada, valides kuue mooduli hulgast. Iga moodul koosneb kuuest valdkonnaga seotud kursusest. See annab 

võimaluse süveneda. Lisaks tervikmoodulitele on õpilastel võimalik valida mitmete vabaainete hulgast. Nende kursuste 
loetelu kui ka moodulite sisu leiab huviline Otepää gümnaasiumi kodulehelt õppekava üldosast.  

 
Mooduli eesmärk on praktiliste tööde ja õppekäikude 

kaudu kujundada vastutustundlikku, teadlikku ja hoolivat 
suhtumist elukeskkonda. Õppimise käigus saadakse teada, 
mis meetodite ja vahenditega uurida loodust ning mida 
saaks ise parema elukeskkonna nimel teha. Õpilane saab ka 
ülevaate loodusteadustega seotud elukutsetest ja edasistest 
õppimisvõimalustest. 

• Eesti taimed ja loomad
• Elementide keemia
• Muutuvad loodusmaastikud
• Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond
• Rakendusbioloogia
• Säästev areng

Mooduli eesmärk on väärtustada maailma kultuurilist mit-
mekesisust ning protsesse globaliseeruvas maailmas ja mõista 
neid ühiskonna arengu ja toimimise eeldusena. Oluline on 
seoste loomine ja oskus mõista enda rolli ühiskonnas, riigis ja 
maailmas. Mooduli ainekursused toetavad sotsiaalainete õpet, 
valmistavad ette teadlikke ja huvitatud ühiskonnaliikmeid. 

• Maailma kultuurilugu
• Globaliseeruv maailm
• Eesti ja rahvusvahelised suhted
• Filosoofia ja eetika
• Inimene ja õigus
• Riik ja kodanik 

 
Tehnoloogiamoodul on suunatud õpilastele, keda huvita-

vad IT, inseneeria ja tehnoloogia. Moodulikursused pakuvad 
võimalusi praktilisteks töödeks ja arendavad seejuures õpilase 
loovust, loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning 
probleemi lahendamise oskust. Mooduli läbija saab algteadmi-
sed programmeerimisest, robotitest ja joonestamisest. 

• Füüsika ja tehnika
• Robootika
• Programmeerimise alused (kaks kursust)
• Planimeetria
• Joonestamine

 

  
Eesmärk on aidata õpilastel mõista majandusmaailma toimi-

mist. Oluline koht on praktikal, sealhulgas majandussimulat-
sioonidel ja analüüsil.  Ainekursuste abil arendatakse ettevõt-
likkust ja meeskonnatööoskusi.  Eesmärk on, et õpilane oskaks 
üksiknäite puhul üldistada ja üldise majanduspildi põhjal ene-
sesse puutuvaid järeldusi  ja otsuseid teha. 

• Majandus- ja ettevõtlusõpe
• Majandusgeograafia
• Suhtlemispsühholoogia
• Majandussimulatsioon
• Töötamine ja töövarjupraktika

• Juhtimine ja projektijuhtimine 
Mooduli läbija saab võimaluse kogeda ja realiseerida ennast 

loomeprotsessi kaudu. Loovusainetega tegelemine arendab 
keskendumisvõimet, kombineerimiskunsti, ilumeelt, leiuta-
javaistu, stiilitunnetust. Kursuste käigus omandatakse erine-
vaid käelisi oskusi, õppekäigud aitavad kurssi viia kunsti- ja 
kultuurieluga ning avardada silmaringi. Mooduli lõppedes 
valmib igal õpilasel portfoolio, mis peegeldab õpilase arengut, 
tunnetust ja isikupära. 

• Keraamika
• Taaskasutus
• Tehnoloogiaõpetus
• Joonistamine ja maalimine
• Disain
• Kunstiline kujundamine, portfoolio

Mooduli eesmärk on kujundada õige tervisekäitumine, mis 
on efektiivse tegutsemise eeldus nii koolis kui tulevasel tööko-
hal. Teadlikkus algab inimese füsioloogia tundmaõppimisest, 
liikumise ja toitumise tasakaalu leidmisest. Mooduli kursused 
hõlmavad palju praktilisi tegevusi, mille käigus areneb õpilase 
loovus ja ettevõtlikkus. 

• Anatoomia ja füsioloogia
• Terviseteadlikkus
• Toitumine ja tervis
• Loodusretked ja matkaõpe
• Liikumine sise- ja välistingimustes
• Praktiline individuaalne projekt

RAHVATANTS 
Rahvatants arendab noore 

inimese koordinatsiooni, rüt-
mitaju, muusikalist kuulmist ja 

loomulikult tantsuoskust. Otepää 
Gümnaasiumis tegutseb õpetaja Kaire 

Ojavee juhendamisel kuus rahvatant-
surühma. Esinetakse koolipidudel ja 
Lõuna-Eestis toimuvatel tantsupidudel. 
Suurimad sihid on seotud aga pealinnas 
toimuvate tantsupidudega. Sel suvel 

loodab Kalevi staadionil ühistantsi-
mise rõõmu nautida 8. klasside 

rühm, 4. klassi lapsed pere-
rühma koosseisus ja 

noorterühm. 

MEISTERDAMINE
Meisterdamisr ing 

on mõeldud kolmandate 
klasside õpilastele. Õpetaja 

Tiie Jaaniste käe all saavad 
uue otstarbe pakendid, oksad, 
käbid, lõngajupid ja nööbid. 
Meisterdades arenevad väikese 
inimese käeosavus, kujutlus-

võime ja loovus. Pealegi 
on see mõnus vahel-

dus õppimisele. 

LAULMINE
Laulmine pakub esi-

nemisjulgust, arendab koos-
tööoskust, vastutusvõimet, muu-

sikalist kuulmist ning oskust oma 
häält valitseda. Otepää Gümnaasiumi 

kõikide kooliastmete õpilastel on või-
malik oma lauluoskust lihvida kogenud 
juhendajate käe all. Algklassiõpilaste mu-
dilaskoori juhendavad Pille Möll ja Vilve 
Maide. Lastekoori, poisteansamblit ning 

gümnasistide segakoori juhendab Eve 
Eljand. Sel aastal on kooride suu-

rim eesmärk esineda üldlaulu-
peol „Minu arm“.

KUNST
Õ p e t a j a  A v e 

Kruusmaa juures käivad 
loomas ja taasloomas 2. – 8. 

klassi lapsed. Kunstiringis õpi-
takse nägema detaili ja tervikut, 

juhtima oma kätt ja silma, seal otsi-
takse inspiratsiooni ja laaditakse loo-
mingusse oma rõõme ja muresid. 
Kunst tasakaalustab asiste ainete 

poole kaldu olevat koolitege-
misi ja aitab luues lõõgas-

tuda. 

KORVPALL
Korvpalliga peavad 

suuremat sinasõprust õpila-
sed alates 8. klassist. Korvpalli 

mängides arendatakse oma koor-
dinatsiooni ja vastupidavust, mees-
konnatööoskusi ja vastutusvõimet, 
õpitakse võitma ja kaotama. Oluline 
on tunda ära hetk, kus tuleb teisi 

usaldada, ja hetk, kus maksi-
maalselt ise panustada. Ringi 

juhendab õpetaja Kerri 
Rauk. ROBOOTIKA

Robootikaring töötab 
kahes rühmas: 2.-3. klass ja 4.-5. 

klass. Ringi juhendavad õpetajad Kaja 
Oja ja Kaidi Palmiste. Üks kord nädalas 

on võimalik tutvuda  ja tegutseda erinevate 
vahendite ning programmeerimise keskkon-

dadega. Haridusroboti Bee-Bot abil oli võima-
lik teha esimesed sammud programmeerimises, 
samas  on seda lihtne siduda erinevate õppe-
ainetega. Väga põnev oli Lego WeDo 2.0. See 
on suurepärane vahend täpsuse, loogika ja 

matemaatika õpetamiseks. Veel said õpi-
lased tutvuda mBotiga jalgpalli män-

gides. Plaanis on veel ise mänge 
luua ja programmeerida 

Kodu Game Labis.

