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Otepää tähistab laupäeval Eesti
lipu 138. sünnipäeva
4. juuni on Eesti lipu päev. Esimese sinimustvalge
trikoloori õnnistamisest Otepää kiriklas möödub
tänavu 138. aastat.
Traditsiooni kohaselt toimub Otepääl pidulik rongkäik, jumalateenistus ja kontserdid – juba samuti
ilusaks traditsiooniks kujunenud Otepää ja Tartu
koolide õpilaste kontsert kirikus ja õhtune kontsert,
kus seekord on külaliseks Eesti Rahvusmeeskoor.
„Saame lasta oma rahvusvärvidel uhkusega
lehvida, kuid mõtted liiguvad tahes või tahtmata
maailmas toimuvale. Mõned aastad tagasi korraldati
rahvaküsitlus, et teada saada, kuidas inimesed meie
lipuvärve tõlgendavad. Kõiki teisi variante edestas
ülekaalukalt arvamus – taevas, muld ja vabadus,“
ütles Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Meil on
sinine rahutaevas, kus ei lenda vaenlase lennukid
ja kust ei kuku kaela purustavaid pomme. Meil on
must muld, mida saame rahus harida ja mis ei ole
täis pikitud miine ning maakamarat ei ole puruks
sõitnud vaenlaste tankiroomikud. Kõige tähtsam,
et meil on vabadus, mida nautida ning me saame
olla täieõiguslikud, vabad ja õnnelikud peremehed
omal maal.
Kutsun kõiki üles 4. juunil, Eesti lipu päeval, heiskama sinimustvalget lippu ja asetama seda oma
kodus või töökohal aukohale. Vaatame seda lippu,

4. juuni on Eesti lipu päev
Eesti lipu õnnistamisest möödub 138
aastat. See päev on riiklik lipupäev.
Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lipu
võivad heisata ka kõik teised.
Head Otepää valla kodanikud –
Otepää on Eesti lipu häll. 4. juunil 1884.
aastal kogunes 24 eesti soost haritlast
Otepääle, et pühitseda ja õnnistada Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipp.
Eesti iseseisvumisel sai riigilipuks sinimust-valge rahvuslipp.
Värvime kogu valla sinimustvalgeks!
Heisakem lipud nii linnas, kui ka maal
ja tähistame üheskoos lipu sünnipäeva.
Head Eesti lipu 138. sünnipäeva!

oleme uhked ning mõtleme oma kangelastele, kes
selle lipu all on võidelnud kätte meile vabaduse.“

Eesti lipu ajaloost
Sinimustvalge lipp oli esialgselt Eesti
Üliõpilaste Seltsi lipp. Lipu õmblemise idee algataja oli Karl August
Hermanni abikaasa Paula Hermann.
Mälestuste kohaselt osteti lipuriie
Põltsamaalt ning Paula Hermann,
Emilie Beermann ja Miina Härma
õmblesid selle Põltsamaal valmis.
Emilie vend Christoph Beermann
tegi lipule varre ja viis lipu siis Tartusse.
Sinimustvalge lipp pühitseti
Otepää kiriklas 4. juunil 1884. a. Eesti
Üliõpilaste Seltsi väljasõit Otepääle
sündis Burchard Sperrlingki kutsel.
Küllasõitjail oli peidetult kaasas
Seltsile kingitud sinimustvalge siidlipp. Kui Otepää kiriku tornikiiver
paistma hakkas, päästeti lipukangas
tuulde lehvima. Järgmisel päeval
toimus kirikla saalis lipu võimas
pühitsemine ja õnnistamine: esmalt
pidas tollane Seltsi esimees Peeter
Hellat avakõne, seejärel pühitses
lippu kirikuõpetaja Rudolf Kallas.
Heinrich Rosenthal ütles tseremoonial: “Olgu Eestimaa täis kuradeid,
meie lippu nad ei võida!”
Peale pühitsemist peideti lipp aga
ära oma aega ootama.
Peale pikki arutelusid kehtestas Eesti
Vabariigi Riigikogu 27. juunil 1922.
aastal sini-must-valgele lipule seadusandlikul teel riigilipu staatuse.
Heitlikel okupatsiooni-aastatel

õnnestus esimene riigilipp ära peita.
Esimese sinimustvalge rahvuslipu
asukohta teadsid vähesed. Lõpuks
jõudis lipp Eesti Rahva Muuseumisse, kus see asub ERMi lipusaalis ja on
kõigile nähtav. Avalikult eksponeeri-

takse teda ainult EÜSi üldkoosoleku
loal ning Seltsile väga olulistel tähtpäevadel.
Tekstid ja foto:
Monika Otrokova

Eesti lipu rongkäik 2021
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Otepää Vallavalitsuse istungil
16.05.2022
Määrati Plika külas asuva Põdra katastriüksuse

(katastritunnus 60802:002:0040) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Põdra,
koha-aadress Põdra, Plika küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Põdraoja, koha-aadress
Põdraoja, Plika küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n

Määrati Nüpli külas asuva Eedi-Juhani katastriüksuse

(katastritunnus 63602:002:1640) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed.
n

Määrati Nüpli külas asuva Ees-Ojamäe katastriüksuse

(katastritunnus 55701:001:0137) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed.
n

Määrati Nüpli külas asuva Ees-Palava katastriüksuse

(katastritunnus 63602:002:4032) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed.
n

Määrati Nüpli külas asuva Murru katastriüksuse

(katastritunnus 63601:001:0216) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed.
n

Määrati Nüpli külas asuva Mäe-Palava katastriüksuse

(katastritunnus 63602:002:0026) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed.
n

Määrati Nüpli külas asuva Oru-Palava katastriüksuse

(katastritunnus 63602:002:0025) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed.
n

Määrati Nüpli külas asuva Palava katastriüksuse

(katastritunnus 63602:002:0053) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed,
koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Nüpli külas asuva Rüakõrtsi katastriüksuse

(katastritunnus 63601:001:0399) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed.
n

2. juuni 2022

Taevas, muld ja vabadus
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Määrati Nüpli külas asuva Rüakõrtsi katastriüksuse

Elame kiiresti muutuvas maailmas, mis on paisatud sõjakeerisesse. Kuigi sõda käib praegu ainult
Ukraina territooriumil, on enamus arenenud riike
selle kohutava sõja ja Ukraina kangelasliku võitlusega rohkem või vähem seotud. On riigid, kes muretsevad oma julgeoleku pärast. On riigid, kes muretsevad majanduse pärast. On riigid, kes muretsevad
sõja laienemise pärast. Ka Eesti muretseb, tunneb
kaasa ja aitab.
Saame lasta oma rahvusvärvidel uhkusega lehvida,
kuid mõtted liiguvad tahes või tahtmata maailmas
toimuvale. Mõned aastad tagasi korraldati rahvaküsitlus, et teada saada, kuidas inimesed meie lipuvärve
tõlgendavad. Kõiki teisi variante edestas ülekaalukalt arvamus – taevas, muld ja vabadus.
Meil on sinine rahutaevas, kus ei lenda vaenlase
lennukid ja kust ei kuku kaela purustavaid pomme.
Meil on must muld, mida saame rahus harida ja
mis ei ole täis pikitud miine ning maakamarat ei
ole puruks sõitnud vaenlaste tankiroomikud. Kõige
tähtsam, et meil on vabadus, mida nautida ning me
saame olla täieõiguslikud, vabad ja õnnelikud peremehed omal maal.
Unustame kasvõi hetkeks kõik need kriisid, mis
meid ümbritsevad ning naudime lihtsalt kõike seda,
mis meil on hästi. Tulla võivad ajad, kus kõik ei ole
enam nii iseenesestmõistetav, rahulik ja helge. Meie
rahvusvärvid on korduvalt olnud lahingulipu värvideks ja võivad selleks uuesti saada. Sinimustvalge rahulipp on ühe tähendusega. Lahingulipuna
kujuneb sellest tugev, inimesi ühendav sümbol, mille
alla koonduda.
Ohvitserina saan öelda, et lippudel on sõjaväes
oma eriline staatus – lahingulipp on sümbol, mille
alla koondutakse, kui isamaa on ohus, mida kaitstakse oma elu hinnaga, mis innustab ja on tähiseks
oma ja võõra vahel. Võitja tõi oma lipu vallutatud
maa-alale ja võitja lipule alistuti. Antiikajaloost on
teada, kuidas kolm Rooma leegioni tähist ehk leegionikotkast kaotati germaanlaste hõimule ning
kuidas roomlased hiljem sõdisid kotkaste kättesaamiseks aastaid. Samamoodi on lipp rahvuse uhkus ja
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sümbol ning seda lahingus kaotada on häbiasi. Kuni
rahvusvärvid on veel kasvõi üheainsa eestlase kätes,
ei ole me alistatud. Me võitleme edasi ja iga vaenlane
peab sellega arvestama. Lipp oma olemuselt on tükk
lihtsat riiet, kuid sellele oleme me juurde mõelnud
oma lood, uskumused ja maagilise sümbolväärtuse.
Me hoiame seda lippu ja austame neid värve.

Eesti lipu päev
4. juuni on Eesti lipu päev ja lipu pühitsemise 138.
aastapäev. Otepääl pühitseti 4. juunil 1884. aastal
esimest korda sinimustvalge lipp. Edumeelne noorte
eliit EÜS-i üliõpilaste näol otsustas pühitseda siin
enda organisatsiooni lippu, millest sai hiljem meie
rahvuslipp. See sündmus teeb uhkusega Otepääst
Eesti lipu hälli. Üliõpilaste jaoks oli tegemist tähtsa
sündmusega, mille eesmärk oli näidata Eestit toona
valitsevatele võimudele oma kodanikujulgust. Eesti
jaoks läks see päev ajalukku.
Lipu pühitsemisel tõotas Ferdinand Rosenthal
oma surematuks saanud sõnad: „Olgu Eestimaa täis
kuradeid, meie lippu nad ei võida“. Ajalugu on näidanud, et need sõnad on tõeks osutunud.
Rahvuslipul on eestlaste südames oma eriline
koht. Kasutame seda uhkustundega riiklikel sündmustel, laulupeol, oma kodu kaunistamisel, isiklikel tähtpäevadel ja muudel juhtudel, mil lipu lehvimine tundub asjakohane. Meenutagem hetki, kui
spordivõistlustel, koos meie hümniga, tõuseb masti
sinimustvalge lipp. Seda vaadates on iseäranis uhke
tunne. Lipp ühendab meid ja loob rahvustunde.
Rahvuslipp – see on midagi omast, südamelähedast ja kodust.
Eesti lipu hällina on Otepää seisnud alati selle
eest, et sinimustvalge lugu meie vallas eriliselt kõlaks.
Kutsun kõiki üles 4. juunil, Eesti lipu päeval, heiskama sinimustvalget lippu ja asetama seda oma kodus
või töökohal aukohale. Vaatame seda lippu, oleme
uhked ning mõtleme oma kangelastele, kes selle lipu
all on võidelnud kätte meile vabaduse.
Head Eesti lipu 138. aastapäeva!
Vallavanem Jaanus Barkala

katastritunnus 63601:003:0111, pindala 12 310 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava
ala pindala ca 54 m².
n

Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

Otepää valla omandis olev Otepää vallasiseses linnas asuv
Motoklubi kinnistu (registriosa nr 2349040, katastritunnus
63602:001:0010, pindala 3538 m², sihtotstarve tootmismaa)
ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala ca 126
m².
n

Anti Magnar Orassonile projekteerimistingimused

Mäha külas Bulandi kinnistul kahe kasvuhoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Rein Mõttusele projekteerimistingimused Nüpli

külas Kivisoo kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Rein Mõttusele projekteerimistingimused Nüpli

külas Kivisoo kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Taivo Linnamäele ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas asuval Pargi tn 2 kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetused viiele isikule kogusummas 338

eurot.
n

Määrati MTÜ-le Iiah 460 euro suurune kultuuriürituse

toetus 16.-18. septembril 2022. a toimuva ürituse “International
Solo and Line Dance Festival Palanga 2022“ osavõtukulude
katmiseks.
n

Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Otepää

Spordiklubi 500 eurot 2022. a aprillis toimunud spordiürituse
„Otepää Mängud-suusahüpped“ korraldamiseks; 1.2 MTÜ
Triatloniakadeemia 2000 eurot 2022. a juunis toimuva spordiürituse „Otepää Triatlon 2022“ korraldamiseks; 1.3 MTÜ
Stek Spordiklubi 250 eurot 2022. a augustis toimuva spordiürituse „Valgamaa jooksusari - Puka jooks“ korraldamiseks; 1.4
Klubi Vops 250 eurot 20. augustil 2022. a toimuva spordiürituse „Pühajärve Spinning 2022 Otepää valla MV“ korraldamiseks; 1.5 MTÜ Karupesa Team 300 eurot 8. oktoobril 2022. a
toimuva spordiürituse „Tehvandi Krossijooks 2022“ korraldamiseks; 1.6 Mittetulundusühing Josephine 150 eurot 5. novembril 2022. a toimuva spordiürituse „Kuigatsi 19. kabeturniir
vene kabes“ korraldamiseks. Jäeti rahuldamata Erki Kurakini
taotlus spordiürituse „Tursas Open – Otepää Lahtised Meistrivõistlused Discgolfis“ toetuse saamiseks, kuna Otepää valla
eelarvest spordiüritustele toetuste andmise korra § 3 lõike 1
kohaselt antakse toetust juriidilisele isikule.
Koormati isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arendu-

(katastritunnus 63602:002:0015) jagamisel moodustatavate

n

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

se Sihtasutus kasuks Otepää valla omandis olev Tõutsi külas

sihtotstarbed.
n

Määrati Nüpli külas asuva Tammiku katastriüksuse

Kindral Riho Ühtegi külastas Otepää Vallavalitsust

asuv Tõutsi tee kinnistu (registriosa nr 21216650, katastritunnus 55701:001:0298, pindala 15699 m² sihtotstarve transpordi-

(katastritunnus 63602:002:1310) jagamisel moodustatavate

maa) ehitatava sidekaevu osas, koormatava ala pindala

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

ca 7 m².

sihtotstarbed.
n

Määrati Nüpli külas asuva Tedremäe katastriüksuse

23.05.2022
Määrati Vidrike külas asuva Vidrikemõisa katastriük-

(katastritunnus 63602:002:1730) jagamisel moodustatavate

n

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

suse (katastritunnus 63601:003:2175) jagamisel moodustata-

sihtotstarbed.

vate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

Määrati Nüpli külas asuva Uibomäe katastriüksuse

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Tamme-

(katastritunnus 63602:002:1250) jagamisel moodustatavate

mägi, koha-aadress Tammemägi, Vidrike küla, sihtotstarve

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Lambamäe,

sihtotstarbed.

koha-aadress Lambamäe, Vidrike küla, sihtotstarve maatulun-

n

Määrati Nüpli külas asuva Vahe-Palava katastriüksuse

dusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Lambaaia, koha-aadress

(katastritunnus 63602:002:0054) jagamisel moodustatavate

Lambaaia, Vidrike küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.4

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

katastriüksuse kohanimi Kuusetuka, koha-aadress Kuusetuka,

sihtotstarbed.

Vidrike küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.5 katastriüksuse

n

n

kohanimi Haaviku, koha-aadress Haaviku, Vidrike küla, siht-

Määrati Nüpli külas asuva Väike-Rüakõrtsi

katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0401) jagamisel
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid

Vasakult: vallavanem Jaanus Barkala, Otepää kaitseliitlane
Esmar Naruski ja Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi

Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ

kasuks Otepää valla omandis olev Kaurutootsi külas asuv
Inni-Kaurutootsi tee kinnistu (registriosa nr 2545140,

SÜNNID
Lucas Plaado 			
Tobias Plaado 			
Devin Nääs 			
Tomi Ramul 			
Jasper Keldo 			

n

Seati Otepää valla omandis olevale Tõutsi külas asuvale

Tõutsi tee kinnistule (registriosa nr 21216650, katastritunnus

ja kasutamise sihtotstarbed.
n

otstarve maatulundusmaa.

11. mail
11. mail
13. mail
21. mail
24. mail

26. mail külastas Otepää valda Kaitseliidu ülem
brigaadikindral Riho Ühtegi. Vallavanem Jaanus
Barkala juures toimunud kohtumisel arutati suurõppusega Siil 2022 seonduvat ning analüüsiti Otepää
valla ja kogu piirkonna kaitseplaane. Lepiti kokku
konkreetsed arengusuunad ja tegevused lähiajaks.
„Julgeolekuolukord maailmas on keeruline ning
selles tuleb tegutseda läbimõeldult ja eesmärgistatult. Otepää valla ja Kaitseliidu vaheline tõhus
koostöö on toiminud juba pikki aastaid ning hetkel
on omandanud see veel suurema tähenduse,“ sõnas
vallavanem Jaanus Barkala.
Sama päeva õhtul toimus volikogu saalis vallakodanikele tutvumisõhtu Kaitseliidu Otepää MalevOtepää 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

konnaga, millel osales samuti Kaitseliidu ülem
brigaadikindral Riho Ühtegi. Üritusel räägiti Kaitseliidu olemusest ja tulevikusuundadest. Osavõtt tutvumisõhtust oli rohkearvuline ning Otepää Malevkonnaga liitumiseks avaldas soovi hulk asjalikke ja
tublisid otepäälasi. Otepää Malevkond plaanib selliste tutvumisõhtute korraldamist ka edaspidi.
„Kohtumisel sai tähelepanu ka meie lähipiirkonna julgeolekusituatsiooniga seonduv. Ainult üheskoos saame anda kõik oma panuse kodupiirkonna
ning Eesti julgeoleku ja turvalisuse tagamisel,“ lisas
Jaanus Barkala.

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

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

55701:001:0298) reaalservituut side maakaabelliini ehitamiseks
ja omamiseks Tõutsi külas asuva Joostimäe kinnistu (registriosa nr 2364440, katastritunnus 63601:003:0097) ja Joosti kinnistu (registriosa nr 462040, katastritunnus 63601:003:0740)
kasuks.
n

Anti Arved Sarvele projekteerimistingimused Pilkuse

külas Mäe-Tsirla kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Anti Marek Mäele projekteerimistingimused Pilkuse

külas Väike-Pärna kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Renee Praksile projekteerimistingimused Truuta

külas Männiku kinnistul elamu, abihoone ja saunamaja ehiMonika Otrokova

tusprojekti koostamiseks.

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 16. juunil.

demokraatlik õigusriik, kus kehtivad
seadused ja seadustes sätestatud menetlusreeglid, mida Otepää Vallavalitsus
peab jälgima.
KOKS § 30 lg 2 alusel lahendab ja
korraldab vallavalitsus kohaliku elu küsimusi, mis volikogu otsusega on pandud
täitmiseks valitsusele. Otepää Vallavolikogu on selles küsimuses 24. märtsil
2022 võtnud vastu protokollilise otsuse
ning Otepää Vallavalitsus kui valla täidesaatev organ on asunud seda täitma.
Dubleerivate otsuste tegemine ei ole
vajalik, sest see ei aita protsessi kuidagi
kiirendada ning tekitab vaid bürokraatiat
veel rohkem juurde.
Ümbermatmise otsustamine ja korraldamine on reguleeritud seadustega
ning Otepää Vallavalitsusel ega abivallavanem Raivo Kaldal ei ole seda võimalik teha, sellega tegeleb Kaitseministeerium.

Otsime Otepää piirkonna
turismiinfo- ja
turundusspetsialisti
Motivatsioonikiri koos palgasoovi ja
elulookirjeldusega ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata
aadressil Lipuväljak 13, Otepää või digitaalsel allkirjastatuna vald@otepaa.
ee hiljemalt 6. juuni 2022. a.
Lisainfo: Riina Savisaar,
tel. +372 5647 4875.
Vaata lisa: www.otepaa.ee rubriigist
„vabad töökohad“

Otepää Vallavalitsus
saab tööd

hankespetsialist
Vaata lisa: www.otepaa.ee rubriigist
„vabad töökohad“

Abivallavanem Raivo Kalda

Kalmistupühad
Otepää vallas
Sangaste kihelkonnas
24. juunil kell 11.00 Sangaste kalmistul
25. juunil kell 11.00 Laatre I kalmistul
kell 13.00 Laatre II kalmistul
26. juunil kell 11.00 Priipalu kalmistul
26. juunil kell 11.00 Ilmjärve
		
kalmistul
3. juulil kell 11.00 Puka kalmistul

EKRE Otepää osakond on alates möödunud suvest juhtinud valla juhtide tähelepanu vajadusele lahendada linnaruumi
sobimatu punaväelaste monumendiga
seonduv küsimus. Meenutuseks, et see
tekitati OLEREX’i tankla ehituse käigus
aasta tagasi, kui monumenti ümbritsev
kõrghaljastus eemaldati. Sisuliselt avati
unustuse hõlma vajunud okupatsioonisümbol teistkordselt.
Vastuseks meie pärimistele on valla
juhtidelt tulnud ümmargust juttu ja
hämamist. Räägitakse asjaajamise
delegeerimisest maatüki rentnikule
ning sõjahaudade komisjonile. Kevadel
veeretati aga vastutus lahenduse otsimisel volikogule. 24. märtsi 2022 volikogu
istungil toimunud arutelu tulemusel

vormistati Otepää vallavolikogu protokolliline otsus, mille kohaselt „Eesti
Sõjamuuseumi, Sõjahaudade komisjoni ja Muinsuskaitseameti kooskõlastuse korral vastusena AS Aqua Marina
taotlusele Isamaasõja kinnistul asuvate
säilmete sõjahauast kalmistule ümbermatmiseks, annab Otepää vald nõusoleku selleks vajalike protsesside läbiviimiseks”.
Tulemus puudub aga tänaseni. Miks?
Tõde on lihtne – valla maal asuva monumendi teisaldamise ja vajadusel ümbermatmise eestvedaja saab olla maaomanik ehk Otepää vallavalitsus, mitte
eraettevõttest rentnik. Vallavalitsuse
ametlik seisukoht monumendi teisaldamise osas aga puudub.

