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Otepääl avati laulupeo rändnäitus
23. aprillil avati puhkpillimuusika, rahvatantsu ja trummimängu saatel Eesti
Rahvakultuuri Keskuse ja MTÜ Tantsupeomuuseumi fotonäitus "Laulupeo teekond läbi aegade". Näitus jääb
Otepää keskväljakule 4. juunini 2022.
Rändekspositsioon koosneb 72
suurest, 2 x 2,5-meetrisest tahvlist,
millel pildid koos vastava tekstiga.
Näituse koostas ajaloolane Jaak Juske
koostöös fotomuuseumi ning Tallinna
kultuuri- ja spordiametiga. Näha saab
üldlaulupidude rongkäikude fotosid aastatest 1896–2014. 2019. aastal oli näitus
väljas Tallinnas Vabaduse platsil. Seejärel
rändas väljapanek tantsupeomuuseumi.
Otepääle jõudis näitus Tõrvast, Otepäält
edasi rändab näitus Võru linna.
Näituse avamisel lõi muusikalist meeleolu Pühajärve Puhkpilliorkester, jalga
keerutas Sangaste rahvatantsurühm
„Kõvvera Kõdara“. Trummipõrinat,
suitsu ja pauku tegi tuntud Eesti šõutrummar Peeter Jõgioja, kelle juhendamisel sai iga soovija ise ka trumme
põristada.
Otepääl on rahvakultuuri alati suure
au sees hoitud. Siin tegutseb maakonna vanim puhkpilliorkester Pühajärve
Puhkpilliorkester ning on tegutsenud ka
rahvamuusikud. 2019. aastal Tallinnas
XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu
arm" osales Otepää vallast 311 lauljat
ja tantsijat. Valga maakonnast osales
kokku 672 taidlejat.
„Meil on au Eesti lipu sünnikohana
olla teine paik Lõuna-Eestis, kus see

Hea Otepää vallakodanik!

näitus on eksponeeritud. Meil
oli enne näituse ülesseadmist
ka kõhklusi, kuna hetkel on
selline olukord maailmas,
kus üks agressor ründab üht
rahulikku riiki ning näitusel
kajastatu võib tekitada vääritimõistmist,“ sõnas vallavanem Jaanus Barkala avamisel.
„Näitusel on kajastatud nii
„vuntsidega“ kui ka „vuntsideta“ kodanikke, kes ei saatnud
omal ajal korda just häid asju.
Mõtlesime, kas neid sobib just
tänasel päeval eksponeerida.
Aga see on meie ajalugu ning
laulupeod toimusid ka karmides okupatsioonitingimustes.
Meenutame neid aegu, mis on
olnud ning vaatame lootusrikkalt tulevikku.“
Eesti rahvakultuuri keskuse
direktor Kalle Vister tänas Otepää valda
näituse võõrustamise eest. „Arvan, et
tänane päev on nagu sümbol, sest sinimust-valge lipp on meie kõikide südamesse kasvanud, nagu ka laulupeo traditsioon. Sellest on osa võetud kas laulja,
tantsija pillimängijana või vaatajana.
Võin öelda, et need kaks olulist tunnet
ühendavad täna oma käed,“ sõnas Kalle
Vister.
Sündmuse korraldas Otepää vald ja
Otepää Kultuurikeskused.

Täname Sind, kes Sa oled oma uksed
avanud Ukraina sõjapõgenike majutamiseks! Selleks, et sõjapõgenikud saaksid
kõik vajalikud dokumendid aetud, palun
võta KINDLASTI ühendust Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistusega: Marju
Karavin, ennetustöö spetsialist, tel. 5336
5450, e-post: Marju.Karavin@otepaa.ee.
Kui Sa soovid saada infot sõjapõgenike võimaluste kohta Eestis/Otepääl,
siis kirjuta samuti: ennetustööspetsialist
Marju Karavin, Marju.Karavin@otepaa.
ee või helista tel. 5336 5450.
Kui soovid pakkuda majutust või tööd
Ukraina sõjapõgenikele, siis kirjuta pikemalt: ukraina@otepaa.ee või helista: ennetustööspetsialist Marju Karavin, Marju.Karavin@otepaa.ee, tel. 5336 5450
Paneme info kirja ja võtame vajadusel
ühendust.
Kui soovid teha annetuse, siis Otepää
vald on avanud selleks eraldi konto. Kontole laekuv raha läheb Otepääle saabuvate sõjapõgenike majutuse, toitlustuse
jm tasumise abistamiseks. Annetuse tegemisel palume märkida saajaks Otepää
Vallavalitsus, selgitusse palume kirjutada
„Ukraina sõjapõgenike heaks", konto
number: EE242200001120207656 Swedbank.
Ukraina sõjapõgenike teemal on Otepää
vallas kontaktisikuks ennetustööspetsialist Marju Karavin.
Monika Otrokova

Monika Otrokova
Fotod: valju aloel

Briti suursaadik Ross Allen külastas Otepää valda
Briti suursaadik Ross Allen külastas 19.
aprillil Otepää valda. Suursaadik kohtus
vallavolikogu esimehe Rein Pulleritsu ja
vallavanema Jaanus Barkalaga. Koos
külastati Otepää valla erinevaid asutusi.
Suursaadik kohtus Otepää vallajuhtidega Otepää vallamajas, kus vallajuhid
tutvustasid talle Otepää valda. Turisminfokeskuses anti ülevaade Eesti lipu loost
ja näidati Eesti lipu tuba.
Seejärel suunduti UPM-Kymmene
Otepää Vineeritehasesse. Tehase juht
Silver Rõõmussaar tutvustas tehase tööd.
Tagasiteel Otepääle astuti läbi Nuustaku
Pruulikojast, kust suursaadik sai maitsta
kohalikku toodangut, pruulikoja perenaine Ethel Kümmel rääkis pruulikoja saamisloost. Edasi viis tee Tehvandi
Spordikeskusesse, kus Hillar Zahkna
näitas laskesuusamaja ja viis suursaadiku
suusahüppemäele. Külaskäigu Otepääl
lõpetas lõuna GMP Clubhoteli Pühajärve restoranis.
Otepää vallavanem Jaanus Barkala.
avaldas head meelt, et üle hulga aja on
Otepääl taas külalisi saatkondadest.
„Koroonaaeg pani külastustele omad
piirangud, nüüd saame jälle külalisi
vastu võtta ja neile Otepääd tutvustada,“

Vasakult: Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits, vallavanem
Jaanus Barkala ja Briti suursaadik Ross Allen

sõnas Jaanus Barkala. „Loodan, et
Briti suursaadik Ross Allen külastab
meid lähitulevikus jälle.“
Suursaadik Ross Allen ütles:
“Ma olen väga tänulik sooja vastuvõtu eest Otepääl, ning võimaluse
eest vallast rohkem teada saada.
Saadikutele on oluline tunda hästi

seda riiki, kus nad töötavad, ning mul oli
väga huvitav näha, mis toimub Otepääl,
ja kuulda, mis on inimestele oluline. Ma
loodan tulla siia tagasi juba väga varsti,
et nautida Otepääd koos oma perega.”
Tekst ja foto:
MONIKA OTROKOVA

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

AMETLIK INFO

AMETLIK INFO

Otepää Vallavolikogu istungil

vate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

21.04.2022
n

Otsustati teha Otepää Vallavolikogu 24. märtsi 2022.

a otsuse nr 11 „Mittetulundusühinguga Sangaste Asundused sõlmitud osaühingu osa müügilepingu muutmiseks
loa andmine ja Otepää valla kasuks hüpoteegi seadmine“
punktis 2 järgmised muudatused: 1.1 asendada esimeses
lauses lauseosa „kolmandale järjekohale“ lauseosaga „esimesele vabale järjekohale“; 1.2 lisada kolmas lause järgmises
sõnastuses: „Hüpoteek seatakse eeldusel, et kinnistusraamatu IV jaos on eelnevalt kande nr 1 all hüpoteek summas 300
000 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutuse kasuks, kande nr
2 all hüpoteek summas 250 000 eurot VPT Varad OÜ kasuks
ja lepingu sõlmimise seisuga ei ole esitatud uusi avaldusi mistahes kannete tegemiseks kinnistusraamatusse.“.
n

Otsustati lugeda revisjonikomisjoni esimeheks valituks

Kuldar Veere ja revisjonikomisjoni aseesimeheks valituks
Mare Raid.
n

Otsustati lugeda revisjonikomisjoni liikmeks valituks

Tarmo Kosk.
n

Arvati Marju Ilistom hariduskomisjoni koosseisust

välja.
n

Arvati Marju Ilistom sotsiaalkomisjoni koosseisust

välja.
n

Arvati Aimur Saarekivi õigus- ja korrakaitsekomisjoni

koosseisust välja.
n

Kinnitati kultuurikomisjoni liikmeks Marika Viks.

n

Otsustati võõrandada AS-ile Otepää Veevärk tasuta

Otepää valla omandis olev kaugküttesüsteem Sangaste alevikus vastavalt otsuse lisale.

Otepää Vallavalitsuse istungil
18.04.2022
n

Määrati Nüpli külas asuva Ees-Kööritamme

katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:0038) jagamisel
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid
ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Nüpli külas asuva Murru katastriüksuse

Kohe, kohe on kätte jõudmas eriline päev – emadepäev. Tähistame seda meeldejäävalt ja väärikalt.
Iga emadepäev tuleb natuke omamoodi. Emadepäev on üks neist traditsioonilistest tähtpäevadest,
mida tähistatakse vaatamata maailmas toimuvale.
Traditsioonid on midagi, mis meid inimestena alal
hoiavad. Traditsioonid annavad meile kindlustunnet,
et maailm, kuigi muutunud, on ikka endine. Niikaua,
kui püsib inimkond, on emadus ja emaks olemine
au sees ja väärtustatud. Ema rollist on palju räägitud
ja seda on raske ülehinnata.
Kas oleks keegi võinud aasta tagasi ette kujutada,
et elame ajajärgul, mil maalilmas möllab suur ja
laastav sõda. Hirmsad uudised sellest katastroofist
jõuavad meedia vahendusel igapäevaselt meie
kodudesse. Kas oleme sellega juba harjunud? Ilmselt mitte ja sellega ei saagi harjuda. Mõtlen sageli
neile sõduriemadele, kes on saatnud oma pojad ja
tütred sellesse mõttetusse sõtta. Paljud ei tule sealt
enam tagasi või kui tulevad, siis invaliididena. See
kevad on paljudele pisarate kevad. Inimestest on
saanud numbrid lahinguväljal. Hukkunud sõdurid
on mõne osapoole jaoks lihtsalt kiretu statistika.
Kunagi olid ka nemad oma emade lapsed, kes olid
hoitud ja armastatud.
Ohvitserina mõistan neid võitlejaid, kes sõdivad
oma isamaa vabaduse eest. On aated, on kangelaslikkus, on vabadustahe. Arusaamatu on aga nende
vene sõdurite motivatsioon ja tõekspidamised, kes
lähevad, võimuihas diktaatori soovil, oma sugulasrahvast ründama ning saavad seetõttu väetiseks
lõpututel päevalille ja viljapõldudel. Neil pole haudu
ja neil pole ei ajalugu ega mälestust.
Kus on nende emad, kes manitseksid neid sõjast
hoiduma? On ju varemalt teada vene sõduriemade
ühendused, kes on häälekalt oma poegade kahurilihaks saatmise vastu sõna võtnud. Miks vaikivad
nad nüüd? Kas tõesti on vennatapu sõda saanud
ka nende heakskiidu, kus ükski ohver ei ole asjatu?
Loodame, et ükskord nad siiski ärkavad ja kutsuvad oma lapsed sõjatandrilt koju. Pole nad ju väärt
mõttetut surma.

