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"Ohhoo, Otepää!" Maal elamise
päev tõi kokku palju huvilisi
24. septembril toimus Otepää
vallas „Ohhoo, Otepää! Maal
elamise päev“, mis tõi kokku ligi 1600 huvilist. Lisaks
Otepää kesklinnas toimunud
üritustele olid avatud ka mitmed elustiilitalud.
Otepää südalinnas sai nautida kultuuriprogrammi valla kultuurikollektiivide
poolt (Sangaste segarahvatantsurühm
Kõvvera Kõdara, juhendaja Tiina Kukk;
MTÜ Pühajärve Koduteater noorte
etendus "EV sünnipäev" , juhendaja Egle
Sisask; Sangaste eakate tantsurühm Rõõmurullid, juhendaja Katrin Kõiv; Sangaste teatri Rukkinarrid sketš – Ly Käärik,
juhendaja Marina Pulver; linetantsu
rühm "Kesa-Line", juhendaja Katrin Kõiv;
mustlastantsijad Kuigatsist ja Sangastest,
juhendaja Katrin Kõiv), esinesid Anastasia Koliesnik ja pärimusmuusikaansambel Tradimus.
Toimus ettevõtjate laat, Nõuni noortekohvik, avatud oli Külatänav. Otepää Keskväljak ja Lipuväljak olid jagatud erinevateks
aladeks – hariduse ja noorte alaks, spordi
alaks, ettevõtluse alaks, sotsiaalalaks. Nõu

kiired“: Järve, Loojangu, Oleviku,
Murumäe, Kangro talud, Murimäe
veinikelder ning Otepää Aianduse
ja Mesinduse Selts, kus sai katsetada erinevaid maal elamisega seotud
tegevusi.
Maal elamise päeva korraldasid
Otepää vallavalitsus, Otepää Külade
Ühendus ja Otepää Kultuurikeskused. Ürituse koordinaator oli Ivika
Nõgel (Otepää Külade Ühendus).
Toetas: Euroopa Liidu Leader Programm, Valgamaa Arenguagentuur ja
Valgamaa Partnerluskogu, Otepää
vald.
Monika Otrokova
Foto: Valju Aloel

sai küsida kohalikult kinnisvaramaaklerilt
Janek Morosilt. Toimusid vestlusringid,
kus rääkisid Otepää ettevõtjad (Taavi
Pirnipuu, Kadri Kalmus, Priit Salumaa,
Aivar Riisalu, Tauri Paabo, Jüri Makarov),
Otepääga seotud tipptegijad erinevatelt
aladelt (Marju Länik, Priit Salumaa, Kaja
Tuisk, Aivar Pilv, Meelis Kompus, Raul
Eamets, Mark Eikner, Merilin Kirbits) ja
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Otepää kirjanik (Erle Mägi).
Lapsi rõõmustasid teadusteater ja
mini-häkaton, toimusid erinevad viktoriinid ja mängud, vestelda oli võimalik valla
sotsiaaltöötajate ja haridusjuhtidega ning
teha vallavalitsusele ettepanekuid.
Oma uksed avasid elustiilitalud ehk „küla-

Otepää Vallavalitsus ja
Otepää Külade Ühendus
tänab
kõiki valla kultuurikollektiive, ettevõtjaid, külasid,
talusid ning teisi, kes sellel päeval kaasa lõid.

Talvepealinn osales
sügispealinna tiitli
üleandmisel Narvas

Puka kultuurimaja kultuurikorraldaja Katrin Uffert tervitas sügispealinna talvepealinna poolt
23. septembril oli astronoomilise sügise algus. Traditsiooniliselt saab sügise algusega
Narvast Eesti sügispealinn.
Talvepealinna esindus koosseisus Puka
kultuurimaja kultuurikorraldaja Katrin Uffert
ja Nõuni teenuskeskuse juhataja Kalev Lõhmus käisid Narvat tervitamas.
Sügispealinna tervitasid ka Tallinna, suvepealinna Pärnu ja kevadpealinna Türi
esindused.
Kolme kuu jooksul, 23. septembrist 21.
detsembrini, toimub Narvas palju kontserte,
teatrietendusi, näitusi, erinevaid festivale,
aga ka meelelahutus- ja spordiüritusi.
21. detsembril toimuv galakontsert on sügispealinna kultuuriprogrammi lõpuakord.
Siis annab Narva tiitli üle Eesti talvepealinnale Otepääle.
Monika Otrokova
Foto: Narva Linnavalitsus

Ersade rahvuskongress Otepääl

Karupesa hotellis toimus esmakordselt Eestis 30. septembrist 1.
oktoobrini hõimurahva ersade rahvuskongress, kus osales ligi 20 ersa
delegaati.
Fotol: vasakult: Uralic keskuse juhataja Oliver Loode, ersa maarahva
vanem Boläeń Syreś ja Otepää vallavanem Jaanus Barkala.
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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Head õpetajate päeva!

AMETLIK INFO

Sellel kolmapäeval, 5. oktoobril, tähistas Eesti õpetajate päeva. Õpetajate päev on tähtpäev, mis on ellu
kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks ja selle olulisusele tähelepanu pööramiseks. Eestis koolides tähistati õpetajate päeva juba 1960. aastatel, UNESCO
kehtestas tähtpäeva ülemaailmsena 1994. aastal.
On selge, et õpetajad väärivad tunnustamist, sest
mitte ükski hea kool ei saa olla hea ilma tugevate
õpetajateta. See on kogu koolielu ja selle arengu eelduseks. Otepää vald on õnnelik vald. Paljud väikevallad vaevlevad õpetajate puuduses, kuid meil on kõik
kohad täidetud suurepäraste õpetajatega. Aitäh, teile
head õpetajad, et olete meie koduvallas vaimuvalgust
ja teadmisi jagamas! Otepää valla õpetajate pidulik
vastuvõtt toimub seekord Otepää Kultuurikeskuses
7. oktoobril. Tunnustame aasta parimaid õpetajaid,
soovime ilusaid soove ja kuulame head muusikat.
Enamik inimesi meenutab oma kooliteelt paari
säravat õpetajat, kes on teda parimal moel mõjutanud ning suunanud tegema elus õigeid valikuid
ja saama paremaks inimeseks. Õpetajad on need,
kes õpilasi kõige rohkem mõjutavad. Nad on nagu
majakad, kes meid meie elu kõige tähendusrikkamatesse aastatesse juhivad. Nad suunavad meid turvaliselt mööda takistustest ja karidest. Seega on õpetajatel suur roll selles, mis noorest tulevikus saab. Oleme
siiralt tänulikud neile selle panuse eest!
Tõnn Sarv on väga tabavalt öelnud oma tuntud
tsitaadi: „Tegelikult ei ole üldse võimalik kedagi
õpetada. Õppida jah, see on võimalik, õpetada aga
mitte. Saab üksnes pakkuda ja luua võimalusi, aga
see, kas seda vastu võetakse ja sellest midagi saadakse, on juba igaühe enda teha.”

Otepää Vallavolikogu istungil
22.09.2022
n

Kinnitati Otepää valla 2021. aasta konsolideeritud

majandusaasta aruanne mööndusega, et ei võeta Otepää
Vallavalitsuselt vastutust revisjonikomisjoni aruandes väljatoodud puuduste osas.
n

Algatati Otepää valla üldplaneeringut muutev Püha-

järve külas asuva Neitsitamme katastriüksuse detailplaneering.
n

Kinnitati Otepää valla hankekord.

n

Kinnitati Otepää valla jäätmehoolduseeskiri.

Otepää Vallavalitsuse istungil
27.09.2022
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Ranna tee 1, Ranna tee 3 ja Pühajärve rannapark
kinnistutel Pühajärve rannapargi esinemisala rekonstrueerimiseks.
n

Määrati noortespordi tegevustoetus järgmiselt: 1)

MTÜ Yess 2484 eurot; 2) MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 2084,40 eurot; 3) Otepää Spordiklubi 1954,80
eurot; 4) Jalgpalliklubi FC Otepää 1619,40 eurot; 5) Tartu
Spordiselts “Kalev” 1564,80 eurot; 6) Otepää Rattaklubi
1200 eurot; 7) MTÜ Karupesa Team 1189,80 eurot; 8) Jalgpalliklubi FC Elva 1080 eurot; 9) Otepää Motoklubi 960
eurot; 10) MTÜ Kagu Biathlon 649,80 eurot; 11) sulgpalliklubi Fööniks 630 eurot; 12) Võimlemisklubi “Rütmika” 450
eurot; 13) A.R Pro Ski Team 420 eurot; 14) Mittetulundusühing Tartu Slalom 420 eurot; 15) MTÜ OTI SPORDIKLUBI
120 eurot; 16) Võru Judoklubi REI 60 eurot.

Otepää Gümnaasium tähistab 115. juubelit
Otepää Gümnaasium sai 3. oktoobril 115 aastaseks.
Esimese eestikeelse maagümnaasiumina oli Otepää
jällegi Eestis eestvedajaks ning suunanäitajaks. Uhke
on mõelda, et see sai teoks tänu aktiivsetele kohalikele arvamusliidritele ja rahva tahtele. Otepäälased
soovisid pürgida haridusvalguse poole ning seda
ei suutnud isegi Vene impeerium takistada. Kool
avati rahvaannetuste toel ning juba mõne aastaga
oli kogutud nii palju raha, et suudeti ehitada isegi
uus koolimaja. Huvitav, kas me täna oleksime selleks

SÜNNID
Hanna Maria Velsker
Hans Rasmus Tamm
Henrik Selge 		

6. oktoober 2022

8. september
15. september
16. september

Otepää Maitsed pakuvad piiritut
fantaasialendu
Otepääl menukaks osutunud toidufestival Otepää
Maitsed tuleb taas 6.-16. oktoobril 2022. Sellel
aasta alateemaks on „Iseloov“, erimenüü hinnaks
on 19-29 eurot.
Sel aastal tõuseb Otepää Maitsed esile teiste
samalaadsete ürituste seast sellepoolest, et nagu
maitsete nädala alateemagi "Iseloov" ütleb, siis
Otepääl on kasutatud piiritut fantaasiat roogade
valmistamisel.
Roogade eelmaitsmisel oli näha kokkade ja toidukohtade erinevaid karaktereid ja fantaasialende.
Kõik toidukohad on teinud tublit tööd ja hoiavad
piirkonna toiduelamuste taset kõrgel.
„Tegu on igati tänuväärt sündmusega, lisaks
Otepää headele spordivõimalustele on tuntust
kogunud ka Otepää head restoranid. Otepää Maitsete raames on külalistel hea võimalus taskukohase hinnaga saada osa pakutavast suurepärasest
maitsevalikust,“ ütles Otepää vallavanem Jaanus
Barkala.
„Toidusõbrad saavad külastuskohti valida nii rahakoti kui põnevate maitsete järgi. Kokad on oma
menüüdesse valinud teiste seas hirve- ja veiseliha, seeni, rukkikama, kõrvitsat ja ebaküdooniat,
astelpaju, ploome ja palju muudki põnevat. Ootame kõiki Otepääle nautima maitseid ja imeilusaid

sügisilmasid!“ lisas Otepää Maitsete projektijuht
Mailis Siilbek.
Toidufestivalil „Otepää Maitsed/Iseloov“ osalevad viis piirkonna toidukohta: GMP Pühajärve
restoran www.clubhotel.ee, Ugandi Resto www.
ugandiresto.ee, Pühajärve SPA &Puhkekeskus
www.pyhajarve.com, Sangaste Rukki Maja www.
rukkimaja.ee ja uustulnukana Munaka Resto www.
munakas.ee.
NB! Lauad palume broneerida vähemalt 24 h
ette.
Otepää Maitsed toimub juba kolmandat korda,
eelmistel kordadel külastas toidukohti üle 1000
huvilise.
Otepää Maitsed/Iseloov korraldajaks on Otepää
vald koostöös piirkonna ettevõtjatega, toetavad
Otepää vald, Valgamaa Arenguagentuur PATEE
programmist ja Valgamaa Partnerluskogu LEADER
projektist „ Otepää ettevõtete koostöövõrgustik“,
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse.
Vaata lisa: FB Otepää Maitsed, või Otepää valla
koduleht: www.otepaa.ee.
Monika Otrokova

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

suutelised? Loodetavasti ei pea me seda järele proovima hakkama. Oleme uhked oma Otepää Gümnaasiumi üle ning soovime talle edu, pikka iga, häid
õpetajaid, usinaid õpilasi ning loomulikult palju, palju
õnne väärika juubeli puhul!

