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Otepää valla uued ilmakodanikud
said sünnikirjad
3. novembril toimus Otepää Kultuurimajas järjekordne kaunis traditsiooniline sündmus – valla kõige pisemad said
sünnikirjad.
Lapsi ja nende vanemaid tervitasid
ja andsid sünnikirjad üle Otepää vallavanem Kaido Tamberg ja lastekaitsespetsialist Kristin Leht. Sünnikirjad said
ajavahemikul 01.04.-30.09.2019 sündinud 37 last, neist 21 poissi ja 16 tüdrukut. Lisaks sünnikirjale said lapsed lasteraamatu „Pisike puu“, MTÜ Karukäpa poolt kootud papud ning graveeringuga nimelise albumi.
Sündmuse kontsert-osas esinesid
Merilin Kirbits ja Margit Tali, kes läbi
muusikalis-sõnalise lavastuse tõid
vaatajateni Eesti rahvausu kombestiku kuni tänapäevani lapseootuse ja
emaduse vallas.
Piduliku sünnikirjade üleandmise
korraldas Otepää Kultuurikeskused
koostöös Otepää Vallavalitsusega.
Lavalise osa seadsid Otepää Kultuurikeskuste loomejuht Merilin Kirbits ja
Margit Tali.
Monika Otrokova

Tehvandi staadioni uuendamine läheneb lõpusirgele
Eeloleval talvel 25. veebruarist 1. märtsini võõrustab Eesti laskesuusatamise
Euroopa meistrivõistlusi. Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit (IBU) viis
Otepääl Tehvandi Spordikeskuses läbi
järjekordse inspekteerimise, mille tulemusena veenduti, et kõigi uuenduste
ja ehitustöödega jõutakse Euroopa
meistrivõistlusteks lõpule.
Inspekteerimise põhieesmärk oli
saada ülevaade, kas Tehvandi Spordikeskus on valmis suuremahuliste
teleülekannete jaoks. „Kohtumisel
Eesti Rahvusringhäälingu, Tehvandi Spordikeskuse ja võistluste korralduskomitee liikmetega vaatasime üle
tööplaanid ning tegime täiendused
staadioni ja raja kaamerapositsioonides,” ütles Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu IBU CUP võistluste
direktor Kristjan Oja. “Rekonstrueerimistöödega ollakse Tehvandil lõpusirgel ning peale tänast ülevaatust võin
öelda, et EMi korraldajad on ettevalmistustega graafikus,” kinnitas Oja.
Praeguseks on staadioniosa kolm
meetrit laiendatud ja nihutatud laskemärke, mis võimaldab ka ühisstardid
korraldada staadioni keskelt. Lõppenud on suusarolleriraja pikenduse
ehitus, valmimas on veel meediatunnel
koos abihoonetega. Samuti tegeletakse praegu rajavalgustuse rekonstrueerimisega. „Viimaseid valgusteid veel

paigaldatakse ja peatselt alustame valgusmõõdistustega. Rajatakse uus valguskaablite võrk kõrgtasemel telepildi
tootmiseks ja edastamiseks,“ sõnas SA
Tehvandi Spordikeskuse spordirajatiste
juht Tiit Tammemäe.
Tänu
suusaraja
valgustuse
rekonstrueerimisele saab laskesuusatamist Eesti teleajaloos esimest korda
üle kanda õhtusel parimal eetriajal.
“Kogu rada hakkab väga ilus välja
nägema ning kuna plaanime otseülekandes kasutada ka droonikaadreid,
siis õhtune tuledesäras Otepää näeb
kindlasti telepildis väga maaliline
välja,” sõnas EMi teleülekande režissöör Marek Miil. Lisaks on teleülekande jaoks plaanis staadioni valguspostide vahele kinnitada trosskaamera. “Me oleme varemgi trosskaamerat
kasutanud, kuid nüüd on saame seda
palju paremini positsioneerida,” lisas
Miil, “Ühtekokku kasutame ligi 25
kaamerat.”
Võistluste korraldajatele on Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu
(IBU) nõuanded olnud suureks abiks
ja toetuseks. “Koostöö IBUga on näide
heast partnerlusest. Oleme korraldajana saanud paremaks ja Tehvandi Spordikeskusest on kujunenud rahvusvaheliselt tunnustatud laskesuusatamise
keskus,” ütles võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol. “Tehvandi

Otepää Teataja – 500
Te hoiate käes kohaliku väikelehe viiesajandat numbrit. Meenutame lühidalt Otepää
Teataja taassündi.
12. oktoobril 1989 toimus koosolek, kuhu
Otepää arenduskeskuse töötajad Avo Raid
ja Arno Kaseniit ning Otepää linnapea Jaanus Raidal olid kutsunud ajalehe Valgamaalane kirjasaatjad Otepää piirkonnast,
korrespondent Aili Miksi, viimase soovil
nõuandjaks ka TÜ ajakirjandustudengi Olavi Paide.
Koosoleku peateema oli kohaliku lehe
väljaandmisega seonduvad ülesanded. Otsustati, et lehte hakkab välja andma arenduskeskus, kes kohustub varuma vajaliku
paberi, valima trükikoja ja vajadusel lehe
väljaandmist ka doteerima. Protokolli märgiti, et leht peab end ise ära tasuma, esialgseks müügihinnaks kinnitati 20 kopikat.
Sellel koosolekul taasilmuma hakkava
Otepää Teataja toimetajaks nimetatud Aili
Miks on meenutanud: "Esimene number
planeeriti Otepää omavalitsuse moodustamise ajaks. Leht ilmuski 1989. aasta detsembri esimesel poolel 8leheküljelise kaksiknumbrina. Tiraaž oli 3000.
Esimese lehenumbri kokkupanemise ja
selle ilmumisega jõulukuul 1989 saime küll
kogu Eesti ulatuses tähelepanu (olime oma
väikelehega omavalitsuste tekkimise aegu
ESIMESED)."
Otepää Teataja algus oli hoogne – detsembris ilmus veel teinegi 8leheküljeline
kaksiknumber. Kõik laabus: oli piisavalt kirjasaatjaid, trükkimisega ei tekkinud probleeme, tehnilise külje eest (side trükikojaga,
levi Valgas, Tartus, Pukas, Otepää ümbruses
jne.) hoolitses arenduskeskus.
Otepää Teataja 100. number ilmus 15.
jaanuaril 1998. aastal, lehte tegid Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot ja Meelis
Naudi. Alates sellest numbrist liitus Otepää
Teatajaga Puka vald.
Otepää Teataja 200. number nägi ilmavalgust 22. septembril 2005. aastal. Kirjutati,
et Keskväljaku ehitustööd algasid lammutamisega. Siis kuulusid tegevtoimetusse Ain
Kruusmaa, Ave Kruusmaa ja Kirsti Lambot.
Otepää Teataja 300. number ilmus 13.
augustil 2010. aastal. Toimetus: Arvo Saal,
Aili Miks ja Riju Johanson.
Otepää Teataja 400. number ilmus 10.
aprillil 2015. aastal. Kuulutati välja ideekonkurss OTEPÄÄ 900. Toimetaja: Arvo
Saal, teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est.
OT

Inspekteerimisel osalenud (vasakult paremal) Marek Miil, Hillar
Zahkna, Kristjan Oja, Aivar Nigol, Neeme Ernits, Tiit Tammemäe
Spordikeskus on teinud ära suure töö.
Oleme Euroopa meistrivõistlusteks
valmis ja ka 2022. aasta maailmakarikaetapp ei ole enam mägede taga,”
lisas Nigol.
Laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused toimuvad 25. veebruarist 1.
märtsini. Kavas on individuaaldistants,
paarissegateade, segateade, sprint
ja jälitussõit. Tegemist on kolmanda
korraga, mil Eesti võõrustab laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlusi.

Varasemalt on EM Otepääl toimunud
2010. ja 2015. aastal.
Kuna võistlus toimub talvisel koolivaheajal, saavad kõik kuni 19-aastased
pealtvaatajad rajal võistlust nautida
tasuta.
Piletid
laskesuusatamise
Euroopa meistrivõistlustele on müügil
Piletilevis. 2019. aasta lõpuni kehtib
eelmüügist ostetud piletitele täiendav
-15% soodustus.
Greta Külvet
OECH 2020 pressiesindaja

Talveürituste vaheleht
Otepää Teatajas
Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste vaheleht 19. detsembril 2019 Otepää Teatajas.
Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste korraldajatelt oma talviste ürituste kava 13. detsembriks 2019 e-posti aadressile: monika@
otepaa.ee ja koopia: teataja@otepaa.ee.
Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma
talvistest üritustest või teenustest. Vahelehes on tutvustava artikli avaldamine tasuta.
Kasutage seda võimalust!
Laekunud talveüritusi kajastatakse jooksvalt Otepää valla kodulehel www.otepaa.
ee sündmuste rubriigis.

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

AMETLIK INFO
n

Otepää Vallavolikogu istungil
24.10.2019

n

Otsustati

koormata

isikliku

kasutusõigusega

Elektrilevi OÜ kasuks Otepää valla omandis olev Sihva
külas asuv Voki-Kondi kinnistu (registriosa nr 1711840,
katastritunnus 63601:002:1204, pindala 1295 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala 176 m².
n

Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega mitte-

tulundusühingu Eesti Andmesidevõrk kasuks järgmised
Otepää valla omandis olevad kinnistud: 1.1 Sangaste
alevikus asuv Kooli tn 6b kinnistu (kinnistu registriosa
nr 6474350, katastritunnus 72401:001:0141, pindala 2917
m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 107 m²;
1.2 Sangaste alevikus asuv Valga mnt 7 kinnistu (kinnistu
registriosa nr 1911440, katastritunnus 72402:003:0049,
pindala 3975 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 8 m²; 1.3 Sangaste alevikus asuv 72
Sangaste-Tõlliste tee T4 kinnistu (kinnistu registriosa
nr 1511940, katastritunnus 72402:003:0047, pindala 148
m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise
osas, koormatava ala pindala 4 m²; 1.4 Kurevere külas
asuv 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee T1 kinnistu (kinnistu
registriosa nr 5182750, katastritunnus 72402:001:0022,
pindala 4911 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 821 m²; 1.5
Kurevere külas asuv Sangaste kalmistu kinnistu (kinnistu registriosa nr 2432240, katastritunnus 72402:001:0005,
pindala 3,43 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala
pindala 394 m²; 1.6 Kurevere külas asuv 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee T2 kinnistu (kinnistu registriosa nr 5182750,
katastritunnus 72402:001:0023, pindala 1599 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 350 m²; 1.7 Kurevere külas asuv 69
Võru-Kuigatsi-Tõrva tee T3 kinnistu (kinnistu registriosa nr 5182750, katastritunnus 72402:001:0024, pindala
111 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 18 m²; 1.8 Keeni külas
asuv Pargi tee 1 kinnistu (kinnistu registriosa nr 3824350,
katastritunnus 72401:001:0102, pindala 1383 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 83 m²; 1.9 Keeni külas asuv Keeni park
kinnistu (kinnistu registriosa nr 6460750, katastritunnus
72401:002:0003, pindala 3,72 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa
alaliik üldkasutatav maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 65 m²; 1.10 Keeni külas asuv Kooli tee
2 kinnistu (kinnistu registriosa nr 6470150, katastritunnus
72401:002:0009, pindala 3,33 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa
alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava liinirajatise
osas, koormatava ala pindala 240 m².
n

Võeti vastu Otepää valla eelarvestrateegia aasta-

teks 2020 – 2023.