Punaväelaste monument
püsib ikka paigal. Miks?
Tõde on lihtne – Eestis reguleerib sõjahaudade kaitset,
korrashoidu, avalikku ligipääsu, tähistamise korda kui
ka sõjahaudade säilmete ümbermatmist sõjahaudade
kaitse seadus.
Esmaspäevases Aktuaalses Kaameras ütles sõjamuuseumi direktor Hellar Lill, et suur hulk punamonumente ja matmiskohti asub matmispaigale ebasobivas
kohas. Neli omavalitsust – Otepää, Tartu, Nõo ja Türi
on pöördunud sõjahaudade komisjoni poole. Sõjahaudade komisjon hindab, kas konkreetne objekt on ebasobivas kohas. Praegu komisjonil omavalitsustele veel
selliseid otsuseid teatada pole.
Loodame, et lähitulevikus tehakse see otsus ja monument kaob Otepää linnaruumist.

Otepää kihelkonnas

Toimetaja ARVO SAAL

24. juunil kell 11.00 Otepää kalmistul
7. augustil kell 11.00 Otepää vanal
		
kalmistul
Ilmjärve kiriku kalmistupüha

Toimusid Puka alevikuvanema
valimised

23. juunil kell 14.00 hingepalvus
		
Ilmjärve surnuaial

25. mail valiti alevikule kolm vanemat – Pille Priidik,
Inger Zimmer ja Apo Oja.
Puka alevikuvanemate kontaktid:

AMETLIK INFO
n

Anti Simo Oleskile projekteerimistingimused Nõuni

külas Tiigi kinnistul saunamaja ehitusprojekti koostamiseks.
n

Otsustati lugeda Neeruti külas asuval Vahe-Saare kinnis-

tul suvila püstitamiseks esitatud ehitusteatis nr 2111201/06637

Pille Priidik tel. 5074458
Inger Zimmer tel. 56485327
Apo Oja tel. 5112762

Kolm otepäälast said Päästeteenistuse
Medali

teavitatuks nõudega, et ehitusprojektis nähakse ette üle 30
kraadise katusekaldega hoone puhul korstna kõrguseks vähemalt 1 m.
n

Anti Aare Nurgale ehitusluba Räbi külas asuval Jõeristi

kinnistul abihoone püstitamiseks.
n

Anti Heiki Pensale ehitusluba Päidla külas asuval Saa-

remäe kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n

Anti Kalev Tedrele ehitusluba Neeruti külas asuval

Talimõisa kinnistul elamu laiendamiseks.
n

Anti Magnar Orassonile ehitusluba Mäha külas asuval

25. mail tähistas Päästeamet 30. sünnipäeva ning sel päeval andsid siseminister
Kristian Jaani ja Päästeameti peadirektor
Kuno Tammearu 139 silmapaistvale inimesele üle päästeteenistuse aumärgid.
Lisaks anti üle Siseministeeriumi tänukirjad.
Aumärkidega avaldati tunnustust nii
Päästeameti töötajatele kui ka headele

koostööpartneritele.
Päästeteenistuse Medali pälvisid
Otepää vallast vallavalitsuse sotsiaaltöö
vanemspetsialist Pille Sikk, Otepää päästekomando meeskonnavanem Marek
Mägi ja Otepää päästekomando päästja
Sergei Jatsentjuk.
Palju õnne kõigile medalisaajatele!
Monika Otrokova

Bulandi kinnistul kasvuhoone püstitamiseks.
n

Anti Timo Tootsile ehitusluba Neeruti külas asuval Oja-

veere kinnistul abihoone püstitamiseks.
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Sihva külas asuval

Uue-Kooli kinnistul jooksuraja rajamiseks.
n

Anti Nõuni külas Tükipoe pedastik kinnistul asuvale

ehitisele (Nõuni mänguväljak) kasutusluba.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 169,

35 eurot.
n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul neljale

isikule kogusummas 600 eurot.
n

Sõlmiti Helve Kapiga äriruumi üürileping Sangaste ale-

vikus Valga mnt 7 asuva valla- ja seltsimaja hoone II korruse
ruumide (pindala 84,63 m²) kasutusse andmiseks tähtajaga 1.
juuli 2022. a kuni 30. juuni 2027. a.
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Avalik pöördumine Otepää vallajuhtide poole

Hauatähise teisaldamine
EKRE fraktsiooni poolt viidatud punaväelaste monument on kultuurimälestiste registri andmetel sõjahaud, kuhu
on maetud 34 II maailmasõjas hukkunut
isikut.
Sõjahaudade kaitse seadus paneb
Eesti Vabariigile kohustuse tagada Eesti territooriumil peetud sõjategevuses
hukkunud isikute säilmete kaitse, austamise ja väärika kohtlemise. Sõjahaudade kaitse seaduse § 10 lg 1 kohaselt
korraldab säilmete ümbermatmise Kaitseministeerium või tema volitatud isik.
Tulenevalt Otepää Vallavolikogu 24.
märtsi 2022 protokollilisest otsusest on
Otepää Vallavalitsus esitanud vastavad
taotlused säilmete ümbermatmiseks.
Kuna otsustajaks ja ümbermatmise
korraldajaks saab olla ainult Kaitseministeerium, siis jääb meil vaid loota, et
vastavad toimingud tehakse võimalikult
kiiresti.
EKRE Otepää Vallavolikogu liikmed
peaksid teadma, et Eesti Vabariik on

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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OTEPÄÄ VALLAVOLIKOGU LIIKME VASTUVÕTT
VALLAELANIKELE
Esmaspäeval, 13. juunil 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,
sotsiaalkomisjoni ja revisjonikomisjoni aseesimees, tel 527 7583

Valda esindavad valla juhid, kes
pandi paika võimuloleva koalitsiooni
poolt, mida juhib Valimisliit Ühinenud
Kogukonnad. Sestap küsimus Otepää
vallavanem Jaanus Barkalale ja abivallavanem Raivo Kaldale – mida olete
ette võtnud, et silmatorkavalt kohatu ja
vallarahvast häiriv olukord lahendada?
Olete senini vältinud vallavalitsuse poolt
ametliku seisukoha võtmist monumendi
teisaldamise küsimuses. On viimane aeg
seda teha.
Otepää vallavolikogu EKRE fraktsioon
Ants Frosch
Mare Raid
Valdo Karavin

Otepää valla haridusasutuste
lõpuaktused
Pühajärve Põhikool
17. juunil kell 16.00
Keeni Põhikool
17. juunil kell 18.00
Puka Kool
18. juunil kell 14.00 Puka kultuurimajas
Otepää Gümnaasium
20. juunil
9. klassid kell 12.00
12. klass kell 15.00
Audentese Spordigümnaasium Otepääl
20. juunil kell 14.00 Otepää kultuurimajas

Avatud menetlus projekteerimistingimuste
andmiseks Otepää vallasiseses linnas
Saviotsa kinnistul
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldab Otepää Vallavalitsus
Otepää vallasiseses linnas Saviotsa kinnistul angaar-ladu laiendamise
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud
menetlusena.
Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 14.06.2022 elektroonselt e-posti
aadressile vald(ät)otepaa.ee või paberkandjal aadressil Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää.

Otepää Lasteaia uus direktor on
Merike Tiimann
Alates 16. maist on Otepää Lasteaia uus direktor lasteaia kunagine õppejuht Merike Tiimann.
Merike Tiimann on pärit Sangaste piirkonnast. Ta on lõpetanud
2005. aastal Tallinna Pedagoogilise Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal, 2007. aastal
Tallinna Ülikooli magistrikraadiga
kasvatusteadustes. 2013. aastal
said Tartu Ülikoolis läbitud juhtimisalased kursused.
Merike on töötanud Sangaste
lasteaias kasvataja abina, seejärel kasvatajana. Otepää Lasteaias
töötas Merike õpetajana ja õppejuhina. Viimased seitse aastat on
ta olnud tööl Tartu lasteaia „Ploomike“ direktorina.
„Kuna „Ploomikese“ lasteaed
suletakse juuli lõpu seisuga, siis
avanes mulle soodne võimalus
kandideerida Otepääle tööle. Mul
on hea meel, et sain jälle kodu-

valda tagasi tulla,“ sõnas Merike
Tiimann.
Lasteaia direktori ülesandeks on
lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ning tulemuslik
finants- ja majandustegevuse juhtimine.
Kontaktandmed:
Tel. 5303 3034
E-post: Merike.Tiimann@otepaa.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
4. juunil 2022 Eesti lipu 138. aastapäeva tähistamine Otepääl.

Täpsemalt vaata esimeselt leheküljelt.
4. juunil kell 17.00 Otepää Kultuurimajas Eesti Lipu päevale
pühendatud kontsert. Esineb Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Mikk Üleoja. Kavas Eesti heliloojate muusika. Pilet
5 eurot. Piletid müügil Otepää kultuurimajas ning enne
kontserti. Lisainfo: Merle Soonberg (5662 6481).
18. juunil kell 13.00 Otepää kultuurimaja pargis pidulik sünnikirjade üleandmine. Väikesed vallakodanikud on sündinud
ajavahemikul 1. aprill 2021 kuni 31. märts 2022. Lisainfo:
Merle Soonberg (5662 6481)

O T E P Ä Ä
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Ansambel Laulurõõm tähistas
juubelit
21. mail tähistas Otepää eakate lauluansambel Laulurõõm Otepää kultuurimajas oma 20.
sünnipäeva.
Ansamblit oli tervitama tulnud Puka naisansambel ja Puka meesansambel (juhendaja
Evald Raidma), Elva Eakate Päevakeskuse
tantsutrupp Miks ka mitte (juhendaja Anita
Pavlova) ja Nõuni eakate lauluansambel
Lõbusad lesed.
Õnnitlussõnad ja tänukirjad ansambli
juhendajale Helle Kuldmaale ja ansambli

klaverisaatjale Merle Soonbergile Otepää
vallavalitsuse nimel andis üle Otepää Kultuurikeskuste juht Jorma Riivald.
Üllatuseks publikule ning ka sünnipäevalastele lõpetas päeva Boris Lehtlaan
ja Are Jaama.
Soovime Laulurõõmule jätkuvat laululusti ning sära silmisse!
Merle Soonberg
Otepää kultuurimaja kultuurikorraldaja

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo Marina Pulver +372 530 08 226
17. juunil kell 13-16.00 Sangaste Tammepargis II Sangaste
perepäev koos Valga Sõjamuuseumiga. Sõit vanadel
lahingmasinatel. Laserrelvade kasutamine. Laskmine vibu
ja kadaga. Meened sõjamuuseumilt tublimatele osajatele.
Kõhtu täidab seljanka! Kohal on Sõjamuuseumi maskott
Hundu. Lisainfo: Marina Pulver 5300 8226.
22. juunil kell 20.00 Sangaste Tammepargis jaanituli.
Mustlastantsurühma „Romažka“ etendus mustlaste elust.
Meeleolu aitab luua ansambel Sada ja seened. Lastele
batuut ja jätsibuss. Toitlustab Otepää Grillpubi. Lisainfo:
Marina Pulver 5300 8226.