Maal elamise päev „Ohhoo Otepää“
Oodatud olid ka kodanike ettepanekuid. Kuna
paljud ettepanekud kattusid, siis on nii mõnedki
mõtted koondatud. Tutvustan järgnevalt tõstatatud
teemasid koos võimalike lahenduste ja kommentaaridega. Tänud kõigile, kes ettepanekuid esitasid ja
kaasa mõtlesid!
1. Piiri tn probleem rohke lume mahutamisega
tänaval. Lumerohketel talvedel on tõepoolest raskusi
lume äramahutamisega kitsastel tänavatel. Ainuke
lahendus on lume äravedu linnast, millega oleme
tegelenud ja tegeleme ka edaspidi.
2. Pühajärve Põhikooli juurde tarvis paberi-papi
konteinerit. Otepääl on korraldamisel uus jäätmeveohange ja rakendumas uus Jäätmeveo eeskiri. Loodetavasti saab see ettepanek lahenduse.
3. Palun võimalust pakendiprügi kottide äraviimiseks otse kodunt, st talude juurest koos muu olmeprügiga. Vastus sama nagu eelmises punktis.
4. Tuleks käivitada turuhoone ja avada turg kohalikele kaupade müüjatele. Vald tegeleb turuhoone
käivitamisega. Koostöös küladega on loomisel MTÜ,
mis hakkab turgu haldama ja eesmärgiks on saada
toimiv kogukonnapõhine taluturg, millest tunnevad
rõõmu nii ostjad kui ka müüjad.
5. Tuleks ehitada kortermaju juurde. Esimene
suur kortermaja on üürimajana valmimas ja kodanike piisava huvi korral on lootust, et arendajatele
muutub ka Otepää atraktiivseks investeerimiskohaks.
6. Ettevõtlusvõrgustik tuleks luua. Vallavalitsuse
eestvedamisel on käivitatud ettevõtjate ümarlaud.
7. Busside sõiduajad olgu nähtavad − kas tabloo
olgu korras (kord töötab, kord ei tööta) või siis olgu
paberile trükitud ja läbi akna nähtavad. Asjalik ettepanek, vallavalitsus tegeleb lahendamisega.
8. Kui lasteaeda ei saa ehitada, siis võiks arendada lasteaiateenust. Otepää on muutunud vägagi
atraktiivseks elukohaks. Tõepoolest napib, eriti sellel
aastal, lasteaiakohti ning sellest tulenevalt on algatatud uue lasteaia ehitamise aktiivne protsess Otepää
linna. Juhul kui suuri ja ettenägematuid takistusi
ei ilmne, loodame, et uus ning kaasaegne lasteaed
valmib 2023. aasta lõpuks.
9. Koolitundide algus hommikul kell 9.00 (vajadusel nn pikapäevarühm hommikul enne tunde 8.009.00). Koolielu on suuresti kooli enda korraldada.

Palun esitada vastavad ettepanekud koolile.
10. Vald võiks aidata „viimast miili“ ehitada maapiirkonnas. Lasteaiatoit mahedaks 20% (siis saab ka
PRIA toetust). Ettevõtluses toetada „Tarku töökohti“ – IT-kool ja IT-ettevõtted fookuses. Eakatele oma
koht kesklinnas. MTÜ-d võiks tasuta saada KOV
ruume! Kahjuks vallal puuduvad rahalised vahendid viimase miili väljaehitamiseks. Uuest aastast on
võimalik liituda aga üle õhu leviva Starlinki väga korralike kiirustega internetiühendusega, mis levib üle
satelliitide ja seda on võimalus kasutada praktiliselt
igas asukohas. Mahetoit on oluline teema, mis väärib
tegelemist. Eakate päevakeskuse arendamise plaan
oli olemas, kuid koroona tõmbas sellele kahjuks
pidurit. Loodame sellega lähiajal edasi liikuda.
11. Üks korralik mänguväljak lastele! Võtke
need kuurid maha või leidke mingi rakendus neile!
Otepää keskväljak on leidnud kiidusõnu ja laste mänguväljak on aktiivses kasutuses. Kuuride teemaga
saab edasi tegeleda siis, kui projekti tähtaeg on lõppenud.
12. Koduhooldus vanuritele on alternatiiv hooldekodule. Otepää vallas toimib aktiivne koduhooldusteenus ja on väga tublid koduhooldustöötajad.
Koduhooldusteenust arendatakse pidevalt edasi.
13. Sooviks madalaid korvpallirõngaid. Et väiksed
saaks ka korvi loopida. Hea ettepanek. Aedlinnas on
olemas eri kõrgusel korvirõngad ja miks mitte neid
ka linna paigaldada. Võtame plaani.

Otepääl toimus hõimurahva ersade
rahvuskongress
On uhke, et ersad valisid oma rahvuskongressi toimumise kohaks just Otepää. Otepää oli kenas ersade
lipuehtes, mis tekitas linlastes põnevust ja uudishimu. Mis lipud ja mille puhul – oli sage küsimus,
mida vallavanemalt küsiti. Otepää on olnud juba
väga ammustest aegadest suurte ja julgete algatuste hälliks. Nagu ajalugu näitab, siis paljud julged
mõtted, mida Otepääl on mõeldud, ongi hiljem
teoks saanud. Usun, et teemad, mida ersade kongressil arutati, osutuvad juba lähitulevikus reaalsuseks.
Venemaa laguneb ning anastatud riigid ja rahvad
saavad vabaks ja sõltumatuks. Hoiame lippu kõrgel,
et ka ersade oma riik ja vabadus tuleksid. Just nagu
Heinz Valk kunagi on öelnud oma surematud sõnad:
“Ükskord me võidame nii kui nii!“.
Kaunist ja värvikirevat sügist!
Jaanus Barkala
Vallavanem

Otepää valla üldplaneeringu kaasamiskoosolekud
Ootame ideid ja ettepanekuid OTEPÄÄ
VALLA ÜLDPLANEERINGU jaoks, et
tagada vallas hea ruumilahendus ja elukeskkond.

Piirkond

Koostatud lahenduse tutvustamiseks ning
ideede ja ettepanekute kogumiseks korraldab Otepää vallavalitsus koostöös Kobras
OÜ-ga kaasamiskoosolekud.

Kuupäev Kellaaeg

Koht

Sangaste, Lossiküla, Tiidu, Lauküla, 06.10.2022 18:00-19:30
Restu ja Risttee küla

Sangaste
kultuurimaja

Puka, Komsi, Kähri, Kibena, Meegaste, Ruuna, Kolli, Plika, Prange ja
Põru küla

10.10.2022 18:00-19:30

Puka
kultuurimaja

Pedajamäe, Pilkuse, Kastolatsi,
Mägestiku küla

19.10.2022 18:00-19:30

Veski spordi- ja
puhkekeskus

Sihva, Arula, Kääriku, Märdi ja
Mäha küla

20.10.2022

Kääriku
spordikeskus

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

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

18:00-19:30

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 20. oktoobril.

6. oktoober 2022

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Ülevaade uuest jäätmehoolduseeskirjast
Otepää Vallavolikogu võttis septembrikuu
istungil vastu uue jäätmehoolduseeskirja.
Eeskirja kehtestamine tulenes vajadusest seni kehtinud eeskirjad pärast omavalitsuste ühinemist ühtlustada, jäätmeseaduse nõuetest ja valla eesmärkidest
edendada jäätmete liigiti kogumist.
Aastaks 2025 peab iga kohalik omavalitsus saavutama olmeliste jäätmete ringlusse võtmise vähemalt 55% ulatuses, 2030.
aastaks juba 60%. Tänane tase on 30%
juures, mis tähendas selget vajadus muuta
tegevusi jäätmete tekkekohal liigiti kogumisel ja kogutud jäätmete käitlemisel.

segaolmejäätmetele jäätmevedajale üle
anda järgmisi jäätmeliike:
biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
(toidujäätmed);
biolagunevad aia- ja haljastujäätmed;
segapakendid;
klaaspakendid;
paberi- ja kartongijäätmed;
suurjäätmed.
Järgnevalt selgitame täpsemalt uute korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide üleandmise korraldust.

Toidujäätmed

Uuest jäätmehoolduseeskirjast tulenevad
jäätmete liigiti kogumise ja nende korraldatud jäätmeveo raames üleandmise
muudatused hakkavad kehtima 2023.
aastal pärast uue jäätmeveohanke korraldamist ning selle võitja selgumist.

Toidujäätmete liigiti kogumise kvaliteedi
tõstmine on riiklik prioriteet, sest liiga suur
hulk toidujäätmeid pannakse täna segaolmejäätmete konteinerisse ning seetõttu ei
ole seda jäädet enam võimalik taaskasutusse suunata.

Jäätmevaldaja on selle kinnisasja omanik,
millel asub suvila, elu- või äriruum ning
ka korteriühistu. Kõigil jäätmevaldajatel
on kohustus liigiti koguda järgmisi jäätmeliike:
1) paber ja kartong;
2) plastid;
3) metallid;
4) klaas;
5) biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed;
6) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja
haljastujäätmed;
8) paber- ja kartongpakendid, plastpakendid, puitpakendid, metallpakendid,
komposiitpakendid, klaaspakendid, tekstiilpakendid;
9) puit;
10) tekstiil;
11) suurjäätmed;
12) probleemtoodetest tekkinud
jäätmed;
13) ravimijäätmed;
14) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed ning olmelise tekkega ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid.

Toidujäätmeid on võimalik oma kinnistul
kompostida ja see on eelistatud tegevus,
sest aitab vähendada jäätmeveokite liiklemist meie teedel ja kõige paremini jäätmeid taaskasutusse võtta. Hajaasustuses
võib toidujäätmeid kompostida aunas või
kompostriga. Tiheasutusalal ja kompaktse hoonestusega aladel on kompostimine
lubatud ainult kinnise kompostriga. Juhul
kui komposteerida ei soovita, tuleb toidujäätmed tiheasutusalal ja kompaktse hoonestusega aladel üle anda jäätmevedajale.
Hajaasustusalal toidujäätmeid jäätmevedajale üle anda ei saa, need tuleb viia ise
nõuetekohasesse kogumiskohta.