Otepää Vallavalitsuse istungil
21.10.2019

n

Määrati Mägiste külas asuva Jalaka katastriüksuse

(katastritunnus 72401:001:0740) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Mägiste külas asuva Kutsari katastriük-

suse (katastritunnus 72401:001:0452) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja
kasutamise sihtotstarbed.

SÜNNID
Luna Käärik
Sofia Keldo

11. oktoobril
30. oktoobril

Sissejuhatavaks looks üks anekdoot. Kobras tuleb
puidupoodi ja soovib osta 3 liitrit puiduliimi. ,, Noh,
kas hakkame midagi suuremat nüüd ehitama või on
tammiga midagi lahti?“, küsib müüja. ,,Ei ehita ma
praegu midagi,“ ütleb kobras. ,,Mul on lihtsalt kõht
lahti!“
Ehk siis – kas julgelt ette võtta uusi tegemisi või
hoida vanu asju lihtsalt hästi koos, see on ka Otepää
valla edasise arengu sisefilosoofiline küsimus. Kobraski suudab mõlemat tegevust teha vaid ükshaaval,
aga kas ka vald?
Kaks aastat on möödunud uue valla moodustumisest ja praeguse vallavõimu valitsemise algusest.
Mis on uut tulnud ja tulemas ning mis on endiselt
olemas? Aeg on kiigata piltlikult nii tahavaatepeeglisse kui ka ettepoole vaatavalt esilaternate valgusvihku.
Kõigepealt arvudest, sest numbrid on arenguid
ilmestav muster, mis kõneleb üsna üheselt mõistetavat keelt sellele, kes neid lugeda oskab. Jagame oma
valla kujuteldava tordi piirkondlikkeks lõikudeks ja
vaatame, mitu kirssi neile sattunud on.

Otepää piirkond, kui tordi süda ehk
keskuse lõik
2018. aastal ehk siis uue valla valitsemise esimesel
aastal renoveeriti ja ehitati valmis Otepää Lasteaia
hoone. Sinna investeeris vald 580 000 eurot, milles
oli ka endise Otepää valla saadud liitumispreemia.
Lisaks sellele läks ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nn „katuserahast“ 25 000 eurot vallale, millest 10
000 eurot kulus Otepää lasteaia mööbli ostuks.
Valmis ka Otepää Tervisekeskus, kuhu lisaks varem
pandule lisas uus vald eelarvest veel 160 000 eurot.
Praegu on käimas Otepää linnasüdame ümberehitamine. Sinna on hangitud Euroopa Liidu raha ca 1,4
miljonit ja vald lisab oma eelarvest veel ca 260 000
eurot.
Valminud on Palupera tee spordiväljakud, kuhu
vald on kulutanud lisaks PRIA-st saadud 27 000-le ca
20 000 eurot oma raha, ehitamisel on veel ka spordiväljak Otepää Gümnaasiumi juurde, mis omakorda
maksab vallale ca 60 000 eurot. Linna kõnniteedele
oleme investeerinud ca 20 000 eurot. Otepää lipumuuseumi projekti oleme investeerimas 300 000
eurot Sotsiaaldemokraatliku Erakonna siiasuunatud
nn „katuseraha“.
Pühajärve Põhikooli hoonesse on vald investeerinud ca 16 000 eur ja sellel aastal avatud füüsikaklassi
kulus ca 33 000 eurot.
Ees ootavad suuremad objektid – valla üürimaja,
ca 2,4 miljonit eurot, erihoolekande maja ja uus hooldekodu, kokku ca 3 miljonit eurot.

Sangaste piirkond, kui valdade ühendamise algataja ehk tordipõhi ja sisutükk
Sangaste valla 300 000 eurot liitumispreemiat on
kulutatud põhiliselt Keeni Põhikooli ja lasteaia ehitamistele ning sisustamistele. Seda on veel ka osaliselt
alles 2020. aastaks. Lisaks sellele siis ka veel 10 000
eurot sotsiaaldemokraatide suunatud nn katuseraha
lasteaia mööbli ostuks.
Keeni on ehitatud spordiväljak, millele PRIA
toetus oli ca 27 000 eurot ja valla rahakotist tuli ca
23 000 eurot.
Sangaste lossi ringtalli renoveerimine maksis üle 3
miljoni euro, millest 2 miljonit tuli EUlt ja ülejäänu
panustasid eraomanikud. Projekt on edukalt lõppemas ja Otepää vald võib nüüd rahumeeli MTÜlt Sangaste Asundused oma Sangaste Lossi osaluse tagasi
saada, kui selleks vaid tõelist soovi on. Loomulikult
koos omanikuõigustega tulevad siis ka kaasa ehitamise kuludega seotud kohustused vastavalt osaluse suurusele. Sangaste kogukond on oma tahtmise saanud
ja Ringtall on valmis, vaatamata sellele, et skandaali
konstrueerides ja ka poliitilisi linke kasutades püüti
seda kahte miljonit meile määratud EU raha ühele
teisele piirkonnale saada. Ehk siis asi oli ja on vaid
rahas ja ainult rahas! Nüüd aga on see investeering
kivisse ära raiutud ja midagi Otepää vallalt ning Sangaste kandilt ära võtta enam ei saa. Selleks ju see nn
,,skandaalne“ rahastusskeem tehtigi, et asi lihtsalt
Otepää Teataja on Otepää valla tasuta jagatav
infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Määrati Vaardi külas asuva Tursti katastriüksuse

tegelikult ka tehtud saaks.
Nüüd on Ringtall lõpuks valmis, vallal ja Sangastel päästetud mälestise näol uus turismiobjekt juures.
Ja ei ole enam sisulist tähtsust, kas lossikompleksi
valduse võtab üle vald ise või saab selle õiguse keegi
teine. Terad saavad sõkaldest eristatud, sest edasi
saab lossi arendajana minna vaid selline omanik, kes
on valmis ka rahaliselt panustama.
Suurimad eesseisvad projektid siinkandis on vabatahtlike päästjate depoo ehitus Sangastes ja tänavavalgustuse rekonstrueerimine asulates. Samuti
järk-järgult küladevaheliste teelõikude mustkatte
alla viimine.

(katastritunnus 60802:002:0540) jagamisel moodustata-

Puka piirkond, kui kreemine tükk

miseks.

Puka piirkond oli see koht, mis liitumispreemiat ei
saanud. Sai küll mitu korda riigilt küsitud, kas saaks
ehk tagantjärelegi liitumisraha, kuna piirkonda on
vaja arendada, kuid paraku raha ei saanud.
Puka nn vanasse vallamajja oleme investeerinud ca
63 000 eurot. Valmisid uus arstipunkt, kontoriruumid
teenuskeskusele ja mitmed kogukonnaruumid.
Muide… tänu toonase Sangaste volikogu kindlameelsusele ja praeguse uue vallavõimu toetavale
suhtumisele(s.h. ka kogu praeguse Otepää volikogu
koosseisu ühtsele toele) on meil olemas uued renoveeritud perearstiruumid väljaspool ka keskust Pukas
ja Sangastes. See on ka kogu Eesti mastaabis üsna
erakorraline, kus kvaliteetset perearstiteenust saab
väljaspool suuremaid keskusi.
Käimas on ka uue Puka koolihoone projekteerimine ja varsti ka avaneb ehitushange. Lisaks on Puka
lasteaeda investeeritud ka 10 000 IRL ja 5000 SDE
siiasuunatud nn. katuseraha.
Lähiaastate suurim projekt saab olema Puka koolihoone ehitus, mis nõuab üle 2 miljoni euro ning
millele on vald raha planeerinud. Lisaks Puka vee- ja
kanalisatsiooni arendamine. Ja ka varsti tänavavalguse rekonstrueerimine Puka asulas.

asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.

vate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Ädu külas asuva Jaani katastriüksuse

(katastritunnus 72401:001:0800) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Anti Ari Dubinile projekteerimistingimused Mee-

gaste külas Albi kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Kaspar Veskusele projekteerimistingimused

Raudsepa külas Esno kinnistul ja Luigakuuri kinnistul
päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koosta-

n

n

Anti Otepää vallasiseses linnas Kase tn 3 kinnistul
Eraldati Mittetulundusühingule Josephine 9.

novembril 2019. a toimuva spordiürituse „Kuigatsi 15.
kabeturniir“ korraldamiseks toetus summas 150 eurot.
n

Lõpetati ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping.

n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati ühele isikule 70 euro suurune tervisetoetus.

n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

kahele isikule kogusummas 140 eurot.
28.10.2019

n

Määrati Nõuni külas asuva Soka katastriüksuse

(katastritunnus 58201:001:0242) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Räbi külas asuva Kissa katastriüksuse

(katastritunnus 58202:001:0301) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Anti Janel Väljanile projekteerimistingimused

Vana-Otepää külas Treiali kinnistul päikeseelektrijaama
püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Solar station OÜ-le projekteerimistingimused

Nõuni piirkond, kui üks ilusmagus
torditükk

Pedajamäe külas Roosimäe kinnistul päikeseelektrijaama

Nõunis on alustatud rannaala arendamisega, millesse
vald on panustanud ca 17 000 eurot, lisaks võttis vald
üle Elva vallalt Nõuni kultuurimajale, Päidla teelõigu
asfalteerimisele ja veetrassi ehitamiseks Palupera
valla ajal võetud laenu summas ca 270 000 eurot,
millest praeguseks ära makstud 122 000. Ees seisavad
tänavavalguse väljaehitamine, rannaala mahukas väljaarendamine ning uued bussijaamad. Samuti alustame ka Nõuni-Otepää kergliiklustee projekteerimise
ettevalmistamisega, et olla valmis rahastuse leidmise
puhul seda ehitama.
Selline see meie ühine tort on. Praeguseks on enim
panustatud otse investeeringuid lisaks mujalt saadud
kopsakale fondirahale valla eelarvelisi vahendeid
Otepää tordilõigule ehk kahe aasta jooksul 1 160 000
eurot + teedele ja tänavatele kulunud raha, seda koos
saadud liitumistoetusega. Sangastel on seda koos liitumistoetusega kulunud 333 000 eurot + teedele
tänavatele ja Nõuni-l 16 000 eurot + ülevõetud laenukohustus kaudselt. Pukal liitumistoetust polnud ja
sinna on kulutatud investeeringuteks siis juba öeldud
78 000 + teedesse ja tänavatesse ja kommunaaltarsitusse mitu- sada tuhat otsa. See tähendab, et vaja
on edaspidi enam panustada ka väljaspoole keskust.
Tähelepanu peab pöörduma rohkem lastega perede
huvides nii linnas, kui maal. Ja rõhuasetustega taristutesse investeerimisel haja-asustuse suunal.
Meie ,,tort“ ei tohiks kedagi kõhust lahti võtta,
kuigi investeeritud ja panustatud on lühikese aja
jooksul valda muljetavaldavat palju. Inimene vajab
elamiseks ,,konstruktsioone“, aga ,,elu edenemise“
jaoks on vaja eelkõige inimest ennast. Ehk siis tuleb
panustada ka ,,konstruktsioonidesse“, et inimene siit
minema ei läheks ja tahaks siia tulla.
Saagu siis Otepää vald oma inimestele ja külalistele üheks ,,hästi kavandatud ja konstrueeritud „ elupaigaks, kuhu tahetakse tulla ja kus ka olla. Vähemalt selline siht meil on.