PUIDUTÖÖ
Puidutööringi ootab 

õpetaja Peeter Mändla kõiki 
lapsi alates 4. klassist. Kord nä-

dalas saavad lapsed puurida, saa-
gida, lihvida, treida meelepäraseid 

esemeid. Mida rohkem on võimalik 
kõiki asju poest või internetist osta, 
seda suurema väärtuse saab meene 
või tarbeese, millesse on valmis-

taja pannud oma energia ja head 
soovid. Loomulikult on ringi 

oodatud nii poisid kui 
tüdrukud.

SKAUDID
Otepää skaudilipkon-

nas on praegu 12 liiget, kes 
kuuluvad ka Eesti Skautide Ühingu 

ridadesse. Skaute juhendab õpetaja 
Peeter Mändla. Skautlus kasvatab ja õpe-

tab noori iseseisvalt elus hakkama saama: 
pakub seiklusi, võimalust ennast arendada 
ja proovile panna. Skautlik tegevus hõlmab 
heategevust, läbi matkamise looduse tund-
mist, laagrielu ja palju muud. Aktiivse te-
gevuse kaudu on võimalik leida sõpru 

kogu maailmast ja palju reisida. Otepää 
Gümnaasiumi skaudiring on alati 

valmis vastu võtma uusi liik-
meid.

Eesti kultuur on 
saksa omaga väga seotud 

- palju rohkem, kui märkame. 
Sama käib keele kohta - saksa keelt 

õppima hakates ootab ees tore avastus, et 
on terve hulk sõnu, mis on peaaegu sama-
sugused nagu eesti keeles, nt Lampe, Mütze, 
Suppe, Lärm - pole raske nende tähendust 
ära arvata. Saksa keele ring pakub Otepää 
Gümnaasiumi neljandikele ja viiendikele 

mängulisi võimalusi selle kultuuri ja 
keele tundmaõppimiseks. Ringi ju-

hendab õpetaja Liina Uudelt. 

NUPUTAMINE
Esimese klassi õpila-

sed naudivad õpetaja Tiie 
Jaaniste abil nuputamist ka-

hel korral nädalas. Nuputamine 
on tore, sest hoiab vaimu virge, 
õpetab järjekindlust ning lubab 
maitsta võidurõõmu, kui järje-
kordne pähkel on läbi hammus-

tatud. Nuputamine aitab kaasa 
funktsionaalse lugemisos-

kuse arenemisele ja loo-
mingulisusele.

KOKANDUS
Kes toiduvalmista-

mise vastu suuremat huvi 
tunneb, saab õpetaja Terje 

Aasarohu käe all keeta ja küpse-
tada kooli õppeköögis kaks korda 
nädalas. Süüa valmistades tuleb ka-
sutada paljusid oskusi, mida koolis 
õpetatud, ja ka neid, mida ei õpetata. 
Kui katsetamise tulemusena hõrk 

roog lauale serveeritud on, võib 
uhkust tunda ja end maitsva 

ampsuga premeerida.

SAKSA KEEL

RAHVATANTS 
Rahvatants arendab noore Rahvatants arendab noore 

inimese koordinatsiooni, rüt-inimese koordinatsiooni, rüt-
mitaju, muusikalist kuulmist ja mitaju, muusikalist kuulmist ja 

loomulikult tantsuoskust. Otepää loomulikult tantsuoskust. Otepää 
Gümnaasiumis tegutseb õpetaja Kaire Gümnaasiumis tegutseb õpetaja Kaire 

Ojavee juhendamisel kuus rahvatant-Ojavee juhendamisel kuus rahvatant-
surühma. Esinetakse koolipidudel ja surühma. Esinetakse koolipidudel ja 
Lõuna-Eestis toimuvatel tantsupidudel. Lõuna-Eestis toimuvatel tantsupidudel. 
Suurimad sihid on seotud aga pealinnas Suurimad sihid on seotud aga pealinnas 
toimuvate tantsupidudega. Sel suvel toimuvate tantsupidudega. Sel suvel 

loodab Kalevi staadionil ühistantsi-loodab Kalevi staadionil ühistantsi-
mise rõõmu nautida 8. klasside mise rõõmu nautida 8. klasside 

rühm, 4. klassi lapsed pere-rühm, 4. klassi lapsed pere-
rühma koosseisus ja rühma koosseisus ja 

noorterühm. noorterühm. 

MEISTERDAMINE
Meisterdamisr ing Meis terdamisr ing 

LAULMINE
Laulmine pakub esi-Laulmine pakub esi-

nemisjulgust, arendab koos-nemisjulgust, arendab koos-
tööoskust, vastutusvõimet, muu-tööoskust, vastutusvõimet, muu-

sikalist kuulmist ning oskust oma sikalist kuulmist ning oskust oma 
häält valitseda. Otepää Gümnaasiumi häält valitseda. Otepää Gümnaasiumi 

kõikide kooliastmete õpilastel on või-kõikide kooliastmete õpilastel on või-
malik oma lauluoskust lihvida kogenud malik oma lauluoskust lihvida kogenud 
juhendajate käe all. Algklassiõpilaste mu-juhendajate käe all. Algklassiõpilaste mu-
dilaskoori juhendavad Pille Möll ja Vilve dilaskoori juhendavad Pille Möll ja Vilve 
Maide. Lastekoori, poisteansamblit ning Maide. Lastekoori, poisteansamblit ning 

gümnasistide segakoori juhendab Eve gümnasistide segakoori juhendab Eve 
Eljand. Sel aastal on kooride suu-Eljand. Sel aastal on kooride suu-

rim eesmärk esineda üldlaulu-rim eesmärk esineda üldlaulu-
peol „Minu arm“.peol „Minu arm“.

KUNST
Õ p e t a j a  A v e Õ p e t a j a  A v e 

Kruusmaa juures käivad Kruusmaa juures käivad 
loomas ja taasloomas 2. – 8. loomas ja taasloomas 2. – 8. 

klassi lapsed.klassi lapsed. Kunstiringis õpi-Kunstiringis õpi-
takse nägema detaili ja tervikut, takse nägema detaili ja tervikut, 

juhtima oma kätt ja silma, seal otsi-juhtima oma kätt ja silma, seal otsi-
takse inspiratsiooni ja laaditakse loo-takse inspiratsiooni ja laaditakse loo-
mingusse oma rõõme ja muresid. mingusse oma rõõme ja muresid. 
Kunst tasakaalustab asiste ainete Kunst tasakaalustab asiste ainete 

poole kaldu olevat koolitege-poole kaldu olevat koolitege-
misi ja aitab luues lõõgas-misi ja aitab luues lõõgas-

tuda. tuda. 