Korraldatud jäätmevedu on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele. Seni on
segaolmejäätmeid ära vedanud jäätmevedaja Ragn Sells AS ja ülejäänud liigiti
kogutud jäätmed tuleb ise jäätmejaama
või selleks ettenähtud kogumismahutisse
viia. Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata
jäätmeliike tuleb ka edaspidi ise nõuetekohasesse kogumiskohta viia, kuid uuel
hankeperioodil avaneb võimalus lisaks

Jäätmevaldaja, kes ei anna korraldatud
jäätmeveo raames toidujäätmeid jäätmevedajale üle, loetakse toidujäätmete kohtkompostijaks ja vajadusel teostatakse
ka kontrolli, kas kompostimine reaalselt
toimub. Soovi korral saab kasutada vaheldumisi jäätmete üleandmise ja kompostimise lahendust (nt suvel ja talvel).

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed
Tiheasustusalal ja kompaktse hoonestusega alal asuval jäätmevaldajal on võimalik biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid
kompostida või anda need üle jäätmevedajale. Vedu hakkab toimuma üks kord
kuus toimuvate kogumisringidena ajavahemikus 1. aprill kuni 30. november.
Hajaasustusalal tuleb aia- ja haljastujäätmed kohtkompostida või kui seda
ei soovita, siis viia ise nõuetekohasesse
kogumiskohta. Kompostimiseks võib bio-

Avalik kiri Otepää
Vallavalitsusele
Kuhu soovib Otepää turiste
suunata turismiinfo saamiseks?
Otepääle sissesõiduteedel olevatel stendidel turismiinfokeskuse külastajate suunamisest valele aadressile (Tartu mnt 1) olen rääkinud turismiinfokeskuse
infospetsialistidele ning esitanud selle probleemi
volikogu istungitel päevakorrapunktis "Vallavalitsuse
informatsioon". Seda alates TIK kolimisest uutesse
ruumidesse aadressil Lipuväljak 13.
Loe lisaks: Otepää Turismiinfokeskus avas uksed
uues kohas 20. detsembril 2020. www.otepaa.ee/
uudised-ja-teated/-/asset_publisher/FwSkF1dZ-

q8EO/content/otepaa-turismiinfokeskus-avas-uksed-uues-koh-1

lagunevate aia- ja haljastujäätmete puhul
kasutada aunkompostimist või kompostrit
olenemata jäätmevaldaja asukohast.

Segapakendid
Segapakendeid peavad jäätmevedajale
üle andma kõik jäätmevaldajad ning seda
saab teha nii konteineri kui ka kogumiskotiga. Kogumiskoti eest ei pea eraldi
maksma ja neid saab jäätmevedajalt. Uus
kogumiskott jäetakse graafikujärgsel veopäeval kokkulepitud kohta. Segapakendite jäätmevedajale üleandmise eest eraldi
tasu maksta ei tule.

Klaaspakendid
Korterelamutega hoonestatud kinnistutel on võimalik klaaspakendeid jäätmevedajale üle anda. Äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus klaaspakendeid tekib, tuleb
need jäätmevedajale üle anda. Suvila või
elamuga hoonestatud kinnistutel tuleb
klaaspakendid ise viia nõuetekohasesse
kogumiskohta (korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud avalikesse kogumismahutitesse
või jäätmejaama).
Klaaspakendid saab vedajale üle anda
konteineriga ja üleandmise eest eraldi
tasu ei võeta.

Paberi- ja kartongijäätmed
Korterelamutega hoonestatud kinnistutel
tuleb paberi- ja kartongijäätmed üle anda
jäätmevedajale. Äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus vastavat jäädet tekib, tuleb need
samuti jäätmevedajale üle anda. Paberi- ja
kartongijäätmete üleandmise eest eraldi
tasu maksta ei tule.
Suvila või elamuga hoonestatud kinnistutel tuleb paberi- ja kartongijäätmed viia
selleks ettenähtud avalikesse konteineritesse, mis on korraldatud jäätmeveo osaks.
Jäätmevedaja paigutab selleks vajalikud
konteinerid ja üleandmise eest eraldi tasu
maksma ei pea.

Suurjäätmed
Jäätmevedaja teostab suurjäätmete vedu
jäätmevaldaja tellimuse alusel kogumisringidena. Kogumisringid hakkavad
toimuma iga kahe kuu tagant. Suurjäätmete üleandmine vedajale toimub tasu
eest ja ei ole kohustuslik, mistõttu soovi
korral võib need jäätmed jätkuvalt ise
jäätmejaama või muusse nõuetekohases-

Lubadused on olnud info vastavusse viia. Vähemalt enne 2021. aasta suvehooaega. Olukord jäi
muutmatuks. Uuesti tõstatasin teema volikogus
küsimusena vallavanemale. Lubadus oli optimismi
tõstev, aga ... kahjuks tulemuseta.
Uuesti tõstatasin teema 20. aprillil toimunud kohtumisel ettevõtjatega, mille kutsus kokku vastselt
ametisse kinnitatud ettevõtlus- ja arendusteenistuse juhataja Riina Savisaar.
Saatsin Riina Savisaarele igaks juhuks ka e-kirja
28. aprillil 2022 küsimusega, et millal sissesõiduteedel avalik info turismiinfokeskuse asukohaga õigeks
muudetakse.
29. aprillil saatis ettevõtlus- ja arendusteenistuse
juhataja mulle vastuse: "Teie kommentaar stendide kohta on fikseeritud (20.04 kohtumise) memos
turismitaristu ja info korrastamise all. Kahjuks on see
olnud probleem pikemat aega ja seega sain sellest

se kogumiskohta viia.

Kogumismahutid ja
tühjendamissagedus
Jäätmevedajalt saab konteinerit rentida
või osta, kuid see ei ole kohustuslik. Jäätmete kogumiseks võib edasi kasutada
endal olemasolevaid nõuetele vastavaid
konteinereid. Samuti võib kasutada teistelt ettevõtetelt renditud nõuetele vastavaid mahuteid või osta sobiv mahuti.
Segaolmejäätmete kogumismahutite
minimaalne tühjendamissagedus on:
• tiheasustusalal ja kompaktse hoonestuse alal vähemalt üks kord 4 nädala jooksul;
• hajaasustusalal vähemalt üks kord 12
nädala jooksul;
• tiheasutusalal ja kompaktse hoonestuse
alal asuval jäätmevaldajal, kes on nõuetekohaselt rakendanud toidujäätmete
üleandmise või kompostimise ning segapakendite kogumise, on võimalik vallavalitsuse nõusolekul anda segaolmejäätmeid
üle üks kord 12 nädala jooksul.
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmete
mahuteid tuleb tühjendada vähemalt üks
kord kahe nädala jooksul, vältides konteinerite ületäitumist ja ebameeldiva lõhna
levikut. Talveperioodil on (01.10-30.04) on
lubatud rakendada tühjendussagedust üks
kord nelja nädala jooksul.
Muude jäätmeliikide mahutite tühjendamine või kogumiskoti äravedu toimub
vastavalt jäätmevedajaga kokkulepitud
graafikule. Soovitatav on võtta kasutusele suurem mahuti, mis võimaldab kasutada harvemat tühjendussagedust. Vältida
tuleb mahutite ületäitumist ja sellega kaasnevate häiringute teket.
Kogumismahutite kasutamisel saavad
lähestikku paiknevad jäätmevaldajad
teha koostööd ehk kasutada ühismahuteid. Ühismahuti kasutamine võimaldab
mahuti paigutada sobivaimasse asukohta,
jagada mahuti kulusid kasutajate vahel ja
vähendada ka jäätmeveoki liikumisvajadust. Ühismahuti kasutajate arv ei ole
piiratud ja seda võib kasutada kõikide
jäätmeliikide osas, mida saab mahutiga
koguda. Ka lähestikku asetsevad korteriühistud saavad ühismahutit kasutada.
Ühismahuti kasutamiseks tuleb esitada
vallavalitsusele vastav taotlus.

Korraldatud jäätmeveost vabastamine
Vabastust korraldatud jäätmeveost on või-

kiiresti informeeritud ning aadressi muudatus
stendidel on juba töös. Loodame, et peagi on TIK
aadressi info jälle õige.".
Suvi on praktiliselt läbi, detsembris 2022 saaks
juba kaks aastat Otepää Turismiinfokeskuse kolimisest uuele aadressile. Lootusest, mida mainis vastuses Riina Savisaar, on saamas lootusetuse tunne,
sest TIK asukoht 18. septembril 2022 on stendil just
selline, nagu manuses oleval pildil. Usun tõesti, et
on põletavamaid probleeme majanduses, aga info
kaasajastamine on parim ning samas vähekulukas,
mida saame turismiettevõtjaile ja Otepää külastajaile
kiirelt pakkuda.
Rahvusvahelise tuntusega spordi- ja turismikeskuses, nagu Otepää on, peaks viidamajandus olema
heas korras!
Mare Raid
Otepää vallavolikogu liige

malik taotleda kuni kaheaastaseks perioodiks ja selleks tuleb vallavalitsusele esitada
põhjendatud taotlus. Korraldatud jäätmeveost vabastust on võimalik saada ainult
juhul kui kinnistu on täiesti kasutuseta.
Näiteks kinnistu vähene kasutamine või
kinnistule viiva sissesõidutee halb seisukord ei oma vabastuse andmisel tähtsust.
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist
ei ole edaspidi võimalik taotleda ajutiselt,
sh talvekuudeks.
Otepää valla uus jäätmehoolduseeskiri on
leitav valla kodulehelt jäätmemajanduse
alamlehelt. Kodulehel avaldatakse peagi
ka jäätmete liigiti kogumise ja kompostimise juhendid. Jäätmete äraveo hinnad
selguvad peale riigihanke läbiviimist. Jäätmeveohanke võitjate selgumisel viiakse
läbi ka uut korraldust puudutavad infopäevad. Infopäevade toimumise teave
avaldatakse valla infokanalites.