Puka kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +372 555 33 564
10. juunil kell 21.00 Puka Kultuurimajas tantsuõhtu ansambliga
"Endri@Restart". Pilet eelbroneeringust 10 eurot, kohapeal 15 eurot. Maikuu SÜNNIPÄEVALAPS, kes tuleb 10(+)
sõbraga, PÄÄSEB PEOLE TASUTA! (Dokument kaasa!).
Tule ise ja võta sõbrad kaasa! Avatud on kohvik. INFO ja
laudade broneerimine tel: 555 33 564 Katrin.
21. juunil kell 19.00 Puka Kultuurimaja pargis PUKA JAANITULI.
Naudime koos aasta kaunimat ja valgeimat aega! Süütame
Jaanitule, mängime Jaanipäeva rahvamänge, naudime
Pargiresto toite ja mõnusat suveööd. Tantsuks mängib
ansambel „HOLLARII“ ja DJ. Jaanipäeva RAHAKOTT.
Jaani lilleseade või kimbu konkurss „Kui Jaanipäev saab
läbi, siis jõulud juba paistavad“. Kasutada saab erinevaid
looduslikke materjale, köögivilju, dekoratiivseid elemente,
lambikette. Seade suurus on omal valikul. Konkursi võitjale
väärtuslik auhind! INFO: 555 33 564 Katrin

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +372 534 65 648
11. juunil kell 18.30 Nõuni Kultuurimajas VAHEAJA ALGUSE
DISKO.
23. juunil kell 20.00 Nõuni kultuurimaja parkimisplatsil
JAANIÕHTU. Kontsert. Rahvalikud jaaniõhtu mängud.
Tantsuks mängib KÄTLIN & BÄND

Neljapäeval, 9. juunil kell 19
toimub
Otepää Maarja kirikus
vokaalsümfoonilise muusika
kontsert „Kohtumised“.
Kavas on Johan Tamverki ja Tõnu Kõrvitsa
teosed.
Esitavad Eesti Maaülikooli kammerkoor
Camerata Universitatis, EELK Valga praostkonna projektkoor ja Karijärve Keelpilliorkester
ning solistid Eveli Roosaar (sopran), Lembi-Liis
Ebre (sopran) ja Ott Indermitte (bariton).
Dirigeerivad Seidi Mutso ja Meelis Roosaar.
Sissepääs vaba annetusega.
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus.

EELK OTEPÄÄ MAARJA KOGUDUSE TEATED
L, 04.06.22 kl 11.00 Eesti lipu 138. sünnipäeva jumalateenistus
P, 05.06.22 kl 11.00 I nelipüha jumalateenistus
Kõik üritused toimuvad Otepää Maarja kirikus.

PÜHAJÄRVE PÕHIKOOL 165

2. juuni 2022
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Pühajärve kool on meie au
ja uhkus.
Vallavanem Jaanus Barkala 25.04.2022

MEIE KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED
HOOLIVUS – Kui tahad, et teised sind austaksid, siis austa ise teisi.
OMANÄOLISUS – Oma tehtud töö on meistri töö.
VASTUTUS – Igaüks on oma õnne sepp.
TERVIS – Terves kehas terve vaim.
TEADMISHIMU – Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui
kullakoormad tuleb tarkust tunnistada.
KOOSTÖÖ – Seltsis segasem, hulgi hubasem.

ÕPILASTE ARV
AASTATEL 1997−2022
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998

115 õpilast
112 õpilast
108 õpilast
102 õpilast
102 õpilast
91 õpilast
90 õpilast
86 õpilast
86 õpilast
93 õpilast
88 õpilast
90 õpilast
102 õpilast
111 õpilast
127 õpilast
140 õpilast
150 õpilast
152 õpilast
164 õpilast
175 õpilast
176 õpilast
188 õpilast
177 õpilast
173 õpilast
155 õpilast

Lõpetajate arv oli kõige suurem
aastatel 2004 (27), 2007 (26),
2006 (24) ja 2001 (24),
kõige väiksem aastatel 1998 (4),
1984 (4) ja 1993 (5).

ÕPILASESINDUSE
PRESIDENDID
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
		
2002
2001
2000
1999

Liis Jürgenson
Sonja Nämi
Tuule-Liis Jaagant
Tuule-Liis Jaagant
Annabel Eensoo
Iti-Riin Jaagant
Hanna Liis Kiho
Hanna Liis Kiho
Alice Raidmets
Elina Eensoo
Merylin Tihomirova
Marili Vihmann
Liis Kangur
Keity Kimmel
Grete Kõiv
Grete Kõiv
Egne Raba
Liisa Libov
Maarja-Eeva
Mändmets
Margit Saar
Margit Saar
Eda Toover
Reino Poom

KIITUSEGA
LÕPETAJAD
Põhikooli lõpetasid:
2021 Aneth Kaileen Peterson
2020 Tuule-Liis Jaagant,
Mairo Kõiv
2018 Aksel Joonas Reedi
2016 Iti-Riin Jaagant,
Mirjam Leopard
2015 Hanna Liis Kiho
2014 Karl Kimmel,
Priit Peterson
2010 Remi Leopard,
Ina Mononen,
Andre Ostrak
2009 Keiti Kimmel,
Gertrud Leopard,
Allar Ostrak,
Hans-Friedrich Urm
2007 Sven Rebane,
Aile Sumberg
2005 Liis Kaha,
Johanna Rello,
Jaana Salum
2004 Maarja-Eeva Mändmets,
Kristjan Oinus
2002 Kadri Järv
2001 Liina Lambot
1996 Kristi Vuks
1993 Juta Tasa
1981 Anneli Jõever
(lõpetas 8 klassi)
1976 Jaanis Kasesalu
(lõpetas 8 klassi)
1964 Karin Hiob
(lõpetas 8 klassi)
1950 Irina Skonov
(lõpetas 7 klassi)
1946 Ingrid Linnamägi,
Artur Laaman
(lõpetasid 7 klassi)

Pühajärve kooli ajalugu
Otepää kihelkonna koolid said alguse
1765. aasta koolipatendi põhjal. Sellest
ajast hakati lastele kirjatarkust jagama
Pühajärve (Vollust) mõisas. Seni leitud
esimese kirjaliku teate – Otepää kiriku
visitatsiooniprotokolli – järgi oli Pühajärve mõisas kool olemas 8. oktoobril 1775.
aastal. Mõningast õpetust jagati arvatavasti ka varem. Kooli oli kohustatud üleval
pidama mõis. 1786. aastal on aga kooli
asupaigaks märgitud Woeste küla. Õpetajaks (koolmeistriks) oli Juusa Pedo. Õpilasi oli koolis 35. Koolitöö algas paar nädalat enne jõule ja lõppes 8 päeva enne lihavõttepühi.
Järgmiste koolmeistritena on nimetatud
Pedo ja Pablo poega Andrest, siis Juusapeetri Höran Juusi. Edasi on nimetatud
Aadam Märtensoni, Jaan Väärsit, Karl
Loori, Moris Kava. Aastal 1841 märgitakse esmakordselt nime Heligensee –
Pühajärve. 1857. aastal toodi kool Sihvale
selleks ehitatud koolimajja. Kui kool ära
põles, siis paigutati kool rehetarre.
PÜHAJÄRVE KOOL 20. SAJANDIL
Uues ehitatud koolitares kestis õppetöö
1901. aastani. 8. jaanuaril 1901 põles kool
uuesti maha. 1903-1909 töötas Pühajärve
kool Nuustaku aleviku koolimajas.
1910. aastal valminud uus kool alustas
sügisel õppetööd taas Sihval.
1920. aastal asus kooli tööle Tartu
Õpetajate Seminari lõpetanud Ferdinand
Linnamägi. Ta alustas ühekomplektilises
koolis kolme klassiga.
1921. aastal avati koolis ka teine klassikomplekt, nüüd muudeti kool neljaklassiliseks, kus töötas kaks õpetajat. Teiseks
õpetajaks sai kohalik haritlane Amanda
Juhanson, kes töötas 1925. aasta kevadeni. Sama aasta sügisel valiti tema asemele Võru Seminari lõpetanud Olga Ahven
(hilisem Linnamägi). Kahe komplektiga
4-klassilisena töötas kool 1928. aasta kevadeni. Sama aasta sügisel avati viies klass.
1929. aastaks on kool kahekomplektiline
kuue klassiga.

1945/46 õppeaastal on koolis kolm klassikomplekti seitsme klassiga. 1946. aasta
sügisest kuni 1948. aasta kevadeni suleti
seitsmes klass. 1948. aasta sügisest on
kool taas seitsmeklassiline ja nelja klassikomplektiga.
1950. aasta suvel ehitati koolihoonele
teine korrus. 1950. aasta jaanuaris vallandati ja arreteeriti kauaaegne edukas koolijuht Ferdinand Linnamägi. Direktoriks sai
Aino Kask. Viie klassikomplektiga seitsmeklassiline kool töötas 1962. õppeaasta
lõpuni.
1953. aastast toimub kivi uputamine
ehk murekivi pesemine Pühajärves. Lõpuklass peab viima oma lennu numbriga või
lõpetamise aastaarvuga kivi Pühajärve ja
8. klassil tuleb kivi järvest üles leida ning
välja tuua.
1962/63 õppeaastast on kool kaheksaklassiline kuue komplektiga. Nii töötati
1988. aasta kevadeni.
1988/89 õppeaastast alates on koolis 9
klassi ja kaheksa komplekti.
1993. aasta kevadel avati praegune
koolimaja. 1993. a sügisest on kõik klassid eraldi, s.t 9 klassi ja sama palju klassikomplekte.
1995. aastast alates on tegeletud rahvatantsuga, osaletud on kõigil koolinoorte ja
üldtantsupidudel.
1996. aastal toimus esimene rahvatantsuüritus Sabak, mis toimub tänaseni.
Aastast 1996 oleme oma kooliaastat alustanud “Tere kool” matkaga.
1997. aastast alates ilmub regulaarselt
kooli almanahh.
1998. aastast on koolil seinamaalingu traditsioon, kui lõpetav klass jäädvustab ennast kooli seinale. Samal aastal avati
kooli spordisaal.
PÜHAJÄRVE KOOL 21. SAJANDIL
2002. aastal pälvisime keeleõppeprojekti Euroopa tunnuskirja ja oleme tunnustatud kui Comenius kool aastast 2002.
2004. aastast alates on Pühajärve põhikool SA KIK toel ellu viinud erinevaid