KORVPALL
Korvpalliga peavad Korvpalliga peavad 

suuremat sinasõprust õpila-suuremat sinasõprust õpila-
sed alates 8. klassist. Korvpalli sed alates 8. klassist. Korvpalli 

mängides arendatakse oma koor-mängides arendatakse oma koor-
dinatsiooni ja vastupidavust, mees-dinatsiooni ja vastupidavust, mees-
konnatööoskusi ja vastutusvõimet, konnatööoskusi ja vastutusvõimet, 
õpitakse võitma ja kaotama. Oluline õpitakse võitma ja kaotama. Oluline 
on tunda ära hetk, kus tuleb teisi on tunda ära hetk, kus tuleb teisi 

usaldada, ja hetk, kus maksi-usaldada, ja hetk, kus maksi-
maalselt ise panustada. Ringi maalselt ise panustada. Ringi 

juhendab õpetaja Kerri juhendab õpetaja Kerri 
Rauk. Rauk. ROBOOTIKA

Robootikaring töötab Robootikaring töötab 
kahes rühmas: 2.-3. klass ja 4.-5. kahes rühmas: 2.-3. klass ja 4.-5. 

klass. Ringi juhendavad õpetajad Kaja klass. Ringi juhendavad õpetajad Kaja 
Oja ja Kaidi Palmiste. Üks kord nädalas Oja ja Kaidi Palmiste. Üks kord nädalas 

klass. Ringi juhendavad õpetajad Kaja klass. Ringi juhendavad õpetajad Kaja 
Oja ja Kaidi Palmiste. Üks kord nädalas 

klass. Ringi juhendavad õpetajad Kaja klass. Ringi juhendavad õpetajad Kaja 

on võimalik tutvuda  ja tegutseda erinevate on võimalik tutvuda  ja tegutseda erinevate 
vahendite ning programmeerimise keskkon-vahendite ning programmeerimise keskkon-

dadega. Haridusroboti Bee-Bot abil oli võima-dadega. Haridusroboti Bee-Bot abil oli võima-
lik teha esimesed sammud programmeerimises, lik teha esimesed sammud programmeerimises, 
samas  on seda lihtne siduda erinevate õppe-samas  on seda lihtne siduda erinevate õppe-
ainetega. Väga põnev oli Lego WeDo 2.0. See ainetega. Väga põnev oli Lego WeDo 2.0. See 
on suurepärane vahend täpsuse, loogika ja on suurepärane vahend täpsuse, loogika ja 

matemaatika õpetamiseks. Veel said õpi-matemaatika õpetamiseks. Veel said õpi-
lased tutvuda mBotiga jalgpalli män-lased tutvuda mBotiga jalgpalli män-

gides. Plaanis on veel ise mänge gides. Plaanis on veel ise mänge 

PUIDUTÖÖ
Puidutööringi ootab Puidutööringi ootab 

õpetaja Peeter Mändla kõiki õpetaja Peeter Mändla kõiki 
lapsi alates 4. klassist. Kord nä-lapsi alates 4. klassist. Kord nä-

dalas saavad lapsed puurida, saa-dalas saavad lapsed puurida, saa-
gida, lihvida, treida meelepäraseid gida, lihvida, treida meelepäraseid 

esemeid. Mida rohkem on võimalik esemeid. Mida rohkem on võimalik 
kõiki asju poest või internetist osta, kõiki asju poest või internetist osta, 
seda suurema väärtuse saab meene seda suurema väärtuse saab meene 
või tarbeese, millesse on valmis-või tarbeese, millesse on valmis-

taja pannud oma energia ja head taja pannud oma energia ja head 
soovid. Loomulikult on ringi soovid. Loomulikult on ringi 

oodatud nii poisid kui oodatud nii poisid kui 
tüdrukud.tüdrukud.

SKAUDID
Otepää skaudilipkon-Otepää skaudilipkon-

nas on praegu 12 liiget, kes nas on praegu 12 liiget, kes 
kuuluvad ka Eesti Skautide Ühingu kuuluvad ka Eesti Skautide Ühingu 

nas on praegu 12 liiget, kes nas on praegu 12 liiget, kes 
kuuluvad ka Eesti Skautide Ühingu 

nas on praegu 12 liiget, kes nas on praegu 12 liiget, kes 

ridadesse. Skaute juhendab õpetaja ridadesse. Skaute juhendab õpetaja 
Peeter Mändla. Skautlus kasvatab ja õpe-Peeter Mändla. Skautlus kasvatab ja õpe-

tab noori iseseisvalt elus hakkama saama: tab noori iseseisvalt elus hakkama saama: 
pakub seiklusi, võimalust ennast arendada pakub seiklusi, võimalust ennast arendada 
ja proovile panna. Skautlik tegevus hõlmab ja proovile panna. Skautlik tegevus hõlmab 
heategevust, läbi matkamise looduse tund-heategevust, läbi matkamise looduse tund-
mist, laagrielu ja palju muud. Aktiivse te-mist, laagrielu ja palju muud. Aktiivse te-
gevuse kaudu on võimalik leida sõpru gevuse kaudu on võimalik leida sõpru 

kogu maailmast ja palju reisida. Otepää kogu maailmast ja palju reisida. Otepää 
Gümnaasiumi skaudiring on alati Gümnaasiumi skaudiring on alati 

valmis vastu võtma uusi liik-valmis vastu võtma uusi liik-
meid.meid.

Eesti kultuur on Eesti kultuur on 
saksa omaga väga seotud saksa omaga väga seotud 

NUPUTAMINE
Esimese klassi õpila-Esimese klassi õpila-

sed naudivad õpetaja Tiie sed naudivad õpetaja Tiie 
Jaaniste abil nuputamist ka-Jaaniste abil nuputamist ka-

hel korral nädalas. Nuputamine hel korral nädalas. Nuputamine 
on tore, sest hoiab vaimu virge, on tore, sest hoiab vaimu virge, 
õpetab järjekindlust ning lubab õpetab järjekindlust ning lubab 
maitsta võidurõõmu, kui järje-maitsta võidurõõmu, kui järje-
kordne pähkel on läbi hammus-kordne pähkel on läbi hammus-

tatud. Nuputamine aitab kaasa tatud. Nuputamine aitab kaasa 
funktsionaalse lugemisos-funktsionaalse lugemisos-

kuse arenemisele ja loo-kuse arenemisele ja loo-
mingulisusele.mingulisusele.

KOKANDUS
Kes toiduvalmista-Kes toiduvalmista-

mise vastu suuremat huvi mise vastu suuremat huvi 
tunneb, saab õpetaja Terje tunneb, saab õpetaja Terje 

Aasarohu käe all keeta ja küpse-Aasarohu käe all keeta ja küpse-
tada kooli õppeköögis kaks korda tada kooli õppeköögis kaks korda 
nädalas. Süüa valmistades tuleb ka-nädalas. Süüa valmistades tuleb ka-

SAKSA KEEL

10
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E esti Punane Rist (EPR) 
loodi Vabadussõja heit-
luses ja andis oma kaalu-

ka panuse Eesti Vabariigi iseole-
mise kindlustamisse. 

Organisatsiooni loojaks oli 
sanitaarkindral Hans Leesment (1873 – 1944), kes 
koostas EPR Põhikirja, mis allkirjastati 24 02.1919 
Eesti Vabariigi Valitsuse poolt. Koostöös Ameeri-
ka Punase Ristiga saadi rahalist ja toiduabi, haigla-
tele sidumismaterjale, vooditarvikuid ja ravimiabi. 
Tegeleti tüüfuse ja muude nakkushaiguste/taudide 
ravimisega. Koostöös sõjaväe tervishoiuasutustega 
loodi kohtadel desinfektsiooni lendsalku, sanitaar-, 
sauna- ja desinfektsiooni rongid, muretseti desin-
fektsioonivahendeid. Tsiviilinimeste, sõjavangide ja 
sõjaväelaste eest hoolitsemiseks vajas Punane Rist 
lisapersonali, selleks avati Tallinnas kaheaastane 
halastusõdede kool. 