Otepää Naisselts ootab
kandidaate valla aasta
isa nimetusele
Aasta isa aunimetust antakse igal
aastal isadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale, kelle peres
kasvab laps või lapsed, kes saavad
kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja
õpetust.
Aasta isa avaldusel palume märkida
kandidaadi ees- ja perekonnanimi,
elukoht, töökoht ja amet, laste arv,
vanused ja nimed ja lühiülevaade
kandidaadi elust. Avaldusi saab esitada kuni 25.10.2022.
Avaldused palume saata e-posti
aadressil: vald@otepaa.ee või tuua
Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak
13.
Aasta isa avalduse saab Otepää
valla kodulehelt www.otepaa.ee
rubriigist Elanikule -> Otepää tunnustab -> Aasta isa. Otselink: www.
otepaa.ee/aasta-isa
Aunimetuse “Otepää valla aasta
isa” väljaandmise eesmärk on väärtustada isa ja isadust, tunnustada
mehe rolli laste kasvatamisel.
Aasta isa tiitlit annab välja Otepää
Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsusega.
Monika Otrokova

Vastus avalikule kirjale
Otepää sissesõiduteede välistendid on hetkel kujunduses
Olen Otepää Vallavalitsuses tööl alates märtsi
lõpust. Aprillis toimunud koosolekul kaardistasin antud probleemi ning alustasime selle
projektiga.
Kaardistasime välistendide asukohad, seisukorra, koostasime lähteülesande, viisime
läbi hanke ning hetkel kujundatakse stende.
Riina Savisaar
Ettevõtlus-ja arendusteenistuse juhataja
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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
14. oktoobril kell 19:00 Otepää kultuurimajas Vana Baskini
Teatri etendus „UUS PEATÜKK“. Neil Simoni Uus peatükk
(originaalpealkiri Chapter Two) jõuab Eesti lavadele esmakordselt. Tegemist on kuulsa USA näitekirjaniku ühe
enimmängitava näidendiga. Uus peatükk on tugevalt autobiograafiliste sugemetega romantiline komöödia, mis
tugineb Neil Simoni enda armumise loole. Lavastaja: Erki
Aule, Kunstnik: Elisa Sinisalu Osades: Lauri Liiv, Tarvo
Krall, Külli Reinumägi, Kaili Närep. Etenduse kestvus: 2 h ja
20 min (koos vaheajaga). Pilet 22 €/ 20 € (Sooduspilet kehtib õpilastele, tudengitele, pensionäridele). Piletid müügil
Piletilevi.ee, Piletimaailm.ee ja Otepää Kultuurimajas.
20. oktoobril kell 11:00 Otepää kultuurimajas kogupereetendus
„Tunded udus”. Erinevatest tunnetest räägib laval Ivar Lett
(„Sõna ja Tants” ). Nii suurtel kui väikestel tekib mõnikord
olukordi, kus me peame tõtt vaatama mingisuguse hirmuga, on see siis meie kujutluse vili või mingi tõeline juhtum.
Hirmul on suured silmad! Aga kas kõik on ikka päris nii,
nagu me tihti olukordi näha tahame või ette kujutame?
Kuidas võib hirm ka meile abiks olla? Koos lastega leiame
võimalusi, kuidas oma kartustega hakkama saada. Teeme
seda läbi olukordade, mis antud hetkel ka meid ennast
puudutavad. Lastepäraselt, kõrvutades ka reaalsust – ilma
hirmuta! See on lugu sõprusest, hoolivusest ja julgusest.
Pileti hind 4 €. Etendus sobib kogu perele. Kestvus 45 minutit. Kohtade broneerimine 5662 6481 Merle või merle.
soonberg@otepaa.ee. Võimaliku suure huvi korral oleme
valmis ka teiseks etenduseks samal päeval.

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo Marina Pulver +372 530 08 226

8. oktoobril kell 13.00 Sangaste kultuurimajas Eakate päeva
tähistamine. Vestlusringi ning ühislaulmist veab eest
VOLDEMAR KUSLAP. Kaetud on kohvilaud. Sündmuse
korraldab MTÜ Rukkilill. Lisainfo Sirje 58005798

O T E P Ä Ä
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Lastekirjanikud Otepääl
22. septembri keskpäeval kogunesid
Otepää gümnaasiumi aulasse 2.-4.
klasside õpilased nii gümnaasiumist
kui Pühajärve põhikoolist. Üleriigiline
kirjanike tuur „Sõnaränd“ tõi raamatukogude aastal Otepääle lastekirjanikud, keda omavahel seovad lasteajakirjad. Nii seisidki laste ees „päris
elus“ kirjanikud – Kätlin Vainola,
Kadri Hinrikus ja Ilona Martson.
Kirjanik teeb sageli paljusid asju
– kirjutab, toimetab, tõlgib, kohtub
lugejatega. Ilona Martson on lasteajakirja Täheke peatoimetaja. Ajakiri
on juba 62 aastat vana. Esimese
Tähekese kaanel oli muhu rahvariides tüdruk, täheke rinnas. Selle järgi
saigi ajakiri oma nime. Ajakirja rubriigis „Postipaun“ on aegade jooksul
oma esimesi luuletusi, jutte ja joonistusi avaldanud paljud tänapäeva
tuntud inimesed. Täheke on olnud
mitmete lasteraamatute sünni juures
– seal on ilmunud nendest esimesed
lood. Näiteks võib tuua „Klaabu“,
„Sipsik“, „Londiste“, „Naksitrallid“,
Petra lood“, „Kaka ja kevad“ jt. Arvukate võistluste hulgas, mille Täheke
on korraldanud, on kõige populaarsemaks saanud jubejuttude võistlus,
mille lood on ka kolmes kogumikus
ilmunud.
Kätlin Vainola on veidi vanematele

lastele mõeldud Hea Lapse peatoimetaja ja ka ligi paarikümne lasteraamatu autor. Hea Laps hakkas ilmuma
1994. aastal. Neil on kolm aastat
olnud esikaane joonistamise võistlus
ja võitja töö on uue numbri esikaanel. Ajakirja jaoks on kujundus väga
tähtsal kohal – seda võib võrrelda
kleidi, soengu või ülikonnaga. Kõige
enam armastavad lapsed ajakirjast
lugeda loodusest ja loomadest. Saime
esimestena kuulda lugu „Kanakull
elutoas“ oktoobrikuu ajakirjast.
Kadri Hinrikus oli umbes 25 aastat
televisioonis uudiste toimetaja ja
diktor, enne kui lõplikult käe lastekirjandusele andis. Talt on ilmunud
16 raamatut, viimane „Vennalikud
lood“ sellel aastal. Tema raamatuid
iseloomustab südamlikkus ja soe
huumor. Vaatamata rasketele teemadele (koolikius, surm, lahkuminek) on
need siiski optimistlikud ja pakuvad
noorele lugejale tuge. 2019. aastast on
ta ka Tähekese toimetaja.
Peale esinemist sai külalistele küsimusi esitada. Tunti huvi, kui palju
inimesi üldse ajakirja valmis saamise
heaks töötab, kui palju aega võtab
ühe ajakirja tegemine ja kas on võimalik kirjutada korraga mitut raamatut. Viimasele küsimusele vastas
Kadri Hinrikus, et tema kirjutab raa-

Kadri Hinrikus, Ilona Martson ja Kätlin Vainola
Otepää Gümnaasiumis
matuid ikka ükshaaval, peas on üks
asi korraga.
Mälestuseks kohtumisest sai iga
laps järjehoidja ja ühe ajakirja omal
valikul – kas Tähekese või Hea Lapse.
Mõlemad ajakirjad said kindlasti
juurde lugejaid. Me kõik saime tuttavamaks toredate toimetajate-kirjanike ja ajakirjade teekonnaga meie

Puka kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +372 555 33 564
7. oktoobrini Lemmikloomade fotokonkurss "NUNNUD
JA LÕBUSAD". Pildista oma lemmiklooma ja VÕIDA !
Lisa enda lemmikloomapilt PUKA KULTUURIMAJA FB
lehele selle postituse alla: https://www.facebook.com/..
./a.35667570.../3969723423132498/
8. oktoobril kell 10.00 Puka kultuurimajas PUKA MALE
MINITURNIIR "KIRJU SÜGIS". Osaleda võivad kõik soovijad. Registreerimine kell 9.45 Puka Kultuurimajas. Turniiri
viib läbi Pille Jants. Info tel: 555 33 564
8. oktoobril kell 12.30 Puka kultuurimaja pargis KÕIKIDE
KOERTE NÄITUS "PUKA MATSUKAS 2022". Sügisene
külapäev on iga-aastane Puka küla tähtsündmus, kuhu on
oodatud kõik praegused ja endised Puka küla elanikud,
nende sugulased ning sõbrad. Külapäeva raames toimub
traditsiooniline Puka SÜGISLAAT ja RAHVUSVAHELISE
LOOMAKAITSEPÄEVA tähistamine. Puka Kultuurimaja
korraldab koerte MATSH SHOW – mitteametliku koerte
näitust, kus neljakäpalised näitavad oma parimaid oskusi. See on koerte näitus, millest võivad osa võtta nii
tõukoerad, kui ka segaverelised koerad. Koera saab registreerida näitusele siit: https://docs.google.com/.../1d4tQXGIv4k1kX1iKkVF9x2m.../edit Koera saab registreerida
ka kohapeal (10 € ) Puka Kultuurimaja pargis kell 11.30
- 12.00. INFO: 555 33 564 korraldaja Katrin Uffert

Maal elada on vahva!
24. septenbril osalesid meie noored
Ohoo Otepää ja Maal elamise päeval.
Meie noored on kindlalt seda
meelt, et maal on vahva! Vahvad on
nad ise ka tõesti! Reede õhtul poole
ööni käis aktiivne ettevalmistus ja laupäeval – voilaa, valmis! Heategevuslik
loterii, kus oli võimalik võita nii vanaemade hoidiseid kui üht, teist muud
toredat, toetas Umani piirkonna
noorte lauamängude ostmise fondi.
(Nädal hiljem saime suure, suure
kotitäie komme ning lauamänge
saata Ukraina poole teele. Ikka neid
komme mis endilegi meeldivad ja
ikka neid mänge, mida ka endil mängides vahva on.)
Kohviku külastajate kiituse pälvisid nii Andra vanaema retsepti järgi

küpsetatud vahvlid kui kogu muu
kohvikukaup. Uudistamist väärisid
vingelt keerdus porganditegelased,
mis rõõmsalt nii mõnegi mudilasega
koju kaasa läksid. Tõeliselt tore päev!
25. septembril avasid uue hooaja
Otepää Valla Külade Mängud.
Seekord disc golf. Kes esimest korda
disc golfiga sinasõprust sobitamas, kes
juba vanem ja natuke suurem sõber!
Aga uus kogemus ja tiimitöö on kõike
seda väärt. Võidukarikad tõid koju
nii noorte kui ka külade arvestuses
Amdra, Eva Lotta, Hanno Henri,
Madis, Sten ja Tauno.
Päikeselist sügise jätku!
MarikaViks
Foto: Valju Aloel

8. oktoobril kell 15.00 Puka kultuurimajas TSOORU
KÜLATEATRI ETENDUS "PULMAD LISANDIGA". Etendus
"Pulmad lisandiga" on järg etendusele "Oi kala kalake". Pilet
5 €. Piletid saab osta alates kella 14.45.
8. oktoobril kell 10.00 - 15.00 PUKA SÜGISLAAT ja NUNNUDE
JA NALJAKATE AIASAADUSTE NÄITUS.Ootame kõiki
Puka Sügislaadale kauplema ja ostlema ja osalema Puka
nunnude ja naljakate aiasaaduste näitusel. Laadale registreerimine tel: 555 33 564 Katrin Uffert
8. oktoobrini Puka Kultuurimajas Liisi Lukki joonistuste näitus. Liisi Lukk on sündinud 1977. aastal Tallinnas. 2000.
aastal lõpetas kunstnik Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti
eriala. Vabakutselisena on kunstnik jätkanud küljendamise
ja kujundamise tööd. Kohapeal on võimalik osta Liisi Luki
illustratsioonidega postkaarte. Lisainfo: kultuurikorraldaja
Katrin Uffert, tel. 5553 3564.