loodushariduslikke üritusi.
30.05.2006 muutus kooli liik, põhikoolist sai Pühajärve Põhikool-Lasteaed.
Kooliga samas majas (alates 2013 sügisest)
tegutseb kahe rühmaga lasteaed PIPI.
Aastatel 2006 ja 2007 olid meil oma
veebibeebid, jälgisime veebikaamera
vahendusel tihasepere toimetusi.
2006. aastast toimub Pühajärve kooli
ja Otepää Looduspargi koostöös Otepää
piirkonna laste looduslaager.
2007. aastal sai Pühajärve Põhikool tiitli
“Eesti kaunis kool”. Tiitli andis üle Eesti
Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.
Kooli seina kaunistab Anu Raua gobelään
“Aabitsa kukk”.
2008. aastal sai Pühajärve Põhikool
keskkonnaministri poolt “Aasta keskkonnateoke 2008” tiitli ja rahalise preemia.
2009. aastal sai kool tunnustuse AASTA
KOOLITUSSÕBRALIKUM ORGANISATSIOON.
2010. aasta EDUKO uuringu järgi
oleme Euroopa innovaatiline maakool.
Aastast 2010 oleme ka loodusharidusliku
suunaga kool.
11.11.2011. a ilmus ajalehes Otepää
Teataja Otepää vallavalitsuse teade Pühajärve põhikooli sulgemisest.
23.11.2011. a Otepää vallavalitsus otsustas sulgeda Pühajärve Põhikooli.
7.03.2012. a Tartu Maakohus rahuldas
Pühajärve Põhikooli lastevanemate hagi
ja tühistas Otepää vallavolikogu otsuse
kooli sulgemise kohta. Tänu advokaatidele Garri Ginterile ja Allar Jõksile.
2018. a istutas koolipere Eesti sajanda
sünnipäeva puhul Pühajärvele ja Sihvale
tammeistikud.
2019. a avati laboriklass.
2020. a tunnustati kooli kodu ja kooli
koostöö edendamise ning väärtuspõhise
koolikultuuri loomise eest HEA KOOLI
TEERAJAJA 2020 tiitliga.
2021, a liitusime Liikuma Kutsuva
Kooliga.
2022. a Pühajärve Põhikool tunnustati
Rohelise Lipu koolina.

KOOLIJUHID
Miia Pallase
alates 2001
Ene-Mall Vernik 1995 - 2001
Andrus Eensoo 1989 - 1995
Karin Järv
1988 - 1989
Vaabo Vainomaa 1987 - 1988
Elli Tüvi (Ilm)
1955 - 1960
Manivalde Kutsar 1952 - 1955
			
ja 1960 - 1987
Linda Kask
1950 - 1952
Ferdinand Linnamägi 1921 - 1950

8. klass (2009. a lõpetajad) lõpuklassi (2008. aasta lõpetajate) murekiviga

Foto: KARIN JÄRV
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Lõpetajate edasiõppimine

Meie laste mõtteid oma koolist

(pärast 9. klassi) aastatel 2002−2021

2012. a seitsmes almanahh “Koolilood”
Meie kool on hubane ja sõbralik.
Kõik suhtuvad üksteisesse hästi.
(Alice)
Meil on toredad traditsioonid ja
sõbralikud klassid, kes teevad kõike
koos.
(Iti-Riin)
Meie koolil on süda sees.

(Taavi)

Meie koolist saab väga hea hariduse
ja õpetajad on väga head. Siin koolis
on hea õppida. Kuna klassid on
väikesed, jätkub õpetajal tähelepanu
kõigile lastele.
(Hanna Liis)
Meie kool on siin kõigile nagu teine

Oleme jälginud meie lõpetajate edasiõppimist ka pärast kolme aasta möödumist:
2002-2018
KÕRGKOOL 92 (34%), TÖÖ 70 (26%), KUTSEKOOL 66 (24%), AJATEENISTUS 23
(12%), TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM 11 (4%).

Meie kooli almanahhid
2021 (X)
2018 (IX)
2015 (VIII)
2012 (VII)
2009 (VI)
2006 (V)
2003 (IV)
2001 (III)
1999 (II)
			
1997 (I)

MEIE JÄLJED SAAVAD SÕNADEKS
TÄNASES JA HOMSES
MINU SINIKULDNE PÜHAJÄRV
KOOLILOOD
KODUKOOL – EESTI KAUNEIM
AVA END RÕÕMULE JA SÕPRUSELE
MINA …
LOOMELENNUD AASTARINGIS
MEIE MÕTETE VIKERKAAR
(sellest alates ilmub koostöös Pühajärve Haridusseltsiga)
NONII NÜÜD OLEN SIIN! VAATA-VAATA MIND!

Õppeaastate läbivad teemad
ja motod
KARJÄÄR
2021/2022
2016/2017
2011/2012
2006/2007

moto “Õppimine tarkust annab, suurena karjääri kannab!”
moto “Kaeva sügavamalt.”
moto “Tulevik on meie kätes!”
moto “Enese ja töömaailma tundmine aitavad planeerida karjääri.”

2020/2021
2015/2016
2010/2011
2005/2006

moto “Iga sõna jätab jälje!”
moto “Ütle sõna sekka.”
moto “Taba õige hetk!”
moto “Kui Sa endast ei anna teada, siis ei ole Sind olemas.”

2019/2020
2014/2015
2009/2010
2004/2005

moto “Roheline ruulib.”
moto “Hoiame kokku.”
moto “Uus on unustatud vana.”
moto “Oma silm on kuningas.”

kodu, millega on seotud palju tähtsaid ja ilusaid mälestusi.
(Joonas)
Meil on väga mõnus väike kool, kus
antakse väga head haridust. Meie
koolil on hulk traditsioone ja palju
üritusi. Meile meeldib jalgpalli
mängida ning sellel alal oleme päris
edukad. Kool asub loodussõbralikus
kohas, kus on hea ka välitunde teha.
(Karl)
Meie kool on väga elujõuline ja tore
maakool, üks parimaid põhikoole üldse. Seda ei arva ainult mina,
vaid ka teised. Klassides on küll vähe
õpilasi, aga samas on see hea, sest

2. juuni 2022

õpetajatel on õpilase jaoks rohkem
aega ning klass on ka ühtsem. Ja
õpilased saavad omavahel hästi läbi.
(Signe)
Olen arvamusel, et hea kool on väike
ja hubane. Meie kool on saanud
mulle väga tähtsaks, kuna siin on hea
õpikeskkond ja sõbralikud õpetajad. Olen väga uhke, et saan lõpetada sellise armsa ja koduse kooli, nagu
seda on Pühajärve põhikool. (Elina)
Meie koolipere on ühtne, kokkuhoidev ning pikkade traditsioonidega.
(Merylin)

Killukesi koolielust
KILLUKESI ÕPPETÖÖST (praegune 3. klass)
Kirja pani õpetaja Margit

Ajaühikud: mikrosekund, millisekund
Miks on veelinnud valinud elukohaks vee? Sest nad ei saa
puu otsa head pesa teha, neil on selleks liiga lai nokk.
Millisesse suurde rühma kuuluvad konnad? See on
veekogu.
Nastik elab veekogu ääres ja rästik natuke kaugemal.
Kahepaiksed on konnad ja hülged.
Ruut on mitteruumiline kuup.
Kuubi kõik küljed on ruudulised.
Kuubi ja risttahuka erinevus on see, et risttahuka tahke
on vähem.
Mida saab teha puuviljadest? Üks laps: Kompotti. Teine
laps: Meil on ka kodus komposti. See on see hunnik.
Viljapuud on pigem lehtpuud.
Umbrohud kasvavad ükskõiksetel põldusel.

JUHTUMISI ÕPETAJA PILLEGA
Geograafias kontrolltöö. Kõik kirjutavad vaikselt. Korraga kõlab üle klassi: tule taevas appi! Ühel õpilasel helises telefon.
Esimese aasta kevadel oli suuline eksam. Jõudsin koju,
abikaasa küsis: Kuidas eksam läks? Mina: Hästi, ainult
üks kukkus läbi. Väike tütar mõtles ja küsis: Aga, emme,
millise tooli peal ta istus, et läbi kukkus?
Koridoris tuli õpilane Marek ja küsis: õpetaja, kas te
kardate hiiri? Ja pistis mulle hiire näo juurde. Bioloogiaõpetaja karjuma hakates oli õpilasel muidugi tuju hea.
Vihmaga ei saa õuevahetundi minna, sest juuksed
omandavad loomuliku oleku.
Mõttetera 9. klassi tüdrukutelt 11.09.2018

Tutiaktuse päeval avab lõpuklass oma päevaja öötundidel valminud värske seinamaalingu.
(2022. a lõpetajad)
Foto: PILLE KANGUR

MEEDIA

KESKKOND

LIIKUMINE
2018/2019 moto “Parem painduda kui murduda.”
2013/2014 moto „Sport. Hasart. Meisterlikkus.“
2008/2009 moto “Tähtis pole võit, vaid osavõtt!” (toimusid kooli esimesed
olümpiamängud).
2003/2004 moto “Tervis on ilu pant.”

TURVALISUS
2017/2018 moto “Nutivahend – sõber või vaenlane?”
2012/2013 moto “Hoolin.!?”
2007/2008 moto ”Sina oled liikleja, kes tunneb liikluseeskirju ja näed enda
kõrval teisi inimesi.”
2002/3003 moto MÕTLEN SINULE: “Ära tee teisele seda, mida Sa ei taha, et
Sulle tehakse!”