1920. aastal saadeti Venemaale Eesti kodanike 
abistamiseks toidu- ja riideabi, korraldati arstiabi. 
Vahendite kogumiseks saadi valitsuselt luba üle-
maailmseks korjanduseks, pöörduti üleskutsega 
rahva poole annetuste kogumiseks. Kogu tegevuse 
kohta on kogutud olemasolevaid materjale arhii-
videst ning 2009. aastal anti välja üllitis/kogumik 
„Eesti Punane Rist 90“.

Nõukogude okupatsiooni alates oli Eesti NSV 
Punane Rist vaid üleliidulise organisatsiooni üks 
kohalik osakond ja Rahvusvahelise Punase Risti 
liikumise põhimõtetest siis ei räägitud. Tegeleti 
tsiviilkaitse ja tervishoiuasutuste koosseisus. Pöör-
dunud protsessid Eesti ühiskonnas olid alanud ja 
ENSV Punane Rist astus märkamatult olematusse 
koos nõukogude korraga.

ENSV Punase Risti Seltsi volitused loeti lõppe-
nuks 01. jaanuar 1992, võttes aluseks 17. detsember 
1991 aset leidnud EPR Seltsi Keskkomitee 3. sep-
tembri V pleenumi presiidiumi otsuse. 1991. aastal 
oma taas iseseisvust alustanud Eesti Punase Ristil 
olid selleks protsessiks olemas suhteliselt head tin-
gimused – järjepidevalt jätkamiseks Eesti Vabarii-
gi aegne Punase Risti põhikiri. Tegevuse aluseks 
võeti põhiaated – inimlikkus, võrdsus, erapooletus, 
sõltumatus, vabatahtlikkus, ainsus, ülemaailmsus. 
Sellest lähtusidki olemasolevad kohalikud seltsid, 
kus seisis ees igapäevane töö nende põhiprintsiipi-
de ellu rakendamiseks. Alates hetkest, mil algatati 
rahvusvaheline Punase Risti/Punase Poolkuu lii-
kumine Henry Dunant`i poolt (1859), on põhialu-
seks olnud vabatahtlikkus.

EPR Valgamaa Selts taasloodi 17. veebruaril 1992 
kodanikualgatuse korras dr Peeter Rahu eestve-

Eesti Punane Rist 100 

damisel. Kokku oli tulnud Valga Polikliiniku saali 
27 seltsi liiget, kellele tutvustati Eesti Punase Risti 
põhikirja, valiti 6-liikmeline juhatus – esimeheks dr 
Feliks Rõivassepp ja 3-liikmeline revisjoni komis-
jon. Sekretärina (palgaline töötaja) on töötanud 
alates 5. detsember 1980. aastast Aina Pääro.

Tänaseks 27-aastase tegevuse võib kokku võtta 
koondsõnadega – järjepidevus ja areng. Oleme 
saavutanud hea koostöö kohalike omavalitsuste, 
asutuste ja paljude teiste tegusate organisatsiooni-
dega. Järgides EPR põhikirjalist tegevust on välja 
arenenud koolitatud vabatahtlike aktiiv, toredad 
inimesed paljudest eluvaldkondadest. Märkimis-

väärne roll on 2002. aastal loodud EPR Valga 
esmaabi rühmal. Seda nimetame ka õnnetuseks 
valmisoleku rühmaks, kes praktiseerivad oskuste 
tugevdamiseks esmaabi andjatena spordi- jms rah-
vaüritustel. Vabatahtlike noorte rühm, õpilased 
alates 13 aastast tegelevad peamiselt noorte tervi-
sekäitumise, sõbrategevuse, heategevusloteriide ja 
esmaabi õpetamisega endast noorematele. Meie 
tähtsaim prioriteet on elanikkonna koolitamine 
õnnetuste ennetamise ja esmaabi oskuste omanda-
miseks. Kursusi viiakse läbi EPR Esmaabikoolitu-
se programmide alusel ja heade õpetajate – medit-
siinitöötajate abiga. Oleme igati abiks kohalikele 

EPR Valgamaa juhatus. Vasakult paremale: Tarmo Rosenberg, Ester Kukk, Katrin Karus, Meril Lilleleht, Tiina Lall, 
Linda Oks, Udo Reinsalu – juhatuse esimees, Aasa Põder, Alar Roop.  

Foto: Tarmo rosenberg

omavalitsustele riskirühmade heaolu parendami-
sel. Tähtsaks peame laste koolihariduse alustami-
seks koolitarvetega varustamist, hügieenivahendite 
olemasolu, toiduabi. 

Tänavu 24. veebruaril täitub EPR 100-s aasta. 
Oleme avatud tutvustama nii ajalugu kui ka EPR 
Valgamaa Seltsi tegevust laialdasemalt Valga Muu-
seumis 9.–28. veebruar. 

EPR Valgamaa Seltsi Juhatus soovib kõigile 
Punase Risti liikmetele ja aktiivsetele vabatahtlike-
le ilusat Eesti Punase Risti juubeliaastat!

aina Pääro, sekretär

Otepää Talispordimuuseum tähistab veebruaris 
oma 18. sünnipäeva. Inimesele on 18 täiskasva-
nuea algus, majale ja muuseumile aga alles lap-
seiga. Küll on aga toimunud talispordimuuseumi 
eluaja jooksul põhimõtteline muutus muuseumi-
dele omistatud ülesannetes ühiskonnale. Kui vara-
semalt olid muuseumid pigem ajaloo jäädvustami-
se ja säilitamise, samuti teadustöö keskused, siis 
tänapäeval on muuseumi endised funktsioonid küll 
säilinud, kuid oluline osa kuulub nüüd muuseumi 
kui tegevuskeskuse ja vaba aja veetmise kohtadeks 
muutumisele.  

Meie maja alustas tegevust 9. veebruarist 2001. a 
Otepää Suusamuuseumi nime all. Kümne aastaga 
kasvas väikesest vallamuuseumist välja juba suure 
Eesti Spordimuuseumi filiaal, mis sai 2011. aasta 
veebruaris nimeks juba tänaseks tuntud Otepää 
Talispordimuuseum. 

Talispordimuuseumi ehitus toona vastvalminud 
Tehvandi staadioni ruumidesse oli kallis ettevõt-
mine, aga talvesport oli Eesti rahvale lähedane ja 
nii leiti riigi, EASi ning Euroopa Regionaalarengu 

Fondi toel vajaminevad 1,8 miljonit krooni. Seda 
kõike eesmärgiga talvesporti hoida, tutvustada 
ja propageerida ning luua talvespordi filiaal just 
Otepääle, Eesti talispordi mekasse. Need 8 aastat 
tegutsemist Eesti Spordimuuseumi väikese osana 
on olnud täis põnevaid kohtumisi, meie juurest on 
läbi käinud palju lapsi ja külalisi kõikvõimalikest 
maailma eripaigust, erinevaid generatsioone, eri-
nevate lugude ja ootustega. 

Oma sünnipäevi ja teisi tähtpäevi oleme tähis-
tanud erinevate erialade tippspetsialistide loen-
gutega, kes on lahkelt oma teadmiseid huvilistele 
jaganud. Siinkohal meenuvad biokeemik prof. 
Mihkel Zilmer, ajakirjanik Priit Pullerits,  dr. 
Madis Rahu, mitmed olümpiavõitjad jne., kelle 
külaskäigud on meile toonud täissaalid ja mis kõige 
rõõmustavam, muuseumisse on läbi nende külalis-
loengute leidnud tee ka Otepää oma inimesed. On 
olnud suur rõõm neid säravaid inimesi tunda ja 
kutsuda jagama oma kogemusi ja teadmisi. 