Pärast vihma pilved hajuvad ja päike hakkab paistma. Nii on kindel, et kui sõjapilved hajuvad, tuleb
välja vabadusepäike ja inimesed saavad järk järgult
pöörduda tagasi oma tavapärase elustiili juurde.
Sõjahaavad aga jäävad aastakümneteks.
Praeguses olukorras peab otsima lahendusi ja
olema tänulik saadud kogemuste üle, sest need
teevad meid tugevamaks ja viivad edasi. Me keegi ei
oma kogemust sellises situatsioonis tegutsemiseks.
Me kõik soovime anda parima, kuid pimedas toas
kobamine võib pahatihti lõhkuda kalli kristallvaasi
või mõne muu meile tähtsa eseme. Oleme kannatlikud, tasakaalukad ja proovime rahulikult leida tee
valgusesse.
On oluline märgata neid viise, kuidas emad asju
teevad ja küsimusi lahendavad. Püüame rääkida
sellest sagedamini kui kord aastas, kaunil kevadpäeval. Meie armastus, tähelepanu ja tänu ei pea
ega saagi väljenduda vaid laulusalmis, lillekimbus
või emadepäeval koos veedetud hetkedes. Küsimus
on hoiakutes ja suhtumistes – kuidas me oma elu
elame, seda korraldame ja sellest räägime. Kas armastavate emade kombel lugupidavalt ja lahendusi
leides või pigem süüdlasi otsides ja vastandudes?
Kas meis on emade visadust, kannatlikkust ja tarkust? Kas meis on seda stiili, et selgitada ja lahendada rahulikult lihtsaid asju nagu emad seda teevad? On ju ema see, kes õpetab selgeks esimesed
sammud, patsipunumise ja kingapaela sidumise.
Ema annab meile edasi esimesed käitumis-, elu- ja
mõtlemismustrid. Emade pealt õpime inimeseks
olemist, kuidas märgata teisi, oskust olla hea, aga
ka enda ja vajadusel teiste eest seista.
Jagugu emade tarkust meie ja kogu Eesti tegemistesse! Uskuge, emad oskavad seda tähele panna
ja hinnata.

sihtotstarbed.
n

Määrati Vidrike külas asuva Ala-Karupea katastriük-

suse (katastritunnus 55701:001:0230) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed.
n

Määrati Vidrike külas asuva Kööri katastriüksuse

(katastritunnus 63602:003:0220) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Vidrike külas asuva Kööri katastriüksuse

(katastritunnus 55701:001:0213) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Vidrike külas asuva Köörimäe katastriüksuse

(katastritunnus 63601:003:2481) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Vidrike külas asuva Väike-Karupea katastriük-

suse (katastritunnus 63601:003:1607) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed.
n

Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ

(registrikood 11050857, aadress Tallinn Kadaka tee 63) kasuks
Otepää valla omandis olev Otepää vallasiseses linnas asuv
Kuuse tänav kinnistu (registriosa nr 13878750, katastritunnus
63601:001:0293, pindala 3560 m², sihtotstarve transpordimaa)
ehitatava maakaabelliini ja liitumiskapi osas, koormatava ala
pindala ca 213 m².
n

Anti aktsiaseltsile Eleväli projekteerimistingimused

Kastolatsi külas Ees-Tamme kinnistul päikeseelektrijaama
ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Taivo Linnamäele projekteerimistingimused

Otepää vallasiseses linnas Pargi tn 2 kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Aivar Väina’le projekteerimistingimused Otepää

vallasiseses linnas Tamme pst 7 kinnistul elamu ehitusprojekti

Hoidkem oma emasid!

koostamiseks.
Jaanus Barkala
vallavanem

n

Anti Finantsnõustamine OÜ-le ehitusluba Arula külas

asuval Männioru kinnistul tiigi rajamiseks.
n

Anti Rauno Jakobsonile ehitusluba Nõuni külas asuval

Kase kinnistul elamu püstitamiseks.

(katastritunnus 63602:003:0570) jagamisel moodustatavate

n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 115 urot.

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele

sihtotstarbed.

isikule summas 175 eurot.

n

Määrati Nüpli külas asuva Mäe-Kantsi katastriüksuse

n

Eraldati reservfondist eelarvereale „01112 Vallavalit-

(katastritunnus 63602:003:0984) jagamisel moodustatavate

sus“ 1875 eurot järgmiselt: 1.1 1250 eurot 2022. a Val-Cenis’s

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

Virtuse alpi- ja murdmaasuusatamise Prantsusmaa lahtistel

sihtotstarbed.

meistrivõistlustel (2022. a maailmameistrivõistluste asen-

Määrati Nüpli külas asuva Räba katastriüksuse

dusvõistlus) edukalt esinenud Hans Teearu premeerimise

(katastritunnus 63602:002:1370) jagamisel moodustatavate

(preemia netosumma 1000 eurot) kulude katmiseks; 1.2 625

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

eurot 2022. a Val-Cenis’s Virtuse alpi- ja murdmaasuusata-

sihtotstarbed.

mise Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel (2022. a maail-

n

Määrati Nüpli külas asuva Taga-Kööritamme

mameistrivõistluste asendusvõistlus) edukalt esinenud Hans

katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:0037) jagamisel

Teearu treeneri Kalju Ojaste premeerimise (preemia netosum-

moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid

ma 500 eurot) kulude katmiseks.

ja kasutamise sihtotstarbed.

n

n

n

Algatati Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2023

– 2026 koostamine.

Määrati Nüpli külas asuva Tamme katastriüksuse

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 11. aprilli 2022. a korral-

(katastritunnus 63602:003:0770) jagamisel moodustatavate

n

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

duse nr 2-3/193 “Pringi külas asuva Siimu karjäär kinnistu

sihtotstarbed.

võõrandamiseks enampakkumise korraldamine“ punkti 2,

Määrati Nüpli külas asuva Tamme 2 katastriüksuse

asendades alapunktis 2.2 nime „Raivo Kalda“ nimega „Kris-

(katastritunnus 63601:003:1664) jagamisel moodustatavate

tina Reigo“ ning alapunktis 2.3 nime „Eveli Misnik“ nimega

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

„Janno Sepp“.

n

sihtotstarbed.
n

Määrati Nüpli külas asuva Uibomäe katastriüksuse

25.04.2022

(katastritunnus 63602:003:0600) jagamisel moodustatavate
Määrata Nüpli külas asuva Anso 8 katastriüksuse

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

n

sihtotstarbed.

(katastritunnus 63602:002:0148) jagamisel moodustatavate

Määrati Nüpli külas asuva Väike-Kantsi katastriük-

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

suse (katastritunnus 63602:003:0986) jagamisel moodustata-

totstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Haukamäe,

n

koha-aadress Haukamäe, Nüpli küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee, koha-aadress 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee, Nüpli

SÜNNID

küla, sihtotstarve transpordimaa.
n

Anda Mattias Herzmannile ehitusluba Pilkuse külas

asuval Liivamäe kinnistul elamu püstitamiseks.

Iris Tuvikene 			
Jasmiin Kuusikmaa 		
Liisbet Lohuväli 			

14. aprillil
22. aprillil
23. aprillil

n

Määrata ühele isikule sotsiaalteenuse toetus võlanõus-

tamisteenuse kulude katmiseks (kuni 5 tundi x 30 eurot/tund).
n

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

Toimetaja: Arvo Saal,
tel 5531235.
Teostus: Otepää vallavalitsus
Trükk: AS Kroonpress
Kohaletoimetamine: Omniva

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

Määrata tervisetoetused kolmele isikule kogusummas

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 19. mail.

O T E P Ä Ä

5. mai 2022

Otepääl toimuval ämmaemandate konverentsil
valiti ämmaemandate ühingu auliikmeks
kodusünnituse propageerija
Ämmaemandate Ühing valis 5. mail, rahvusvahelisel ämmaemandate päeval 36
aasta pikkuse panustamise eest nii Eesti kui
ka rahvusvahelise ämmaemanduse arengusse auliikmeks Siiri Põllumaa.
„Siiri Põllumaa teeb oma tööd suure
pühendumuse ja naudinguga. Lihtsalt töötamisest on talle vähe. Tema südameasjaks
on ka Eesti ämmaemanduse arengu suunamine,“ ütles Eesti Ämmaemandate Ühingu
president Liis Raag.
Siiri Põllumaa oli Eesti Ämmaemandate Ühingu presidendina (2005-2014)
kodusünnituse seadustamise eestvedaja,
ämmaemandate õppekava arendaja ning
ämmaemanda eriala populariseerija. Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda eriala

Sangaste postipunkt
on ajutiselt suletud
28.04-04.05.2022
Sangaste postipunkti asendab ja väljastab saadetisi Valga postkontor, asukohaga
A. Neulandi tn 2, Valga linn, Valga vald,
Valga maakond. Lähima postkontori lahtiolekuaeg E-R 9:00-18:00; L,P SULETUD.
Lähim pakiautomaat on Puka pakiautomaat, asukohaga Kooli tn 6, Puka, Otepää
vald.
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja
tasuta koju või kontorisse.
Kirjakandjat saab tööle/koju tellida meie
kliendiinfo telefonilt 661 6616. Tellimusi
võtame vastu E–R kell 9:00–20:00 ja L,P
9:00-15:00.
Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
• kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
• rahakaartide kättetoimetamine;
• ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
• postimaksevahendite müük;
• maksete vahendus.
Postmarkide lähimad müügikohad leiab
Omniva kodulehelt: https://www.omniva.
ee/kaart#postmarkide_edasimuujad
Samuti on kõik kirjade saatmiseks vajalikud
tarbed (ümbrikud, margid, postkaardid jm,
lisaks ka valik kaitsemaske ning margipiltidega kinketooteid) müügil Omniva e-poes
https://pood.omniva.ee/et/

koordinaator-õppejõuna (2000-2017) leidis
ta motiveeritud üliõpilaskandidaate, kujundades ühiskonnas positiivset arusaamist
ämmaemandusabist.
Õppekava metoodilises arengus pühendus Siiri Põllumaa käelisi tegevusi soodustavate õppemeetodite ja loovõppe rakendamisele. Tema eestvedamisel sai teoks
ulatuslik rakendusuuring "Eesti sünnitusosakondade ämmaemandate pädevus,
hoiakud ja töövõtted normaalse sünnituse
jälgimisel, juhtimisel ja vastuvõtul".
Tartu osaühingus Pingeprii kodusünnitusabiteenust pakkuv Siiri Põllumaa on ise
öelnud, et jõudis peale neljandat kursust
iseseisva ämmaemandana tööle asumist
tõdemusele, et ämmaemanda amet on just

see nn tema asi.
Eesti Ämmaemandate Ühingu auliikme nimetus omistatakse erilise austuse
avaldusena üksikisikule, kes aitas märkimisväärselt kaasa ämmaemanduse arengule, ühingu eesmärkide saavutamisele ja
ämmaemanda kutsekuvandi kujundamisele. Auliikmeid nimetatakse iga viie aasta
järel.
Eesti Ämmaemandate Ühing asutati
1927. aastal, et kaitsta oma liikmete kui iseseisvate tippspetsialistide huvisid, sidudes
ämmaemandust teaduse, hariduse, hoiakute ja praktikaga.
Liis Raag
Eesti Ämmaemandate Ühingu president

Otepää vallale on eraldatud 2022. a
suveks soodustuusiku kohti
Peedu Noortelaagrisse Tõrva valda 		
10 tuusikut
25.06-30.06.2022 (8-12 vanusegrupp)
Taevaskoja Noortelaagrisse Põlva valda
6 tuusikut
08.07-14.07.2022 (8–14 vanusegrupp)
Vanematel, kes soovivad last laagrisse saata, palume täita avaldus laagrikoha saamiseks hiljemalt 30.05.2022. Avalduse vormi saab Otepää Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast. Laagri hind lapsevanemale 25 kuni 44 eurot olenevalt laagrist.
Lisainformatsioon:
Marju Karavin 5336 5450, Marju.Karavin@otepaa.ee (ennetustööspetsialist)
Kristel Ilves
Otepää Vallavalitsus lastekaitse vanemspetsialist

Ootame taotlejaid
Maikuus on viimane aeg taotleda energiakulude hüvitist. Taotluse saab esitada
01.09.2021-30.04.2022 tekkinud energiakulude kohta (so oktoobrist maini
saabunud arvete eest). Kui olete juba
osade kuude eest hüvitist saanud, siis
on võimalus seda taotleda ka ülejäänud
kuude osas, näiteks ainult jaanuari kuni
aprilli kuu eest.
Hüvitisele on õigus, kui leibkonna netosissetulek jääb alla mediaantaseme
piiri, milleks on ühe inimese kohta 1126
eurot, iga järgmise vähemalt 14-aastase
leibkonnaliikme kohta 563 eurot ja iga

alla 14-aastase lapse kohta 338 eurot
kuus. Hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh
(12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)
ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).
Digiallkirjastatud avalduse saab saata
aadressil: energiatoetus@otepaa.ee.
Isiklikult kohale tulemiseks palume
leppida aeg kokku järgnevalt: Kristin
Leht, tel 53 03 30 32 (Otepää ja Nõuni
piirkond); Marika Paris, tel 52 46 061
(Puka piirkond); Pille Sikk, tel 52 47 930
(Sangaste piirkond).
Marika Paris

Tänavapühkimismasin Otepää linnas

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Pühajärve Põhikooli direktor
Miia Pallase tähistas juubelit

Vasakult: vallavanem Jaanus Barkala, haridusnõunik Janika
Laur, Miia Pallase ja vallavolikogu esimees Rein Pullerits
24. aprillil sai Pühajärve Põhikooli
direktor Miia Pallase 70-ne aastaseks.
Miia Pallase lõpetas 1971. aastal
Tartu 2. Keskkooli ja 1975. aastal
Tartu Riikliku Ülikooli kehakultuuriteaduskonna. Aastatel 1975–1980
töötas ta Tartu Korvpallikooli treenerina. 1980–1983 oli Pühajärve Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja,
1983–1992 oli Otepää Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja. 1992–1995
töötas Otepää linnavalitsuse haridusameti juhatajana. 1995–2002 oli
Pühajärve Põhikooli õppealajuhataja.
Alates 2001. aastast on ta Pühajärve
Põhikooli direktor ning alates 2022 .

a Puka Kunstikooli direktori kt.
Ta on kaasa löönud ka spordielus:
Miia Pallase oli 1967–1971. aastal
Eesti korvpalli noortekoondise liige, 1972–1976 Tartu Riikliku Ülikooli esinduskoosseisus ja Eesti koondises. 1972–1978 oli ta kuuel korral
Eesti meister korvpallis, neljal korral
korvpallikarika võitja ja 1978. aastal
korvpalli suvespartakiaadi võitja.
Teenekat koolijuhti käisid õnnitlemas Otepää vallavolikogu esimees
Rein Pullerits, vallavanem Jaanus
Barkala ja haridusnõunik Janika Laur.
Palju õnne Miiale!
Tekst ja foto: Monika Otrokova