Igal aastal on meil 8. klassi kujundatud OMA KOOLI PÄEVIK,
õppeaasta 2021-2022 jääb viimaseks. (2022. a lõpetajad)
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Meie kooli õpetajad läbi aastate
EESTI KEEL JA KIRJANDUS
Vilma Tuubel
1975 - 1989
Ly Haaviste
1989 - 2003
Kirsti Lambot
1994 - 2001
Ellen Mandel
2001 - 2002
Taimi Vill		
2002 - 2004
Maarja Pedaja
2004 - 2006
Lehte Ploom
2006 - 2007
Käbi Laan
alates 2018
Jaanika Kuusik
2019 - 2021
MATEMAATIKA
Leelo Kapp
1971 - 2012
Karin Järv
alates 1987
LOODUSAINED
Koidula Kutsar
1950 - 1995
Pille Kangur
alates 1996
Peeter Kangur
alates 1998
AJALUGU
Eva Peterson
Georgi Silm
Anneli Kärner
Elina Kekkonen
Peeter Kaasik
Sigrid Siik
Urve Sarv

1962 - 1989
1989 - 1995
1996 - 1999
1998 - 2000
2000 - 2006
2006 - 2008
alates 2008

ALGKLASSID
Helga Sokk
Maimu Allev
Maie Eensalu
Eve Koser

1951 - 1989
1956 - 1994
1981 - 2016
1987 - 1996

Krista Sumberg
Marge Kimmel
Aili Mägi (Aigro)
Anneli Teder
Daine Kiho
Tiina Kukk

alates 1993
1996 - 2002
alates 1997
alates 1998
2016 - 2018
alates 2018

VENE KEEL
Imbi Hakk
Ene Vallisto
Ester Otrokova
Olga Alova

1981 - 1991
1992 - 2001
2001 - 2002
alates 2002

KEHALINE KASVATUS
Maret Rogenbaum 1974 - 1980,
			
1983 - 2013
Miia Pallase
1980 - 1983
Janika Kilk
alates 2013
TEHNOLOOGIAÕPETUS
Kuno Prinken
1962 - 1972
Tõnu Tamm
1989 - 1992
Tarmo Rello
1992 - 1997
Erich Mölder
1997 - 2001
Peeter Adler
2001 - 2012
Peeter Mändla
alates 2012
KÄSITÖÖ ja KODUNDUS
Ave Kruusmaa
1995 - 2001
Marge Kimmel 2002 - 2011
Krista Kapp
alates 2012
KUNSTIÕPETUS
Margit Rello
1991 - 1997

Aili Aigro
Ave Kruusmaa
Krista Kapp

1997 - 2002
2002 - 2011
alates 2012

INGLISE KEEL
Ene Kelder
Ene Vallisto
Riina Lukka
Nele Punnar
Lembi Oja
Maie Nuudi

Infojuht:
Vaiko Soo
Aigar Järv
Oliver Koser

2004 - 2005
2005 - 2007
alates 2010

1994 - 2010
1992 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2012
alates 2010
2018 - 2021

MUUSIKA
Leelo Kapp
Lii Peterson
Kristina Saar

1971 - 2005
2006 - 2018
alates 2019

Logopeed:
Tuuli Tõnurist
Reelika Metsa
Epp Rätsep
			
Asta Värnik
Piia Pärn		
Krista Sunts

2000 - 2001
1998 - 2002
2002 - 2003,
alates 2014
2004 - 2008
2009 - 2010
2010 - 2014

ARVUTIÕPETUS
Peeter Kangur
alates 1997
MUUD TÖÖTAJAD
Abiõpetaja:
Evi Mölder
1997 - 1999
Elerin Saks
2020
Alina Tsugai-Tsyrulnikova alates 2021
Elerin Saks
alates 2021
Huvijuht:
Ave Kruusmaa
Eve Koser
Tiina Kukk

1995 - 2001
2002 - 2011
alates 2018

Majandusalajuhataja:
Raimond Aron
1997 - 1999
Aivar Sapelkov 1999 - 2003
Ain Aart		
alates 2003
Raamatukogujuhataja:
Maimu Allev
1995 - 2004
Tiiu Normet
2004 - 2013
Krista Kapp
2013 - 2018
Aili Orlikov
alates 2018
Sekretär:
Margit Rello

alates 1997

Koristajatädi:
Helve Täär
Kristiina Täär
Silvi Ainsoo
Elve Allikivi

1993 - 1999
1995 - 1999
alates 1997
alates 1999

Astrid-Helje Raev 1999 - 2005
Jüri Raev
alates 2005

Majahoidja:
Hele Nestra
Sirle Eensoo

1997 - 2005
alates 2005

Remondimees:
Enno Kurvits
1996 - 1999
Jüri Raev
alates 2005

Pühajärve Lasteaed

alates 01.01.2007
Pühajärve Põhikool-Lasteaed

Õpetajad:
Marge Kimmel
Lii Peterson
Taivi Rästas
Solveig Raave
Inge Vissak
Maire Dorch
Egle Sisask
Kärt Kooser

2001 - 2011
alates 1999
alates 2011
alates 2013
alates 2013
alates 2019
2020
2020

Abiõpetajad:
Sirje Laas
Riina Laiva
Kaili Ostrak
Alla Rõzkova
Kätlin Metsar
Anneli Aart

2000 - 2011
2007 - 2017
alates 2011
alates 2014
alates 2020
alates 2021

1998. aasta oli meie koolis ajalooline hetk: viis õpetajat otsustasid
minna pikemale puhkusele.
Pildil on tulevase klassi (2014. a lõpetajad)
esimene kokkutulek 1999. a
Foto: VALJU ALOEL

Töötajad 2022.
Vasakult: 1. rida Krista Sumberg, Kärt Kooser, Lii Peterson, Miia Pallase, Jüri Raev, Käbi Laan,
Elerin Saks, Anneli Aart, Alina Tsugai-Tsyrulnikova,
2. rida Egle Sisask, Aili Mägi, Karin Järv, Sirle Eensoo, Margit Rello, Anneli Teder, Urve Sarv,
Pille Kangur, Kätlin Metsar
3. rida Elve Allikivi, Sivi Ainsoo, Lembi Oja, Janika Kilk, Aili Orlikov, Epp Rätsep,
Maire Dorch, Olga Alova
4. rida Inge Vissak, Kaili Ostrak, Ain Aart, Tiina Kukk, Peeter Kangur
Foto: PILDIKOMPANII OÜ

Ka nii võib koolis käia. Tutipäev 2019. a lõpetajatel
Foto: Tiina Kukk

Otepää Teataja vahelehe PÜHAJÄRVE PÕHIKOOL 165
panid kokku Karin Järv, Pille Kangur, Urve Sarv, Miia Pallase, Arvo Saal.
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Rahvatantsust Pühajärve koolis aastatel 1995−2022

Meie kooli ei oleks enam,
kui koolipere poleks enda eest seisnud. 2010. a

2011. a tantsupeol

Meil on oma koolirand, seiklusrada,
õuesõppe klass (2020)
Foto: KARIN JÄRV

Rahvatantsuga alustati Pühajärvel 1995.
aastal. Tantsutraditsiooni tõi kooli õpetaja
Eha Ojavee. Sellest ajast saadik on rahvatants
Pühajärve kooli lahutamatu osa. Tantsulaste õpetajateks on olnud õpetajad Eha Ojavee,
Maie Eensalu, Maire Dorch, Anneli Teder,
Pille Kangur, Aili Mägi, Krista Sumberg ja
Tiina Kukk.
Rahvatantsurühmad kandsid pikka aega
nime “Linavästrik”. Esimene avalik esinemine selle nime all toimus 15. detsembril 1995.
aastal Pühajärve valla pensionäride peol.
Tantsulapsed on esinenud piirkonnas toimuvatel üritustel ja Valga maakonna pidudel.
Alates aastast 1997 oleme osalenud kõigil
koolinoorte ning üldtantsupidudel, kokku
kümnel peol. Suurimaks välisesinemiseks oli
Eesti – Soome ühistantsupidu aastal 2000.

2010. aastal käisime rahvatantsijatega ka
võimlemispeol „Pidu läheb käima“. Uuematest tegemistest saab nimekirja lisada kõik
juba toimunud Kagu-Eesti tantsupeod.
Koolis on toimunud mitmeid omanäolisi rahvatantsuüritusi. Üheks tuntumaks sai
Sihva Sabak, mida peeti järjepidevalt aastatel 1996-2016. Sabaka nimetus tuli peo lõpus
tantsitavast “Sabatantsust”, milles osalejate
rekord on 161 tantsijat aastast 2002. Erinevatel aastatel on Sabakal olnud külalisi nii Võrumaalt, Lätimaalt, Põlvamaalt kui ka meie lähikoolidest.
Väga menukaks kujunes ka “Käbide ja
kändude” ühisüritus koos vanavanematega. Kooli rahvatantsurühmad tegid selle peo
korraldamisel koostööd memmede tantsurühmaga “Vesiroos”. Vanavanemad said nautida

laste esinemisi, koos lauldi, tantsiti ja mängiti.
Käesoleval õppeaastal tegutseb koolis
kaks rahvatantsurühma. 1.-3. klassi tantsulapsi juhendab õpetaja Tiina Kukk ja 6.-9.
klassi tantsijaid õpetajad Aili Mägi ja Krista
Sumberg. Esinetud on sel õppeaastal nii
talvisel tantsupeol Otepääl kui ka oma kooli
jõulupeol. Praegu käib kiire ettevalmistus IV
Kagu-Eesti tantsupeoks “Sanna kitmine”.
Alati muutub meie õpetajate süda soojaks,
kui kuuleme, et keegi peale põhikooli lõpetamist on tantsimist jätkanud. Siis tunneme, et
tehtud töö on vilja kandnud.
Teeme sügava tänukummarduse kõigi praeguste ja endiste tantsijate ees! Kerget tantsujalga kõigile!
Aili Mägi, Krista Sumberg
Foto: PEETER KANGUR

Loodusharidusest Pühajärve Põhikoolis
Kooli III olümpiamängud. Maskott HUGO
koos esimese klassiga 2019. a
Foto: Aili Orlikov

Meie oma puhkpillipoisid Imre Leopard, Magnus
Leopard, Remi Leopard, Mait Peterson (2009)
Foto: KARIN JÄRV

Soovime teil hindeid häid,
vähem mõttelaisku päid.
Valla au ja uhkus, hool –
Meie PÜHAJÄRVE KOOL!
2007. a 1. september (luuletuse viimane salm)