Elu Eestis muutub ja nii sai Talispordimuuseum-
gi 2018. aastal oma emamuuseumi juhtidelt kurva 

teate otsusest „suusamuuseum“  sulgeda. Põhju-
seks oli märgitud ebamõistlikkus ja mittepraktili-
sus. Vaatamata iga-aastasele tähelepanuväärsele 
valla toetusele jäi Eesti Spordimuuseumi sõnum 
muutmatuks ja nii tähistamegi seda hooaega kui 
Eesti Talispordimuuseumi viimast. Õnneks saame 
ühe suurte kangelastegudega täidetud toa sulgemi-
se kurbust kompenseerida rõõmuga, mida pakkus 
Eesti uue talisporditähe Kelly Sildaru maailma-
meistritiitli võit.

Selle aasta veebruar on olnud talvepealinnale 
omaselt üksikkülastajate  ja gruppide rohke. Sellel 
talvel on olnud ja tulemas Otepääl  suuri spor-
disündmusi erinevatelt talialadelt, mis toovad siia 
tõeliseid talvespordi entusiaste ja huvilisi. Oma 
töös näen iga päev inimesi, kellele meie sportlas-
te pingutused ja riigile toodud medalid on olnud 
emotsionaalselt olulised. Olen kuulnud palju 
lugusid, millist elutahet ja motivatsiooni on need 
sümboolse väärtusega teod päriselt inimestesse 
salvestanud. 

9. veebruaril meenus see ilus tähtpäev, mida ma 

ikka veel loodan, ei jää meie muuseumile, kus on 
eksponeeritud Eesti talvespordi pärlid ja ajalugu, 
viimaseks. 

Otepää vallavalitsusse on saabunud Eesti Spor-
dimuuseumi kiri, milles meie valda teavitatakse 
otsusest „filiaal“ sulgeda. Küll on ema-muuseum 
olnud oma otsuses piisavalt lahke ja teinud Otepää 
vallale ettepaneku  seda valla eelarvelise objektina 
edasi pidada. Nii ongi Eesti Talispordimuuseumi ja 
meie kangelaste lugude säilimise saatus Eestis tal-
vepealinna tiitlit kandva Otepää vallajuhtide käes. 

Pikka aega ei ole meil olnud põhjust Eesti tal-
vespordiajaloo kõige tähtsamat – medalikappi – 
avada. Kelly võidetud maailmameistritiitel tooks 
sellesse kappi palju värsket energiat juurde ja kind-
lasti kõnetaks tänaseid noori. Jääme lootma, et 
meil on põhjust see lukk lahti keerata ja koht, kus 
palju tööd nõudnud ja palju rõõmu pakkunud tal-
vespordi trofeesid Eesti rahvale eksponeerida jääb 
Otepääle alles. 

muuseumi giid Jana mae  

Talvepealinna spordipärlid
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Märtsikuus peetakse Otepääl IBU karikasarja eelviimane etapp, mis 
on laskesuusatamise maailmakarikasarja kõrval tugevuselt teine 
võistlussari. Esmakordselt võetakse Tehvandil mõõtu ka laskesuusa-
tamises veel üsna uudsel distantsil, nimelt võisteldakse supersprindis.  
 
Supersprindi formaat näeb ette hommikust kvalifikatsioonivõistlust, 
kust 30 parimat pääsevad edasi juba õhtul toimuvasse põnevasse 
finaali. Võistluste korralduskomitee esimehe Aivar Nigoli sõnul val-
mistatakse seetõttu lisaks tavalisele 2,5 ja 3,3 kilomeetrisele rajale 
tänavu ka supersprindiks mõeldud kilomeetrine võistlusrada ja lühen-
datud trahviring, millel pikkuseks 75 meetrit. “Kilomeetrist rada tehes 
arvestasime peaasjalikult sellega, kuidas supersprint oleks pealtvaata-
jatele võimalikult atraktiivne. Rada kulgeb nii, et tribüünil olevale vaa-
tajatele sportlased võimalikult kaua näha oleks,” lausub Nigol. 

Ka IBU karikasarja võistlusdirektori ametit pidav Kristjan Oja kin-
nitab, et supersprint pakub pealtvaatajatele põnevat vaatemängu. 
“Otepää rada on väga huvitav ja staadionilt hästi jälgitav - mugav 
nii pealtvaatajatele kui ka treeneritele,” kutsub Oja kõiki Otepääle 
kaasa elama. 
 

Lisaks uuele võistlusformaadile, näeb Tehvandil stardis ka kõik Eesti 
tippe. Eesti laskesuusatamise koondise peatreeneri Indrek Tob-
relutsu  sõnul on Eesti koondis Tehvandi radadel esindatud oma 
parimas koosseisus, sest MK-etappi samal nädalavahetusel kavas 
pole ning ühtlasi valmistutakse Östersundis toimuvateks maail-
mameistivõistlusteks. “Otepää IBU karikasarja etapp on koon-
dise viimane kontrollstart enne MMi ja seetõttu oleme kogu tuu-
mikuga peal. Teeme Tehvandil viimase testi,” lausub Tobreluts.       
 
Miks peaks laskesuusasõber märtsis tee aga Otepääle leidma? “Eks 
pealtvaatajale on põnevust palju, nagu igal laskesuusatamise võistlu-
sel,” kutsub Tobreluts rahvast Tehvandile kaasa elama. “Muidugi on 
esmakordselt kavas ka supersprint, uus ja põnev ala, mida kõigil juba 
Otepääl võimalik oma silmaga näha,” lisab Tobreluts. 

Laskesuusatamise IBU karikasari leiab Tehvandil aset 1. – 2. märtsini. 
Mõõtu võetakse nii sprindidistantsidel kui ka supersprindis. 

Laskesuusatamine: IBU karikasari toob Tehvandile esmakordselt supersprindi

PROGRAMM: 
 
Reede, 01.03.2019 
11.00 Supersprint kvalifikatsioon - naised 
13.00 Supersprint kvalifikatsioon - mehed 
15.30 Supersprint finaal - naised 
16.00 Supersprint finaal - mehed 
 
Laupäev, 02.03.2019 
11.00 Sprint - naised 
14.00 Sprint - mehed 
 
Võistlus on pealtvaatajatele tasuta! 

Lisainfo: otepaa.biathlon.ee
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12. jaanuaril 2019. aastal toimus traditsiooniline 
Otepää karikavõistlus harrastusvõrkpalluritele. 
Eriline oli sündmus selle poolest, et turniir toimus 
järjepidevalt juba kahekümnendat korda. Võrk-
palliturniiri algatajaks on hr. Neeme Ernits. Aitäh 
Sulle, Neeme, toreda algatuse eest!

 Aastate jooksul on turniiril osalejate arv olnud 
märkimisväärne. Juubeliturniiril osales kokku 22 
võistkonda 143 võrkpalluriga. Võistkondi oli saa-
bunud Tallinnast, Viljandi-, Tartu-, Põlva-, Võru-, 
Valga- ja Lätimaalt. Turniiril mängiti viiel väljakul 
neljas erinevas vanusegrupis. Mängupaikadeks 
olid Otepää Gümnaasiumi võimla, Pühajärve põ-
hikooli võimla ja Kääriku spordikeskuse võimla. 
Turniiri käigus peeti kokku 48 pallilahingut. 