Vesimäe kinnistul elamu püstitamiseks.

püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
n

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

vallavanem Kaido Tamberg

n

Anti Avo Kangrole ehitusluba Pilkuse külas
Anti Heatconsult OÜ-le ehitusluba Otepää val-

lasiseses linnas Lille tn 1, Virulombi tn 2, Lille tänav ja
Virulombi tänav kinnistutel kaugküttetorustiku ehitamiseks.
n

Anti Osaühingule Mapri Ehitus ehitusluba Tõutsi

külas Tautsi kinnistul angaari püstitamiseks.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 14 kinnis-

tul asuvale ehitisele (saun-abihoone) kasutusluba.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest

kaheksa isikut.
n

Kinnitati kolme isiku hajaasustuse programmi lõp-

paruanded.
n

Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks kaas-

finantseerimise toetus järgmiselt: 1.1 Otepää Külade
Ühendus 200 eurot projektile „Külatänav Otepää Talveturul“.
n

Vabastati Mittetulundusühing Otepää Pensionäride

Ühendus Otepää Kultuurikeskused teenuste eest tasumisest Otepää kultuurimaja kasutamisel 5. novembril 2019. a
toimuva ürituse osas.
n

Anti otsustuskorras ajavahemikuks 1. jaanuar - 31.

detsember 2020. a OTEPÄÄ NAISSELTSI (registrikood
80037572, aadress J. Hurda tn 5a, Otepää vallasisene linn,
Otepää vald) tasuta kasutusse kultuuriliste ja huvialadega seotud tegevuste korraldamiseks Otepää vallasiseses
linnas Lipuväljak 13 asuva hoone III korruse ruum nr
321.

Kuigatsi haruraamatukogu on
avatud alates 1. detsembrist:
E
T
K

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.

11-17.30
11-17.30
11-17

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 21. novembril.

7. november 2019
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Tugev torm tegi ka Otepää vallas palju pahandust

Talvepealinn Otepää otsib
jõulukuuske

27. oktoobril möllanud torm tegi Lõuna-Eestis
palju pahandust. Tormist ei jäänud puutumata ka
Otepää vald.
Enamik Päästeametile laekunud väljakutseid oli
seotud teele või elektriliinidele murdunud puudega,
oli ka juhuseid, kus puu oli vajunud maja katusele,
mõnedel juhtudel oli tuul lahti rebinud katusedetaile ja korstnakive. Tugeva tuule tõttu sai kannatada ka Sangaste kiriku katus, kus plekk rullus
katuselt lahti. Otepää linnas oli kõige hullemas seisukorras Mäe tänav, kus puud olid vajunud elektriliinidele ja majade katustele ning tänav oli läbimatu.
Vaatamata kõige, võib öelda, et Otepää vald
pääses tormist suhteliselt lihtsalt. 24 tundi oli häiritud veevarustus Sihva ja Sangaste alevikus, kuna
elektrit ei olnud. 28. oktoobril ei toimunud Pühajärve Põhikoolis seetõttu ka õppepäeva. Elekter
taastus Sihval ca 24 tunni pärast.

Väärika jõulupuu pikkus ei tohiks ületada 14 meetrit, kuusk peab olema tihe, mitte väga kahar ja
kasvama ligipääsetavas kohas. Jõulupuu tuuakse
linna esimeseks advendiks.

Sangastes taastus elekter ca 36 tunni jooksul. 24
h peale elektrikatkestust organiseeris Otepää Vallavalitsus elanikele vee.
Pukas taastust elekter meie andmetel üsna kiiresti ning Nõunis läks elektri taastamisel ca 24 tundi.
Otepää Vallavalitsuse istungil arutati tormikahjustusega seonduvad küsimused läbi ja mis vallavalitsuse võimuses teha oli, seda sai ka tehtud. Näiteks
aidati likvideerida puude koristust. Leiti ka varugeneraatoreid ning valmistuti pikemaks elektrikatkestuseks, mida õnneks ei tulnud.
Kuna Elektrilevi parandab kõigepealt oluliste
objektide - haiglad, koolid, lasteaiad jne elektrivarustust, siis eraisikuteni jõutakse hilinemisega, eks
seda tuleb edaspidi ka arvestada. Vallavalitsus siinjuures Elektrilevi tegevust kuidagi mõjutada ei saa.
Tormi tagajärgedega silmitsi olles tuleb nentida,
et paraku ei meil seda võimekus, et kõiki vajalik-

ke ressursse endale soetada, seega tuleks taastada
endine süsteem, kus oli maakonnas oli oma kriisikomisjon. Selge on see, et taolistes olukordades
tuleb omavalitsuste vahel teha koostööd.
Otepää vald investeerib kindlasti uude
suuremasse korralikku generaatorisse. Samuti on
meil plaanis täiendada oma kriisikomisjoni liikmete
nimekirja ja hakata edaspidi vallas läbi viia kriisialaseid õppusi.
Leiame, et meie vallakodanikud said tormi
tagajärgedega hästi hakkama, üksteist abistati ja
aidati.
Kriisiolukordadeks saab iga kodanik mingil
määral ise ka valmis olla. Päästeametil on valminud
kriisiolukordade käitumisjuhiste käsiraamat,
millega saab tutvuda veebilehel www.kriis.ee.
Soovitame käsiraamatuga tutvuda.
Ilusat sügist soovides Otepää Vallavalitsus

Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta kuni
18.11.2019 e-posti aadressil: Jaak.Grynberg@otepaa.ee ja tel 502 2316 (Jaak Grünberg).

Meeldetuletus kultuurirahvale
1. detsember on Otepää valla eelarvest esimene
toetuse taotluste esitamise aeg:
1. Tegevustoetust saab taotleda Otepää vallas
tegutsev mittetulundusühing (edaspidi ühing),
mis tegutseb rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folkloor,
harrastusteater, käsitöö jms) valdkonnas, mis on
aktiivselt tegutsenud Otepää vallas taotluse esitamise tähtajale eelnenud 12 kuu jooksul ning mille
huvitegevus toimub vähemalt üheksal kuul aastas
ühel korral nädalas.
Tegevustoetuse taotlus hiljemalt 1. detsembriks.
2. Kultuuriürituse toetust saab taotleda kultuuritegevuse edendamiseks Otepää vallas. Kultuuriürituse toetuse andmisel arvestatakse traditsioone,
jätkusuutlikkust, suunatust elanike erinevatele huvigruppidele ja võimalust üritusega tõsta Otepää
valla mainet.
Kultuuriürituse toetuse taotlus hiljemalt 1. detsembriks ajavahemikul 1. jaanuar - 31. mai toimuva
ürituse puhul;
hiljemalt 1. aprilliks ajavahemikul 1. juuni - 30
september toimuva ürituse puhul
ja hiljemalt 1. augustiks ajavahemikul 1. oktoober
- 31. detsember toimuva ürituse puhul.
Taotluste esitamise tingimused ja blanketid leiad
Otepää valla kodulehelt https://www.otepaa.ee/
kultuuritoetuste-taotlemine
Taotlused saata aadressil vald@otepaa.ee ja cc
valdur.sepp@otepaa.ee.
kultuurispetsialist Valdur Sepp

Head Otepää Naisseltsi liikmed!
MTÜ Otepää Naisselts üldkoosolek toimub
14. novembril kell 17.00
Otepää vallamaja III korruse ruumis 320.
Osavõtt oluline!

MTÜ Otepää Naisselts juhatus

Eesti täiskasvanute suutervise seisukorra
uuring
Otepää Tervisekeskus osaleb uuringus „Eesti täiskasvanute suutervise seisukorra kaardistamine”.
Koostöös Eesti Hambaarstide Liidu, Tartu Ülikooli hambaarstiteaduste
instituudi ja Eesti Haigekassaga viib Otepää Tervisekeskus alates novembrist kuni järgmise aasta maikuuni läbi Valga maakonnas uuringu täiskasvanute suutervise kaardistamiseks.
Uuringus osaleb kokku 250 inimest erinevate vanuserühmade ja eraldi
soolise kuuluvuse lõikes.
Kutsume Teid kõiki osalema uuringus, eriti on oodatud Sangaste ja Puka
piirkonna elanikud, uuringuga liitudes on Teil võimalik saada:
• tasuta hammaste ja suuõõne läbivaatus;
• soovitusi ja nõuandeid Teie hammaste ja suutervise osas (raviprotseduure uuringu ajal ei teostata).
Olete eriti oodatud, kui Teie viimasest hambaarsti külastusest on möödas
mitmeid aastaid või olete seda rahapuudusel edasi lükanud.
Läbivaatused toimuvad Otepää Tervisekeskuse hambaravi kabinetis
(Tartu mnt 2, Otepää linn).
Täpsem info ja etteregistreerumine telefonil (+372) 76 68 565.
Uuringus osalemine on vabatahtlik, uuringust või mõnest selle osast võib
alati loobuda, uuringus osalejal pole nõutav haigekassa kindlustus.

EELREGISTREERIMINE TERVISEPÄEVALE
hiljemalt 11. novembriks:
Merle Soonberg – tel: 56626481, merle.soonberg@otepaa.ee – Otepää;
Marika Viks – tel: 53465648, marika.viks@otepaa.ee – Nõuni;
Merilin Kirbits – tel: 5284902, merilin.kirbits@otepaa.ee – Sangaste;
Helgi Pung – telef: 5274812, helgi.pung@otepaa.ee – Puka.

Uuringust osalejate jaotus vanuse
ja soolise kuuluvuse lõikes:
Vanuserühm
		

Sugu ja uuringus osalejate arv
N		 M

35-39			
9		
11
40-44			
12		
13
45-49			14		15
50-54			
13		
15
55-59			14		15
60-64			
15		
13
65-69			
14		
11
70-74			
13		
7
75 ja vanemad		
32		
13

Tähistame 100aastase iseseisva Nuustaku
alevi sündi

matkaga

laupäeval, 23. novembril algusega kell 11.00
Elsa kohviku eest.

Head Otepää Invaühingu liikmed,
Valgamaa Puuetega Inimeste Koda tähistab 25.
aastapäeva 15. novembril Valgamaa Puuetega
Inimeste Kojas.
Ühine väljasõit Otepää Bussijaamast toimub
kell 11.00.
Oma osalemisest anna teada hiljemalt
7. novembril tel. 55628634, Kalev.
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Lisainfo +37256626481 Merle Soonberg
8. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Improteatri juubelituur:
Laval koos Anne Veesaarega. Improteater IMPEERIUM mängib
etendusi koos armastatud Eesti näitlejatega. Novembris on laval
Anne Veesaar! Paneme Anne ootamatutesse olukordadesse:
näha saab kohapeal sündivaid sketše, humoorikaid tegelasi,
kaasahaaravaid stseene, lauluhitte jpm. Lisaks koomilistele lühisketšidele näeb ilmavalgust ka täispikk improviseeritud narratiiv.
Laval ka oma linna plika Merilin Kirbits! Piletid Ticketerist ja piletite
saadavusel enne etendust kohapealt. Eelmüügist ja kohapeal 15
eurot/12 eurot. AVATUD KOHVIK.
13. novembril kell 14.00 Otepää Kultuurimajas Sügiskuldne tervisepäev eakatele. Kavas on kepikõnnimatk (kaasa võtta kõnnikepid),
köögis toimetavad ja laua katavad vallavolikogu esimees Jaanus
Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg, muusikalist külakosti pakuvad Aare Jaama ja Reet Linna. Sõidab ka buss Otepää, Nõuni,
Sangaste ja Puka vahel, sõidusoovist anna teada hiljemalt 11.
novembriks: Merle Soonberg 56626481 - Otepää (merle.soonberg@otepaa.ee), Marika Viks 53465648 - Nõuni (marika.viks@
otepaa.ee), Merilin Kirbits 5284902 - Sangaste (merilin.kirbits@
otepaa.ee), Helgi Pung 5274812 - Puka (helgi.pung@otepaa.
ee). TASUTA!
15. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurimaja Galeriis VAIKSE
MUUSIKA ÕHTU koos Sille Lõõndrega. Sille Lõõndre on Puka
Kooli muusikaõpetaja, Puka lasteaia laste-, mudilaskoori ja laululaste juhendaja ning lisaks sellele on ka laulude looja. Vaikse
muusika õhtul esitab Sille nii omaloomingut kui ka enda lemmiklugusid läbi aegade. Kohvik avatud juba kella 18:00-st. Kontsert
on TASUTA!
16. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Meelelahutuslik
MÄLUMÄNG. Laudkondade vaheline mälumäng, kuhu kuulub
6-10 liiget. Ühe inimese pilet 6 eurot. Laual suupisted ning
esimene märjuke. Parimale laudkonnale motivatsioonipakett.
Uksed avame 19.00 ja mälumäng algab 20.00. Eelregistreeri
enda laudkond kultuurikeskused@otepaa.ee või helista
+37256626481 Merle. Avatud kohvik!