Pühajärve Põhikool on loodusharidusliku suunaga kool aastast
2010.
Matkaga „Tere kool“ tähistame kooliaja algust aastast 1996.
Esimestel aastatel oli kahepäevane telkides ööbimisega üritus,
nüüd ühepäevane. Matkanud
oleme ümber Pühajärve, Sangastes, Käärikul, Pähnil.
Kooliaasta lõpus toimub segavõistkondadega maastikumäng,
orienteerumise ja põnevate ülesannetega. Näiteks hakklihamasina kokkupanek, vikatiga niitmine, taimede bingo, puu saagimine, Pühajärve joonistamine
söega.
Traditsiooniks on kujunenud
loodushuviliste õpilaste kevadine
2-päevane õppereis. 2008. aastal
olime Matsalus, 2009 Ida-Virumaal, 2010 Pärnumaal, 2011
Noarootsis ja Haapsalus, 2012
Lahemaal, 2013 Kõrvemaal,
2014 Peipsimaal, 2017 Vormsil,
2018 Setomaal, 2019 Põltsamaal
ja Olustveres. Koroona tõttu on
nüüd reisid ära jäänud.
Koolikellaks on meil linnulaul.
Õppimiseks on jutt ja pilt linnust.
Metsvint koolikellas meelitas
peaukse juurde päris metsvindi
uudistama. Koolil on oma lindude toidulaud, kus õpilased saavad
binoklitega uurida meil talvituvaid linde. Muidugi hoolitse-

vad nad ka lindude toidu eest.
2006. a. oli meil oma veebibeebi.
Panime kooli lähedale kase otsa
pesakasti veebikaamera ja suvel
sai jälgida tihasepere toimetusi.
Suviti korraldame koostöös
Otepää Looduspargiga Otepää
piirkonna laste looduslaagrit,
mis tänavu toimub 14. korda.
Laagri juhendajad on läbi aastate samad: Margit Turb, Tarmo
Evestus, Pille ja Peeter Kangur.
Oleme püüdnud veeloomi,
teinud ööpüüki, õppinud linnulaulu, vurritanud mett, orienteerunud pimedas ja vihmas, küpsetanud odrakäkke pliidiraual,
meisterdanud kabjanaelast, paigutanud loodusesse salakaameraid, purjetanud Nõuni järvel,
otsinud rukkirääku. Põnevust
pakub alati telkides ööbimine,
viktoriin ja maastikumäng.
2021. aastast saavad meie
loodushuvilised õpilased osaleda Junior Ranger ehk Noore
Looduskaitsja tegemistes. Viimati osalesime kakkude ja rähnide
seires.
2021/22 õppeaastal pingutasime terve kooliperega, et saada
Rohelise Kooli tiitlit. Õnnestus!
Loodushariduslike
ürituste
läbiviimiseks oleme aastast 2004
kirjutanud Keskkonna Investeeringute Keskusele (KIK) projekte. Nende aastate jooksul on
KIK Pühajärve kooli tegemisi

Kalapüük 13. Otepää piirkonna laste looduslaagris
toetanud 70 935 euro eest. Tänu
KIK-le on meie õpilased saanud
käia õppeprogrammidel, osaleda
loodushariduslikes loengutes ja
töötubades, teadlaste päevadel,
looduslaagrites ja reisidel.

Oleme rõõmsad, et meie õpilased eelistavad ka oma edasistes
valikutes loodusklasse ja loodusega seotud elukutseid.
Pille ja Peeter Kangur
Foto: PILLE KANGUR
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Südamenädalad Keeni Põhikoolis ja lasteaed Kratilas
Regulaarne liikumine ja tervislikumad
eluviisid on parim viis kinkida endale
terve süda. Alates 1993. aastast tähistame Eestis südamenädalat aprillikuus
ning nüüdseks on ühest nädalast saanud
kuupikkune üleskutse pöörata tähelepanu
oma südame tervisele.
Võtsime kooli- ja lasteaiaperega kahel
aprilli nädalal fookusesse endi enesetunde ja heaolu parandamise läbi erinevate
aktiivsete tegevuste.
Mitmel korral toimusid õpilastele ja
õpetajatele aulas tantsuvahetunnid, kus
panime enda koordinatsiooni proovile
JustDance tantsumängus. Lasteaialapsed korraldasid ka hommikuvõimlemise
minutid. Lisaks tantsuvahetundidele said
väga populaarseks ka pallivahetunnid, mis
jätkuvad tänaseni – enim mängivad meie
õpilased jalgpalli ning jahimeest.
Kooliõde Hiie Vähi selgitas südamepäeval õpilastele aktiivse liikumise olulisust ning üheskoos mõõdeti vererõhku ja
arutleti, miks ikkagi hakkab suure füüsilise
pingutuse ajal osadel süda kiiremini lööma
kui teistel.

Esmakordselt otsustasime kogu koolija lasteaiaperega samme koguda. Osa
võtsid nii õpilased kui õpetajad, kokku
osales 4 nädalat kestnud algatuses „Keeni
liigub“ 97 suurt ja väikest tervislikuma eluviisi poole püüdlejat. Üheskoos astusime
(jooksime, tantsisime, …) peaaegu 6,5
miljonit sammu. I kooliastme kõige aktiivsem koguja oli Huubert, II kooliastmes
Tiäre-Terle ja III kooliastmes Kessu. Töötajate vahel käis suur rebimine ning kolm
aktiivseimat liikujat olid Kaija, Heidi ja
Ringo.
Nädalatele panime punkti üritusega
„Suur lihavõtte, jüripäeva ja volbriöö
tähistamine“ – staadionil võtsid mõõtu
nõiakostüümides teatejooksjad ühes käes
luud ja teises lusikal muna.
Meie seas on palju neid, kes jätkavad
igapäevaselt sammude kogumist, liigume
üha aktiivsemalt vahetundidel õues,
mängime palli, kulli, jalutame. Eesmärk
– olla aktiivsemad liikujad ja seeläbi enda
südame eest hoolt kanda – sai täidetud!
Maarja Kallis

Pühajärve lasteaias raamatukogude aastal
Käesolev, 2022. aasta on kuulutatud
raamatukogude aastaks. Meie lasteaial
on pikaajaline ja mitmekülgne koostöö
Pühajärve raamatukoguga. Lastel jätkub
raamatute ja lugude vastu alati huvi. Nii
astusime ka koos raamatukogude aastasse. Kord nädalas võtsime „jutukorvist“
raamatu välja. Meie raamatukoguhoidja Ly luges lastele raamatuid „Kartuli
kuningriik“ ja „Lennujaama lutikad ei
anna alla”.
Kartuli kuningriigis on alamateks ehk
raamatu tegelasteks aias kasvavad köögiviljad. Jah, elu selles kuningriigis pole
alati lihtne, aga kõiki neid värvikaid tegelasi ühendab suur unistus – saada kord ära
söödud! Markole meeldis lugu porgandi
unistusest. Sibulal oli raske ja meel kurb
– miks küll teised viljad teda väldivad?
Sebastian teadis, et ka inimesed nutavad,
kui sibulat lõiguvad. Lapsed arutlesid,
millistest toitudest võib leida porrulauku,
spargelkapsast, baklažaani ja tšillit. Nende

arvates oli tore, et köögiviljade unistuse täitumine ehk ära sööduks saamine
ning salatiks hakkimine teeb inimesed
rõõmsaks.
Teise raamatu peategelane lutikas
Ludvig elas koos suure suguseltsiga lennujaama pagasiruumis laiska ja lõbusat
elu. Ühel heal päeval aga ähvardatakse lennujaam kõikjal valitseva korralageduse pärast hoopis sulgeda. Pagasiruumi ilmunud salapärasest pakist leiavad
lutikad taksikutsika Robi, kes kiiresti
nendega sõbraks saab. Freddi elas väga
kaasa Robi tegemistele.
Marko arvas, et koos peaks arutama,
kuidas päästa lennujaam sulgemisest. Nii
ka lugu edasi läks – kutsutigi kokku putukate ühendkogu ja koos löödi lennujaam
läikima ning kuri inspektor ei suutnud
seda sulgeda. Tihti innustas loetud peatüki
haarav lõpp järgmist lugemist ootama.
Põnev oli ka koos pilte vaadata ja arutleda,
milliseid tegelaste iseloomujooni ja sünd-

musi on kunstnik kujutanud. Ja muidugi
sai ka nalja kuhjaga.
Õpetajana saan lisada, et selle raamatu
lugemine on seotud väärtuskasvatusega
– „koostöös ja planeerimises peitub edu
võti” (lk 196) ning ilma sõpradeta pole
rõõm edust mitte midagi väärt. Need
peale raamatu lugemist kõlama jäänud
tõeterad kehtivad ühtmoodi nii putukate kui ka inimeste maailmas. Soovin, et
raamatukogude aastal jätkuks ilusaid ja
lustakaid lugemisi kõigile!
Maikuu viimasel päeval aga on raamatu
„Lennujaama lutikad ei anna alla“ autor,
kirjanik Kairi Look meie koolis külas ja
lastel on võimalus tema käest kõike täpsemalt järele pärida. Ootame seda põnevusega.
Täname Ly Haavistet meeldiva koostöö
eest. Lugemiseni!
TAIVI RÄSTAS
Pühajärve lasteaiaõpetaja

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.

Otepää Gümnaasium ootab 2022/2023. õppeaastaks oma
aktiivsesse koolimeeskonda järgmiseid võtmeisikuid:
inglise keele õpetaja (põhikool ja gümnaasium)
klassiõpetaja (asenduskoht)
huvijuht
Palume esitada avaldus, CV koos kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid 12.
juuniks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kool@nuustaku.edu.ee (digitaalselt
allkirjastatuna) või kooli postiaadressil Otepää Gümnaasium, Koolitare 5, 67403
Otepää.
Tööle asumise aeg 19. august 2022. Lisainfo: direktor Maire Murumaa (maire@
nuustaku.edu.ee), telefon 5918 2772.

Õpetaja Mariia Medvichuk sai
kaitseväe juhataja tänuavalduse

Otepää Gümnaasiumi õpetaja Mariia
Medvichuk sai 25. mail meeldiva üllatuse osaliseks, kui leitnant Janno Isat
Eesti Kaitseväe peastaabist tuli teda
õnnitlema.
Õpetaja Mariia Medvichukile anti üle
kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi allkirjastatud tänuavaldus
märkimisväärse panuse eest tsiviil-sõjalise koostöö toetamisel õppusel Siil
2022.
Leitnant Janno Isati sõnutsi tõlkis
õpetaja Mariia Medvichuk suurõppuse Siil 2022 infolehed ukraina keelde,

aidates seeläbi kaasa õppustega kaasneva olulise teabe mõistmisele ning
võimalike tekkivate hirmude vähendamisele. Õpetaja Mariia Medvichuk
selgitas, et tegemist oli talle endalegi
põneva väljakutsega, mis pakkus vaheldust igapäevasele koolitööle.
Oleme kooliperega uhked oma õpetaja üle!
Maire Murumaa
Otepää Gümnaasiumi direktor
Foto: Silver Pik
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FC Otepää kasvandike Joonase ja Peetri jalgpallitee
Joonase sammud U17 koondise eest!
Meie kasvandik ja nüüdseks Tartu Jalgpallikool Tammeka ridades palliv Joonas
Sakkis oli väravas Eesti U17 koondise eest
26.04.-1.05. toimunud U17 UEFA sõprusturniiril kui alistati Kasahstan penaltidega
8:7. Normaalaeg jäi 2:2 viiki.
Samuti märkimisväärse võimaluse osaliseks saanud Joonas käis koos praeguse
koduklubi Tartu Tammekaga testmängudel Itaalias, kus sai harjumatus keskkonnas
kogemusi koguda.
Kiiduväärt samm oli ka kodumaal: Itaaliast tagasi Eestis ja esimene debüütmäng
Esiliiga B-sarjas Tartu JK Tammeka U-21
eest, kus alistati Nõmme Kalju FC U21
võistkond koguni 8:0. Joonase seljatagune

puhas.
Tuult tiibadesse
sulle Joonas ja uusi
ägedaid mänge!”
FC Otepääst
edasiliikunud
Peeter Alev on pallinud 2019. aastast
FC Elvas, kus ta
kuni tänase kevadeni mängis noortesarjas. Nüüd tegi
noormängija Eesti
Foto: EJL
Foto: Liisi Troska
Esiliigas debüüdi
Pärnu Jalgpalliklubi vastu, mille lõpptulePeetrile kõrget lendu ja palju edu jalgpalli
teekonnal!
museks kujunes 1:1 ning seejärel on Peeter
osalenud veel mitmes mängu steinud EsiMihkel Teder
FC Otepää
liigas.