Võitjatena väljusid naiste arvestuses Võru Werro 
võistkond, meeste arvestuses Urvaste võistkond, 
meeste 40+ vanuse arvestuses Otepää Võrkpal-
liklubi võistkond ja 50+ segavõistkondade arves-
tuses võistkond Vahet Pole. 

Õhtul toimus pidulik autasutamine Kääriku spor-
dikompleksi peosaalis. 

Täname kõiki toetajaid, kes aitasid traditsioo-
nil jätkuda: Otepää vallavalitsus, UPM Kymmene 
Otepää AS, Palgipoisid OÜ, Otepää Ehitusgrupp 
OÜ, Vaikna talu, Würth AS, Kääriku Spordikeskus, 
Rein Uibo, Illo Hansing.

Võrkpalliklubi otepää

Hoolimata viimase nädala soojakraadidest, sõideti 
täna legendaarne suusapidu Tartu Maraton klas-
sikalisel Otepää-Elva 63-kilomeetrisel rajal. Ja 
muide, väga kiirel rajal!

Meeste konkurentsis läks võit esmakordselt 
Soome, kui tulises grupifinišis saavutas uue rajare-
kordiga võidu Niko Koskela (aeg 2:31.08,9). Talle 
järgnesid prantslane Damien Tarantola (+1,4) ja 
šveitslane Fabio Lechner (+2,9).

„Suurepärane on olla esimene soomlasest võitja! 
Vaatasin, et ükski soomlane pole varem Tartu 
Maratoni võitnud ning mõtlesin, et võtan täna selle 
võidu ära. Olud olid väga kiired, mis tegi rekordi 
võimalikuks,“ ütles Koskela.

Naiste seas kordas mullust vägitegu rootslan-
nast Worldloppeti karikasarja liider Maria Gräf-
nings (2:50.59,2). Talle järgnesid kahekordne Tartu 
Maratoni võitja Tatjana Mannima (+03.04) ning 
prantslanna Marie Kromer (+04.38).

Samal ajal põhidistantsidega oli kavas ka nostal-
giahõnguline Tartu Maraton Vintage. Ühtekokku 
registreeris eelmise aastatuhande varustusega 63 ja 
31 km distantsidele 104 retrosõitjat.

Kokku pani end tänastele põhisõitudele kirja 
4867 suusasõpra, neist 3506 pikemale 63 km dis-
tantsile ja 1361 lühemale 31 km distantsile.

Tartu Maratoni võit läks esmakordselt Soome

Tartu Maratoni Kuubiku hooaeg veereb edasi 
12. mail, kui joostakse 37. Tartu Maastikumaraton.

Tanel rungi
Klubi Tartu maraton turundus ja kommunikatsioon

Foto: adam illingworTH

9. veebruaril sõideti Otepää valla teedel rahva- sprinti. S.M.A. Racing 
korraldusel peeti A1M Motorsport Otepää Rahvasprint 2019 1+1, kus 
10 masinaklassis osales ühtekokku 84 autosportlast.

Võidu sai iga osaleja sõita kokku 16,2 kilomeetril, ehk läbida kolmel 
korral kahte kiiruslõiku, mille pikkus vastavalt 3,3 km ja 2,1 km.

“Sulailm oli tingimused teinud keeruliseks ja võistlus kujunes väga 
põnevaks. Raja ääres oli harjumatult kõrged lumevallid, mille otsa 
võistlejad aegajalt oma autosid parkisid,” märkis võistluse juht Marko 
Koosa. Ta lisas, et puhta ja veatu sõiduga oli võimalik saavutada väga 
hea tulemus.

Kõige kiiremad masinad rajal olid krosskardid. Kaheksa osaleja-
ga krosskartide klassis võttis võidu Kenneth Pohl. Teise koha saavutas 
soomlane Marko Kärnä ja kolmas oli Kristo Kütt.

Ajaliselt neile kõige ligemale sai kaherattaveoliste sportautode klassis 
sõitnud parima koha hõivanud Ranno Saar (Opel Corsa), kes oli 16,2 
kilomeetri peale 4,1 sekundi jagu kiiremgi, kui krosskartide klassis kol-
manda tulemuse kirja saanud mees. 2WD sport klassis lõpetas sõidu 
teise tulemusega Kasper Koosa (BMW 318), kolmas oli Tarmo Kikka-
talo (VAZ 2105). Erinevalt teistest, võisteldi neis eelmärgitud klassides 
piikrehvidel.

Kõige enam oli osalejaid neljarattaveoliste autode klassis, kokku 16. 
Võiduga üllatas seal Raoul Renser, kel oli roolida Audi S1. 3,52 sekun-
dit kaotasid võitjaile teise tulemuse kirja saanud Andri Sirp - Jarmo 
Liivak (Mitsubishi Lancer Evo 9). Kolmanda kohaga lõpetas võistluse 
Toomas Kärp (Subaru Impreza), keda jäi teisest kohast lahutama vaid 
pool sekundit.

Üle 1,8-liitrise mootoriga kaherattaveoliste autode klassis võttis võidu 
saarlane Karmo Salong (Honda Civic Type-R). Teine oli Heiki Rauba 
(VW Golf Td) ja kolmas Hannes Kasak (VW Golf). Väiksema kuba-
tuuriga kaherattaveoliste autode arvestuses osutus parimaks Rivo Vähi 
(Honda Civic). Hardi Sarv (VW Golf) lõpetas sõidu teise kohaga. Kol-
manda tulemuse said kirja Kristjan Kimmel - Rauno Tiivoja (Mitsu-
bishi Colt).

8 osalejaga SU klassis oli esikolmik: 1. Ivar Burmeister (VAZ 2105), 
2. Andres Meus - Peeter Pung (VAZ 2105), 3. Meelis Värva (VAZ 
2105). M ja L liiga arvestuses kuulus esikoht Urmas Reigole (VAZ 
2101), kelle järel mahtusid kolme sekka veel Heigo Tinno (IZ 412) ning 
Martin Taal - Ketrin Koorik (VAZ 2106).

Naisvõistlejate omavahelise mõõduvõtu võitis sõitjapaar Kati 
Nõuakas - Aimar Sing (Honda Civic Type-R). Triinu Tammel - Karo-
liina Tammel (Honda Civic) lõpetasid Otepää talvise rahvasprindi teise 
ning Maria Roop (Seat Ibiza) kolmanda kohaga.

Kuni 18-aastaste noorte võistlusklassis J18 said konkurentidest jagu 
Tony Schwarztein - Mehis Kiiver (Honda Civic). Kristofer Pärlin (Ford 
Focus) oli teine ja Robert Kikkatalo (VW Lupo) kolmas. Nooremas 
vanuserühmas J16 oli paremusjärjestus: 1. Kevin Kärp (Honda Civic 
CRX), 2. Tommy Toim - Taavi Pirnipuu (Toyota Corolla), 3. Joosep 
Kikas (VW Golf GTi).

Kohtume juba 20. aprillil Tehvandi Spordikeskuses, kus toimub 
A1M Motorsport rahvasprindi karikavõistluste II etapp.
Lisainfot võistluse kohta leiab aadressidelt www.facebook.com/
rahvasprint

marKo Koosa

Otepääl A1M Motorsport rahvasprindil võisteldi kõrgete lumevallide vahel

20 aastat Otepää 
võrkpalliturniiri

PM Otepää vineeritehas toodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Meie toodangut kasutatakse ehituses, tran-
spordivahendites, veeldatud gaasi tankerites jms. Ettevõtte toodangust eksporditakse üle 90%. Praegu 260 töötajaga 
tehas tegutseb alates 2000.aastast. Otepää tehas kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene kontserni, mis ühe maailma 
juhtivaima metsatööstusettevõttena annab tööd kokku u 20 000 inimesele. 