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +372 534 65 648

27. oktoobril kell 19.00 Nõuni kultuurimajas VABARIIGI
PILLIMEHED JUHAN UPPIN & MARTIN ARAK. Pääse
10 €. Kohapeal 15 €.
Rait Ruukeli mälestusnäitus "LÕVISÜDA"

Keeni
Põhikool-Lasteaed Kratila Naerukrattide rühm pidas 21. septembril suve lõpupidu.
Koos lastega küpsetati pannkooke ja mängiti
lõbusaid mänge. Lapsed
aitasid mõõta taignasse
vajalike ainete koguseid
ja õpetajad ning õpetaja-abi küpsetasid.
Kogu rühma täitis mõnus
pannkoogilõhn. Kooke
söödi õpetaja Ülle õunamoosiga. Kõik said kõhu
täis ja meele rõõmsaks.

lugemislauale.
Kohtumise korraldas Otepää Linnaraamatukogu koostöös Otepää
Gümnaasiumiga.
Kohtume raamatukogudes!
Ly Haaviste
Pühajärve vanemraamatukoguhoidja
Foto: Kadri Orav
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Kus Pühajärv ja rohetavad nõlvad,
seal aastasadu püsinud üks paik,
mis tarkust jaganud on mitmel põlvel,
kust ajalukku mitmedki on läind.
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Palju õnne sünnipäevaks!

See maja kingib võtme tulevikku,
kui vastu võtad kõik, mis pakub ta.
Ja kui ka kooliaeg jääb selja taha,
ta mällu sügavalt jääb püsima.
Tunnen uhkust oma kooli üle
ja mõistan, et on vaja õppida.
Luban hoida oma kooli nime
ning kiidan sind, mu kool ja Otepää.
Tunnen uhkust oma kooli üle
ja mõistan, et on vaja õppida.
Luban hoida oma kooli nime
ning kiidan sind, mu kool ja Otepää.
Otepää Gümnaasiumi hümn aastast 2002.
Viis: Toomas Voll, sõnad: Ly Kuningas

Otepääl roheliste nõlvade taga,
asub suursugune valge koolimaja.
See maja on rõõmust pungil ning sel tuksub süda,
vahetevahel on kosta ka müra.
Maja täis on õpilasi noori,
kõik hindavad enda imelist kooli.
Tarkusi jagavad abivalmid õpetajad,
kes teevad kõik selleks, et igaühest saaks lõpetaja.
Kõigil meil täna põhjus on juubeldada,
kooli vanust aasta võrra saame suurendada.
115 juubel ja suursugune number on kätte jõudnud me koolil,
täna istub me kool ise sünnipäeva toolil.
Otepää Gümnaasium jääb alatiseks püsima siia,
		
kus on selle koht,
seda ei varitse mitte ükski oht.
Me hinge jääb alati koolimaja hääl,
me südames on ning sinna ka jääb.
Carl-Andre Wulff (XII klass)

Rihanna Väärsi, 8a. klass

OG 115. aastapäeva raamatu kaanepilt

Foto: Valju Aloel, kujundus TT Print

Väärikas vanuses Otepää Gümnaasium
3. oktoobril tähistab Otepää Gümnaasium
Eesti vanima eestikeelse maagümnaasiumina oma 115. sünnipäeva. See oli Vene impeeriumis väga erakordne, et nii väikeses kohas
nagu Otepää suudeti juba 1907. aastal avada
eestikeelne progümnaasium. Eestvedaja oli kooliseltsi juht Gustav Wulff, temaga
koos rajasid selle kooli ka teised kohalikud aktiivsed inimesed ning lapsevanemad,
kes oma lapsed uude kõrgemasse kooli tõid,
kuigi koolis oli õppemaks ning enne 1909.
aastat puudus koolimaja. Rendipindadel 42
õpilasega alustanud kool on näinud erinevaid riigivõime, Eesti riigi sündi ja okupeerimist, tegutsenud 1930. aastatel isegi õigusteta gümnaasiumina, ühendatud 1944. aastal

algkooliga, kandnud mitukümmend aastat
Otepää Keskkooli nime ning olnud viimased
25 aastat taas gümnaasium.
Meie koolil on väärikas minevik, siin on
õppinud palju tublisid õpilasi ning jaganud teadmisi palju silmapaistvaid õpetajaid. Lisaks õppimisele on tegeletud muusika, koorilaulu, rahvatantsu, spordi, näitemängu, kodu-uurimise ja palju muuga. Koolimaja
on aja jooksul laienenud ning õppetingimused on kogu aeg paranenud: peamaja sai sel
aastal 61-aastaseks, algklasside korpus avati
2000. aastal ning spordihoones algas 19.
õppeaasta.
Viimased õppeaastad on olnud erilised kõigile koolidele. Kogu koolipere on

korduvalt pidanud toime tulema piirangute ja distantsõppega, mis on ehk ka koolikaaslaste ja koolimaja väärtust rohkem esile
toonud. Minevikust on mõndagi kaasa võtta
ja õppida, seda enam, et kooliharidust hakati
Otepää kandis talurahvale esmakordselt
andma juba 1686. aastal. Me ei saa minevikku unustada, kuid oleks väga hea, kui hindaksime ka seda, mis meil on praegu olemas.
Varsti on seegi ajalugu.
Palju õnne kooli sünnipäeva puhul!
Heivi Truu,
Otepää Gümnaasiumi ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja

Südamlikud tervitused
Otepää Gümnaasiumist!
Kas pole tore, et igal aastal oktoobrikuu lähenedes, kui rohetavad nõlvad kattuvad lehekullaga, täitub meie koolimaja ootusäreva
saginaga. Kõik koolipere liikmed, olgu nendeks siis alles kooliteed
alustanud koolijütsid, lõpusirgele suunduvad abituriendid või väärika tööstaažiga õpetajad, panustavad ühiselt meile olulise traditsiooni,
kooli sünnipäeva õnnestumisse.
Käesoleval nädalal tähistame eriilmeliste sündmuste ja ettevõtmistega juba kooli 115. juubelit. Sünnipäevanädala tegevused lõpetame pidulikult 8. oktoobril meeleoluka vilistlaste peoga. See on meie
ühine ja väärtuslik kokkusaamine, et kohtuda vanade koolikaaslaste ja õpetajatega, heita pilk minevikku ning rõõmustada saavutuste
üle. Loodame, et kõigi osaliste kaasabil võime taaskord ühe värvika
peatüki kooli ajalooraamatusse lisada.
Oleme õnnelikud, et saame kanda Eesti esimese eestikeelse
maagümnaasiumi tiitlit ning oleme tänulikud kaasteelistele koolielu
hoidmise ja väärtuste edasikandmise eest. Meie edu üheks võtmeks
on kvaliteetne haridus ning majatäis õpetajad, kes oma tööd suure
pühendumusega teevad. Headeks eeskujudeks nende paljude seast
on äsja Otepää Gümnaasiumi Aasta õpetaja tiitliga tunnustatud

klassiõpetaja Tiie Jaaniste ning keemia- ja füüsikaõpetaja Mariana
Naaber. Erilist uhkust tunneme ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja Heivi
Truu üle, kes pälvis meie piirkonna kõrgema, Valgamaa aasta õpetaja 2022 tunnustuse.
Võime olla rahul, et meie kooli tegemistes löövad kaasa nii lapsevanemad, vilistlased kui erinevad koostööpartnerid. Eriti kõrgelt
hindame UMP-Kymmene Otepää Vineeritehase järjepidevat tuge
tehnoloogiatundide puidumaterjaliga varustamise eest ning ettevõtja Siim Kalda iga-aastast panust auhindadesse, millega premeeritakse õpilaste omaalgatuslike võistluste parimaid. Oleme tänulikud,
et Otepää Vallavalitsuse toel oleme saanud teostada õpikeskkonna
parendustöid ning kutsunud ellu gümnaasiumiõpilasi motiveeriva
õpilasstipendiumi.
Oleme veendunud, et just koostöiselt ja üksteist toetades sünnivad head lahendused, mis tagavad haridustraditsiooni jätkumine meie
koolis! Aitäh teile, head õpetajad, õpilased, lapsevanemad, vilistlased,
kooli töötajad, koostööpartnerid ja kogukond!
Meeleolukat Otepää Gümnaasiumi 115. aastapäeva!
Maire Murumaa
direktor

Otepää Gümnaasiumi direktor Maire Murumaa
kooliaktusel kõnet pidamas
Foto Valju Aloel
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Aasta õpetajad viimasel
viiel aastal
2018. aasta (Otepää vallas)
Tiie Jaaniste – klassiõpetaja
Rita Arik – eesti keele ja kirjanduse õpetaja

2019. aasta (Otepää vallas)
Kaire Ojavee – klassiõpetaja (lapsevanemate poolt
esitatud)

2020. aasta (Otepää vallas)
Heivi Truu – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kaidi Palmiste – matemaatikaõpetaja
Eve Eljand – muusikaõpetaja

2021. aasta (Otepää vallas)
Marika Paavo – eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Rita Arik – eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Annika Batakcioglu – tugiisik

2022. aasta (Otepää vallas)
Mariana Naaber – keemia- ja füüsikaõpetaja
Tiie Jaaniste – klassijuhataja

2022. aasta (Valga maakonnas)
Heivi Truu – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja;
aasta põhikooliõpetaja nominent, aasta gümnaasiumiõpetaja, Valgamaa aasta õpetaja

Gümnaasiumi kuld- ja
hõbemedaliga lõpetanud
2018
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2022
2022
2022
2022

hõbemedal 		
hõbemedal 		
hõbemedal 		
kuldmedal		
kuldmedal		
hõbemedal		
hõbemedal		
kuldmedal		
kuldmedal		
hõbemedal		
hõbemedal		

Linda-Marie Urke
Mirjam Leopard
Katre Krüünvald
Liisi Kukk
Marit Maribel Pulles
Bärbel Moros
Enelin Terav
Uku Sau
Annabel Urm
Helen Hein
Kreete Kuusk

Mõtteid oma koolist
Kui oma koolist mõtlen ma,
siis pähe tuleb ainult head.
On suur ja valge maja ta,
kus õpilastel tarkust täis on pead.
Otepää Gümnaasium suur ja lai –
1907 temast progümnaasium sai.
Meil on suur ja ilus aula,
kus koorid saavad imeliselt laulda.
Meie koolis on palju toredaid õpetajaid,
kes õpetavad algklassilapsi kui ka lõpetajaid.
Õpetajad näitavad meile õiget suunda,
et saaksime oma elu paremaks muuta.
Väga hea, et saan Otepää Gümnaasiumis õppida,
sest teises koolis ei kujutaks ennast ette ma.
Täname õpetajaid, kes meile tarkust jagavad
ja meile kindla ning hea tuleviku tagavad.
Simmo Vernik (IX b klass)
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Aasta õpetaja 2022 HEIVI TRUU
– naine nagu orkester
Igal aastal tunnustatakse koolikollektiivis
rohkem silma paistnud pedagooge. Kuigi
tänapäeval võib öelda, et juba õpetajaks
olemine on ise tunnustust väärt tegu, eristub
ikka mõni neist suurest massist.
Õpetaja Heivi Truu on meie kooli väärtuste kandja, õpilastele pühendunud suurepäraste teadmistega kaasteeline ning kogukonna kultuuri- ja ajaloopärandi hoidja. Tema
klassiruum on sisustatud kõikvõimalike kaartide, atlaste, piltide, raamatute ning pisivahenditega, mis toetavad õppesisu mõistmist.
Pidevas kasutuses on digivahendid, mille toel
uuritakse vanu arhiividokumente, vaadatakse õpitava ilmestamiseks filme või analüüsitakse mõnda sündmust. Ta kaasab oma
tundidesse põnevaid külalisi ja viib õpilasi õppekäikudele nii kohalikesse asutustesse
kui kaugemale. Ta väärtustab iga õppijat.
Heivi Truu on aktiivne kogukonna liige,
kes peab oluliseks õpilaste kaasamist kõikidesse piirkonna tegemistesse, olgu selleks siis
koristustalgud, tähtpäevad, kodanikupäev,
ajarännakute läbiviimine või siis kodukoha ajaloo uurimine. Tema ainetunnid on täis
arutelusid koolis, kogukonnas ja ühiskonnas
toimuvast. Sealjuures on õpetaja ka ise aktiivne õppija ja suunab oma õpilasi samuti uusi
teadmisis omandama ning ennast arendama. Ta tunnustab õpilasi õnnestumise korral,
kuid samas oskab delikaatselt ja õpilast
kahjustamata tähelepanu probleemkohtadele suunata.