Otepää võõrustab taas
triatleete!
19. juunil võib näha Otepää ja
Pühajärve ümbruses ujujaid,
rattureid ning jooksjaid, sest
Triatloniakadeemia korraldab
enda hooaja teise võistluse just
nimelt talvepealinnas.
Otepää on teadatuntud spordimeka ning triatleetide hulgas
ka üks raskemaid võistluspaiku, mis pakub väljakutseid ka
kogenud sportlastele. Sellel
aastal ootame võistlema ligi
500 osalejat nii Eestist kui ka
välisriikidest.
Kohalikud osalema
ning kaasa elama!
Võistlema on oodatud nii
lapsed, noored kui ka täiskasvanud. Kellel huvi, siis viimane soodusvoor kestab kuni 15.
juunini. Et keerukal rajal sportlastel võhma jätkuks ning jaks
ei raugeks, on kõik oodatud ka

raja äärde võistlejaid ergutama.
Tule vabatahtlikuks!
Kui võistlemine ei kutsu ning
ainult raja ääres kaasa elada ka
ei taha, siis ootame kohalikke
vabatahtlikuks. Kogemus annab
juurde nii uusi tutvusi kui ka
võimaluse heita pilk spordiürituse korralduse “köögipoolele”. Abikäsi ootame nii stardialasse, raja äärde, võistluskeskuse ehitusse, sekretariaati kui
ka finišialasse. Vanusepiirangut pole, ülesandeid jagub igas
vanuses inimestele! Kui tekkis
huvi, siis kirjuta meile vabatahtlik@triatloniakadeemia.ee.
Täpsem info ja juhendid
võistluse kohta on leitavad kodulehel triatloniakadeemia.ee.
Kohtumiseni
Otepääl!

19.

juunil

Tulekul on taas
XXVI Otepää rahvamuusikute
ja käsitöömeistrite päev
Traditsiooniline Otepää rahvamuusikute ja käsitöömeistrite
päev toimub 7. augustil kell 10.00-15.00 Otepää Keskväljakul.
Kavas on rahvatantsijate- ja muusikute esinemine, laadaloterii
ja põnevad õpitoad.
Müügile võib tuua käsitööd, talukaupa, istikuid, puutööd,
toidukraami, keraamikat jne.
Laadale eelregistreerimine ja info tel. 56153357 (Ene Raudsepp).
Laada korraldab Otepää Naisselts koostöös Otepää Kultuurikeskuste ja Otepää Vallavalitsusega.
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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
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku, sõelmeid. Veo- ja tõsteteenus kraanaautoga. Tel: 5291256

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Koduleht: www.korstnaspets.ee. Aivar tel. 56628835

4.06 kell 9-15 Jaanikuu laat Elvas
keskväljakul. T. 56618707

Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi
hinda. Telefon 5527322

Otsin rohu niitjat 3xaastas ca 4000
m² Ädu külas. Tel 51 76 124 Tiit

Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd kodule
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee

OSTAN vanu kellasid. Ei pea olema töökorras. Võib pakkuda ka
raamatuid, mööblit, fototehnikat
ja muud vanavara. Tel. 58725458
Marko

Korstnate ehitus ja remont
joosep.sepp@mail.ee, 56189517
Kaevetööd. Tel 53439100
Ostan Enn Volmere maale. 53
561309, volmere@hotmail.com

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

K U U L U T U S E D
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5.06 kell 9-15 Jaanikuu laat Otepääl
Maxima poe taga. T. 56618707

Ostan nostalgilisi nõusid-serviise
(ka üksikuid), naiste ehteid (sõled,
mansetid jne.) ja merevaiku. Huvitavad ka karpides lusikad, rahvariided jne. Tel. 53560761 Liina
Ostan 2-3-toal korteri Otepää
linnas. Võib vajada remonti. Tel
58834434.

MTÜ Otepää Aianduse ja
Mesinduse Seltsi liikmete
ÜLDKOOSOLEK
toimub laupäeval, 25.06.2022 kell 10.00
aiandusmajas J. Hurda 5, Otepää.
Päevakord:
1. 2021 a. majandusaasta-aruande ettekanne ja
kinnitamine.
2. Kokkuvõte seltsi 2021. a. toimunud üritustest.
3. Revidendi aruanne.
4. 2022.a. tööplaani koostamine ja kinnitamine.
5. Sõnavõtud, ettepanekud.

HELJU OTT

85
Kevadpäikese kulda
maikuu lillede sära
kaunite päevade röömud
olgu 85. a sünnipäeval
Sinu päralt.
Õnne ja õisi täis saagu tuba
meiegi õnnesoovid sinna
lisada luba,,,
oled meile väga kallis.
VILVE, KALJU, AVE-LY perega,
VEINIKA, VIIVE, MÄRTEN,
MERILI perega, KALLE, MAMMU

Sinu osavõtt on vajalik!

Arno Kalev

Arno Kalev

28.05.1944 - 22.05.2022

Juhatus

28.05.1944 - 22.05.2022
Südamlik kaastunne Marele
kalli abikaasa kaotuse puhul.
Mälestavad Mare ja Mart Tartust

Jaan Hurt

27.10.1944 - 28.05.2022

HAUAKIVID,

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

Ostame kottides küttepuid
ja pelletit.

•
•
•
•

valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine

Õie Karu

01.12.1944 - 07.05.2022

Otepää vald, Miti küla, Palu

Südamlik kaastunne Siirile,
Rasmusele ja Raunole kalli ema,
vanaema ja vanavanaema

Arno Kalev

ELLEN MITT

Tädid peredega

kaotuse puhul

kaotuse puhul.
Terje ja Aimar perega

Sügav kaastunne Arnole perega
kalli ema

ELLEN MITT
surma puhul.
Töökaaslased
Otepää teepiirkonnast

Kõik tuled kustutas öö
ja valud vaigistas igavene uni.

Otepää Maarja koguduse
teehommikute kaaslased
avaldavad kaastunnet
Mare Kalevile abikaasa

Siiras kaastunne Marele
abikaasa

Arno Kalevi
kaotuse puhul.
Karukäpa kudujad

Head piirkonna ettevõtjad ja
ürituste korraldajad!
Koostame taas Otepää Teataja suviste ürituste
vahelehte, mis ilmub 16. juunil 2022.
Ootame teilt suviste ürituste kava hiljemalt
10. juuniks e-posti aadressidele: teataja@
otepaa.ee ja monika@otepaa.ee.

Üks paigake siin ilmas on,
kus varjul truudus, arm ja õnn...

Südamlik kaastunne Siirile

EMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased apteegist

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Marele
abikaasa, Taurile onu ja kõigile
lähedastele

Arno Kalev
surma puhul.
Karin ja Jaak perega

Kesk kevadet ja päiksekulda
viis Sind tee, kust tagasi ei tulda.

Südamlik kaastunne Marele
kalli abikaasa

Arno Kalev`i
kaotuse puhul.
Tiiu, Maila, Helmi, Leida, Tiiu,
Õie ja Riho

20 a. tagasi katkes su elulõng
hella mälestust me sinust hoiame.

Mälestame kallist abikaasat,
isa ja vanaisa

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

ENN OTT

Südamlik kaastunne Marele

Helju, Vilve, Ave-Ly perega

Arno Kalevi

02.10.1934 - 03.06.2002

Arno
kaotuse puhul.

Arno Kalev
Asta ja Vello

Südamlik kaastunne
Katrinile ja Aimarile perega

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

26.10.1935 - 29.05.2022

Leinavad
lapsed peredega

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Ellen Mitt

Südamlik kaastunne Marele
abikaasa

kaotuse puhul.
Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga...
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega.

Mälestame langetatud päi
kallist ja alati rõõmsameelset
klassivenda

ILMAR TALV`e
Sügav kaastunne kõigile
lähedastele.
Otepää Keskkooli 42. lend ja
klassijuhataja Laine Pullerits

Otepää Naisselts

Langetame leinas pea...

Südamlik kaastunne Marele
ja teistele lähedastele

ARNO KALEV
lahkumise puhul
Naabripered Vaks ja Kuus
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KONTSERDI KAVA:
Enn Võrk (1905-1962) „Eesti lipp“ (1922)
(tekst: Martin Lipp)
Konstantin Türnpu (1865-1927) „Mis oli see, mis juba lapsepõlves” (1921)
(tekst: Gustav Suits)
Ester Mägi (1922-2021) „Üks hetk“ (1979)
(tekst: Vladimir Beekman)
Aleksander Läte (1860-1948) „Pilvedele“ (1900)
(tekst: Karl Eduard Sööt)
Aleksander Läte “Kuldrannake” (1888)
(tekst: Ado Reinvald)
Konstantin Türnpu „Luiged“ (1920-1922)
(tekst: Villem Grünthal-Ridala)

SINA OLED OMA
RINNA HOIDJA
Sinu elus on palju sulle täiesti asendamatuid inimesi. Täpselt sama
asendamatu oled sina neile. Hooli iseendast, sest nii hoolid sa ka neist.

Tule rinnavähi sõeluuringule!

See on lihtne, valutu ja ülioluline.

2022. aastal kutsume tasuta uuringule naisi sünniaastaga

1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 1972.
soeluuring.ee

Mart Saar (1882-1963) „Leelo“ (Mis need ohjad meida hoidvad?) (1919/1937)
(tekst: rahvaluule)
Tuudur Vettik (1898-1982) „Kuu“ (1940/1963)
Pühendatud Riiklikule Akadeemilisele Meeskoorile
(tekst: Tuudur Vettik)
Eduard Tubin (1905-1982) “Karjase pühapäev” ETW 102 (1957)
solist Kuldar Schüts (tenor)
(tekst: rahvaluule)
Eduard Tubin “Igatsus” ETW 88 (1930)
(tekst: Ernst Enno)
Eduard Tubin “Rändaja õhtulaul” ETW 93 (1938)
(tekst: Ernst Enno)
Artur Kapp (1878-1952) “Püha paik” (1923)
(tekst: Peeter Grünfeldt)
Cyrillus Kreek (1889-1962) „Taaveti laul nr 137“ („Paabeli jõgede kaldail“) (1938)
(tekst: psalm nr 137)
Pärt Uusberg (1986) „Siis tahaks olla kiriktorn vee taga“ (2011)
(tekst: Indrek Hirv)
Giovanni Bonato (1961) „Sügav rahu“ (2018)
(tekst: keldi palvete ainetel)