Otepää Vallavalitsuse majandusteenistuse juhataja on Teet Suits
Alates 14. aprillist on majandusteenistuse juhataja Teet Suits.
Teet Suits on lõpetanud Tartu 1.
Keskkooli ja Eesti Põllumajandus
Akadeemia põllumajandusraamatupidamise- ja analüüsi erialal. Teet
on pärit Tartust, ta on pikka aega
töötanud eraettevõtluses. Viimane
töökoht oli OÜ-s Tartu Elamuhaldus
juhatuse liikmena.
„Otepää Vallavalitsuse majandusteenistuse juhataja töövaldkond
on lai – lahendada tuleb erinevaid
tööülesandeid ning teha saab nii
kirjatööd kui ka vallas ringi liikuda
ja mulle see meeldib, tõenäoliselt
on see töökoht, kus ükski päev ei
sarnane eelnevaga, mis omakorda
ei lase rutiinil tekkida,“ sõnas Teet
Suits. „Pikaegse korvpallimängijana
on Otepää silma jäänud kui suurepärane sporditegemise paik, siin on
ka väga huvitav maastik.“
Majandusteenistuse juhataja põ-

hilisteks tööülesanneteks on lisaks
teenistuse töö juhtimisele jäätmemajanduse-, heakorra-, keskkonnakaitse- ning haljastusalaste küsimuste
lahendamise korraldamine; teehoolduse ja ekspluatatsiooniga seotud
tegevuste korraldamine, sh lume- ja
libedusetõrje ja talihooldetööde tellimine ja elektri ning tänavavalgustusega seotud küsimuste lahendamine.
Kontakt:
Teet Suits, tel. 502 2316
E-post: Teet.Suits@otepaa.ee

Omniva

AMETLIK INFO
583,92 eurot.
Nimetada Otepää valla liikmelisusega korteriühistutes Otepää valla poolseks liikmeõiguste
teostajaks Teet Suits.
Vabastati kolm isikut erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi
lõpparuanne.
Nõuti ühelt isikult tagasi hajaasustuse programmi toetusraha.
Kinnitati alates 16. maist 2022. a hallatava asutuse Otepää Lasteaed direktoriks Merike
Tiimann.
n

n

n

n

n

9.-10.05.2022 tegutseb Otepää linnas tänavapühkimismasin.
Palume kõigil Otepää linnaelanikel mitte parkida oma autosid linnatänavatele
sellel perioodil, vaid kasutada majahoove!
Lisainfo: Raivo Kalda, abivallavanem tel. 503 8599

OTEPÄÄ VALLAVOLIKOGU LIIKME VASTUVÕTT
VALLAELANIKELE
Esmaspäeval, 16. mail kell 16-17 võtab Otepää vallavolikogu liige Mare Raid
vastu kodanikke Otepää Raekoja (Lipuväljak 13, Otepää) 3. korrusel volikogu
saalis.
Oodatud on kõik vallaelanikud, kes soovivad kaasa rääkida koduvalla arengus, esitada ettepanekuid või voliniku toel otsida lahendusi võimalikele kitsaskohtadele.
Vastuvõtule registreerumine pole vajalik – tule lihtsalt kohale ja räägime
asjast! Oled oodatud!
Mare Raid

Otepää vallavolikogu liige, tel 527 7583

Valgamaa Arenguagentuur kutsub ettevõtjaid koolitusele:

LIFTIKÕNE − KUIDAS LÜHIDALT JA MÕJUSALT
ESITLEDA ENDA ETTEVÕTET?
23. mail Otepääl, Tehvandi Spordikeskuses, algusega kell 11.00.
Koolitus aitab mõista ja mõelda läbi, kuidas enda ettevõtmistest lühidalt
ja mõjusalt kõnelda.
Koolitaja annab koolituse käigus ka tagasisidet teie ettevõtte kodulehele –
mida võiks muuta tekitamaks huvi ja usaldust ning jõudmaks müügitehinguni.
Koolitaja: Harald Lepisk https://trainings.ee/
Osalustasu 15.- €, Maksimaalne osalejate arv 25.
Registreerimine avatud kuni 15.05.2022. a.
Lisainfo Julia Mihhalkina, tel +372 766 1699, www.arenguagentuur.ee.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Lisainfo Merle Soonberg +372 566 26 481
21. mail kell 12.00 Otepää Kultuurimajas eakate lauluansambli
Laulurõõm 20. sünnipäevakontsert LAULUD ON RÕÕM.
Külla tulevad sõbrad lähedalt ja kaugelt. Sünnipäevalaps
pakub ka torti. Sündmus on TASUTA!
25. mail kell 10.00-13.00 Otepää Kultuurimajas DOONORIPÄEV.
Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskus tuleb abistajatele
lähemale, et abivajajaid aidata. Kui sul on hea tervis ja
soov aidata abivajajat, siis tule verd loovutama. KAASA
PILDIGA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT. Täpsemat infot
saab www.kliinikum.ee/verekeskus.
27. mail kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Heategevuslik kontsert GEORG OTSA LAULUD. Tajo Kadajas ja Ivo Pill esitavad kontserdil Georg Otsa esitatud laule läbi aegade.
Kontserdi tulu läheb Ukraina sõjapõgenike heaks.
4. juunil kell 17.00 Otepää kultuurimajas Eesti Lipu päevale
pühendatud kontsert. Esineb Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Mikk Üleoja. Kavas eesti heliloojate muusika. Pilet 5€.
Piletid müügil Otepää kultuurimajas ning enne kontserti.

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo Marina Pulver +372 530 08 226
15. mail kell 17.00 Sangaste Kultuurimajas Emadepäeva kontsert. Emadele laulab segaansambel Helisev Horoskoop
Elvast. Kontsert on tasuta. Info tel. 53008226 Marina.
21. mail kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas Kevadine tantsuõhtu ansambliga MA-MA. Pilet 10 eurot. Avatud kohvik.
Laudade broneerimine tel. 53008226 Marina.

Puka kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +372 555 33 564
7. mai-7. juuni Puka Kultuurimajas Käsitöönäitus "Meie kultuuripärand aegadest aegadesse“. Ootame veel töid näitusele. Kui sa maalid, kood, heegeldad, teed käsitööd puidust
või paberist, savist või klaasist, kirjutad megailusaid tekste
ilukirjas või sul on mingi muu huvitav hobi, too oma tööd
meie käsitöönäitusele! Töid ootame kuni 7. maini. Lisainfo
tel: 555 33 564 Katrin.
7. mail kell 10.00-19.00 PUKA KODUKANDIPÄEV.
10.30 – Puka EMADEPÄEVA puu istutamine Puka keskväljakul
11.00-13.00 TÖÖTOAD:
* “Käevõrude meisterdamine" (Puka Noortekeskuses, tasuta)
* “Mõeldes Ukraina emadele”: Ukraina toitude valmistamine
(Puka Kogukonnaköögis, 10€)
* “Unenägudepüüdja”: emale kingituse tegemine (Puka
Pritsumehe Maride avatud õmblustoas, 3 €)
* “Lillekrooni töötuba” (Puka Kultuurimaja fuajees, 12-25€)
14.00-19.00 PUKA KODUKANDIPÄEVA LAAT: “Päikest õue!
Päikest põue!”
14.00 Puka Kultuurimaja suures saalis Aakre teatristuudio TRALLIPOP lasteetendus: “BURATINO TEGUTSEB
JÄLLE”. Sissepääs: vabaannetus noortele näitlejatele.
15.00 Isetegevuskollektiivide esinemine:
- Sille Lõõndre laululapsed
- Puka laste tantsustuudio “DREAM”
- Tantsurühm “JOSEPHINED”
- Puka mees- ja naisansambel.
17.00 Puka kultuurimaja pargis Otepää valla AASTA EMA
väljakuulutamine. Otepää Naisselts koostöös Otepää valla ja Otepää Kultuurikeskustega korraldab emadepäeva
kontsert-aktuse.
17.50 Emadepäeva tordioksjon
18.00 GETTER JAANI KONTSERT
Päeva jooksul on kõik oodatud PUKA KODUKOHVIKUTESSE.
Pargis toimuvad põnevad tegevused lastele. Õhtu täis
vahvaid üllatusi ja tegevusi!
Lisainfo: Katrin Uffert 555 33 564.

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +372 534 65 648
6. mail kell 18.30 Nõuni kultuurimajas kevadkontsert: "Sulle
laulan oma ilusamad laulud, sulle tantsin oma toredamad tantsud, armas ema, vanaema, naabritädi..."
Traditsiooniline tordioksjon, pakutakse torti-kohvi, pidu
jätkub Olev Mäe muusika saatel. Lisainfo: kultuurikorraldaja Marika Viks tel. 5346 5648.
7. mail kell 11.00 "Teeme ära! talgupäev – "Nõuni noorteplatsi
lilleniit rajamine". Kaasa võta reha, meie pakume mõnusat
seltskonda ja talgusuppi.
10. mail kell 18 Krissu kokkab, kutsub sushit valmistama.
Õpitoa hind 37€. Registreeri: FB Krissu kokkab või tel.
56224141.
Tule ja naudi Rait Ruukeli joonistusi! Mälestusnäitus
“Lõvisüda”. Omapärase stiili ja fantaasiamaailmaga eriilmelised joonistused läbi Raidi silmade...

O T E P Ä Ä

5. mai 2022

Selgusid riimkroonika konkursi tublimad
26. aprillil toimus Otepää kultuurimajas Otepää valla riimkroonika
konkursi tänusündmus.
Riimkroonika konkursile laekus
tänavu aasta 12. autori looming. Mõni
luuletaja austas meie konkurssi lausa
mitme luuletusega. Selleaastase konkursi tegid eriliseks kolm noort luulejatajat vanuses 9-10 eluaastat.
Tänusündmusel jagas oma mõtteid
ja rääkis oma neljast luulekogust ning
ühest lasteraamatust luuletaja ja politsenik Rainer Rahasepp. Tema sulest
on viimatisena ilmunud 2022. aastal
luulekogu "Ma saisa suurtii veereh".
Rainer jagas oma mõtteid ja tundmusi, mis tal erinevaid luuletusi lugedes
tekkisid ning valis välja kolm lemmikautorit ja jagas ka kolm eriauhinda. Kõik eelpool välja toodud kuus
inimest said tänutäheks konkursil
osalemise eest Raineri raamatud.
„Eriauhinna pälvisid minu poolt
Ruuben Kaalep, Aili Narusk ja Kaija
Tamm. TOP 3 hulka said Erle Mägi,
Martiina Viil ja Sigrit-Ele Štenov.
Erle oli see persoon, kes enda riimiga
grammijagu enam silma paistis, aga
ainult juuksekarvajagu,“ sõnas Rainer
Rahasepp. „Kõik riimid olid ägedad
ja kütsid omamoodi muhesuse,
soojuse ja pavvõriga,“ lisas Rahasepp.
Rainer ütles, et ta on südamest
liigutatud, et selline vahva ettepanek temale tehti ja tal võimaldati olla
koos Otepää inimestega, Otepää riimiarmastajatega. Ta loodab, et tema
valikus pettuma ei pidanud.
Tänusündmusel muusikalist vahepala pakkus lõõtsakuningas Toomas
Ojasaar, kes paljuski mängis omaloo-

Vasakult: Toomas Ojasaar, Kaija Tamm, Ruuben Kaalep, Sigrit-Ele Štenov, Karl Mõts,
Säde Falkenberg, Erle Mägi, Lea Ventsel ja Rainer Rahasepp

mingut, mille ta oli teinud just nimelt
Rainer Rahasepa loodud luuletustele.
Kuigi me sündmusel hõikasime
välja, et osalejad on kõik võitjad, siis
Erle Mägi lahkel loal avaldame konkursil osalenutest luuletaja Rainer
Rahasepa lemmikluuletuse.
SIIN HÄID ON TEID
			
Erle Mägi
See paik on südamesse läind,
siin samme seatud miljoneid.
Nii palju mõtteid – halbu, häid,

saab mõeldud selgeks, käies neil.
Me ees siis laiub Tehvandi,
kus eririigid sõlmind käed.
Kõik must jääb maha – minevik,
sport liidab rahvast võluväel.
Novembri lõpp on tihti hall
ja masendus meil hinge poeb.
Siis vaate lummab Sõjatamm,
seal ajalooks saab sõna soe.
Keskväljakule rutakalt
meist igaüks nüüd sammud seab.