Õpetaja Heivi on hinnatud kolleeg, kes
omab ainealaseid suuri teadmisi ning pakub
õppijatele arenguks mitmekülgseid võimalusi. Tema ainetundidesse on kaasatud erinevatel teemadel kogemusi jagama kooli vilistlased, lapsevanemad ja kogukonna liikmed. Ainealaste pädevuste toetamiseks teeb
aineülest koostööd teiste õpetajatega ning
leiab võimalusi lõiminguks. Murede korral
püüab lahendusi leida kolleege kaasates või
tugispetsialistide ja vanematega õpilasele
parema toe pakkumiseks võimalusi otsides.

Heivi Truu on Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liige, Tartu
Ülikooli Kammerkoori laulja, Otepää naisrahvatanturühma klaverisaatja, EELK Valga
Praostkonna koguduse vabatahtlik organist,
mälumängur, erinevate raamatute kaasautor, kaaskoolitaja Tallinna Ülikoolis, Otepää
piirkonna ajaloo talletaja- keskväljaku infotahvlite autor.
Maire Murumaa,
OG direktor
Foto: Toomas Palmiste

Võti tulevikku
Meie õpilasi saadab õpingute jooksul
kooli hümnist pärit motiveeriv mõte:
„Otepää Gümnaasium kingib võtme
tulevikku.“ Emakeelepäeval mõtisklesid tollased abituriendid, praegused
värsked vilistlased selle üle, missugune on võti, millega tulevasi elutee uksi
avada.
„Otepää Gümnaasium – see esimene
eestikeelne maagümnaasium on nii
kalliks saanud, et lausa hirmutav on
mõelda, et ühel päeval ta mind õpilasena oma seinte vahele enam ei oota.
Küll aga vilistlasena. Ometi on see
kool andnud mulle rohkem, kui endale
teadvustada suudan. Siit saadud baasharidus on üks olulisemaid asju minu
tulevikuks. Tänu nendele inimestele, kellega koolis kokku puutusin, olen
ma kasvanud inimesena: muutunud
empaatilisemaks, õppinud paremini
tundma nii ennast kui kaaslasi. Kuid
koolist olen kaasa saanud ka füüsilist kaasavara – mitmeid häid sõpru. Tänu Otepää
Gümnaasiumile olen ma kasvanud isiksusena, saanud väärt teadmisi ning enda kõrvale
häid kaaslasi. Just selle tõttu julgengi kinnitada, et minu kool kingib mulle tulevikuvõtme.“
Helen Hein

„Tähtpäevadel seda koos koolikaaslastega
aulas lauldes on ikka uhke tunne küll, et olen
just Otepää Gümnaasiumi õpilane. Meie
koolis on võimalus valida erinevate võtmete ehk moodulite ja valikainete vahel teed
tulevikku. Minu jaoks on kodukoha väärtustamine ja hoidmine kõige tähtsam. Just
kodu lähedal olevate küllaltki laiade valikute pärast olen jäänud oma kooli. Otepää
Gümnaasiumi pesast lendan välja võtmega,
mis viib tulevikku ja laialdastele avastusmaadele.“
Ragne Jaama

Lõpetajad 2022
„Kui laps on oma kodu peegel, siis minu
kool on olnud nagu suunamudija. Ta on
andnud mulle teadmised, õppetunnid,
mälestused, vaatenurgad elust, kontaktid, mille tulevikuks kaasa haaran. Võib
isegi öelda, et see võti olen mina ise. Igaüks
lahkub siit erineva kujuga võtmena – suurte
teadmiste ja oskustega.“
Dyavolessa Maria Kuittinen

„Otepää Gümnaasium kingib võtme tulevikku kõikide siinsete omandatud oskuste abil.
Lineaarfunktsiooni mõistmisest kuni õigete
värvide segamiseni kunstiklassis. Siinne
mitmekesine õppekava aitab kaasa sobiva
raja leidmiseks tulevikus. Selleks, et võti
avaks kõik uksed, pean just mina ise seda
kujuteldavat ust lahti muukima, sest igaüks
on oma saatuse sepp.“

se keskel kasvanud inimene on igast küljest
terviklikum ja suudab paremini hakkama
saada. See esmapilgul tühisena tunduv asjaolu on olnud minu jaoks väga oluline osa
inimeseks kujunemisel.“
Annabel Urm

„Võti ei tähenda minu jaoks vaid tarkust, aga
ka kogemusi ja kõiksugu õppetunde. Kõik,
kes siin koolis tarkust omandavad, peaksid mõistma, kui suure väärtusega meie kool
on. Meie õpilased saavutavad pidevalt Eesti
keskmisest paremaid eksamitulemusi, osalevad edukalt aineolümpiaadidel. Oma nutikate õpilastega, hoolivate õpetajatega ja
kõigi teiste kollektiiviliikmetega on Otepää
Gümnaasium loonud ühtse ja kokkuhoidva koolipere, kes üheskoos suudavad ronida
tippu.“

Karmen Matsalu

Laura Terandi

„Rõõmustan, et minu kool on ümbritsetud
loodusega, olen tähele pannud, et loodu-

Mõtteid kogus emakeeleõpetaja
Marika Paavo
Foto: valju aloel
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„Koolitunnistus ei tähenda midagi − alles elus näitab inimene,
Karl Ristikivi
mis ta tõepoolest väärt on.“
Koolilehe toimetus otsustas juubeli eel uurida
noorema põlve vilistlastelt, mida meenutamist
väärt Otepää Gümnaasium neile andnud on.
Kellelt aga küsida? On ju tublisid ja silma-

On tore mõelda, kui huvitavaid elusid
me kõik peale kooli elanud oleme. Kes
piiri ja ookeanide taga, kes kodumaal.
Otsimiste ja avastamiste julgus on ikka
tulnud kogemusest kooliteel. Oma 25
aastat hiljem mõtlen südantsoojendavalt kehalise kasvatuse tundidele. Iga
kord, kui suudan end kepikõnnil või
suusaradadel kokku võtta, meenuvad
õpetaja Helle sõnad: „Sul pole sportlikke saavutusi, kuid on tohutu tahe sporti
teha.“ See liigutab ja innustab siiani.
Riigikogus tuli igapäevaselt mõelda
mõnele sõnavõtule istungil. Ja jälle
meenus ettevalmistusi tehes kooli-aeg,
mil nii kirjanduse tundides kui ka õpilasomavalitsuse juhina oli kõnede kirjutamine ja esitamine justkui hasart. Taas
julgustala tulevikuks.
Ja siis teeb elu täieliku pöörde.
Kõned ja katsed rullsuuskadega sõpradeks saada taanduvad. Tulevad kaks
pisikest tütrekest ning minu ema pisik
kangaste ja õmblemise vastu võtab
võimust. Kudumisvardadki igal talvehooajal leiavad omaniku üles. Käsitöötundide õhin ja ka valu tulevad taas
meelde – tänutundega!

paistvaid persoone võrsunud meie keskelt palju,
kelle kooliaegsetest hobidest ja tegevustest välja kasvanud lausa elukutse. Saatsime
ettepanekud meenutuste kirjutamiseks mõnede-

see andnud mulle julguse proovida teid,
mis asuvad peateest veidi eemal.
Ülikoolis analüüsisin oma teadustöödes väärtpaberiinvesteeringuid, hilisemalt töötasin tehisintellekti rakendusuuringute keskuse tegevjuhina ning
täna aitan luua uusi tarkvaralahendusi energeetikasektoris. Lisaks tegelesin kooliajal ka koorilauluga ning kuna
laulmine on oma hääle kontrollimise kunst, aitab see mind samuti tänastes tööülesannetes, mille hulka kuulub
ettekannete ja presentatsioonide tegemine.
Olen mõelnud, et Otepää on väike
linn, keskmest eemal, kuid see ei ole
kindlasti perifeeria. See keskkond
pakub arenemiseks ruumi nii otseselt
kui kaudselt, vältides samas mitmeid
suurlinnades tekkivaid riske. Minu
soovitus koolinoortele on Otepääd
nautida, võtta oma keskkonnast maksimum ja mitte sellesse ruumi „ära
eksida“.
Kristjan Eljand
(2006. aasta lend)
Foto: erakogu

Külliki Kübarsepp
(2000. aasta lend)
Foto: Vallo Kruuser,
Eesti Ekspress

Minu jaoks oli Otepää ideaalne koht
keskhariduse omandamiseks, kuna
pakkus lisaks koolile ka väga häid
võimalusi sportimiseks. Tegelesin kooliajal suusahüpetega ning kuna hulljulgust minus pole, tähendas see pidevat mentaalsete piiride nihutamist ja
hirmude ületamist. Edasiseks eluks on

le neist, kes koolilapsena tegutsesid aktiivselt
spordi või poliitikaga, kooliraadio või -ajalehe
toimetamisega, näitlemise või laulmisega.

5. klassis tärkas minus tõeline kirjutamishuvi, paljutki kannustatud mu eesti
keele õpetajatest, nagu Rita Arik ja
Marika Paavo. Gümnaasiumis kasvas
kirjutamisest teatrihuvi, kui otsustasin kirjutada, lavastada ja näidelda
oma elu esimeses näidendis “Maiu on
piimaauto”. See kannustus ja toetus
viis mu hiljem edasi õppima näitekirjandust Drakadeemias, edasi stsenaristikat Balti Filmi- ja Meediakoolis
ning tänaseks olen lõpetanud oma elu
esimese täispika filmi stsenaariumi.
Kuhu edasi, aeg näitab, aga mind
motiveerib siiani kannustus, mis sai
alguse lapsele, kes 4 aastat väisas kooliteed, arvates et ta on kõige laisem ja
andetum kogu maailmas, kes terve
elu igatses lavale, aga kellele pakuti
vaid liikumatu puu rolli, kuni ühtäkki 5. klassis muutus ta röövikust liblikaks, joostes koju päevikuga, kuhu eesti
keele õpetaja oli kirjutanud punase
pliiatsiga suurelt: “Lp Kerli vanemad,
teie laps kirjutab 8. klassi tasemel.” See
muutis mu elu täielikult. Mul oli tohutult palju õnne, et sattusin heade õpetajate käe alla.