Puka Kultuurimaja

Lisainfo +3725274812 Helgi Pung
14. novembril kell 19.00 Puka Kultuurimajas Elva Lendteatri lavastus „Kadrill Maksuametiga“. Autorid: Donald Churchill ja Peter
Yeldham, Lavastaja Malle Pärn, Kunstnik Margus Möll. Laval Julia
Siimberg, Tanja Lääts, Irina Radionova, Margus Möll, Meelis
Külaots, Aare Sepp. Tom Lambert on kogu elu olnud väga aus
inimene ja korralik maksumaksja. Siis aga kistakse ta afääri, mida
ta oma hullemaski unenäos poleks osanud ette näha. Kuidas
sellest välja rabeleda ja puhtalt pääseda? Kes kellel naha üle
kõrvade tõmbab? Pilet 7 eurot / 5 eurot müügil enne etenduse
algust koha peal.

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo +3725284902 Merilin Kirbits
9. novembril kell 17.00 Sangaste Kultuurimajas Otepää valla isadepäeva kontsert ja aasta isa tunnustamine. Esinevad Otepää
valla isetegevuslased ja lapsed. Kaetud lauake. Kontsert on
tasuta! Transpordi soovist anda teada Otepää Naisseltsi esinaisele Ene Raudsepale +37256153357.
16. novembril kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas Heategevuslik tantsuõhtu ansambliga Hulkurid. Hulgused on juba selline liikuv
rahvas...kord käivad üksi, kord mitmekesi. Korralik ja vanakooli
hulkur ei tee iial halba, pigem on ta selline Nipernaadi sarnane
ilmsüütu hing. Paar korda aastas vähemalt tuleme kokku ja mängime heategevuslikku tantsuõhtut tasuta. Pilet on 5 eurot ning
kogu tulu läheb heategevuseks. Avatud on ka väikene puhvet.
Enda toidukorvi võib kaasa võtta!

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo +37253465648 Marika Viks
9. novembril kell 20.00 Nõuni Kultuurimajas SÜGISPIDU, kus tantsuks
mängib ansambel KOMPVEK ning esineb Adira. Pilet 5 eurot.
Laudade broneerimine: Marika +37253465648.

65 aastat tagasi (6. XI 1954) avati äsjavalminud
Otepää kultuurimaja.
7. novembril mängis kultuurimaja näitering
V.Katajevi lavatükki „Puhkepäev“ (lavastaja
K.Ruuven).

Kudumishuvilised!
Järgmised töötoad on 11. ja 25. novembril ning
9. detsembril ikka meie ruumis 308 vallamaja
III korrusel. Kohtumiseni!
Lisainfo tel. 515 3248

O T E P Ä Ä

7. november 2019

Nõuni oli samuti 19. oktoobril käsitöölainel
Käsitöökojad üle maa on käsitöövaldkonna algatus, kus kogu Eesti on terve päeva
käsitöölainel. IX käsitöökojad toimusid 19.
oktoobril ja töötubade teema oli Ajatus.
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit kutsus
korraldama käsitöökodasid Eestimaa erinevates paikkondades, et ühel päeval aastas
kõik koos läbi traditsiooniliste ettevõtmiste
ja uute algatuste väärtustada meie unikaalset käsitööd ja tunda heameelt koostegemisest.
Meie tegime noortega 1920ndatest inspireeritud prossi Teele juhendamisel. Hästi
vahva, et kogu protsess toimus käsitsi niidi ja
nõela koostöös. Mis sest, et nii mõnigi kord

juhtus nagu Lumivalgekese muinasjutus,
aga sellest polnud midagi. Austusest meie
esivanemate käsitöötraditsioonide vastu,
nii peabki olema. Vaatasime minu vana-vanaema sõlge ja mina siis pajatan käsitööst
ja veimevakast ja kosjadest... ning siis tuleb
küsimus: „Aga kas sinu vana-vanaema sai
mehele?“ Küünarnukitonks naabrilt: „Naljatilk, siis poleks ju praegu Marikat ka.“
Oma tehtud asi on ikka kõige armsam ja
toredam, kuigi niidi kinnitamist tuli ikka ja
jälle üle korrata, pole sellest midagi. Üks
oskus on elus juures ning kinnitus, et meie
eestlased, armastame käsitööd teha.
Marika Viks

november 2019

Otepää Gümnaasium
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Käesoleval õppeaastal tervitas Otepää Gümnaasiumi pere uusi liikmeid – kahte meest ja kahte naist, kahte juhti ja kahte õpetajat.
Saame nendega tuttavaks.
Autorid Bärbel Moros ja Laura Meigas
Fotod pärinevad erakogudest

Maire Murumaa
Augustis esitas Otepää vallavanem Maire
Murumaale ettepaneku juhtida lisaks Keeni
Põhikoolile ka Otepää Gümnaasiumit. Kutse
tundus võimalusena saada osa suure kooli toimimisest ja arendustööst. Maire Murumaa võttis väljakutse vastu ja on tänaseks meie kooli
kaks kuud juhtinud. Küsime, kuidas läinud
on.

Palun tutvustage ennast.

Kervin Kull
Kervin on alates septembrist Otepää
Gümnaasiumi huvijuht. Enda sõnul on ta kohusetundlik ja sihikindel, samas ka paindlik.
Tema suur hobi on jalgpall. Kervinil on oma
jalgpalliklubi ja ta kommenteerib Eesti liigade
jalgpallivõistluste teleülekandeid.
Kervini sõnul peab Otepää Gümnaasium
olema koht, kuhu õpilased tulevad rõõmsalt ja
kust õpilased rõõmsalt ka lahkuvad. Kooli lõpetaja peaks astuma ellu sihiteadliku, enesekindla
ja harituna.
Kuna Kervin on oma ametit veel vähe pidanud, jääb ta plaanide osas napisõnaliseks.
Lubadusi õhku paisata pole mõtet. Ometi võib
igaüks ainuüksi kodulehe ja e-päeviku vahendusel aktiivset huvitegevust täheldada. Kervin
loodab, et tänu tema tegevusele muutub kooli
õhkkond vabamaks ja koolielu meeldivamaks.
Huvijuhi ameti sisse kuulub ka õpilasesinduse

töö koordineerimine. Seal lubab Kervin olla lüliks kooli juhtkonna/õpetajate ja õpilasesinduse
ja õpilaste vahel. „Aidata tuleb igakülgselt ning
olla nende õpilasesinduse jaoks see isik, kelle
poole saab alati pöörduda, kui on mured või
pole muresid või ka soov, et laste mure oleks
minu mure.“
Kui küsime Kervinilt mulje kohta, mis meie
kool jätnud on, arvab ta järgmist. „Positiivne
on, et siin on palju võimalusi areneda, keskkond on sobilik. Kui keegi tahab minna trenni
või huviringi, siis kõik tingimused on loodud.
Lisaks on Otepää piisavalt väike koht, kus kõike
tehes jääda eemale suurest kärast. See kool pakub palju ning annab võimaluse nii formaalseks
kui ka mitteformaalseks õppeks.“
Loodame, et Kervin on enda jaoks õiges kohas, sest nagu temagi arvab: „õpilased on julged
ja avatud, kolleegid toredad ja toetavad“.

Olen põline linlane, pärit Valgast, kuid viimased kaksteist aastat on minu kodukohaks
Tsirguliina. Lõpetasin Valga Gümnaasiumi,
seejärel täiendasin end Tallinna Pedagoogilises
Seminaris alushariduse erialal, Tallinna Ülikoolis
kehakultuuri erialal ja Tartu Ülikoolis hariduskorralduse erialal. Olen abielus ja mul on kaks
imelist tütart. Varasemalt olen tegelenud spordi
ja moderntantsuga, kuid praegu eelistan olla
kodus ja nautida kriminulle.

Kirjeldage end kolme sõnaga.
Sihikindel, kohaneja, hooliv.

Missugused on Teie esmased muljed
Otepää Gümnaasiumist?

Koolimaja on huvitava arhitektuurilise lahendusega ja juba suudan ilma eksimata õigesse
kohta jõuda. Õpilased on aktiivsed ning igapäevaselt võib näha nende töö tulemusi küll piltidena seintel, taiestena aknalaudadel või hoopis
tegemiste kajastusena kodulehel. Õpetajad leiavad erinevaid võimalusi õppeprotsessi ilmestamiseks ja õppijate silmaringi avardamiseks
koostöiselt läbi õppekäikude, projektitööde ja
muude ühistegevuste. Seega esmamulje on väga
positiivne. Siin on õppimist toetav kaasaegne
keskkond, erinevad võimalused huvihariduseks, õpilaste suurepärased saavutused ning
võimalus saada hea haridus kodukohas.

Mis on Teie visioon Otepää
Gümnaasiumist?

Koostööle orienteeritud, pikaajaliste traditsioonidega, väärtuskindel arengut toetav innovaatiline haridusasutus igale õppijale.

Kas ja kuidas õpilaste elu Teie ametiajal muutub?

Aasta on kahjuks liiga lühike aeg suurte muutuste elluviimiseks, kuid ka väikesed sammud
on olulised. Olen kohtunud kooli õpilasesindu-

sega ning püüan kuuldud ootusi arvesse võtta.
Kui rääkida üldisemas plaanis, siis hetkel on
fookuses turvalisus ning õppija arengu toetamise võimalused. Oluline teema on kooli hetkeolukorra analüüsimine ning uute, õppijate
vajadustest lähtuvate arengusuundade määratlemine.

Miks te sellise ameti valisite? Kas
kahte kooli juhtida on keeruline?

Koolijuhi ametit ma algselt ei valinud, see on
olnud loomulik jätk minu tegemistele. 19 aastat tagasi alustasin lasteaias liikumisõpetajana,
peale seda jätkasin õppealajuhatajana ja direktorina. Kuna alushariduse temaatika ammendas,
siis oli võimalus ennast põhihariduse teemadega
kurssi viia ja tänaseks olengi koolijuhi ametis
olnud juba neli aastat.
Kahe kooli juhtimine on omajagu keeruline,
kuid tänu heale meeskonnale Keeni koolis ei ole
midagi võimatut.

Janeli Mänd

Aivar Meldre
Aivar Meldre on Otepää Gümnaasiumi värske
bioloogiaõpetaja, kes on oma eriala suhtes eriti
kirglik. Ta armastab õpetada, soovib jagada inafot ja lükata ümber valesid müüte, suhelda ja
arutleda. Ta on bioloogia fanaatik ja mõnikord
unustab, et teised ei ole.
Õpetaja Aivar on väga mitmekülgne: ta
tegeleb kulturismiga, mängib kitarri, arendab
bioloogiaalast veebilehte, on bändi Põntsutajad
liige, armastab kokkamist. Ta naudib ka
science-fiction-filmide ja try-not-to-laugh-challenge
videote vaatamist. Ennast peab ta skeptikuks,
kes usub siis, kui teaduslik tõestus olemas. Aivar
armastab musta huumorit ja oma isa nalju.