See pole koht, kus uinuda,
sest Lõbus Ott toob tuju hea!
On kirikusse kauneim tee
ja Linnamäelt see vaade viib
me mõtted helged pärlikeel,
sest parim tunne on vaid siin.
Sündmuse korraldasid Otepää kultuurikeskused.
Kaidi Pajumaa
Otepää kultuurikeskused
loomejuht
Foto: Merle Soonberg

Jürikuu toimetamistele Nõunis on tore tagasi vaadata
Otepää Kultuurikeskustel on tava, et
suuremad valla tähtsündmused korraldame erinevates kultuurimajades.
Laupäeval, 9. aprillil oli meie maja
võõrustada 27 väikest ja suurt laululast lauluvõistlusel “Otepää valla
Tähtede lava 2022”. Kontsert algas
üllatusesinejaga, kelleks oli Põlvamaad ERRi laulusaates esindanud
Gete-Ly Vija.
Väikesel vaheajal kosutuseks ja
pingete maandamiseks kadusid põske
nii puuviljad kui ampsupirukad, šokolaadimuffinid kui ka jäätisekokteil.
Värvika ning loova kunstielamuse
sai Rait Ruukeli joonistuste mälestusnäituselt “Lõvisüda”.
Toredat päeva jääb meenutama
ühispilt, igale osavõtjale kingitud
meene ja tänukiri. Žüriil (Mae Juske,
Lauri Laubre ja Vaido Petser) oli
raske, aga otsustasid punktid. Valiti
iga vanusekategooria parimad, kes
esindavad meie valda mais Valgamaa
Tähtede laval. Hoiame pöialt ja okas
kurku – Eimy Meema, Katrin Mirjam
Frosch ,Säde Falkenberg, Katarina
Kamla, Elina Puiestee.
Aitäh Kultuurkapitali Valgamaa
Ekspertgrupp, Otepää vald, Otepää
Kultuurikeskused, Cäthy, Eve, OÜ
Hoovipuu, Nõuni pood, Merku küpsetab OÜ, Merle lillepood, perekond
Ruukel, kõik lauljad, juhendajad,
pöidlahoidjad. Suurim tänu korraldajale on laste säravad silmad ja osale-

jate soojad tänud. Aga enne veel, kui
ööuni tuleb, võtad lahti korraks meili
ja loed: “Arutlesime perega õhtuses
teelauas pikalt, kui tore ja hästi organiseeritud oli laulukonkurss Nõunis.
Olen väga palju taolistel üritustel
käinud ja seega võrdlusmomente on
palju. Tõepoolest koduses õhkkonnas
oli mõeldud kõigele ja kõigile.“ …. siis
tõepoolest on hinges soe tunne.
Neljapäeval, 14. aprillil sättisime
end munapüha lainele. “Lõbusad
lesed” pidasid pärast lauluharjutust
pidulaua taga maha traditsioonilise
munakoksivõistluse. Lõbu ja nalja
laialt, meenutusi ja mälestusi lapsepõlvest. Õhtul aga korraldasid
noored lõbusa Munapüha disko.
Koos uute sõpradega Ukrainast sai
kaunistada mune nii vahatehnikas kui
lihtsalt lõbusalt vildikatega värvides.
Aitäh “päikesejänku”, et meile
kaks resti sini-valgeid-pruune mune
tõid. Loomulikult sai tantsida, limpsida jätsikoksi, osaleda lõbusatel
võistlustel.
Reedel, 15. aprillil oli koostöös
Viljandi Pärimusmuusika Aidaga
imeline võimalus kuulata, kui lummavaid helisid suudab välja võluda
kandlemänguga. Meie publiku kummardus teile Maija Pokela Soomest,
Laima Jansone Lätist ja Eva Väljaots
Eestist. Imeline!
Ajakeskus Wittenstein kutsus
väärtustama vabadust üle-eestili-

se suursündmusega
“Jüriöö Märgutuled
2022” 22. aprillil kell
21.00. Seekord süütasime oma lõkke Nõuni
küla ühes kõrgeimas
punktis, Mäe-Pika talu
maadel Tammemäel.
Väga vahva oli! Lustisõitu tegi nagu alati
Pärdu talu hobune
Udur. Toimus lustlikult
sportlik noolekull, sai lõkkel vahukommi ja ampsupirukat sossutada,
lõkke ääres mõnuleda, tähti taevas
uurida. Kell näitas täpselt südaööd,
põles keskelt pooleks Peedu talu vana
saja-aastane palgimürakas ja viimased
lõkkelised seadsid sammud ehk autotuled kodu poole.
Jürikuule pani punkti noorte korraldatud Volbriöö disko. Tantsu ja
tralli, mänge ja lusti jagus mitmeteks
tundideks. Kel soovi, sai tuunida ehk
joonistada ketsidele, kes meisterdas
liivakaarte, kes sõi pannkooke maasikatoormoosiga. Kui aga peanõid
andis märku, et kõik see kamp saali,
siis nii oligi. Algas põnev ja äge
“Kolme põrsakese” sigalahe teadus-show, mis lõppes õues vägeva
pauguga. Tore õhtu oli, sest saime
juurde uusi ukraina sõpru. Ka nemad
olid südamest tänulikud.
Nii see jürikuu otsa saigi. Ahjaa,
vahepeal harjutasid “Pääsusil-

mad” hoolega tantsu ning saatsid
Kagu-Eesti tantsupeo ülevaatusele
oma tantsuvideo.
Noorteplatsil (pildil) on valmis
ja kasutuses megaäge karussell ja
slackline lint Leaderi, valla ning
noorte ühisprojektina. Meie uued
vahvad ukraina sõbrad Mariia eestvedamisel kutsusid sööma boršši ja
vareenikuid. Tore ja särasilmne Oleksandra, tõeline päikesekiir, käib meil
malet mängimas lisaks oma Ukraina
õpetaja näpunäidetele telefoni vahendusel. Nad on vahvad, õpivad koos
meie noortega Otepää Gümnaasiumis, keelekümblus kõigile. Kindlas
usus ja teadmises, et varsti, varsti
ollakse jälle kodus.
Polegi muud, kui oodata päikest
ja sooja ning tunda rõõmu tärkavast
kevadest!
Fotod meie sündmustest leiad: FB
Nõuni kultuurimaja
Marika Viks
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Abiturientidel algas eksamihooaeg
25. aprillil, kui ülejäänud koolilapsed
oma kevadvaheaja algust nautisid, istus
24 Otepää Gümnaasiumi abiturienti
ootusärevalt kooli aulas ja valmistus
haridusminister Liina Kersna tervitussõnade saatel oma esimest – eesti
keele riigieksamit kirjutama.
Juba üheteistkümnendat aastat
koosneb eesti keele eksam kahest
osast: lugemisülesandest, mis annab

maksimaalselt 40 punkti, ja 60-punktilisest kirjandist. Võimalik on valida 4
variandi vahel, kusjuures kirjand tuleb
ise pealkirjastada ja analüüsi kohustuslikud komponendid, sealhulgas kohustuslikud faktid kindlatest valdkondadest, on ette määratud.
Meie kooli noored valisid peamiselt
kahe teema vahel: 10 õpilast arutles
selle üle, kuidas mõjutab inimesi suur
informatsiooni hulk; 10 noort analüüsis

Kaugelt vaadates on Eesti
elamiseks parim paik

põhjusi, mis mõjutab inimesi tarbimisharjumuste kujundamisel, ning 4 võtsid
vaevaks mõtiskleda kirjanduse tarbimise eripärade üle tänapäeval. Neljandat teemat – ühiskonna valmisolekut
kliimamuutuste vastu võitlemiseks – ei
kirjutanud meie koolist keegi.
Viimase põhjuseks võib olla asjaolu,
et antud teemat on isikupäraselt raske
lugejani tuua, aga just üldistusvõime ja
isikupära on need märksõnad, mida

riigieksami kirjandi puhul kõige enam
väärtustatakse.
Kohustuslikud riigieksamid on veel
3.-6. mail toimuv inglise keel ja 20. mail
matemaatika. Eksamikarussell peatub
27. mail toimuva koolieksamiga vabalt
valitud aines.
Marika Paavo,
eesti keele õpetaja

Tegude- ja rõõmurohke naljakuu Otepää Gümnaasiumis
Kevadised ajad on valla suurimas
koolis olnud väga teguderohked
mitmel viisil. Taas on põhjust uhke olla
viimati esile kerkinud tublide ainealaste saavutuste üle. Olgu siinkohal esile
toodud viimase paari kuu tähelepanuväärsemad ainealased saavutused.
Ajaloo-olümpiaadi üleriigilises lõppvoorus saavutas 9. klassi õpilane Karl
Silmere (juhendaja Heivi Truu) riigi
38 parima Vabadussõja ajaloo tundja
seas suurepärase 8. koha. Kolmandast
kohast jäi lahutama vaid neli punkti.
Samuti 9. klassi noormees Morten
Oscar Orussaar esindas kogu Valgamaad vabariiklikul keemiaolümpiaadil,
saavutades vabariigi 99 parima noore
keemiatundja hulgast oma vanuseklassis märkimisväärselt kõrge – 16. koha.
Tema juhendaja õpetaja Mariana
Naaberi sõnul oli selleks vaja väga
head matemaatilist taipu ning teadmisi keemiast, seda enam, et Morten
võistles koos 10. klassi õpilastega. Ka
matemaatikaolümpiaadi maakonnavoorus saavutas Morten oma vanuseklassis II koha.

Tublisid matemaatikatundjaid on
meie koolis palju, selle tõestuseks
mitmed kõrged kohad erinevatelt
võistlustelt: Jakob Pirnipuu (5. klass)
I koht ja Reinhold Kalda (4. klass)
II-III koht 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadi maakonnavoorus;
võistkondliku matemaatikaülesannete lahendamise võistluse Nuputa
piirkonnavoorus saavutas meie kooli
5.-6. kl õpilaste võistkond koosseisus
Matis Mändmets, Jakob Pirnipuu,
Laura Pirnipuu ja Andra Arulaan
I koha ning 7. klassi võistkond koosseisus Mate Mändmets, Gerli Ong ja
Helena Elmet II koha; ülevabariigilise
matemaatikavõistlusmängu Känguru
(osavõtjaid 21 602 õpilast 382 koolist)
oma kooli tublimad olid Liis Uudeberg (2. klass), Sebastian Ani (4. kl),
Jakob Pirnipuu (5. kl), Helena Elmet
(7. kl), Martin Mõttus (10. kl) ja Uku
Sau (12. kl). Nupukaid noori juhendasid klassiõpetajad Tiie Jaaniste ja Triin
Rehk ning matemaatikaõpetajad Inga
Kotkamäe, Ene Ever, Kaidi Palmiste ja
Helen Kann.

6. klassi õpilased osalesid ERM-i
poolt korraldatud konkursil „Kõige
vanem asi minu kodus, mis võiks olla
ka muuseumis“. Digitaalsel konkursil
osalemiseks tuli kirjeldada oma kodus
leiduvat ajaloolise väärtusega eset
ning joonistada sellest ka pilt. Kogu
riigist saadeti 1165 tööd 76 koolist.
Meie kooli õpilane Anette Männiste
(juhendajad Jelena Salumaa ja Rita
Arik) joonistas pildi 115 aastat vanast
õmblusmasinast ning pälvis oma töö
eest žürii aukirja.
Kuid õppimise kõrval on oluline ka
muu tegevus, mis igapäevaellu särtsu
peaks tooma.
7. aprillil oli muusikahuvilistel suurepärane võimalus saada osa trummide töötoast, mida juhendas tuntud
trummar, pedagoog ja ettevõtja Reigo
Ahven, kes mõjus meie noortele väga
innustavalt. Kõik osavõtjad said omal
käel proovida džembe-trummi ja kuigi
töötoa lõpuks olid näpud valusad, püsis
naeratus kõigi näol.
Lihavõttenädal tõi kooliseinte vahele

särtsu ja värvikirevust. Esmaspäeval
oli koolikotivaba päev, mis tõestas
taas õpilaste nutikust ja fantaasiaannet. Õpetajad arvasid, et polegi mõtet
raisata raha kallitele koolikottidele, kui
saab ka nukuvankrite, toidukorvide ja
muu vanavaraga edukalt läbi ajada.
Teisipäeval eksponeeriti huvitavaid
soenguid ja peakatteid ning neljapäeval värvikirevat rõivastust. Kindlasti oli kõige toredam kahel päeval
toimunud munajaht. Samadel päevadel toimus kooli raamatukoguhoidja
Kadri Reegi eestvõttel raamatulaat,
kus maksevahendiks oli vaid tänutunne ja soetada sai endale raamatu, mille
kaasõpilane oli laadale taaskasutusse
toonud.
Nõnda koolielu põnevaks ja
lõbusaks muutmine ergutab kindlasti
ka rohkem õppetööle keskenduma.
Põhjalikuma ülevaatega meie sündmustest saab tutvuda kooli kodulehe
kaudu.
Uudiskillud pani kokku
Marika Paavo

Aprill! Aprill!