Kiirele moodsale ajastule kohaselt saime
vastuseid vaid üksikutelt. Kool teeb nende ees
sügava kummarduse.

osaleda mitmes teatriringis, külastada
teatrifestivale ja saada osa teatrilaagrist
andsid võimaluse piiluda lukuaugust
teatrimaailma.
Olen tänulik Otepää Gümnaasiumile, kus oli hea ja turvaline kasvada ning
areneda. Minu eeskujud olid nõudlikud
ja suurepärased õpetajad ning teatrijuhendajad, kes ei surunud raamidesse,
vaid lasid noortel olla nemad ise.
Meenutan, kuidas Marika Paavo
kirjutas jõuluetenduses rollid igale
inimesele, mina olin kuri kuninganna. Ise teatriringe juhendades mõistan, kui oluline on õpetada noortele
eneseväljendust, tunnetust ning koostööd. Endasse uskumine ei tule kõigil
hästi välja ja sellepärast on kogukonnas kasvamisel suur väärtus, sest seal
märgatakse üksteist ja vajadusel tegutsetakse. Nagu juhtus minu teatrikooli tee algusega, kui teatrilaagrist tagasi
sõites tõsteti mind kaaslaste poolt
Viljandis bussist maha, et ma Viljandi Kultuuriakadeemia näitlejaeriala sisseastumiskatsetele läheksin, mis
toimusid just sellel hetkel.
Kui mul poleks neid inimesi ümber
olnud, ma ei tea, kas ma praegu oleksin siin, kus ma olen, ja see kes ma olen.
Merilin Kirbits
(2005. aasta lend)
Foto: Adam Illingworth

Kerli Adov
(2008. aasta lend)
Foto: erakogu

Otepää Gümnaasiumis veedetud
aastaid meenutan alati suure soojusega. Kool andis mulle hea hariduse, mis võimaldas minna edasi õppima
ajakirjandust Tartu Ülikoolis, aga
veelgi enam pean oluliseks kooli rolli
mu loomingulisuse ja eneseväljenduse
arendamisel.
Vahel imestan praegugi, et kuidas
mul kõigeks küll aega jäi, aga mingil
moel sai õpitud headele hinnetele,
käidud näiteringis, juhitud kooliajalehte ja õpilasomavalitsust. Väikestes kohtades on tihti piiratud võimalused, aga just selsamal põhjusel olin ettevõtlik ja leidsin ise aktiivselt võimalusi
enesearenguks. Eriti toredad mälestused on seoses kooliajalehe toimetamisega, mil sai ka piire kombatud ja vahel
direktori kabinetis aru andmas käidud,
aga kõik see oli siiski heade kavatsustega ja me tegemised alati juhtkonna
poolt julgustatud.
Olen siiralt tänulik koolile ja õpetajatele, kes on alati toetanud mu ideid ja
süstinud enesekindlust.
Ly Aunapu
(2005. aasta lend)
Foto: erakogu

Otepää Gümnaasium kinkis mulle
eelkõige eluaegsed sõbrad. Ka minu
elukutsevalik – näitlemine sai alguse
sõprade soovitusest. Lisaks võimalused

Kooliaastad möödusid kiiresti, tehes
sporti ja ôppides, kui aega üle jäi.
Õnneks oli klassijuhataja Kaja Raud
tore inimene. Kõige enam on jäänud
meelde füüsika- ja keemiatunnid.
Kuna sport ja kalapüük olid õppimisest
tähtsamal kohal, siis sattusin tundidesse
harvem, kui peaks. Keemias premeeriti
mind tavaliselt hindega 2. Füüsikaga oli
veidi lihtsam. Õpetaja Volmer sai aru,
et seal kahe kõrva vahel ikka midagi on,
ja kuidagi libisesin gümnaasiumist läbi.
Koolist on säilinud värvikad mälestused. Vahel mõtlen, et oleks võinud
tegelikult rohkem õppida, aga täna see
teadmine minu elu ei sega. Peamine on
teha seda, mis meeldib. Suurest kalastuskirest on saanud minu täiskasvanuelu põhiosa.

Tänasel päeval pean kalastustarvete
poode, kalaturismi talu ja püüan koos
heade kaaslastega tööstuslikult kala
teie toidulauale.
Hans Teder
(2011. aasta lend)
Foto: erakogu

Meie klass oli ühtne ja lõbus seltskond,
kuhu õpilased olid tulnud õppima
erinevatest koolidest üle Valgamaa.
Mina tulin Otepääle Tõrvast isa
soovitusel ja olen väga tänulik, sest leidsin eest toetava õpikeskkonna ja toredad kaaslased. Minu lemmikuks on
siiani kirjandus ja sain selles osas ka
kooli ajal särada, õpetaja Marika mahitusel osalesin erinevatel konkurssidel
ja sain kasvatada oma lavanärvi, mis
elus on väga ära kulunud. Armastan
lugemist ja raamatuid siiani. Niisamuti on mul eredalt südames füüsikaõpetaja Urve, kelle ainet ma küll sugugi
ei osanud, kuid kes oma karismaatilisuse ja rangusega tegi tundidest kustumatu mälestuse. Meie ühised koolireisid õpetaja Marikaga välisriikidesse olid
imetoredad, siiani tundub uskumatu, et
õpetaja jaksab oma vabast ajast selliseid
retki ette võtta ja taluda.
Eredalt mäletame kehalise tunde,
kus suuskadega mäest mitte alla laskmine polnud variant. Minu puhul järgnes
ka õpetaja Tallo kõne spordijuhist isale,
kes peale tunde selgitust ootas, miks ma
nii jänes olin. Igal juhul on mul nüüd
hea targutada, kui oma lastega Otepääl
käin, ja öelda, et siit hulludest mägedest
on ema alla kihutanud – seda ei pea
nad ju teadma, et halva hinde hirmus!
Ma loodan, et õpetajad peavad vastu
sellel keerulisel ajal ja saavad hakkama raskete lapsevanemate ja pagasiga,
millega lapsed kooli tulevad.
Soovin koolile pikka iga kogu meie
klassi poolt!
Triin Karolin, endine Leppik
(2003. aasta lend)
Foto: erakogu

Mõtteid kogus emakeeleõpetaja
Marika Paavo
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Õpilasest õpetajaks
Õpilased imestavad aeg-ajalt,
miks peaks sadade ametite
hulgast valima just õpetaja
elukutse ja miks peab hakkama
õpetajaks seal, kus juba niigi 12
aastat on „piineldud“.
Otepää Gümnaasiumis töötab 16 õpetajat, kes on ise meie
kooli aastaid tagasi lõpetanud.
Miks ikka tulla tagasi samasse
klassiruumi, ainult et teisele
poole õpetaja töölauda?
Et vilistlasõpetajate olemusest rohkem teada saada,
palusime õpilastel neid iseloomustada. Õpetajad ise aga
avaldasid mõtteid motivatsioonist, muutustest koolis ja heast
õpilasest ning edastasid oma
koolile sünnipäevasoovid.
Õpilaskodu kasvataja Anu Saluri
(lõpetas OKK 1971)
Nagu ema – hoolib ja märkab.
Õpetaja suure algustähega.
Käsitöö ja kodunduse õpetaja Ave
Kruusmaa (lõpetas OKK 1988)
Hea maitsega, vingete ideedega ja
tõeliselt loominguline.
Pikapäevarühma õpetaja Ene Must
(lõpetas OKK 1974)
Rahulik, nõudlik, väärikas ja õiglane
õpetaja.
Vene keele õpetaja Ene Vister (lõpetas
OKK 1981)
On korrektne ja varajane, klassijuhatajana supertasemel.
Matemaatikaõpetaja Inga Kotkamäe
(lõpetas OKK 1990)
Väga töökas, põhjalik ja suure
mõistmisvõimega.
Huvijuht – koolielu korraldaja Kadri
Orav (lõpetas OG 2006)
Uute ideedega, motiveeritud ja väga
sõbralik.
Matemaatikaõpetaja Kaidi Palmiste
(lõpetas OKK 1988)
On kannatlik, selgitab väga hästi ja
leiab õpilase jaoks alati aega.
Klassiõpetaja,
rahvatantsuõpetaja
Kaire Ojavee (lõpetas OKK 1991)
Aktiivne ja stiilne, hea rollimängude
korraldaja.
Kehalise kasvatuse õpetaja Maive
Pulles (lõpetas OKK 1984)
Nõudlik, aga väga empaatiline, leiab
võistlustele alati parimad.
Klassiõpetaja Mariia Medvichuk (lõpetas OG 2014)
Väga vastutulelik ja nooruslik, suurepärane klassijuhataja.
Eesti keele õpetaja Marika Paavo
(lõpetas OKK 1978)
On väga mitmekülgne, töötab hingega ning seisab oma klassi eest alati.
Eesit keele õpetaja Rita Arik (lõpetas
OKK 1996)
Värvikas, mõistab huumorit ja selgitab hästi.
Asendusõpetaja Terje Aasaroht (lõpetas OKK 1985)
Hea energiaga, lõbus, kuid kannatlik

Otepää Gümnaasiumi töötajad 1. septembril 2022
ja rahustavalt mõjuv õpetaja.
Klassiõpetaja Tiie Jaaniste (lõpetas
OKK 1986)
Õiglane ja ettevõtlik, õpetab meisterdamist ja suunab uurima.
Klassiõpetaja Triin Rehk (lõpetas OG
2005)
Elurõõmus, nalja armastav ja tore,
meisterdab klassiga palju.
Kehalise kasvatuse õpetaja Ülle Ernits
(lõpetas OKK 1982)
Lahke, sõbralik ning lapse ja tema
võimetega väga arvestav.

Miks Sa tulid tööle just Otepää
Gümnaasiumisse?
• Kõik juhtub elus mingil põhjusel.
Nägin kuulutust, proovisin ja otsustasin siin saada oma esimese kogemuse
õpetajana.
• Saatuse tahtel seoses elukoha muutusega.
• Kolisin Otepääle tagasi, olen alati
tahtnud töötada noortega ja korraldada üritusi, nüüd tekkis selleks võimalus
enda vanas koolis. Tundus põnev väljakutse.
• Vanemad elasid Lõuna-Eestis ja
uskusime, et meid on just siin vaja.
• Olen Otepääl üles kasvanud ning
mulle meeldib siin elada ja töötada.
Siin on mõnus ja rahulik.
• Majanduslikel põhjustel, kuna
Otepääl oli olemas nii töö- kui elukoht.
• Seoses suunamisega oli valida
Otepää ja Saaremaa vahel. Otsustasin
Otepää kasuks, sest see oli minu jaoks
turvalisem.
• Kunagi ütlesin, et ei tule siia kooli
kunagi tagasi, aga elul olid teised plaanid.
• Otepää on ju ikkagi teine pealinn:).
Väiksest maakohast oli võimalus
Otepääle tulla.
• Elasin Otepääl ja mind kutsuti –
tundus põnev väljakutse.
• Leidsin Otepäält abikaasa.
• Lõpuklassis asendasin haigestunud

õpetajaid. Oli loomulik, et läksin õpetajaks õppima, samal ajal juba Otepää
Keskkoolis õpetajana töötades. Seega
pole ma siit ära käinudki.
• Otepäälasena leian, et õpetaja
töökoht Otepää Gümnaasiumis on just
see õige, kus saan anda enda väikese
panuse kogukonna haridusvaldkonna
ja Otepää piirkonna noorte arengusse.