Võtame tööle

PUIDUPINGITÖÖTAJAID,
kes töötavad erinevatel vineeritootmisseadmetel.

Töö sobib hästi nii naistele kui meestele!

Uutele töötajatele pakume
√      väljaõpet kohapeal,
√      koolitusi ning mitmekesist tööd – võimalust töötada erinevatel töölõikudel,
√      korralikke töötingimusi,
√      erinevaid spordi- ja tervisesoodustusi,
√      stabiilset töösuhet rahvusvaheliselt edukas ettevõttes,
√      töötasu alates 970 EUR bruto, millele pärast katseaega lisandub tulemustasu.

Ootame Sind kandideerima, kui
√      oled töökas ja kohusetundlik,
√      soovid õppida ja areneda,
√      hindad meeskonnatööd,
√      Sul on valmisolek töötada 12-tunniste vahetustega (sh öövahetused).

Otepää tehast tutvustava video leiad YouTube keskkonnast märksõnaga „WISA Otepää“

Kandideerida saab läbi CV Keskuse ja Töötukassa portaali või saates CV e-posti aadressile: 
reet.treial@upm.com. Lisainfo telefonil 53067645.

Täname meie sponsoreid: Veho Eesti, Citroën, Red Bull, Club 
Comeback, Ugandi Resto, Ugandi Kohvik, Johnny Bloom’s, Pixel-
Print, A1000 Market, Alko1000, GMP Clubhotel & Pühajärve 
restoran, Makserv OÜ, Liqui Moly Eesti, Talvepealinn Otepää, 
Otepää Winterplace, Eco Oil, KML Auto ja Gustav Kondiiter.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Otepää heaks! Terve Eesti heaks!

SOBIME HÄSTI!

Võru-, Valga- ja Põlvamaa

KAUL NURM MARIKA PARV URMAS OTT ÜLLAR VANA

ANNIKA TOOTS KATI KONGO TÕNIS LUKATS URMET KÜLAOTS MIHKEL MÄLLO KRISTI VARUL Eesti Vabaerakond

LÄHEME ÜLE EESTIKEELSELE HARIDUSSÜSTEEMILE 
KÕIKJAL EESTIS ning tagame igale lapsele tasuta 
kodulähedase lasteaiakoha ja õpetajatele kindlama 
staatuse, kõrgema palga ja väiksema koormuse.

PAREM TERVISHOIUKESKKOND JA SOTSIAALNE 
TOIMETULEK – lühendame ravijärjekordi, tagame 
omastehooldajatele alampalga ja sünnitusosakonnad 
Põlvas ja Valgas ning tõstame pensioni kohe 1600 
euro võrra aastas. 

KINDLUSTAME MAAKONNA TASANDI 
REGIONAALHALDUST ja toome Eesti riiki kaheks 
jagades maakondadesse üks miljard lisaeurot ELi 
toetuseid.

VABA MAJANDUSKESKKOND JA DIGITURG – langetame 
töötasult tulumaksu 12%-le, sõidutame aktsiisid 
Lätist tagasi Eestisse, vähendame majandust 
koormavaid regulatsioone ja kaasajastame rohkem kui 
1400 e-riigi teenust.  

ÖKOLOOGILISELT TASAKAALUS ELUKORRALDUS – 
teeme Eesti prügivabaks, võtame metsa raiemahud 
kontrolli alla ja arendama taastuvenergia tootmist.

AVAME POLIITILISE KONKURENTSI ning anname 
rahvaalgatusele ja rahvahääletusele reaalse mõju.

KODANIKUÜHISKOND POLIITIKUTE TEENIMISEST 
VABAKS – võimaldame eraisikute annetusi 
vabaühendustele otse palgakulult.

Loe ka tervet programmi:
www.vabaerakond.ee

V  A  L  I  M  I  S  R  E  K  L  A  A  M

Valimisjaoskonnad 
Otepää vallas:
 
Valimisjaoskond nr 1 - 
 Virulombi tn 2, Otepää linn 

Valimisjaoskond nr 2 - 
 Valga mnt 7, Sangaste alevik 

Valimisjaoskond nr 3 - 
 Kesk tn 47, Puka alevik
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KU U LU T U S E D

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

Südamlik kaastunne 
kallile Kadrile armsa isa 

PAUL KRAHVI

kaotuse puhul.

Keeni Põhikooli klassikaaslased

Siiras kaastunne Tiinale
ämma

TIIU KILK

surma puhul.

Õnne, Õie, Leida

Kaunid mälestused Sinust 
me postimajja maha jäid,

jäid maha töö,lauluviisid...

TIIU KILK
12.02.1937 - 18.02.2019

Jääme meenutama väga kallist, 
head, töökat kolleegi, telegrafisti, 
isetegevuslast, nukuteatri loojat, 

laulukaaslast, ansambel 
Rõõm liiget.

Meil oli alati väga kindel olla 
koos Tiiuga, me täname Sind iga 
päeva eest, mil me olime koos.
Siiras kaastunne lähedastele.

Otepää Postimaja pere

Müüa kuivad pakitud pliidi- ja ka-
minapuud. Vedu tasuta.  505 6107

Mahe lihaveisekasvatuse ettevõ-
te võtab rendile ja hooldusele 
põllu- ja rohumaid. Sobivad ka 
võsastunud maad. Heizung OÜ. Tel 
5113543 ermo.kruuse@gmail.com

Müüa lõhutud küttepuud. 
Tel 509 3453

Noor pere ostab talumaja koos 
maaga, vähemalt 1ha. Maja võib 
vajada remonti. Hind kuni 10 000 
eur. 56660033 Imbre 

Puitbrikett ja pellet. Info 
mob 5119782

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 
215, info@est-land.ee

Ehitus ja remonttööd
53471269

Teostan elektritöid. Tel 5353 6160

Tekstiilipesuri rent. Tel 56 600 
928

Kodu kevadeks korda! Võsalõikus 
ja palju muud. 56738933.

Müüa toored lõhutud küttepuud.
Tel 56615891

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Südamlik kaastunne Janikale
vanaema

TIIU KILK

kaotuse puhul.

Sõbrad võrkpallist

Reet!

Sügav kaastunne kalli isa

HELDUR KANTS
lahkumise puhul.

Koidula, Katti, Mati, Eha. Erika.

Südamlik kaastunne Reedale 
kalli 

ISA 

kaotuse puhul.

Vineeritehase II vahetus

PAUL KRAHV 
24.03.1947 - 09.02.2019

HELDUR KANTS 
02.10.1935 - 01.02.2019

NANNI REA 
05.01.1930 - 03.02.2019

Armsad Kalev ja Evelyn Ainlo.
Avaldame kaastunnet 

kalli õe ja tädi

EVI EDOVALD'i
igavikku lahkumuse puhul.

Otepää Vabakogudus 
Palverändur ja Laine

Ja äkki saab otsa kõik
ka see, et me olime. (J.Viiding)

Südamlik kaastunne Reedale 
kalli isa

HELDUR KANTSI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää UPM 
3. vahetus

Mõni hetk on vahel valusam kui teine. 
Mõni hetk on kohe väga, väga valus.  

(Jaan Tätte)

Siiras kaastunne Reedale kalli isa 

HELDUR KANTS

kaotuse puhul.

Maie perega

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

Südamlik kaastunne Annikale
ja ta perele armsa ema, 

vanaema ja ämma 

AITA RAIGI 
surma puhul.