Hea on teha head
Ukraina traagilised sündmused puudutavad meid
kõiki. Otepää Gümnaasiumi 4.b klassi vanemad pakkusid välja mõtte veidigi aidata neid, kes on sõja eest
põgenedes Otepääle jõudnud. Aprillikuu alguses
vaataski iga õpilane üle enda koolitarbed ja tõi asjad,
mida oli rohkem, kui õpilane vajas, kooli. Nädala jooksul kogunes arvestatav hulk värviraamatuid, vihikuid,
joonistamis- ning meisterdamistarbeid.
Neljandal aprillil viis 4.b klass koos õpetajaga asjad
ise Karupesa hotelli. Meid võtsid vastu nii lapsed kui
täiskasvanud ukrainlased. Suur oli nii andmis- kui
saamisrõõm. Neljandikud olid rahul, et said natukegi
aidata, ja uskusid, et väikestel vapratel ukrainlastel on nende annetatud asjadega tore joonistada ja
meisterdada.
Tiie Jaaniste,
4.b klassijuhataja

Tule meile õppima!
Otepää Gümnaasium võtab vastu uusi
õpilasi 10. klassi.
Pakume õppimisvõimalust 4 moodulis:
•
Loodus ja tervis
•
Majandus ja ühiskond
•
Teadus ja tehnoloogia
•
Kultuur ja kunstid
Tublimatele õppuritele stipendium!
Õpilaskodus majutamise võimalus!
Avalduste esitamise tähtaeg on 2.07.2022.
Lisainfo kooli kodulehel: nuustaku.edu.ee

Aprill on teatavasti naljakuu, kus
varasematel aegadel ikka 1. kuupäeval kõikvõimalikke nalju oma
kaaslaste arvel on tehtud. Seda
pidas meeles ka meie kooli raadiotoimetus (kõik liikmed fotol),
lastes eetrisse naljapäeva saate,
mis ajas kärbsed pähe nii mõnelegi koolikaaslasele.
Nii anti teada haridusministeeriumi otsusest, et igas gümnaasiumiklassis peab olema
vähemalt 25 õpilast, mistõttu
meie kooli suurimast – 11. klassist, kus õpib 32 noort, peab
6 õpilast minema tagasi 10.
klassi ja kõige edukam õppur
saab juba sel kevadel 12. klassi lõpetada. Tõesti,
esimese hooga hakati kohe mõtlema, kes see tubli
inimene on, kes saab viimast klassi läbimata kohe
lõputunnistuse, või keda õppevõlglastest ootab ees
tagasilangus aasta võrra.
Veel anti teada, et I ja II kooliastmes käivitub
kohe uus õppeaine – näputöö nutiseadmega –
kus keegi ei tohi 45 minuti vältel oma silmi nutiseadmelt tõsta ning klassijuhataja terav silm jälgib
hoolega, et ei toimuks selles osas rikkumisi.
Kõige usutavamaks kujunes aga teadaanne, et
seoses suure covid-nakatumisega kehtestab kool
kohe maskide kandmise kohustuse, mille tulemusena tormas nii mõnigi õpilane direktori kabinetti
maske nõutama. Oli tore näha, kuidas esialgu jäid

5

Eleri Ever (foto autori erakogust)
Selliste sõnadega võttis oma esinemise kokku
Otepää Gümnaasiumi kunagine õpilane, praegune
vabakutseline fotograaf ELERI EVER (fotol), kes
külastas 13. ja 14. aprillil oma endist kooli ning
rääkis gümnasistidele isiklikest eneseteostuse
rännakutest.
Juba 2012. aastast elab ja töötab Eleri Ameerika Ühendriikides ning õpilastele rääkis ta, kuidas pärast pikaaegset otsimist leidis enda jaoks
fotograafia ning New Yorgis asuva ülikooli, kus
seda põhjalikumalt õppida. Ever meenutas oma
ülikooliaega, mil pidi edu nimel väga palju raskusi
trotsima ning ennast täielikult koolile pühendama.
Samuti tutvustas ta gümnasistidele ameerikalikku
kultuuri ja elustiili, alustades multiühiskonnast ning
lõpetades toidukultuuriga. Ühtlasi rääkis fotograaf
natuke ühendriikides olevast seaduse- ja ravisüsteemist, mis tuletas kuulajaskonnale meelde, kui
hea on elada Eestis.
Eleri jutust oli meeldiv tõdeda, et New Yorgis,
kus ta resideerub, on suur eesti kogukond ning
ka seal kaugel ookeani taga hinnatakse eestlasi,
keda käiakse kuulamas kontserdisaalides või kelle
tehtud toite süüakse kõrgelt hinnatud restoranides. Oma jutule lisaks näitas fotograaf ka mõningaid enda tehtud pilte, kus särasid kaunid USA
loodusvaated ning kuulsad isiksused, meie oma
Arvo Pärdist ja vabariigi presidentidest Hollywoodi
staari Keanu Reeves’ini välja.
Loeng oli õpetlik ning julgustas tegelema
sellega, mis on kõige südamelähedasem, ükskõik, kui vana inimene on või kui palju erinevaid
valdkondi ta on õppinud ja millega tegelenud.
Eleri ise on tõestus sellest, et ka meie väikesest Eestist on võimalik maailmatippu jõuda.
Helen (XII klass) ja Helis (XI klass) Hein

Teistmoodi koolipäev

Esiplaanil vasakult 11. klassi õpilased
Eliise Palmiste, Mikk-Martten Meema
ja Helis Hein, tagaplaanil Andres Luik,
Cäthy Alev ja Emily Parve
(foto Toomas Palmiste)
ikka päris paljud libauudiseid uskuma ja alles siis
meenus, et on ju 1. aprill.
Aeg-ajalt peab ikka tõsises koolielus nalja ka
saama, arvas raadiotoimetus oma töökoosolekul,
ja peab tõdema, et nende mõttealgatus koolikaaslasi veidi ninapidi vedada läks hästi korda.
Marika Paavo,
raadiotoimetuse juhendaja

12. aprillil käis Otepää Gümnaasiumi 8.b klass
koos õpetaja Tiie Jaanistega Eesti Rahva Muuseumis, kus toimus õpilaste teadusfestival, mis
on igal kevadel toimuv suurüritus eesmärgiga
populariseerida teadust ja märgata noorteadlasi.
Teadusfestivalil sai tutvuda õpilaste teadustööde
riikliku konkursi parimate tööde posterettekannetega ning küsida küsimusi tööde autoritel. Tööde
teemad olid väga erinevad, näiteks “Noorte slängid Facebookis”, “Ahistamine ja seksuaalvägivald
ning kuidas see mõjutab vaimset tervist” ja “Eesti
lindude maalimine vesivärvidega”.
Lisaks teadustööde uurimisele külastasime
ERM-i püsinäitusi “Uurali kaja” ja “Kohtumised”.
Saime vaadata, milline teekond on olnud Eestil
vabariigiks saamiseni. Näitusel olevad ajaloolised
jutud ja esemed olid pärit juba ristirüütlite ajast.
Meie klass võttis osa ka töötoast “Kuidas värve
nähakse?”. Seal tutvusime Eesti maalikunstnike
teostega. Kõik maalid kuulusid kunstikollektsionääri Enn Kunila erakogusse. Avastasime, kuidas
erinevad värvid annavad teosele iseloomulikku
emotsiooni. Saime teada, et Eesti kunstnikele
meeldis maalida ennekõike päris elu. Huvitav on
see, et tihti on võimalik mõnemeetrise täpsusega
määrata asukoht, mida on kujutatud maalil.
Tore on õppida ka väljaspool kooli ja teistmoodi.
Ronja Vindi ja Katarina Kivimäe
(8. b klass)
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Tervitused
Keenist

9. aprillil toimus Nõuni kultuurimajas „Otepää valla Tähtede
lava“ kontsert, kus astusid üles viis Keeni Põhikooli andekat
laululast. Säde Falkenberg oli oma vanuseklassi parim ning
osaleb Valgamaa Tähtede lava kontserdil Valga Kultuuri- ja
huvialakeskuses 14. mail.

Jõulude ajal haige olles mõtlesin välja ühe
klaveripala ja õpetaja Gerli Kirikal aitas selle
nooti seada.
Osalesin selle palaga Märjamaa Muusika-ja
Kunstikooli omaloomingu konkursil ja Pärnu
omaloomingu konkursil. Pärnu Raekoja saalis
pidin selle loo ise ette mängima, seal esineda
oli päris uhke. Saime omale raamatu, kus on
sees kõikide osalejate loodud teoste noodid.
Sigrit-Ele Štenov

Kristina Saar

Gunnar Sarapuu

2. ja 3. klassi õpilased kirjutasid
õpetaja Kaija eestvedamisel märtsis
luulevormis elust-olust Otepää valla
riimkroonika tarbeks. Inspiratsiooni ja kõneaine ammutamiseks tehti
enne kirjatööd väike rännak Keeni
külas. Põnevate tööde seast esitati
konkursile Keroni, Sigrit-Ele ja Säde
luuleread.
26. aprilli õhtul kiideti ja premeeriti kõiki osalejaid. Sigrit-Ele luuletus
„Mida kõike võib Keenis juhtuda?“
tõsteti esile eriauhinna väärilisena.
Kaija Tamm

Lõuna-Eesti Hommikuprogramm − sinu infokanal
Lõuna-Eestis!
Lõuna-Eesti Hommikuprogramm keskendub
Lõuna-Eesti uudistele
ja tegemistele ning on
eetris korraga Ring Fm´i
ja Ruut Fm´i sagedustel.
Valdavalt piirkondlikud
sündmused ja tegevused
toovad teieni hommikuprogrammi saatejuhid Kristjan
Veedler ja Kadri Savva.
Igas saates tutvustatakse kohalikke ajalehti, kutsutakse külla
huvitavaid persoone ja arvamusliidreid. Nädalalapäevad on üles
ehitatud temaatiliselt ning keskenduvad kas tervisele, võistluslikkusele, kultuurile, naistele või meestele ning sisaldavad endas
ka erinevaid väljakutseid saatejuhtidele. Igal esmaspäeval annab
nädala ülevaate esoteerik Inga Rämson. Loomulikult toimuvad
ka erinevad mängud ja kuulajate vahel loositakse välja auhindu.
Kui teie teate kedagi, kellel oleks soovi ja julgust oma aktiivsest
tegevusest või omaalgatusest rääkida Lõuna-Eesti Hommikuprogrammis, kirjutage julgelt e-posti aadressile: hommik@ringfm.ee.
Hommikuprogramm on eetris argipäeviti kell 7.00-11.00 Tartumaal 104,7 MHz, 93,7 MHz Viljandimaal, Lõuna-Eestis 101,7 MHz
ja Valgamaal 96.6 MHz.

13. aprillil kogunesid Valgamaa rahvastepallisõbrad
Tsirguliinast, Pühajärvelt, Keenist, Pukast, Hummulist
ja Lüllemäelt Keeni Põhikooli võimlasse, et maha
pidada vahva rahvastepallilahing – toimusid Valga
maakoolide rahvastepallivõistlused 2.-5. klassi õpilastele. Turniiridele käisid kaasa elamas Keeni Põhikooli
õpilased ja õpetajad. Pingeliste matšide tulemusena
jagati esikohad järgmiselt:
2.-3. klassi tüdrukud Pühajärve Põhikool, 2.-3.
klassi poisid Keeni Põhikool, 4.-5. klassi tüdrukud
Pühajärve Põhikool, 4.-5. klassi poisid Keeni Põhikool. Hurraaa! Elagu sport!

Digitahvlid on jõudnud Keeni lasteaed Kratilasse! Nüüd saavad Nalja-, Naeru- ja Rõõmukratid
igapäevaselt enda digipädevust arendada kasutades nii õppetöös kui mängulistes tegevustes
interaktiivseid puuteekraane.
Tahvlite abil saab hõlpsasti õppetöös vajalikku
näitlikustada, kujutisi sõrmega tahvlil liigutada,
õppemängudes grupeerida, joonistada ja palju
muud. Tahvel võimaldab õpetajatel kasutada
erinevaid tehnilisi lahendusi ning luua lastele
eakohane, visuaalne ja interaktiivne tegevus. Nii
mõnelgi korral on digitahvlite abil rühmaruumid
ka kinodeks muundunud.
Suured ja väikesed Kratid on äärmiselt rahul!
Maarja Kallis

20. aprillil korraldas lapsevanem Rein Org 5. klassile kevadsafari. Seiklesime metsa- ja põlluteedel,
nalja ja kiljumist oli palju. Koos tegime maitsvat
suppi ja mängisime vahvaid mänge.
Täname: Sangaste Safari, lapsevanemad Rein
Org, Maire Brett-Pavel, Astrid Hõbe ja Kalle
Kaart.
Marina Varjun

Fotod: Val ju Aloel ja erakogud
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Puka Kool osaleb Erasmus+ projektis „Communication
is an Art“ (Suhtlemine on kunst)

Viie riigi (Eesti, Rumeenia, Poola,
Läti, Türgi) kuue kooli koostööprojekt
„Communication is an Art“ peab oma
viimast kohtumist Puka Koolis maikuu
esimesel nädalal.
Alustasime aastal 2019 ja käesoleva
aasta augustis kirjutame lõpparuande.
Enne kokkuvõtete tegemist vaatame
tehtule tagasi.
Kõik sai alguse ideest ja mõttest,
kuidas elu kodukohas paremaks teha
läbi oskuslikuma suhtluse ja maailmanägemuse. Varasemate samalaadsete
projektide kogemused olid olemas
nii õpilastel kui õpetajatel. Koostöös
oleme ette valmistanud vajalikud esitlused kindlatel alateemadel, võtnud
omavahel mõõtu kunsti- ja laulukonkurssidel, osalenud töötubades, arendanud keeleoskust partnerkooli õpilastega suheldes, osa saanud võõrustajate
perede külalislahkusest ning tunnetanud, kui tähtis on igal rahvusel näidata
oma kultuuripärandit.
Igal kohtumisel tutvustas korraldaja kool oma riigi haridussüsteemi.
Meie kool on 500 ja 1000 õpilasega
partnerkoolide kõrval ikka väike oma