Küsisime, mida ta kümme aastat nooremale
endale ütleks. Vastus võiks kõnetada paljusid.
„Ole rahulik ja jää iseendaks - sa ei peagi kõigi
teistega samasugune olema. Paari aasta pärast
tänad ennast, et endale kindlaks jäid ja saad sina
ise olla. Täiuslikkust pole olemas ning eriti selles eas on kõige olulisem sõprussuhete arendamine ja tulevikuplaanidele mõtlemine. Kool
on oluline, aga kui ainult koolile keskenduda,
põled läbi. Kool ei ole elu. Siiski tuleb väärtustada seda, mida sulle koolis antakse, sest õige
pea saad aru, kui vajalik see kõik on. Suurelt
unistamisest saavad alguse väikesed teod, mis
panevad alguse suurtele asjadele.”

Janeli Mänd on Otepää Gümnaasiumi
inglise keele õpetaja ja tema enda sõnul tööa
tab meie koolis just õnneliku juhuse tahtel.
Janeli on lõpetanud Jõhvi Gümnaasiumi.
Esimese magistrikraadi omandas ta Tartu
Ülikoolis õigusteaduses. Seejärel on ta end
täiendanud kolmes erinevas välisülikoolis
ning saanud kraadi personalijuhtimises.
Praegu õpib Janeli Tartu Ülikoolis õpetajaametit.
Janelile endale on õpetajatöö väljakutse, mis ta „üles raputab“. Enda kohta
ütleb ta, et proovib iga päev olla iseenda parim versioon. Õpetaja Janeli käib
erinevates trennides, armastab kinos käia
ja kriminaalromaane lugeda.
Keeleõppimise juures peab Janeli oluliseks pidevat praktiseerimist ja kõige toredamaks seda, kui õpilaste jaoks on tunnid
huvitavad. Õpetaja Janeli arvab, et inimesed
peaks vähem muretsema ja rohkem oskama
hetke nautida.
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Haridusele saab sisu ja vormi anda paljudel erinevatel viisidel. Klassika on
koolitund, kus õpiku-vihiku, targa tahvli, nutika seadme ja õpetaja maagilise
mõttejõu abil 45 minuti kaupa tarkuseühikuid kogutakse. Kodused ülesanded
aitavad tummisemaks tuunida seda, mis klassiruumis veel päris selgeks ei
saanud ja „külge ei jäänud“.
Kõige selle kõrval on suur hulk tegevusi, mida esmapilgul ehk õppimiseks
ei peakski, sest on huvitav, loov ja tihtilugu hasartnegi. Need on erinevad
parema (ühis)elu saavutamisele suunatud liikumised, millele kogukondade
loomiseks ja suurendamiseks on ühine nimetaja antud. Otepää Gümnaasium
on viimastel aastatel pöördunud Rohelise Kooli ja Liikuma Kutsuvate Koolide
võrgustiku usku.
Külle Viks
OG õppejuht
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Lillepeenra
Otepää Gümnaasium sai
2019. aasta kevadel, napilt üheksa kuud pärast
Rohelise Kooli (RK) programmi tegevustega liitumist kätte Rohelise Kooli
lipu. See on RK programmi
eestvedajate usaldus ja
tunnustus keskkonnasõbralikku ja keskkonnateadlikku mõtteviisi toetava ja
arendava mõtestatud tegevuse suhtes. Rohelise Kooli
lippu ei anta koolile sellepärast, et kool plaanib midagi teha, vaid et kool on juba midagi olulist teinud ning on
sellele teekonnale truuks jäänud ja uusi sihte seadnud. Kõik,
mis tehtud ja teoksil, sai kevadel rohelise lipu taotlusvormi
kirja pandud.
Selja taha jäänud õppeaastal meisterdasid meie kooli õpilased Eestile kingituseks linnupesakaste ning osalesid kooli
õueala elurikkuse kaardistamisel, tutvudes taime-, linnu- ja
putukaliikidega. Sama seltskond kasvatas taimi kooliõue lillepeenra jaoks ning õppis võõrkeelte nädala raames taimede ingälise- ja ladinakeelseid nimetusi. Üle-euroopalisel jäätmetekke
vähendamise nädalal tegeleti pakendite taaskasutamisega,
uuriti kodukeemiatoodete koostist ning valmistati
loodussõbralikumaid alternatiive. Vanemate kooliastmete
õpilased võtsid osa eco-schools videoklippide kampaaniast,
mille käigus arutleti keskkonnahoiu teemadel.
Projekti „Näpud mullaseks!“ raames kasvatasid õpilased
kooli õueala lillepeenarde ja taimekastide jaoks ise taimi, eelemisel aastal lisaks ka maitsetaimi: lavendlit, melissi, basiilikut,
rosmariini, salveid, piparmünti jm. Alustati lilleniidu rajamisega ja uuendati kiviktaimlat. Taimeprojekti raames jäid õpilastele suveks ka väikesed seemnekogumisülesanded. Koostöös
Otepää looduskeskuse keskkonnahariduse spetsialistidega

Kiviktaimla
korrastamin
e 7.a tüdruk
utega
hakati koostama avastusrada, mis sisaldaks Rohelise Kooli
teemalisi küsimusi.
Tutvuti aasta 2019 tegijatega looduses. Loengupõhisele osale
järgnes põnev praktiline õppemäng, mille käigus pidid õpilased ära tundma kopranaha, lindistuse järgi öösorri laulu,
seenemääraja järgi soomustindiku. Käsimikroskoobi abil uueriti liblika tiibu.
Prügi sorteerimine kui koduplaneedist hooliva inimese igapäevategevus on ka Otepää Gümnaasiumis au sees. Koolis
on loodud erinevat liiki prügi jaoks erinevad kogumiskohad.
Prügiga ümberkäimise üle toimib tõhus „naabrivalve“.
Loomulikult panime taas õla alla RMK metsaistutustalgutele.
Selle ürituse oleme endale juba mitu aastat tagasi iga-aastaseks
tegevuseks planeerinud.
Iga tore asi sõltub inimeste mõtetest ja tegudest. Rohelise
Kooli programmiga on samamoodi: koolis on selleks oma
meeskond, kuhu kuuluvad nii õpetajate, juhtkonna, õpilaste
kui ka vanemate esindajad. RK tegemisi on eest vedanud õpetajad Mariana Naaber ja Ülle Kümmel.
Alanud õppeaasta läbivateks teemadeks püstitas RK koolimeeskond „Prügi ja jäätmed“, „Kliimamuutused“ ning
„Elurikkuse“. Esimesed koolikuud on juba valitud eesmärke
toitnud: vedur-õpetajad on end täiendkoolitanud eesmärgiga
tuua uusi tuuli ning parimaid praktikaid ka koolisisestesse
tegevustesse. Kunstiringi õpilased on looduse loominguga
tutvumas käinud ja looduse loodule omalt poolt vunki juurde
andnud. Gümnasistid võtsid osa maailmakoristuspäevast,
mille fookuses oli seekord väikeprügi. Projekti „Kooliõu kaunimaks“ tegevustesse on kaasatud 6. ja 7. klasside õpilased.
Kool on ühinenud Kompostiljoni üleskutsega. Õpetaja Peetri
abil on valminud euroalustest kompostikast. Õpilased on
kooli ümbruses lehti riisunud. See polegi nii kerge töö, kui
Foto autor Maive Pulles

Programmi Liikuma Kutsuv Kool veab eest Tartu Ülikooli
liikumislabor, keda innustab mõte aidata kaasa kogu elanikkonna liikumisaktiivsuse parandamisele. Liikumislabori
inimesed usuvad, et edukad sekkumised inimeste liikumisharjumuste parandamisse on seotud inimeste enda ja tema
lähikeskkonna otsustega, mida saab suunata. Kooliõpilased
aga on vägagi suunatavas eas ja suunatavas kohas, seetõttu
on liikumislabori peamine fookus õpilastel. Sellest sai alguse
Liikuma Kutsuv Kool kui võrgustik.
Liikuma Kutsuva Kooli (LKK) eesmärk on pakkuda Eesti
koolidele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja
lahendusi
- et eri vanuses lapsed saaksid rohkem liikuda ja peaksid vähem istuma,
- et vahetunnid oleksid põnevamad,
- et ainetundides oleks rohkem aktiivset tegevust,
- et koolimaja ja -ümbrus innustaksid liikuma,
- et tunniplaan võimaldaks mitmekesisemaid tegevusi,
- et liikumine ei tähendaks vaid sporti (liikumislabor.ut.ee).
Otepää Gümnaasium on LKK ree peal mitmendat aastat, esialgu vaatlejate, õppijate ja katsetajatena, nüüd juba lahenduste
pakkujate ja tegevuste läbiviijatena. Taotleme, et liikumine oleks
koolikultuuri osa ning tagaks kõigi koolipere liikmete füüsilise
ja vaimse tasakaalu.
Välja on koolitatud õpilastest mängujuhid, kes aktiivseid va-

8.b koos õpetaja Peetriga komposteri

t ehitamas

pealtnäha paistab. 3. ja 5. klasside õpilased osalevad õpetaja
Kaire ja õpetaja Mariia juhendamisel projektis „Suur taimeejaht“. Loovtööna on valmimas video Otepää Gümnaasiumi kui
Rohelise Kooli tegevustest ning lähiajal leiavad aset Euroopa
jäätmetekke vähendamise nädala tegevused. Gümnaasiumi
loodusmooduli õpilasi ootavad õppekäigud Räpina paberivabrikusse ning keskkonnamajja. Ka loodusmooduli sisu ja
eesmärke on kool viimastel aastatel muutnud mitmekülgsemaks ja keskkonnaprobleemidele enam tähelepanu juhtivaks.
Rohelise Kooli programm on meie jaoks korraga nii vahend
kui eesmärk, sest eesmärkide saavutamine on selle programmi
mõttes uusi eesmärke genereeriv jõud, mis parimal viisil toidab
hariduse eesmärke.

liikumist ja lahenduse püüdmist kus iganes. Liikuma kutsuvad tegevused kutsuvad kõikjale ja ootavad õpetajalt palju.
Otepää Gümnaasiumi koolimeeskonna liikmed käisid septembrikuu
keskel Käärikul LKK võrgustiku sügisseminaril, kust tuldi tagasi paljude heade ideedega, mida nüüd oma kolleegidega jagada või kelle
juurde kolleege uudistama viia.
Enne sügisest koolivaheaega koolitusid Käärikul taas mängujuehid Katarina Kivimäe, Ronja Vindi, Änni Perv ja Karl Silmere, kelle
õpitu kindlasti juba lähiajal rakendust leiab.
Samuti pakuvad liikuvaid lahendusi loovtööd, mille käigus toimuvad
erinevatele vanuserühmadele tänavareketi ja pallimängude vahetunnid. Kindlasti ei kao kuhugi matkapäevad.
Meie koolimeeskond on sellel aastal teel oma tegevuste pikemaajalisemale eesmärgistamisele, sh LKK õpikogukonna loomisele, mis
ühendaks nii liikumisele kui tervise hoidmisele suunatud tegevusi
ning mitmekesistaks koolipäevi. Toetame kolleege nutikate lahenMängujuhid Võnnus: Linda, Lisand
leidmisel ning vahvate tegevuste elluviimisel, kõnnikoosolekute
ra, duste
pidamisel ning õpetajate liikumistegevuste aktiveerimisel. Ootame
Loore, Dagmar, Tristan, Rihard
enda seltsi ka liikuma kutsuvaid lapsevanemaid ning soovime anda
omapoolse sisendi kooli uue perioodi arengukavasse.
Foto autor Kervin Kull
hetunde läbi viia aitaksid. Möödunud aastal leidus meie kooli
liikumismenüüs nii pallimänguvahetunde kui tantsuvahetunde,
nii liikumistegevustega pikitud aine- kui klassijuhatajatunde.
Pikapäevarühma liikumistund jõuab juba mitmendat aastat
kolmapäeviti „joogatama“, et õpilased õpiksid õiget kehahoidu
ja harjuksid ka lõõgastuma.
Eelmise aasta õpetajate päeval tegid õpetajad läbi mitmetunnise maastikumängu, mille tegevused olid nii maal kui vees
ning nõudsid nii füüsilist kui intellektuaalset pingutust. Meil
on kahju, et veebruarikuine „101 talvist terviseminutit“ jäi ära,
aga linna teeolud olid sedavõrd enesetapjalikud, et tervistav
moment ja liikumisrõõm läks juba teele vaadates kaduma.
Liikuvaid tunde on võimalik läbi viia tegelikult kõikides ainetes ja nutitund ei tähenda ainult nutiseadme silitamist lahenMängujuhid Käärikul
duste võlumise eesmärgil, vaid nutiseadmega eesmärgistatud