Kolleegid vineeritehase 
I vahetusest

Eesti spordi
treeningkeskus

otsib oma meeskonda 

TOATEENIJAT
Töö on vahetustega ja

väljaõpe kohapeal.

Kui soovid liituda meie
meeskonnaga, siis anna

endast teada ja tule
vestlusele. Asume Otepää

vallas Kääriku külas.

Info tel 5305 1265
heiki@tehvandi.ee

Vidrike Puhkekeskus 
otsib oma meeskonda

 - peakoka abilist
 - kliendi- ja puhastusteenindajat

Oled oodatud, kui
- huvitud teenindus- ja hotellinduse valdkonnast,
- oled positiivne,
- oled valmis töötama graafiku alusel.
Kasuks tuleb oma transpordivõimalus.

Pakume sulle
- vaheldusrikast tööd,
- hea töö eest väärilist töötasu.

Oma soovist kandideerida anna teada veebruarikuu 
jooksul meili aadressil: merike.kai@vidrike.ee.
Info tel. +372 505 9328.

Ei kao leinavalu hingest,
ei kao silmist pisarad.

Mälestame 2. surma-aastapäeval

MALLE UNTI
26. V 1951 - 14. II 2017

Lesk ja tütred peredega

Aeg ei muuda mälestusi halliks
aeg vaid muudab mälestused kalliks.

Südamlik kaastunne Reedale 
kalli isa 

HELDURI

kaotuse puhul.

Ain ja Katrin

Puhastame teie maad ja 
metsad võsast. 53314966

Õhk-õhk-, õhk- vesi-, ja maa-
soojuspumpade paigaldus üle 
Eesti. Küsi hinnapakkumist! 
www.termokliima.ee 56308014

TEOSTAME MAALRITÖID. Lisa-
info: maalrimehed.ee; 5668 5999

Soovime osta 
suurema kinnistu 

Otepää vallas
alates 30 hektarist

Kinnistu või vana talukoht 
suurema kinnistuga 
alates 30 hektarist 

(põllumaa/metsamaa võib 
ka osaliselt raiutud olla).

Kontakt: marko@LPL.ee
või telefonil 5014732
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24. veebruaril
Kell 10.00 Eesti Vabariigi aastapäeva jumalateenistus EELK Otepää 
Maarja koguduse suures kirikus. Koos vaimuliku Marko Tiirmaaga 
teenib ja jutlustab EELK jutlustaja Igor Gräzin.

Kell 10.40 pärgade asetamine Otepää Vabadussõja mälestussamba 
jalamile.

Sada aastat Vabadussõjast

S ajandi eest oli Eesti territoorium 
võõrvägedest juba vabastatud. 
Millise hinnaga? 

Kui 28. novembril 1918 Punaarmee 
Narva tungis, ei olnud noorel Eesti 
Vabariigil, kes äsja oli Saksa oku-
patsioonist pääsenud, oma tugevat 
armeed. Vaja oli vabatahtlike ja koo-
lipoiste abi, et poolteist aastat varem 
loodud rahvusväeosade jõude täienda-
da. Eesti meeste, sealhulgas ka Otepää 
meeste jaoks oli sõda veninud juba 
pikaks, sest paljud osalesid I maail-
masõjas tsaariarmee koosseisus. Uuesti 
sõdima asumine vajas tugevat meelt ja 
õnneks sellest puudust ei tulnud. Oma 
riigi eest sõdimine oli midagi muud kui 
tsaaririigi teenimine. 

Nagu Otepää Vabadussõja ausam-
balt näha, oli neid, kes ennastsalga-
valt võitlesid ja elu andsid, ka Otepää 
kihelkonnas palju. Kui ausammas 1989. 
aastal pärast ligi 40-aastast olematuse-
perioodi taastati, kanti sinna 37 teada 
olnud langenu nimed, kuid enne 1950. 
aasta hävitustööd oli sambal tegelikult 
54 nime. 

Oma I maailmasõjas ja Vabadussõ-
jas sõdinud ning Mustjõe silla vabas-
tusoperatsiooni eest vabadusristi II liigi 
3. järgu pälvinud vanavanaisa Nikolai 
Animägi mälestustest loen Vabadussõ-

ja kohta: „See ei olnudki nagu sõda, oli 
rohkem klaperjahi moodi. Kindlat rinnet 
ei olnud kusagil, ei vastasel ega meil. Väi-
kesed väegrupid liikusid ühest mõisast 
teise, ühest kõrtsihoonest teise kõrtsi-
hoonesse. /---/ Üldine meiepoolne peale-
tung edenes kiiresti. 10. jaanuariks olid 
Eesti väed vallutanud Rakvere ja Tapa 
raudtee sõlmjaama ja liikusid kahes 
suunas, Narva ja Tartu sihis. Tegevuses 
oli juba 3 laiarööpalist ja 2 kitsarööpalist 
soomusrongi. Ka olid Soome vabatahtli-
kud kohale jõudnud. Inglise laevastik oli 
Soome lahes Loksa kohal kaks punaste 
miiniristlejat kinni võtnud ja andsid 
laevad eestlastele üle. Punastel oli kavat-
sus dessanti maale saata, et me vägesid 
kotti ajada, kuid see kukkus haledasti 
läbi. Peale kahe miinilaeva, mis täitsa 
vigastamata inglaste kätte sattusid, lasti 
mitu transpordilaeva kogu meekonna-
ga põhja. Meie vägede meeleolu tõusis.“ 
(N. Animägi. Minu elu. I. Käsikirjalised 
mälestused. 1968-1969. Lk 75.)

V abadussõja sündmuste mee-
nutamiseks lasi sõjamuuseum 
koostöös EV100 korraldus-

toimkonna ja Operailiga üles ehitada 
soomusrongi nr 7 Wabadus. 

Sellise numbriga ja täpselt sellise 
koosseisuga soomusrongi tegelikult ei 

olnud. Ometi annab soomusrong ehk 
liikuv muuseum, mida Otepää valla 
õpilased 25. jaanuaril Puka raudtee-
jaamas külastada said, väga hästi edasi, 
kuidas sajandi eest sõditi. 

Juba ainuüksi külma talveilma koge-
mine poollahtises rongis näitas, et 
talvine sõjapidamine vajab erakordset 
vaprust. Nägime, mida kujutas endast 
soomusrongi soomus. Saime teada, 
miks liiva kasutamine ka ohtlik võis 
olla, tekitades rööpaile pudisedes säde-
meid. Ajastukohastes riietes kaitseliit-
lased ja vabatahtlikud võimaldasid meil 
aimu saada vanematest ja kaasaegse-
matest relvadest ning sõdimisviisidest, 
samuti pakuti pirukat ja teed. Sajandi-
tagused sündmused muutusid kõigile 
lähedasemaks. 

Eriti suur tänu Kalev Lõhmusele ja 
Andrus Sumbergile vaimustava ajaloo-
tunni eest! 

Vabadussõda ei olnud aga sajandi 
eest veel läbi, lõuna poolt kerkis esile 
uus vastane Landeswehr, kelle üle saa-
vutati võit Võnnu lahingus 23. juunil 
1919. Võidupühana tähistamegi ju 
hoopis seda võitu. 

Rahuni Nõukogude Venemaaga läks 
veel peaaegu aasta. 

HeiVi Truu

Soomusrong nr 2 Valgas 1919. aastal. 
Foto: wikipedia 

HEI-HEI!
VISTEL-VASTEL VASTLAPÄEV. 

Tule Nõuni vastlaliugu laskma 
     pühapäeval, 10. märtsil kell 11.00.

* lustisõitu teeb Pärdu hobune
   * lõbusad võistlused
 * vastlakuklid