õpilaste arvult, aga seda enam on Puka
õpilased saanud projektitöös osaleda.
Meie riigi sünnipäeva eel oli kaasatud
kogu kool. Kõikide klasside õpilased
koostasid ühise näituse just Erasmus+
projekti raames.
Aprillis toimus projektikohtumine
Rumeenias Stei koolis. Ootusärevus
oli küllaltki suur – ikkagi riik, kuhu
reisisihte tavaliselt ei seata. Viis päeva
kohapeal olles ja õpilastega koos tegutsedes andis hea võimaluse võrrelda eri
kultuuride koostöö võimalusi. Teame,
et oleme temperamendilt erinevad, aga
püüdlus hea hariduse nimel on ühine.
Tunnen heameelt, et meie õpilased on
igati meeldiva käitumisega, nad teavad,
et võõrsil olles ei esinda me ainult oma
kooli, vaid ka Eesti riiki.
Viimase ühise kohtumise alateema on „Digitaalne suhtlemine“. Koos
vaeme digitaalse suhtlemise plusse ja
miinuseid, kuulame veebikonstaabli
tähelepanekuid, kasutame digivahendeid rabas matkates ja digiorienteerumisel. Ei saa ju näitamata jätta meie
kodukandi maailmatasemel spordiväl-
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Sipsikute rühm aias

Samal ajal kui suuremad lasteaialapsed matkal käisid, tutvusid väiksemate, Sipsikute rühma lapsed
oma aia taimede ja asukatega. Kõigepealt tehti
ringkäik aias ja leiti üles kõik õitsejad, ronijad ja
lendajad. Seejärel uuriti, kas peenrakastides on
muld juba külvamiseks valmis, sest seemnepakid juba ootavad. Kahjuks selgus, et vaatamata
ilusatele ilmadele on kastides muld keskkohast
veel täiesti külmunud ja külv tuleb edasi lükata.
Põnevust aga jagus sellegipoolest, tutvust tehti
kastis mulla alt peidust välja tulnud putukatega.
Spetsiaalsetes putukamajades oli neid tore jälgida
ja luubiga uurida.

Meie kooli projektimeeskond Rumeenia kohtumisel
jakuid ja imekaunist loodust. Kõigest
sellest juba järgmisel korral. Oleme
jällegi kogemuste võrra rikkamad.

Liidia Saarmann
Puka Kooli Erasmus+ projekti
koordinaator

Rühmaõpetajad Ursula Karindosk-Reenumägi
ja Agnes Ilja
Foto: Ursula Karindosk-Reenumägi

Puka lasteaed võtab tööle
rühmaõpetaja
1,0 ametikohale (asenduskoht).

Südamenädala tegevused Puka Lasteaia Põngerjate rühmas
Puka lasteaias peeti südamenädalat
18.-22. aprillil, selleks ajaks oli muuhulgas planeeritud kaks matka.
Teisipäevane retk viis meid läbi
kodualeviku raudteejaamani ja siis
teist teed mööda tagasi lasteaeda. Puka
jaamas jälgisime turvalisest kaugusest
kaubarongi möödumist. Siiski oli selle
müra ja kolin nii vali, et mõni laps pani
käed kõrvadele.
Kuna teisipäeviti toimub rühmas
õppetööna tavaliselt ka matemaatika
tegevus, ühendasime meeldiva kasulikuga. Vastavalt geomeetriliste kujundite teemale püüdsime neid leida ka
loodusest. See ei olnud lastele raske,
pigem huvitav, lõbus ja võistlusmomendiga.

Tänaval liikudes imetlesime esimesi
kauneid õisi kodualeviku pargis ja
aedades. Vaatlesime ja võrdlesime tärkavaid pungi ja püüdsime aru saada,
mis puudega on tegemist. Kuulasime
nii vaikset oja vulinat suure hõbepaju juures Kooli tänaval kui lausa vee
pahinat, mühinat tehisjärve ääres.
Eks sellest matkamisest väsisid ära
nii väikesed kui suured matkasellid.
Et kiiremini sauna tiigi ääres paistvatele pinkidele puhkama jõuda, tuli
seda teha lausa jooksuga. Pisut hinge
tõmmatud, tuli teha veel viimane pingutus ning olimegi tagasi lasteaia ukse
juures. Sammulugeja näitas 6413 lapse
sammu.
Reedest lasteaiapäeva alustasime

Tööle asumise aeg 1. august 2022.
Info telefonil 53 739 107.
Sooviavaldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume saata
hiljemalt 20. mail e-postile: margot.
keres@puka.edu.ee või postiga Võru
mnt 10, Puka, Otepää vald, Valgamaa.

Otepää Muusikakooli toimekad
klaveriõpilased

maitsva hommikusöögiga, et enne
matka kõhud kenasti täis saaksid.
Hommikupuder ja laste enda valmistatud võileib – need on meie laste lemmikud! Pärast hommikusööki kuulasime
stetoskoobiga kõigi laste südametööd,
mõõtsime spordikellaga pulssi ning
vererõhku manuaalse vererõhuaparaadiga. Nüüd olime valmis oma matka
alustama! Ka sel korral läbisime sama
trajektoori, et näha, kas mõne päevaga
on looduses muutusi toimunud.
Seekord nägime ja kuulsime erinevaid linde ning mesilast, ringi lendas ka
üks ilus kirju liblikas. Nägime kõrgel
elektriposti otsas pesa, milles istus toonekurg. Lapsed olid üsna kindlad, et
pesas on munad ning sellepärast toonekurg seal istubki. Lapsed avastasid,
et puudel on pungad juba suuremad
ning igal pool õitseb palju erinevaid
lilli. Rongijaama lähedusse jõudsime
just hetkel, kui rong jaamast väljus.

Seega nägime sel korral reisirongi, või
nagu lapsed seda kutsuvad – „porgandit“, ainult puude vahelt.
Kurbuseks oli meie jalutusmatka teekonnal väga palju tee äärtesse
visatud prügi. Üheskoos arutlesime,
et järgmisele jalutuskäigule tuleb meil
endal prügikott kaasa haarata, sest
prügi maha visata ei tohiks.
Preemiaks meie tublidele lastele
peatusime aleviku mänguväljakul, kus
enne lõunasööki natukene lustida sai.
Selle matka samme mõõtsime nelja
spordikellaga, mille tulemused olid
üsna erinevad. Täiskasvanutel samme
vähem, lastel aga vastavalt 6754 ja 7650
sammu.
Lapsed olid väga tublid ja tähelepanelikud matkasellid mõlemal matkal!
Rühmaõpetajad Ene Haaboja
ja Kelian Oras
Foto: Kelian Oras

Otepää Muusikakooli suurepärased klaveriõpetajad Anne Are, Gerli Kirikal ja Anneli Narusk on
väga tublilt oma õpilasi juhendanud.
Õpilased Gerli Ong (õp. Anne Are) ja Sigrit-Ele
Štenov (õp. Gerli Kirikal) on märtsis ja aprillis osalenud kahel erineval improvisatsiooni- ja omaloomingusündmusel. Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli poolt korraldatud Noorte Omaloomingu
Konkurss 2022 muusikapaladele toimus veebruaris-märtsis demolindistuste vormis – õpilased
noodistasid ja salvestasid oma lood ning saatsid
need siis komisjonile hindamiseks.
Tagasiside oli innustav ja positiivne ning kindlasti tekitas tahet osaleda ka järgnevatel samalaadsetel üritustel ning oma loomingut ka edasi
arendada. 20.04 Pärnu Raekojas toimunud Improvisatsiooni- ja Omaloomingupäev oli Gerli ja
Sigrit-Ele jaoks ehk erilisemgi – oma looming kanti
ise sealsamas ette ning kõikidest osalenud lugudest (32 lugu!) panid korraldajad kokku toreda
noodiraamatu. Eriline kogemus ning väga tore
sündmus. Suur tänu korraldajatele!
Traditsiooniline Arbi Klaver 2022 – karakterpalade võistumängimine Elvas – oli taaskord Otepää
Muusikakooli õpilastele edukas. Muusikakooli
esindasid Oskar Raud, Neeli Jussila, Pärt Meelis
Merimaa ja Emma Lota Kängsepp. III koha oma
vanuserühmas pälvis Neeli Jussila (õp. Anneli
Narusk) ning oma vanuserühma I koha Pärt Meelis
Merimaa (õp. Gerli Kirikal).
Palju õnne kõigile õpilastele ning meie tublidele
õpetajatele, kes ikka jaksavad ikka õpilasi erinevatel tasanditel innustada.
Otepää Muusikakooli direktor Helen Kirsi
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Seemnetest portreed
Tartu Ülikooli botaanikaaed
kutsus õpilasi üles tegema seemnetest kunstiteoseid. Otsustasime üleskutse vastu võtta.
Tegime kõigile koolipere liikmetele e-koolis üleskutse, tuua
kooli erinevaid seemneid.
Kooli toodi suurel hulgal
erineva suuruse ja värvusega
seemneid. Jagasime seemned
munakarpidesse ja otsisime koolimajast kokku kõik PVA-liimid
ja pintslid. Maagilisel kuupäeval
21.12.21 korraldasime koolis
seemnete töötoa.
Ülesanne oli vanadele perfokaartidele (neid kasutasid
teadlased info talletamiseks,
ajal mil ei olnud veel guugeldamise võimalust) teha oma
portree. Iga laps, 1.-9. klassini,
meisterdas seemnetest oma näo. Meil on koolis 115
õpilast, mõned puudusid. Kokku valmis 107 tööd. Portreed said väga vahvad ja eriilmelised. Valminud tööd jäid
vaheajal kuivama. 6. klassi piltide peal olid aga hiired
jõule pidanud ning mõnusasti maiustanud. Nad tegid
oma tööd uuesti.
Perfokaartidel on augud servades ja seetõttu oli võimalik kõik tööd villase lõngaga ühendada. Paigutasime tööd
kooliastmeti ja nii tekkis suur, kolmeosaline kunstiteos.
Ühendamise töö võtsid enda kanda õpetajad Margit, Aili
ja Pille. Riputamiseks vajalikud puitliistud ja pakkimismaterjali andis meie endine õpetaja Tarmo Rello.

Veebruarikuus toimus botaanikaaias näitus seemnetest ja meie ühislooming oli näitusel üleval koos teiste
ilusate seemnetest kunstiteostega. Direktor oli väga uhke
ja näitas kooliperele botaanikaaiast saadedud fotot näitusest.
Aitäh kõikidele õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele, kes kunstiprojekti valmimisel osalesid või seemnetega varustamisega kaasa aitasid!
Tekst ja foto: Pille Kangur
Pühajärve Põhikooli bioloogiaõpetaja

Rannap oma klaveriga on tulemas taas
külla „ühte väiksesse Eesti linna“, nagu
tema enda laulurida ütleb

Kui meie ei aita üksteist, siis kes seda teeb?
PÜHAJÄRVE PÕHIKOOL – need olemegi MEIE.

Hiljuti salvestas Rein Rannap
Tallinna Lennujaamas video oma
uuele loole „Ukraina pisarad“
„Klaver tuleb külla“ juunikuus „ühes väikses Eesti linnas
(mille nimi on Otepää)“.
„Selle laulu – [„Ühes väikses Eesti linnas“] – sõnad sain
käsikirjana otse Juhan Viidingu enda käest, kes tundis
ilmselt kohe, et see on just laulutekst, mitte luuletus.
Tegingi laulu, oma tookordsele ansamblile Noor-Eesti.
Olen Otepääl esinedes sageli seda meloodiat lisapalaks
mänginud, vahel mujalgi,“ – räägib Rannap. „Olen seda
laulu vahel pakkunud välja noorematele lauljatele, sest
see on üks väheseid mu tuntuimatest, millest pole salvestatud uusversiooni. Kuid neid ilmselt pelutab tekstis
see tänavanimi „Komsomoli allee“, mille tähendust nad
paraku ei tea. Mul on hea meel, et telesaates „Laulan su
laulu“, mille minu lauludele pühendatud osa on eetris
mai keskel Inspira kanalil, otsustas Mihkel Raud just selle
meloodia taaselustada.“
Jah, klaver ja Rein Klaveripoeg alustasid juba 15 aastat
tagasi oma reise mööda Eestimaad, kuid seekord tul-

lakse külla viimast, kuid mitte esimest korda: „Otepää
kirikus on toimunud mitmed mu suvetuuride kontserdid.
Mäletan, ühel korral, see oli ilmselt aastal 2007, venis
meil kontserdieelne heliproov pisut pikemaks, rahvas
ootas õues. Kuid siis algas tohutult tihe vihmavaling. Kui
uksed avasime, valgus inimesi sisse nagu paisu tagant,
mu piletikontrollid oleks peaaegu teelt pühitud, neil oli
tegemist, et püsti jääda!“
Kas mõni lugeja mäletab seda hetke? Sest Rannap
ootab südamest tagasi kõiki oma varasemaid kuulajaid
ja loodab ka uusi huvilisi innustada.
Mis on siis seekord tähelepanuväärset? „Nagu varem,
nii on seegi kord tegu sulamiga klassikast ja popmuusikast“ räägib Rannap. „Mu kava jaguneb kaheks: mulle
endale on põnevam uhiuus looming – pop- ja rokkmuusika laadis. Neis palades kasutan – vaheldumisi ja
korraga – lausa nelja kaasa toodud klahvpilli. Ülestikku
kõlama hakkavad nad luuperi ja arvutiprogrammi kaasabil. Need neli pilli, mis on loomulikult tõstetud poodiumile, on kontsertklaver, harmoonium, süntesaator ja
siis veel teine klaver, mis on nö ettevalmistatud: klaveri
keelte vahele on paigutatud erinevaid materjale – nagu
kruvid, kumm, papp jms – mis muudavad kõla erinevatele löökpillide sarnaseks. Pannes neid helisid luuperi
abil korduma, ehitan oma meloodiatele rütmilisi taustu.
Enamuse kavast aga mängin „parimaid palu“ – armastatuimaid meloodiaid varasemate tuuride kavadest. Enamuses on tegu populaarse muusikaga: mu oma klaveripalad (nagu „Tantsib klaveril“) ja mu tuntuimate laulud
klaveril mängituna (nagu „Raagus sõnad“ jt), aga pisut
ka klassikalisi hitte - tuurilt „Meeloodiad“ (nagu „Eliisele“ jt)."
Pühapäeval, 12. juunil on Rein Rannap oma klaveriga
tulemas taas külla „ühte väiksesse Eesti linna“, nagu tema
enda laulurida ütleb.
OT
Foto: Karolin Linamäe