Otepää Gümnaasium
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1. septembril alustas Otepää Gümnaasiumis
kooliteed 22 õpilast. Uurisime kooliuusikutelt
ja nende klassijuhatajalt Kaire Ojaveelt, kuidas esimesel paaril kuul läinud on.
Kaks koolikuud on esimese klassi õpilastele
pakkunud palju. Lugemine ja arvutamine edeneb, teiste kuulamine ja oma kõnejärje ootamine
ei ole enam nii rasked. Selgeks on saanud koolitee, tunni alustamine ja lõpetamine, kooli tähtsamad ruumid. Järjest enam õpitakse koolitarkusi
ja teistega arvestamist. Õpilaste arvates läheb neil
koolis hästi: meeldib kooli tulla ja pärast tunde
koju minna, joonistada, laulda ja liikuda. Lapsed
arvavad, et neil on koolis tore, sest neil on lahke
ja tubli õpetaja.
Tänu õppetundidele on vaba ajal hoopis teine
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tähendus. Vahetunnid ja kotttoolidel uute sõpradega
aja veetmine lisavad koolipäevale rõõmu. Üks poiss
arvab: „Oleme sportlikud mehed ja tahame joosta!“
Vaikselt ja organiseeritult on päris keeruline liikuda.
Kool pakub lastele ka põnevaid üllatusi. Vanemate
õpilaste jaoks tuttav tuletõrjehäire oli uus elamus,
samuti ka lõunauinaku puudumine. Lapsed hindavad lahedateks üritusteks esimest koolipäeva, õpetajate päeva, klassiõhtut, teatrikülastust, otikeste pidu.
Neile meeldivad ühistegemised ja -õppimine: politv
seinike abil liiklusega tutvumine, nunnunäitusest
osavõtmine, maailma koristamine, raamatukoguga
tutvumine ja teatrikülastused.
Soovime kooli kõige noorematele jätkuvat koolirõõmu!
Bärbel Moros
OG abiturient

Foto autor Laura Meigas
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Fotode autor Kervin Kull ja Ave Kruusmaa
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Õpetaja Mariana Naaber

elemendiga huvijuht
Inimene võib elus pidada igasuguseid
ameteid. Kõik tööd võivad olla kontimööda, kuid mõne jaoks on vaja seda
x-faktorit, mis just selle töö just selle
inimesega kokku liidab.
Otepää Gümnaasiumi huvitegevuse
lippu hoidis kuni selle sügiseni pikki
aastaid kõrgel Terje Aasaroht. Kõige
iseloomulikumaks, mida kolleegid tema
puhul välja tõid, on tema „pioneerijuhi
vali hääl“ – kui ta on majas, on seda
kosta. Vali hääl on huvijuhi töös aga
väärt varustus: tasase häälega vägesid
ei juhi. Terje-ajastust võtavad töökaaslased hea mälestusena kaasa konkreetse,
selge ja usaldusväärse asjaajamise, sest
Terje tööstiil tagas kõigile asjaosalistele
kindlustunde ning väikese mõnusa mugavustsoonigi, sest Terjet ennast lihtsalt
jagus kõikjale ja kokkulepitud ajal olid
olemas kokkulepitud asjad. Tema tööstiil
oli terviklik. Parima tulemuse nimel ta
kaasas, toimetas, andis järgi ja leppis
kokku. Ettevõtmise õnnestumise nimel
oli Terje valmis kehastuma ükskõik kelleks.
Huvijuhina oli Terje ise kõigile usaldusväärne partner ning suutis laste
heaks sponsoreid leida. Kiitma peab
Terje otsust teha endale selgeks kooli
helitehnika ja „juhtmemajandus“, sest
tema enda sõnutsi ei saa korraldamist
üles ehitada vaid teiste abile – ise tuleb
osata. Otsusel ise hakkama saada on ka
peidus pool: valutavad käed, mis on pideva toolide tassimise ja aula kokku-lahti
pakkimise tagajärg.
Hea kaaslane – seda vajalikku omadust nimetatakse Terje puhul tihti.
Terjele on omane hea kuulamisoskus,
võimekus anda asjakohast nõu ja teha
keerulistes olukordades kiireid otsuseid.
Temaga saab „luurele minna“, sest ta
peab kokkulepetest kinni ja on võimeline vastutama samaaegselt paljude eest.
Konkreetne, täpne, nõudlik, järeleandlik, hea tunnetusega, emotsionaalne, saab
hakkama nii palagani kui balliga, tabab
üritusest lähtuvalt õiget tooni – see on
terjelikkus kolleegide arvates.
Koolis nii vajalik omadus – armastada
lapsi – elab Terje sees sügaval ja väljendub tema suhtumises kooliellu. Terjest
teeb kooli raudvara see, et ta saab hakkama igas eas lastega ning on samaaegselt nii lõbus kui käre, kiire kui põhjalik,
loov kui konkreetne.
Kindlasti jääme Terje aega mingil
moel taga nutma, sest turvalisi ja õnnelikke aegu meenutatakse ikka vaikse
ohke või sügava nostalgiaga. Aga kuna
lisaks tema tallatud huvijuhi-rajale on
tema sammude kaja koolimajas ikka
igapäevaselt meiega, võtame lõppenud
ajastu kokku südamlike laulusõnadega:
„Kusagil veel soojad jäljed on teel, mis
me jätsime...me koos“.

Oktoobris on päev, mil õpetajaamet on rohkem valguse käes kui tavaliselt. Õpetajate päeva paiku on
kombeks korraldada konkursse ja jagada tunnustust.
Õpetaja tööd on keeruline mõõta, sest ta ei tooda
ju nähtavaid-katsutavaid kasumiühikuid. Õpetajad
loovad väärtust, rahulolu, rajavad teed teadmisteni,
aitavad otsijal leida ja avastada, veavad eest ja
lükkavad takka. Hea õpetaja tegemistes aeg ei peatu,
vaid küsib alati lisa – lisaaega, lisapingutust, arengut,
uut visiooni, uut meetodit, uut väljakutset, uut eneseületust, veel natuke aega oma igapäevaelu arvelt...
ja siis veel.
Üks paljudest elu mõtte otsijate vastustest on, et
elu mõte on anda mõttele elu. Otepää Gümnaasium
esitleb 2019. aasta õpetajakuu puhul nelja inimest,
kes meie kooli haridusmõttele elu on andnud.
Külle Viks
OG õppejuht

Õpetaja Mariana on meie seast ilmselt kõige „rohelisem“,
Rohelise Kooli programmi vedur-vagun-katel. Mariana suhtub väga tõsiselt ja õhinaga kõigesse, mida tema õpetatavad
ained ja ainevaldkond eeldavad. Mariana panus on eelkõige
Rohelise Kooli tiitel ja lipp Otepää Gümnaasiumile, sest
just tema juhtis meie kooli oma entusiasmiga sellele teele.
Mariana käis Rohelise Kooli programmi koosolekutel, pidas
vajalikku dokumentatsiooni, pani kokku koolimeeskonna,
aitas leida programmipartnereid ja kaasalööjaid, pidas
OG Rohelise Kooli blogi, osales kõikides programmitegevustes ning kirjutas ka lõppraporti. Kogu töö tõi
meie koolile Rohelise Kooli kui keskkonnasõbralikku
haridust andva asutuse tiitli.
Koos õpetaja Ülle Kümmeliga on Mariana aastaid
arendanud kooliõue rohelist-lillelist kujundust, olles
ideest teostuseni kogu aeg ise kohal. Praktilised tegevused kooli territooriumil on Mariana õpetamistegevuses olulised. Roheline mõtteviis on läbiv. Mariana leiab
lisategevusi ja õppekäike, et loodusainete õpet rikastada.
Õpetaja Mariana püüab alati hoida õpet võimalikult elulisena, et see oleks mõtestatud, lihtsalt omandatav, ja mõnikord ka hästilõhnav (kui seebikeetmiseks läheb).

Õpetaja
Anneli Vetka
Õpetaja Anneli on kindlasti üks parimaid
inglise keele õpetajaid siinpool Peipsit. Oma
töös taotleb ta täiuslikkust ning laurileesilikult
usub tuupimisse, harjutamisse ja asjade ärab
õppimisse. Anneli on aastaid seisnud inglise
keele õppevara uuendamise ja mitmekesiste
õpikeskkondade kasutuselevõtu eest, tema
käekirja on olnud tunda nii võõrkeelte ainesektsiooni töös kui digiajastu õpikultuuri juurutamises koolis. Õppejuhina toetas Anneli alati
kõikvõimalikku lõimingut, et õppida oleks kergem
ja teadmised püsivamad.
Õpetaja Anneli soovib, et tema õpilased räägiksid
võõrkeeles hästi. Seetõttu käis ta ka 2019. aasta
alguses Iirimaal „projekti järel“ ja nii saigi temast rothelise ja aktiivse keeleõppe ühendaja koolis ning keskkonnaharidusprojekti „Go Green, Europe!“ maaletooja.
Anneli koostas paksu projektdokumentatsiooni ja sai
sellele Euroopast jah-sõna. Nüüd hakkavad meie kooli
õpilased ja õpetajad koos Rootsi, Saksamaa ja Hispaania
õpilastega keskkonnateadlikkust suurendama. Igasugune projektipõhine tegevus on ilmselt
Anneli tassike teed, sest ka Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga liitudes oli tema üks
meie kooli kolmest filoloogist, kes sellesse algsesse „naiskonda“ kuulus.

Õpetaja Ave Kruusmaa
Õpetaja Ave on Otepää Gümnaasiumi
loovusainete hing. Ta õpetab oma õpilasi
põhimõttel, et oluline on filosoofiline lähenemine
tegevusele, mõtestatus, isikupära ning terviklikkus. Ave suudab anda oma õppetegevustele tähenduse, juhtida õpilasi teekonnal, anda
õpilasest lähtuvat tagasisidet.
Õpetaja Ave enda tegevus on pidevas arengus. Loomult on ta otsija, kes kõik põneva
ka oma õpetatavate ainete teenistusse suunab. Tal on märkav silm ja lahendusi pakkuv natuur. Õppetegevuses püüdleb Ave terviklike lahenduste poole. Looming peaks
ideest kuni teostuseni olema jäädvustatud-kajastatud – nii hoiab ta elus näiteks toiduja keraamikablogi, seab oma õpilaste tööd näituseks nii füüsilisel kui digitaalsel kujul.
Pideva otsija ja täiendajana hoiab ta oma õppematerjalid arengus, mõtleb põhjalikult läbi
nii aine- kui töökavad, kuid on julge leidma neis ruumi põnevate näituste, töötubade
ja õppekäikude jaoks. Ave oskab esteetiliselt ühendada uut ja vana ning hoiab uksed
lahti ka isevärki lahenduste jaoks. Ta on vahva tüdruk õige ameti peal.