Meie toome elu siia väikesesse majakarpi, spordisaali, kooliõue ja kooliranda, anname koolile
hinge ja paneme tuksuma südame, kanname
edasi vaimsust ja väärtusi. Kool ei ole ainult
tunnid ja tuupimine – kõik, mis jääb sinna ümber, on sama tähtis või mõnikord isegi tähtsam:
koosolemised, aktused ja töötoad, matkad ja
spordilahingud, vaidlused, riiud ja leppimised,
armastus ja hoolimine. Kõlama jääbki see kõik
koos, tuues meid ikka ja jälle üle aastate Pühajärve kooli kokku, et meenutada jälgi aegades.
Meil kõigil on olnud heameel kuuluda tänasesse või möödunud aegade kooliperre ja selle
üle uhkust tunda.
11. juunil ootame taas kooli vilistlasi ja töö-

tajaid, et ühiselt veeta tore päev viiendal Pühajärve kooli kokkutulekul. Kindlasti on igale endisele ja praegusele koolipere liikmele aeg-ajalt
tulnud mõttesse küsimus: „Mida kool on minu
heaks teinud?“ Aga küsima peaks endalt ka
seda, mida mina ise saaksin kooli heaks teha,
millised jäljed minust jäävad?
Kool ootabki meenutusi ja mälestusi õpilastelt, et neid kajastada Otepää Teatajas ja järgmises kooli almanahhis. Jäljed, mis on jäetud
sõnadena ja piltidena, on kajastus meie koolipere elust ja vaimsusest.
Kohtumiseni kokkutulekul!
Miia Pallase
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Otepää valla külavanemad käisid Setomaal inspiratsiooni ammutamas
14.-15. aprillil 2022 viis Otepää Külade
Ühendus meie valla külavanemad õppereisile Setomaale.
Teel sihtkohta peatuti esmalt Lutsu külas,
mis on Põlva valla üks aktiivsemaid ja
ühtlasi tuntumaid külasid. Kogu külaaktiiv oli otepäälasi tervitamas, vastuvõtt oli
väga lahke ja meeldejääv.
Tuntust on külal aidanud koguda alates
2013. aastast külas tegutsev Lutsu Teater,
mille eestvedaja ja pikaaegne külavanem
Janno Rüütle on oma meeskonna ja külakogukonnaga lennutanud väikese Lutsu
küla jäädavalt Eesti kultuuriorbiidile.
Suvekuudel naudivad seal teatrielamusi
tuhanded külastajad üle Eesti.
Kohtumisel anti külalistele põgus ülevaade lutslaste (nii kutsuvad Lutsu küla
elanikud end ise) elust-olust ja teatri tegemistest.
Järgmisena suunduti Lüübnitsasse
Setomaal, mis on laiemalt tuntud oma
iga-aastase traditsioonilise sibula- ja kalalaada poolest. Lüübnitsas võttis meid

Urmas Sarja vastu omavalmistatud sibulapirukaga. Külavanem loetles ette pika
nimekirja külale antud tiitlitest ja saavutustest – sh „Eestimaa aasta küla 2019“
ja Euroopa jätkusuutliku küla konkursil
kümnes koht. Urmasega küla peal ringi
jalutades tõdesime, et Lüübnitsa, meie piiriäärne, igas mõttes Eesti ääreala, on tege-

Külavanemad ja nende abilised Lutsu küla pikal pingil
Lüübnitsa külavanem
sibulapirukaga

Reisiseltskond poseerimas Lutsu külas
National Geographic akna juures

likkuses ettevõtlik seto-eesti-vene küla,
kus paljud asjad on saadud tehtud ühisel
nõul ja jõul. Ikka ise käed külge lüües.
Külastasime ka Setomaa Kaunis Kodu
2021 tiitlit omavas elamus asuvat muuseumituba, kuhu on kokku kogutud märkimisväärne piirkonna kultuuri ajalugu.
Veel saime muuhulgas teada, et kohalik
kultuurimaja sai eelmisel aastal värske
värvi alla Swedpanga vabatahtlike abiga
ja et lisaks sibulale kasvatatakse külas väga
edukalt ka aprikoose. Külavanem oli eriliselt rahul Kultuurimaja ette paigaldatud
küla ja piirkonda tutvustava kaart-infotahvliga, kuhu külarahvas saab magnetiga
pakkumisi, kuulutusi riputada.
Esimese päeva lõpuks jõudsime Satserinna nulka kodurestorani „Maagõkõnõ“,
mille perenaine Sirje pakkus reisilistele
ülimaitsva rikkaliku seto õhtusöögi ning
rääkis inspireerivalt “Maagõkõsõ” saamisloost.
Õppereisi teine päev viis meid Nedsaja
külla, kus lõbusa lõõtsamuusika saatel
võttis otepäälasi vastu perekond Valk.
Külavanema ametit pidav pereema Meel
rääkis sellest, kuidas nad kaasaga 15 aastat
tagasi külla elama saabudes külaelu juhtimise enda kanda võtsid ning on seda
tänini edukalt teinud. Valminud on ühiste
jõupingutustega, talgutöö korras ning
mõningase projektirahastuse toel kena

Nedsajas tervitati meid pillimänguga
külamaja ja külaplats. Kõige pisematele
püstitati uhke mänguväljak.
Ka Meel ja Toomas Valk tõid teistele
võõrustanud külavanematele sarnaselt
välja olulise – ühine töötegemine loob
tugevama kogukonnatunde ning annab
valminud objektile hoopis suurema väärtuse. Meelelt saime häid nippe, kuidas
efektiivsemalt külaelanikke kaasata ja
töid delegeerida.
Kokkuvõttes võib möönda, et kõiki
külastatud kogukondi iseloomustas tea-

da-tuntud “Teeme ära!” suhtumine ja
vana hea vanasõna “Kus viga näed laita,
seal mine ja aita!” järgimine. Usun, et
Otepää külavanemad said sellelt õppereisilt rohkelt inspiratsiooni ja indu, et
sellist suhtumist ka oma küla siseselt propageerida ja seeläbi ka oma kogukonnas
nii mõndagi head korda saata.
Vahva reis sai toetust Leader projektist
„Külade vägi“.
Tekst ja fotod: Triin Nurmsalu
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Hans Teearu ja Kalju Ojaste said Otepää
vallavalitsuselt preemia

Tartu Maastikumaraton toob
tervisesportlased taas Lõuna-Eesti
metsade vahele

Otepää parasportlane Hans Teearu võitis
2022. a Val-Cenis’s Virtuse alpi- ja murdmaasuusatamise Prantsusmaa lahtistel
meistrivõistlustel neli kuldmedalit.
Hans Teearu sai Otepää Vallavalitsuselt
preemiaks 1000 eurot ja tema treener Kalju
Ojaste 500 eurot, mis anti üle vallavalitsuse
istungil 25. aprillil.
„Täname nii Hansu kui ka treener Kaljut
suurepärase saavutuse eest, hea töö!“ sõnas
vallavanem Jaanus Barkala preemia üleandmisel.
Tekst ja foto Monika Otrokova

Vasakult: Kalju Ojaste, Hans Teearu
ja vallavanem Jaanus Barkala

Tänavakivi
ja äärekivi
paigaldus.

Pärast kahe aasta pikkust pausi toimuvad Maastikumaratoni üritused
planeeritult. Kavas on Heateo jooks,
lastejooksud ning Maastikumaratoni
põhidistantsid.
Emadepäeval ehk 8. mail on valikus
42, 24, 10 ja 5 km. Nii maratoni kui
ka poolmaratoni distantsid algavad
Otepäält ning lõppevad Elvas. Lühemad – 10 ja 5 km rajad algavad ja lõppevad Elvas.
Maastikumaratoni rajameister Assar
Küti sõnul on rajal pilt juba kevadine –
lumi on läinud ning metsavahel üsna
ilus. „Võib öelda, et rada on jooksjateks valmis. Mõni koht on veidi porisem, aga suuremalt jaolt on ikkagi
kuiv,“ nendib ta. Lisaks on kõik neli
distantsi looduses tähistatud, et huvilised saaksid minna rajaga tutvuma.
Maastikumaratoni programmi kuuluvad ka Heateo jooks ning lasteüritused.
Reede, 6. mai, õhtul stardib Heateo
jooks, kus koostöös Lastefondiga kogutakse annetusi ekspressiivse kõnehäirega Kaspari ning Rett sündroomiga Johanna jaoks. Osalejad saavad

Ostame kottides küttepuid
ja pelletit.

Haljastus ja kaevetööd.

Võimalik pikaajaline koostöö.

Tel: 55 649 350
info@rohelineheakord.ee

Madmar Services OÜ
Tel. +372 506 6728
madis@madmar.ee

TASUTA
kasutatud riiete ja jalanõude jagamine
Sangaste Kultuurimajas 9.–13.05.2022

Parmet AS
pakub tööd:
metallitööpingi operaatorile
ja tootmistöölisele.
Ootused kandidaadile:
* töökus;
* täpsus ja kohusetundlikus;
* õpihuviline;
* hea pingetaluvus.
Lisainfo: väljaõpe kohapeal.
Töökoht asub Otepääl.
Töötasu kokkuleppel.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
CV saata aadressile: cv@parmet.ee
Kontakttelefon: 56 483 746 Virve Parik

Kõik on oodatud!

Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali,
kasvavat metsa ja
metsakinnistuid,
- erametsade haldamine
ja järelvalve,
- metsanduslikud
konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald,
Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Ohtlike puude raie. Tööd
korvtõstukiga (21 m ja 30 m).
Kändude freesimine. Puiduhakkuri teenus. info@maastikuhooldus. T: 5810 8597.

Kultuurimaja on avatud: Esmaspäeval,
9.05.22 kell 13-18.
Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval
kl 9-18, lõuna kell 12-13.
Reedel, 13.05.22 kell 9-12.

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED
•
•
•
•

valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

läbida 4,5 km pikkuse distantsi kõndides või joostes. Osalustasu kogutakse annetusena, mis on minimaalselt 5 eurot, kuid võimalik on teha ka
lisaannetus.
Laupäeval on Tähtvere spordipargis kavas lastejooksud, kus distantsid
vastavalt vanusele 400 m kuni 2 km.
Kõik osalejad saavad finišis medali
ning jäätist ja limonaadi. Osalustasu
on 3 eurot.
Neil, kellel pole võimalik tulla üritusele kohale, on võimalus võtta osa
virtuaalselt. Maastikumaratoni virtuaaljooksul on valikus on 42, 24, 10 ja 5
km ning maratoni kombo. Kombo puhul võib läbida 42 km distantsi osade
kaupa, minimaalne distants ühe korraga läbimiseks on 4,2 km. Lastejooksude puhul on minimaalne rajapikkus
400 m. Virtuaalsel Maastikumaratonil
saavad täiskasvanud ja lapsed osaleda
vahemikus kuni 15.05.2022.
Liisa-Lotta Veiken
MTÜ Klubi Tartu Maraton
turundus ja kommunikatsioon
Foto: Adam Illingworth

Otepääl Lipuväljak 13 I korrusel Turismiinfo kõrvaltoas on võimalik vabatahtlikel tulla punuma
Ukrainasse rindele saatmiseks varjevõrke. Tuba
on avatud T-N kella 16-18-ni.
Kohapeal on juhendaja ja materjalid võrgu valmistamiseks. Kellel on endal sobilikku materjali
võib selle kaasa võtta. Kui Sul on kodus head
käärid võid ka need kaasa haarata.
Anname ühiselt oma panuse otse rindele!
Lisainfo Marika Ein 555 44 371, Inga Vaherpuu 53557799.