Külle Viks
OG õppejuht

Õpetaja Kaire Ojavee

Scanpix.ee

joonistuste autor M.V.

Õpetaja Kaire on klassiõpetaja, inimese- ja loodusõpetuse õpetaja. Ta väärtustab
õppimist ja on selle vääratushinnangu kujundanud ka oma õpilastes. Väärikas,
eeskujulik käitumine ja omavaheline hea läbisaamine on õpetaja Kairele esmatähtis ning seda kasvatab ta ka lastes. Tema õpilased on kokkuhoidvad ja oskavad üksteisega arvestada. Õpetaja Kaire ühendab toreda kasulikuga. Rohked
teatrite ja muuseumite külastused, klassiõhtud ja matkad on õppimise osa.
Sama loomulik on lapsevanemate osalemine õppetöös ja ühistes ettevõtmistes.
Kaire on ka nõudlik rahvatantsuõpetaja. Tänu tema entusiasmile, järjekindlusele ja mõnigi kord perfektsionismile tantsib üleriigilistel tantsupidudel
märkimisväärne hulk otepäälasi. Silmad särvad nii tantsijatel kui publikul.
Lapsevanemad arvavad, et olla Kaire õpilane on kui lotovõit– ta on õpetaja,
kes teeb laste jaoks õppimisest nakatava avastamisrõõmu, vaimustava koostöö ning võimaldab rohkeid eduelamusi. Õpetaja Kaire on innustav, aus ja
positiivne eeskuju nii lastele kui vanematele.
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Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Klõpsutasin kohe paar pilti

9

Otepää päästekomando koolitas
lasteaialapsi

Otsustasime klassiga (noo natuke klassijuhataja mõjutusel ka muidugi), et osaleme kooliväliselt Valga Muuseumi projektis „Imeline
Valgamaa“.
Meie eesmärk oli õppida lähemalt tundma
kahte tänapäeva inimese jaoks olulist ja elulist
valdkonda – fotograafia ja loovkirjutamine.
Lisaks panna saadud teadmised fotokonkursil
proovile ja muidugi märgata ja hinnata keskkonda, milles elame.

Nii see kõik kulges
„13. septembril kui taevas oli sinisem ja muru
oli rohelisem, läksime fotoretkele, kus kõigepealt õpetati Valga Muuseumis, kuidas
tulevad kõige ilusamad pildid – fookus tuleb
paika panna, kontrollid tausta, et mõnda häirivat tegurit peale ei jääks, valid õige valgusnurga ning seejärel teed klõpsu.
Peale seda sõitsime Valgjärve äärde, kus
tegime loodusest pilte. Sealne loodus oli
üpriski kena ning meenutas veel kaunist suve,
mis viis mõtted tagasi möödunud suveseiklustele. Juhendajad olid seal väga meeldivad
ja abivalmid. Kohe, kui me millestki aru ei
saanud, siis aidati ning suunati. Kui taevasse
hakkasid juba tumedamad pilved tulema ja
tuul veidike tõusma, siis hakkasime juba bussi
peale liikuma. Päev läks korda ning seltskond
oli tore.“
Reinhold

ütelda ja aru saada, et enda ja teiste kirjutised
on nii erilised – see on võimas tunne.
„Mari. Mm…Mari marjad on….tervislikud.
Mul on kõht tühi. Märts mari mai mari.
Elas kord üks kobar marju. Nad küll näevad
väga kurvad välja, aga nad on väga rõõmsad.
Nad vaatlevad oma kodust loodust. Neil
on hea elu, keegi ei taha neid ära süüa.
Nad elavad väikse metsatuka keskel, järve
ääres. Nad jäävadki sinna elama kuniks nad
kukuvad…“
Kerlin, Barbara ja Karl Oskar

24. septembril käisime loovkirjutamise
töötoas, mida juhendas Maarika Mark. See oli
rahulik ja üllatav protsess, mille käigus hakkas
mõte lendama. Julgus kirjutatud ridu välja

Viimase pingutusena tuli esitada konkursile foto ja sellele lisatud loominguline kirjutis ning oodata 29. oktoobrit. Terve klassiga

asusime taaskord Valga poole teele ja olime
väga uhked ning rõõmsad, kui kuulutati välja:
Publiku lemmik – Reinhold Toomsalu, "Kui
muru veel roheline oli".
Parim ühislooming – Brabara Brett, Kerlin
Poola, Karl Oskar Kängsepp, „Mm mari.“
Parim loomafoto – Hugo Väärmaa,
„Konn“.
Ja see ei olnud veel kõik, sest loodusfotograaf Sven Zaceki show oli lihtsalt hingemattev. Üldse ei imestaks, kui isegi suu vajus lahti
neid videosid ja pilte vaadates.
Aitäh „Imeline Valgamaa“!
Keeni Põhikooli 6. klass (Barbara,
Kessu, Kerlin, Karl Oskar, Hugo,
Oliver, Reinhold) ja õpetaja Kaija

Halloween ja hingedepäev ning natuke
mõeldes mardile-kadrile ka
Koos maailmapildi avardumisega tahavad ka
uue aja kombed meie kultuuri imbuda. Ega
sellest polegi midagi, kui austame meie esivanemate uskumusi ja traditsioone.
Nii otsustasid Cäthy ja Ragne korraldada Nõunis 2. novembril vahva Halloweeni peo. Pidu oli tõesti tore. Tüdrukud nägid
palju vaeva dekoratsioonide valmistamisega,
mängude korraldamisega, võistluste etteval-

mistamisega. Kolm tundi möödus imekähku
ja lõbusalt.
Kui mõnus väsimus kontides ning näod
puhtaks pestud, algas kinoöö kummituste filmidega. Nii mõnigi kinoline uinus alles tunde
peale südaööd.
Aitäh teile Cäthy ja Ragne! Te olete alati
nõus vabatahlikuna appi tulema, on see siis
oma maja sündnuse korraldamine või Tartu

Otepää lasteaia koolieelikud osalesid Otepää päästekomando
korraldatud koolitusel “Tulest targem!” Lapsed said kinnistada
teemakohaseid teadmisi ja käia päästeautos, täiskasvanud
kuulsid huvitavaid faktiteadmisi.
Aasta pärast kooliteel sammuvad lapsed teadsid täpselt,
kus võib põlevat küünalt hoida ja kus mitte ning miks peab
igas majapidamises olema suitsuandur. Samuti vastasid nad
ühest suust õigesti, missugusele numbrile tuleb hädaolukorra
puhul helistada. Päästjad selgitasid, et sageli teavad lapsed
seda numbrit isegi paremini kui täiskasvanud. Koolieelikutele
anti ülesandeks ootamatult oma vanema või vanavanema
käest küsida: “Missugusele numbrile tuleb helistada, kui vajad
päästjate abi?”. Koolitajate kogemus ütleb, et õige vastuse
kõrval (112) võib kõlada nii 911 kui 110. Kui lastelt küsiti, kas
keegi tahab suurena saada päästjaks, kõlasid nii jaatused kui
eitused. Oleks tore, kui mõni jaatus saaks kunagi tõeks ja just
mõne tüdruku jaatus, sest 2019. aastal on Eestimaal kokku
ainult kaks naissoost päästjat.
Kaasahaarav koolitus lõppes päästeauto uurimisega ning
julgemad said tähtsasse masinasse isegi sisse ronida.

Maratoni toitlustuspunkt. Aitäh
teilegi väiksemad pidulised.
Ning ikka koos sõpradega või
perega marti-katri jooksma, see
on positiivne emotsioon nii külla
minejale kui ka vastuvõtjale.
Marika Viks

Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE KASE
Foto: Lii Hõrak
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Algas piletimüük laskesuusatamise
Euroopa meistrivõistlustele
Eeloleval talvel Otepääl toimuvatel laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlustel on pealtvaatajatel võimalik võistlust mugavalt nautida ka
väljaspool staadioniala, sest ekraan paigaldatakse ka raja äärde. Võistlused leiavad Otepääl
aset 25. veebruarist 1. märtsini 2020. Praegu on
müügil soodushinnaga piletid.
Esmakordselt peetakse Otepääl osa võistlusi õhtusel ajal, kuna Tehvandi Spordikeskus on
teinud olulisi investeeringuid rajavalgustusse.
„Võistluste korraldamise tase maailmas aina
tõuseb, nüüd saab ka Otepää võistlusi telepildis
jälgida parimal õhtusel eetriajal,“ ütles võistluste
korralduskomitee esimees Aivar Nigol.
Euroopa meistrivõistlused on nii korralduskui teletiimi jaoks hea ettevalmistus 2022. aastal
Otepääl toimuvale laskesuusatamise maailmakarikaetapile. „Me oleme varem korraldanud
mitmeid tiitlivõistlusi, aga alati tuleb olla parem

IBU EUROOPA LAHTISED
MEISTRIVÕISTLUSED LASKESUUSATAMISES
25.02. – 01.03. 2020 • OTEPÄÄ

TULE
VABATAHTLIKUKS!
Kutsume osalema vähemalt 18-aastaseid vabatahtlike:
• staadionitöös
• lasketiirutiimis

• meediaosakonnas
• korraldustöös

Tasuks töö eest pakume:
• suurvõistluse korralduse kogemust
• saad olla osa meeskonnast ning aidata
kaasa võistluste edukale õnnestumisele
Lisainfo:
• Heleena Jõgi, accreditation@biathlon.ee
• www.otepaa.biathlon.ee

Anna endast märku HILJEMALT NOVEMBRI LÕPUKS
aadressil accreditation@biathlon.ee
TULE MEIE TIIMI JA OLE OSA RAHVUSVAHELISEST SPORDIPEOST!

JALGPALL

FC Otepää
saalijalgpallivõistkonna
mängud II liigas:
9. november 18.00 FC Otepää
vs Rantipol Võru Helios,
Kääriku pallimängude hall
17. november 18.30 FC Otepää vs Rõuge
Saunamaa, Kääriku pallimängude hall
1. detsember 18.00 FC Otepää vs FC Äksi
Wolves, Kääriku pallimängude hall

23. november 11.00
Otepää valla lahtised MV
saalijalgpallis
Kääriku pallimängude hall

kui eile. Rakendame uusi lahendusi, et publik ja
televaatajad saaksid parima kogemuse,“ kinnitas
Nigol. Lisaks rajavalgustuse parandamisele on
Tehvandil rekonstrueeritud staadionit ja uuendatud ka lasketiiru.
Otepääle on oodata maailma tipplaskesuusatajaid. „Oleme eriti lootusrikkad selles osas, et
kohale tulevad naaberriikide laskesuusastaarid,
kes loodetavasti toovad Otepääle hulga Läti,
Venemaa ja Soome publikut,“ sõnas Nigol.
Samuti näeb stardis Eesti laskesuusaparemikku.
Kuna võistlus toimub talvisel koolivaheajal,
saavad kõik kuni 19-aastased pealtvaatajad rajal
võistlust nautida tasuta.
2019. aasta lõpuni kehtib eelmüügist ostetud
piletitele Piletilevis täiendav -15% soodustus.
Greta Külvet
EOCH 2020 pressiesindaja