5. mai 2022

KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee
Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911
Elektritööd

520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157
Otepääl renoveeritud majas üürile
anda 3-toaline möbleeritud korter.
Kontakt. 5216878
Üürile anda kahetoaline mugavustega korter (1. korrus) Otepääl,
Kopli tänaval. Telefon 5166163

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Koduleht: www.korstnaspets.ee. Aivar tel. 56628835
Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi
hinda. Telefon 5527322
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd kodule
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee
Korstnate ehitus ja remont
joosep.sepp@mail.ee, 56189517
Kaevetööd. Tel 53439100
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku, sõelmeid. Veo- ja tõsteteenus kraanaautoga. Tel: 5291256

K U U L U T U S E D
Otsime abitöölist Otepää linnas,
kes käiks ülepäeviti abis 2h. Kalle
tel 56313058
Hei majaomanik! Maja seisab tühjalt? Väikepere otsib üürimiseks
maja. Oleme kohalikud, puhtust
hoidvad, kokkulepetest kinnipidavad inimesed. Kui Sul on midagi
pakkuda Otepääl/Otepää lähistel, võta ühendust 53426651 või
53669385
Kohalik mahetootmise ettevõte
võtab rendile või ostab põllu- ja
rohumaid. Heizung.oy@eesti.ee;
Tel 511 3543

Marek Loog

Suured tänud Merle ja
Riho Tammelale, kes olid
abiks minu kalli

EMA
viimasele teekonnale
saatmisel.
Veel tänan Grill Pubi
omanikku Aire Väärsit
ja tema tublit kollektiivi.

Avaldame kaastunnet
lähedastele ja kolleegidele
kalli kaasteelise

Hüvasti, Kalmer! Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik!
Meid on tabanud raske kaotus. 23. aprillil lahkus meie hulgast pikaaegne
hariduse edendaja ja koolijuht Kalmer Sarv.
Hariduskäik
2005 - 2007 Tallinna Ülikool tööõpetuse õpetaja ja lisaerialaga informaatikaõpetaja, magister
2005 - 2006 Tallinna Ülikool õpetaja kutseõpingud (põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja), magister
2002 - 2005 Tallinna Ülikool töö- ja tehnoloogiaõpetus, bakalaureus
Töökogemus
2020 - 2022 Keeni Põhikool, koolijuht
2017 - 2020 Valga Vallavalitsus, asevallavanem (haridus, kultuur, noorsootöö ja sport)
2019 - 2019 INNOVE SA, vaatleja
2006 - 2017 Urvaste Kool, koolijuht
2014 - 2017 Õru Vallavolikogu esimees
1996 - 2014 Õru Vallavolikogu liige
2001 - 2006 Urvaste Kool, huvijuht/õpetaja
1989 - 2001 Kuigatsi kool, direktori asetäitja majanduse alal/õpetaja
Kalmer Sarv oli haridusvaldkonna edendaja, hingega koolijuht ja kogukonna sädeinimene. Kalmer oli lõbus
ja sõbralik seltskonnainimene, kui tema oma särtsaka olekuga saabus, said „töö ja vile“ koostöös alata.
Kalmeri juhtida on aja jooksul olnud kolm kooli. Aastatel 1989-2001 tegutses Kalmer Kuigatsi Koolis nii õpetajana kui ka direktori asetäitjana majanduse alal. 2001. aastal alustas ta tööd Urvaste Koolis
õpetaja ja huvijuhina ning aastatel 2006-2017 juba koolijuhina. Seejärel viisid Kalmeri teed teda Valga
Vallavalitsusse, kus tema täita oli asevallavanema roll hariduse, kultuuri, noorsootöö ja spordi alal. 2020.
aastast juhtis Kalmer Keeni Põhikooli ja lasteaeda Kratila.
Koolijuhina oli ta täpne, töökas, tasakaalukas ja tõeliselt lapsekeskne. Urvaste Koolis töötatud 16 aasta jooksul saavutati ennast ja õpilast väärtustav innovatiivne, kaasaegne ja lapsesõbralik õpikeskkond,
kus „Kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda!“ – see oli Kalmeri deviis, mida silmas pidades
otsis ta alati parimaid lahendusi õpilaste ja oma meeskonna juhtimisel ning toetamisel. Ja alati ta need
võimalused ka leidis.
Kalmer oli ka Eriolümpia suusatamise koordinaator ja talimängude staadionimeeskonna juht. Kalmerit
on tunnustatud eriolümpia kuldse teenetemärgiga organisatsiooni arendamise ja tegevuse säilitamise
eest keerulistel aegadel. Ta oli tulihingeline eriolümpia toetaja ja tegi oma tööd alati südamega.
Tema juhtimisel sai Keeni kooli- ja lasteaiapere keerulistel distantsõppe-aastatel (2020-2022) motivatsiooni ja kindlustunnet, koolimaja sära, helgust ja uuendusi. Ta ütles alati: "Keeni kool elab ja särab!".
Kalmeri projektid koolimajas pole veel praegugi läbi, tema organiseerimisvõime ulatub taevastesse
kõrgustesse ning peagi on Keeni koolimajja saabumas virtuaalreaalsuse lahendused, mida õppetöös
kasutada.
Koolijuhina pidas ta alati oluliseks maapiirkonna väikekooli õpilaste võimaluste ja silmaringi avardamist. Kalmer oli inimene ja koolijuht, kes uskus, et miski ei ole võimatu. Tema uuendusmeelsus koos
põhiväärtuste kindlameelsusega olgu meile kõigile eeskujuks haridusmaastikul ja mujal. Sky is the limit!
Lisaks hariduselus tegutsemisele oli Kalmer aktiivne kohaliku elu edendamisel, olles aastatel 1996-2014
Õru Vallavolikogu liige, 2014-2017 Õru Vallavolikogu esimees ning seejärel Valga Vallavolikogu liige.
Kalmeri sütitavad kõned, teadlik tagasiside läbi huumoriprisma ja kindel-rahulik siht silmis andsid
jõudu ja teotahet kõigile, kellega ta koos töötas või asju ajas. Sest ega neid asju ei olnud vähe. Kalmeri
kirjutatud on Õru piirkonna, oma kodukoha arenguks, lugematu arv projekte ning ta viis neid ellu ja
analüüsis talle omase põhjalikkusega. MTÜ Valgamaa Partnerluskogu juhatuse liige, Sihtasutus Valga
Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon nõukogu esimees, ettevõtja – Kalmeri panust ühiskonna arengusse ei saa sõnadesse panna.
Oled meie mõtetes, veel pikalt-pikalt-pikalt! Ikka Sina, hea Kalmer! Jääme sind igatsema ja tsiteerima!

Kalmeri näol lahkus hea ja alati rõõmsameelne kolleeg, koolijuht, sõber. Oleme kurvad ja langetame
leinas pea ning avaldame kaastunnet Kalmeri lähedastele.
Kalmer jääb meile meelde, kui inimene, kes oskas alati leida päikselise poole.
Head teed tähtede juurde!
Otepää Vallavalitsus

Valdur Talvik
Raivo Poolamäe
19.06.1960 - 01.05.2022

Omaksed

Südamlik kaastunne Kiinale
kalli venna

Kuuno Alteri

Marek looga

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Linda

Silvi, Aivar ja Avo
Mälestame klassivenda

Marek loogi

Tunneme kaasa Margele
perega kalli elukaaslase

Otepää Muusikakooli koolipere

Marek Looga

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

kaotuse puhul.

Jüri ja Margo

Silvi, Aivar ja Avo
Mälestame head ja abivalmis
naabrimeest

kaotuse puhul.

Tunneme kaasa Margele
perega kalli

Marek looga

Avo

Marek Looga

ja tunneme kaasa omastele.

kaotuse puhul.

Andreas perega

Tunneme kaasa Tiiule, Jürile
ja Taimile kalli ema

Anni Kõivu

Reet ja Urmas
Tunneme kaasa Matile perega
kalli poja

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Marge Maasing`ule

Marek Looga

Piia ja Avo

abikaasa

ootamatu kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

Reet ja Urmas

Südamlik kaastunne Leelole

Tiina ja Anne
Südamlik kaastunne Margele
kalli

ema
ja Hannesele
vanaema kaotuse puhul.

Siiras kaastunne Matile perega

MAREK LOOG'i

Pärna 16 majaelanikud

Marek Loog

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Töökaaslased Kääriku köögist

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Südamlik kaastunne Ehale
perega

Arvo Kuuse
kaotuse puhul
Perek: Vaks ja Kalev

Langetame leinas pea...

Südamlik kaastunne lähedastele
ja Keeni kooliperele

Kalmer Sarve
lahkumise puhul.
Pühajärve kool

Kaur, Mari, Kaja, Helen, Kristiine
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee...

Avaldame kaastunnet Margele
kalli elukaaslase

Mälestame ja avaldame
kaastunnet omastele

Marek Loogi

MAREK LOOG

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Tehvandi Spordikeskus

Maie, Toomas ja Tiina perega

Liiga vara kustus päike
liiga vara saabus öö.
Liiga vara jätsid maha
sõbrad, omaksed ja töö.

Marek Loog
Südamlik kaastunne Mati
perele poja kaotusel ja kõigile
lähedastele.
perek. Edesi

Ära seisa mu haual
Ja nuta mind taga
Mind pole seal
Ma vaikselt ei maga
Ma lendan koos tuultega taeva all...

Kalmer Sarve

MAREK LOOG

Avaldame kaastunnet
lähedastele.

kaotuse puhul.
Töökaaslased Käärikult

Kui on hommik olnud jahe
tuleb udu üle lahe.
Nagu lennust väsind ingel
puhkad tiibu minu hingel
/J.Tätte/

Oleme kaotanud
Keeni Põhikooli direktori.

KALMER SARV
Sügav kaastunne perekonnale.
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Heljule ja
Matile, Janekile perega, Margele
ja Martenile ning kõigile
lähedastele kalli poja, venna,
isa ja elukaaslase

Marek Loog`i
kaotuse puhul.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda vaikinud...

Mälestame kallist koolijuhti

Keeni kooli- ja lasteaiapere

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon...

Helgi ja Raik perega

Südamlik kaastunne Margele
ja tema perele

Hüvastijätuks kõlagu Sinu tsitaat: „Olge moodsad!“
Keeni kooli- ja lasteaiapere

Teatame kurbusega,
et on lahkunud sõber, vend,
isa ja vanaisa

lahkumise puhul.

Maaja Kiuru

KALMER SARV

18.07.1938 - 22.04.2022

Mati perega,
langetame pea koos teiega
raskes leinas kalli poja

Tunneme kaasa Jaanile ja Jürile
kalli ema

28.08.1969 - 23.04.2022

Tiiu Viinalass

Marju ja Aivar

Kalmer Sarve

In Memoriam
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23.03.1974 - 21.04.2022

KIVIRAIDURI TEENUSED.
Tel 5107312.
Ostan Enn Volmere maale. 53
561309, volmere@hotmail.com

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

Südamlik kaastunne kõigile
lähedastele kalli

MAREK-i

Mälestuste päikesekullas
jääd sa ikka meiega.

Mälestame kallist tädi

MAAJA KIURU
Südamlik kaastunne Jaanile ja
Jürile peredega ema, vanaema,
vanavanaema ja ämma
kaotuse puhul.
Piret, Maret ja Rein peredega

Vaatame tähistaevast,
kus on linnutee
seal on Sinu kodu
Seal me kohtume

Ele Lepaste

lahkumise puhul.

sünd Tamm
06.05.1947 - 08.04.2018

Maela, Miia peredega
ja vanaema Valli

Kallist õde 75. sünniaastapäeval
mälestavad õed Tiiu ja Helgi

12

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

REKLAAM

5. mai 2022

Kaitsevägi korraldab 16. maist kuni 3. juunini
õppuse Siil 2022
Õppuse peamine tegevus toimub Valga
ja Saare maakonnas ning kaitseväe ja
kaitseliidu harjutusaladel. Samas on
kaitseväe ja liitlaste tegevust õhus, maal
ja veekogudel ning suuremahulisi liikumisi teedel üle Eesti ja kindlasti on õppus
elanike tavarütmis silmapaistval kohal.
Õppusel osalevad kaitseväelased
võivad kasutada mitmesuguseid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate. Olgugi et
väljaspool harjutusalasid ei kasutata
lahingumoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju.
Leides õppuse alalt eseme, mille puhul
tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohi seda mitte mingil juhul
ise puutuda! Sellises olukorras teavitage
leiust kohe õppusel osalejaid ja häirekeskust telefonil 112!

Sõidukite liiklemine ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid
võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimaluse
korral õppuste piirkonnas mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada
lastele toimuva põhjust.
Kaitsevägi annab endast parima, et
kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada nii vähe kui võima-

lik õppuse ajal tavapärast argielu. Kui
kellegi omand on siiski saanud kahjustada, palub kaitsevägi vahejuhtumi ja võimaluse korral ka kahju tekitaja (sõiduki
number, üksuse või kaitseväelase nimi)
fikseerida ning võtta ühendust õppuse
tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) kontaktidel.
Kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö
(CIMIC) kontaktandmed:
tel 5745 0884,
e-post: kevadtorm@mil.ee.
Võimaldades kaitseväel ja kaitseliidul harjutada oma kodukandis, annate
sellega oma osa Eesti riigikaitsesse.
Täname teid toetuse eest ja jääme
lootma meeldivale koostööle. Iga okas
loeb!
Kaitsevägi

KAEVETÖÖD
PINNASE PLANEERIMINE
TIIKIDE RAJAMINE
Tel: +372 5666 6900

e-post: vidrike@hotmail.com