Ametlik WRC promotsiooniralli
Shell Helix Rally Estonia 2020
toimumisaeg on paigas
Tänavu esmakordselt ametliku WRC promotsiooniralli tiitlit kandnud Shell Helix
Rally Estonia tänuõhtul öeldi välja 2020. aasta
autospordi suursündmuse toimumisaeg.
Shell Helix Rally Estonia 2020 sõidetakse
24.-26. juulil Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja
Kambja teedel. Järgmisel aastal on tegu kümnenda Rally Estoniaga. See on oluline tähis
Baltikumi suurima autospordisündmuse jaoks,
esimene ralli toimus 2010. a ja selle aja jooksul
on Rally Estonia pärjatud muuhulgas ka FIA
ERC Euroopa meistrivõistluste parimaks ralliks.
Eesti meistrivõistluste etapist on välja kasvanud
ametlik WRC promotsiooniralli, kus osalevad
WRC sarja tipptiimid ja sõitjad.
Võttes arvesse WRC järgmise aasta kalendrit
on leitud lahendus, mis sobib kõigile osapooltele. Ralli direktori Urmo Aava sõnul oli see nädalavahetus asjaolusid arvesse võttes õige valik.
Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: „Niipea kui avaldati ametlikult WRC kalender asusime kiirelt suhtlema WRC promootori
ja meeskondadega. Väga suuri valikuid ei olnud,
sest me positsioneerime ennast muuhulgas

Soome MM-ralli eelse testina ja oleme näinud,
et seda võimalust kasutanud WRC sõitjad on
olnud Soomes kiired. Parim näide on tänavused
maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes on kahe viimase aasta Shell Helix Rally
Estonia võitjad ja samuti võitnud mõlemal aastal
ka Soome MM-ralli. Ajaliselt oleme nädal peale
Keenias sõidetavat Safari rallit ja kaks nädalat
enne Soome MM-rallit. Ka meeskonnad on kinnitanud, et see on neile parim lahendus. Ühtlasi
on rallifännidel nüüd hea võimalus endale
selleks nädalaks Lõuna-Eestis majutus ära broneerida ja täpsemad plaanid teha.“
Shell Helix Rally Estonia ametlikul tänuõhtul
toodi ka välja tänavuse ralli publikuarv. Positiumi poolt läbi viidud uuringu kohaselt sai Shell
Helix Rally Estonia sündmustest osa 52 234
inimest, nendest Tartus reede õhtul avamisel,
stardipoodiumil ja kontserdil 10 054 ja populaarseimal Rüa kiiruskatsel 20 075 pealtvaatajat.
Margus Kiiver
Shell Helix Rally Estonia pressiesindaja

Swimitationist vigastuste ja sporditeraapia seisukohalt
On juba ammu teada, et keha tugevneb just taastumise ajal. Organismil on loomulik taastumisvõime,
kuid intensiivsetest treeningutest taastumisele on
vajalik pöörata erilist tähelepanu. Nii on sportlasele ülimalt olulised näiteks puhkus, hea uni ning
õige toitumine. Spordis kasutatakse treeningtaastumiseks näiteks hüdroteraapiat, kompressioone,
venitamist, massaaži. Mittespetiifilised treeningud
aitavad tagada tehnika paremat omandamist, sest
aitavad hoida ja tasakaalustada keha biomehaanikat. Laskesuusakoondisel on alates kevadest olnud
võimalus kasutada Tehvandi hotelli sporditeraapia
teenuseid – Swimitationit ja vesi-vaakummassaaži.
Swimitationis (vannivõimlemine videokavade
järgi) saab efektiivselt treenida aeglast lihaskiudu. Aeglane lihastik osaleb hoidvates sooritustes
ning toetab jõulihaste tööd. Maailmas on aeglase
lihaskiu arendamiseks paljud sportlased hakanud
intensiivselt harrastama näiteks Pilatest.
Sportlastena oleme teadagi palju massaaži tarbi-

nud ning teame selle head mõju. Kindlasti teavad
ka tavainimesed, et spordimassaaž pole just eriline
hellitus. Tehvandi hotelli Aquatori vesi-vaakummassaaž on aga valutu, mille tagab antud juhul soe
vesi ning veest tulenev nö kaalutu olek.
Traumad ja ületreenitusest tulenevad ohud on
sageli sportlase karjääri pooleli jäämise põhjused.
Kui võtta plaani professionaalne treeningtaastumine juba võimalikult varakult, saab võimalusi
saavutustele suurendada. Seetõttu peaksid lapsevanemad mõtlema, kas sportlasest lapse keha
taastub parimal võimalikul viisil regulaarselt ning
millised võimalused on tal selleks kasutada. Alates
kohaliku ujula aastapiletist kuni spetsiifilistemate
teenusteni.
Grete Gaim

Grete Gaim Swimitation videotreeningul. Kõrval seisab Sporditeraapia juhendaja Elena Jodsche, kes viib läbi vaakummassaaži ja
aitab swimitationi vanni jaoks teha vajalikud ettevalmistused.

KUULUTUSED
10.11. kell 9-16 Mardilaat Otepääl
Maxima poe taga. Tel. 56618707
Müüa kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Info mob 5119782.
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas 8m
katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Aivar tel. 56628835

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

OÜ Otepää Kommerts

OMANIKU JÄRELVALVE

äripinna Tartu tn 1A

EhitusEST OÜ

(endised Ugandi kohviku
ruumid)

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Kontakt tel 5064083.

506 7848

Parmet AS

pakub tööd:
metallitööpingi operaatorile.
Lisainfo: väljaõpe kohapeal.
Töökoht asub Otepääl.

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

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

Elektritööd, tel. 5205016
Puhastame teie maad ja metsad
võsast. 53314966
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidi- ja kaminapuud. Vedu
tasuta. 505 6107

CV saata aadressile: cv@parmet.ee.
Kontakttelefon: 5034707 Elmo Parik.

URVE LILLe
Südamlik kaastunne lähedastele.

Müüa kuivad küttepuud,
tel 513 1968.

Mapomets OÜ

REHVIVAHETUS SANGASTES!
Broneeri aeg AKSER OÜ AUTOREMONT FACEBOOKI lehel või helista
numbril 55645050.
Lisaks teostame sõiduautode
remondi- ja hooldustöid.

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

Puhastame teie kraavid ja põlluservad võsast. Samuti võtame
rendile kasutuseta põllu- ja karjamaad. Sobivad ka pikemalt kasutuseta olnud maad. Heizung.oy@
eesti.ee. Tel 5113543

Müüa kuivi küttepuid. Kuulutus
ei aegu. Tel. 5216 878.

Töötasu kokkuleppel.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Mälestame kauaaegset head
naabrit

Müüa toidukartulit "Laura" Nõunis.
Maret, 5645 7495

Müüa väikestes kogustes kuivad
küttepuud. 5343 6355
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annab üürile

Müüa saematerjali, voodri-, põranda- ja terrassilauda. Trans.tasuta!
Tel. 5258911

Rendile anda korralik 2-toaline
korter ja garaaž Otepää kesklinnas. Helistada tel. 5016082

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Valgamaa, Otepää vald,
Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Lisatöö puhastusteenindajale
Prof Puhastus OÜ
pakub lisatööd hoolduskoristusel

Otepää Kesklinnas.
Tööaeg alates 16.00st, E-R ja ühel koristuskorral
kuluv tööaeg ca 3,5 h. Kuus ca 70 h.
Objektipõhine töötasu: 400 eurot/netos või 415
eurot/ brutos. Hea töö eest iga kuu 50 eurot
preemiat lisaks.
Tööriided ja väljaõpe ettevõtte poolt.
Lisainformatsioon: 5593 2136.

Südamlik kaastunne
Tamur Tammele kalli ema

Kopli 8 elanikud.

Siiras kaastunne Pillele
armsa ämma

ÕIE PETERSONI
surma puhul.
Mare ja Leida

Sügav kaastunne Eevi perele
kalli ema, vanaema ja ämma

Maimu Andressoo

VALENTINA RUUKEL
Mälestame endist kolleegi
ja tunneme kaasa omastele.
Kaasteelised suusakooli päevilt.

Mälestame kauaaegset
naabrimeest

Karl Erikut
Kaastunne omastele.
Mauri, Liivi, Karl
ja perekond Kongot

Mälestame toredat töökaaslast

AINO AART`i

kaotuse puhul.

Tunneme südamest kaasa
kõigile lähedastele.

KÜ Mäe elanikud.

Endised töökaaslased "Sangarist".

Südamlik kaastunne Ainile ja
Tiiule ning lastele peredega kalli

Avaldame sügavat kaastunnet
Ainile ja Tiiule kalli ema, ämma,
vanaema, vanavanaema

AINO AARTI

Valentiine Tamme

surma puhul.

kaotuse puhul

Liilian, Leida ja Mare.

AINO AARTI
kaotuse puhul.
Helga, Kiina, Külli.

Nõuni jahimehed

Südamlik kaastunne Illule perega
kalli isa, äia, vanaisa

Avaldame kaastunnet
Mia Pihoojale

ÕE

Teatame sügava kurbusega,
et on lahkunud meie kallis

URVE LILL

KARL ERIKU

kaotuse puhul.

03.07.1937 - 01.11.2019

kaotuse puhul.

KÜ Pärna 16 elanikud.

Mälestab õde lähedastega.

Südamlik kaastunne Laurile
kalli vanatädi

Sügav kaastunne Jani ja Liisa perele armsa ema, ämma ja vanaema

LEO

Siiras kaastunne Mairele lastega
abikaasa ja isa

URVE LILL

IGOR JERMAKOVI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Kolleegid Artful OÜ-st.

VALENTINA
kaotuse puhul.
Andrus ja Heleena ning
Maiken peredega.

Ilja perega
Elu on tundmata tee,
keegi ei tea, kus lõpeb see...

Südamlik kaastunne Asjale poja,
Galinale ja Leale venna

IGOR JERMAKOVI

NÕUNI KULTUURIMAJAS 24.nov kell 12:00

Mälestame kauaaegset majanaabrit

EINAR LILLEVALDA

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

Sügav kaastunne Jan´le perega
kalli ema ja vanaema

kaotuse puhul.

Avaldame sügavat kaastunnet
Enele elukaaslase kaotuise puhul.

Valentina Ruukel

Ilja perega

Päidla Uuemaja 1 elanikud.

Peeter perega

Mõnikord seisatab hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Ei taastu päev, mis igavikku loojus
jääb alles ainult mälestuste soojus.

Mälestame rõõmsameelset naabrit

Mälestame naabrimees

Valentina Ruukelit

KARL ERIK`ut

Sügav kaastunne omastele.

Siiras kaastunne omastele.

Pallase ja Reinlo pered

Naabrid Variku talust.

kaotuse puhul.

Su tugev elutahe väsis
ja vaikselt sulgus silm.

Südamlik kaastunne Eevi-Milvile
kalli õe

URVE LILL
kaotuse puhul.
Ester perega.
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Esmaspäeval, 11. novembril
algusega kell 18 olete oodatud
Otepää looduskeskusesse
(Kolga tee 28, Otepää)
osalema Meelis Kihulase
mõtte- ja vestmisõhtul

“Käeline tegevus kui eluviis”.

Kooraste kandis elav Meelis on puutöömeister, kes on
võtnud endale eesmärgiks hoida elus meie traditsioonilisi
puutöötehnikaid. Mõtteõhtul jagab ta oma kogemusi sellel
teekonnal ja tutvustab läbi erinevate esemete neid tehnikaid
ka lähemalt. Osalejad saavad ise meisterdada endale väikese
eseme, selleks soovitame panna selga mugavad riided.
Mõtte- ja vestmisõhtut korraldab Otepää loodusselts
koostöös Keskkonnaameti Otepää looduskeskusega. Osalemiseks palume registreeruda: tel 5186747 (Margit Turb) või
margit.turb@gmail.com. Vaata ka: www.kaitsealad.ee.
Võta naaber kaasa ja tule kohale!