Miks Sa praegu Otepää Gümnaasiumis töötad?
• Aga kus siis veel? OG käekäik läheb
mulle väga korda. Ta on mu teine perekond.
• Olen töötanud peale ülikooli lõpetamist vaid koolis. Ei kujutanud end
kuskil mujal ette.
• Mulle tõesti meeldib siin ja kõik on
mõnusalt lähedal!
• Kooli moto “Võti tulevikku” on kindlasti eesmärgipärane. Aastaid tagasi
sain siit ise väga hea keskhariduse, mis
on mulle alati kõik teed elus lahti hoidnud, ja täna tahan olla üks nendest
õpetajatest, kes praegustele õppijatele
annab osakese sellest võtmest tulevikku.
• Intertsist…
• Siin on väga lahe seltskond – õpilased
ja õpetajad.
• Sellepärast, et see on hea kool.
• Iga päev toob uusi väljakutseid ning
eneseteostamise võimalusi. See on
lahe!
• Siin on minu kodu.
• Olen oma kooli ja linna „patrioot“.
Mulle meeldib, et meie kool on väikelinna kool, kus on toredad ja sõbralikud õpilased.

Kui võrdled oma õppimise aega ja
tänast päeva, siis mis on suurim
või olulisim muutus, mis on Otepää
Gümnaasiumis selle ajavahemiku
jooksul muutunud?
• Kool on võimalusterohkem.
• Õpilastel on täna gümnaasiumis suur
hulk valikuid.
• Klassikollektiivid on väiksemad ja
õpe õppijakesksem.

• Maailm on muutunud avatuks.
Koolis on digiõpe.
• Koolimaja on saanud ilusama ja värskema ilme.
• Paljud õpetajad on vahetunud.
• Õpilastepoolset viisakust on vähem
ja „tered“ on loetud.
• Tänapäeval on kogu aeg kiire, ei ole
enam aega juttugi ajada.
• Enam ei pea vahetundides ringiratast
jalutama ega pärast tunde klassi koristama.
• ENE on asendunud internetiga.
• Õpilased on avatumad ja vahetumad.
• Õpilaste ja ka õpetajate omavaheline
suhtlus on teistsugune.
• Hooneid rohkem, õpilasi vähem.
• Koolil on praegu oma hümn.
• (Marati)dressidega käidi diskodel,
koolis kanti koolivormi. Täna on riietus
üsna vaba.
• Varem suhtusid õpilased õppimisse
tõsisemalt. Halbade hinnete pärast oli
piinlik.
• Oli aeg, kui info laste õppeedukuse
kohta saadeti vanemate töökohta stendile riputamiseks – täna seda ei tehta.
• Varem ei mindud meie koolist linnakooli, et lihtsalt kodust ära minna.
OG lõpetamine andis põhjuse uhkust
tunda.

Missugune on hea õpilane?
• Hea õpilane on tavaliselt õpihimuline, aktiivne, koostööaldis, viisakas,
sõbralik, rahulik, abivalmis, uudishimulik, tolerantne, elurõõmus, töökas,
toimekas, sihikindel avatud ja täis positiivset energiat.
• Hea õpilane
° julgeb oma arvamust avaldada,
° mõistab ja viskab head nalja,
° hindab vabatahtlikku tööd,
° hoolib endast,
° märkab teisi enda ümber,
° oskab töötada iseseisvalt,
° talub konstruktiivset kriitikat,
° oskab täiskasvanute abiga sihte
seada,
° proovib ja püüab ka siis, kui on
raske,

Foto: Valju Aloel

° teeb asjalikku kriitikat,
° käitub väärikalt.
• Hea õpilane on mõnikord krutskeid
täis särasilmne kratt.

Sünnipäevasoovid Otepää Gümnaasiumile
• Süda juubeldab! On sinu päev! Sünnipäev las kõigil meelde jääb.
• Soovin Otepää Gümnaasiumi perele
avatud meelt, üksteise mõistmist ja
vastutulelikkust.
• Et üheskoos saaksime anda meie
koolist teele minejatele võtme tulevikku.
• Et õpetajatel ikka silmad säraks ja
jätkuks rõõmu õpetada.
• Et õpilastel jätkuks tahtmist õppida
ja koostööd teha.
• Et kõik oma huumorisoone üles
leiaksid.
• Et selles koolis oleksid õpetajad ja
õpilased sõbralikumad, rõõmsamad ja
õnnelikumad!
• Et see kool liigub edasi ainult positiivses suunas, on täis häid ideid, et
inimesed on hoolivad ja märkavad
üksteist.
• Innovaatilisi mõtteid kooli arendamiseks, jätkusuutlikkust, eesmärkide
täitumist ning palju õpihimulisi ja särasilmseid noori.
• Pea veel kaua vastu, armas kool! Ole
ikka oma õpilaste ja töötajate nägu!
• Palju lahedaid õpilasi ja õpetajaid!
• Palju õnne, OG! Kasva ja arene!
• Olgu Sul, kallis Otepää Gümnaasium, võimalus oma tarkuseteri jagada
veel sajandeid! Et püsiksid kõikvõimalikes poliitilistes tõmbetuultes uhke ja
väärikana siin, Koolitare tänaval.
Vilistlasõpetajate mõtteid kogus
Rita Arik

OG erilehe toimetasid
Marika Paavo, Rita Arik,
Kadri Orav

6. oktoober 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
Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157
Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi
hinda. Telefon 5527322

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Koduleht: www.korstnaspets.ee. Aivar tel. 56628835
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd kodule
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee

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

K U U L U T U S E D
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Ostan Enn Volmere maale.
53 561309, volmere@hotmail.com
Ehitusfirma võtab tööle Otepää
ehitusobjektile töölisi/abitöölise.
Info tel: 5260452 või 53403589
Müüa kuivi küttepuid, tel 513 1968
Koristan - veneaegsed elektroonikad, vaskkaableid, arvuteid, autoakusid ja vanametalli. Tasuta.
Info 58550904. Kuulutus ei aegu.

Korstnapühkimistööd Eesti Kutsekoja litsentsiga korstnapühkijalt. Müüa toidukartulit Laura Nõunis.
Ametliku korrasoleku akti väljasta- Maret, 5645 7495
mine. Korstnapühkijal oma redel
kaasas. Tel. 51916605.
Elektritööd 520 50 16

Sügisene sõnamaagia raamatukogudes
17.-20. oktoobrini on meie valla raamatukogudes külaliseks jutuvestja, koolitaja, giid, õpetaja ja
hüpnoterapeut Ena Mets.

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

Täidame tunnikese-poolteist oma ajast sõnamaagiaga. Praegusesse maailma on üha enam tarvis
inimlikku soojust, et lugude ja pisikeste pillihelide kaudu panna elama kuulaja enda elu, lood ja maailm.

Kohtumiste kohad, ajad ja teemad on järgmised:
17. oktoobril kell 16.00 Nõuni Raamatukogus „Lood ajast“
18. oktoobril kell 12.00 Pühajärve Raamatukogus „Armastuse mitu palet“
19. oktoobril kell 18.00 Sangaste Kultuurimajas „Inimhetked ja kohtumisretked“
20. oktoobril kell 18.00 Otepää Linnaraamatukogus „Lood Malist ja maailmast“
Sündmuste sarjaga tähistame raamatukogude aastat ja avame 2022. aasta raamatukogupäevad.
Toetab Eesti Kultuurkapital						Olete oodatud!

PLAADID JA PIIRDED
•
•
•
•

valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi
taastamine

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

Köhime hääled puhtaks ja puhume sunnitud pausi järel EELK
Otepää Maarja koguduse koorile
uuesti elu sisse!
Oodatud on kõik! Ka need, kel
viimasest laulmisest aegu möödas või varasem koorilaulukogemus või noodilugemisoskus üldse puudub, või kes seni lihtsalt
kõhelnud. Kes arvab, et sugugi
laulda ei oska, võib tulla kas või
kodust väljatulemise või toreda
seltskonna pärast!
Esimene kokkusaamine juba
sel pühapäeval, 9.10.2022 kl 9.30
Otepää kiriku käärkambris, kus
räägime lähemalt prooviaegadest
ja hooaja plaanidest.
Rõõmsa kohtumiseni pühapäeval!
Ingrid Tigane

Koit Leppik

HAUAKIVID,

Armsad otepäälased!

06.04.1939 - 08.09.2022

Herta Visnapuu

17.08.1928 - 11.09.2022

Mai Mägi

25.04.1938 - 14.09.2022

Sirje-Lill Laos

Endel Tomson

05.04.1936 - 27.09.2022

25.05.1940 - 27.09.2022

Avaldame kaastunnet
Aino Metsikule

Avaldame sügavat kaastunnet
Laos Ruthile perega kalli ema

õe
lahkumise puhul.
Külli, Maret, Sirje

Sirje-Lill Laos

Hinges ühtki rada pole sellist,
mis võiks rohtuda.
Seal, kus muresid ei ole,
ükskord kõik meist kohtuvad.

Mälestame kurbuses

KOIT LEPPIKUT

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Enele,
Reedale, Karlile ja Olevile.

Endised klassiõed
Kaja, Taimi, Maret, Siiri, Liidia

Evi, Aita, Toomas, Siim, Claudia,
Elisabeth, Marius ja Neele-Liis
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Otepää Maitsed “IseLoov” 6.-16. oktoober 2022

RESTORANID, KES OSALEVAD Otepää Maitsed „IseLoov“ projektis 6.-16. oktoober 2022
Ugandi Resto –
Otepää südames!
Oleme rohkem kui 20 aastat seisnud hea
selle eest, et iga sisseastuja tunneks end
lahkudes vähemalt grammi võrra õnnelikumana. Ugandi Resto on heade toitude,
meeldiva teeninduse ja maitseka interjööriga vaba aja restoran. Roogade valmistamisel kasutame värsket ja kvaliteetset
ning eelistatult kodumaist toorainet.
Valmistame maitset ja kvaliteeti ülistavaid
toite ning täidame kõhtu.

www.ugandiresto.ee
FB & IG: Ugandi Resto
Broneeringud: info@ugandiresto.ee
või telefon +372 5833 4422.
Menüü
Eelroog: Röstitud pastinaagisupp ja
võis praetud puravikud.
Põhiroog: Veisefilee, röstitud aedviljad, chimichurri
Magus: Valge šokolaadi vaht, pähkel ja passion.
Maksumus ühele inimesele 27 €.

GMP Pühajärve
restoran
Olles ümbritsetud kauni Lõuna-Eesti
looduse pärlitega, austame oma köögis
kohalikke saadusi ja eestimaist toidukultuuri. Võimalusel kasutame alati ümbruskonna talunike kasvatatud toorainet.
Pingutame jätkuvalt uute elamuste
pakkumise nimel ning soovime jääda
truuks partneriks igale külalisele, keda
alati rõõmuga tagasi ootame.

www.clubhotel.ee
FB: GMP clubhotel
IG: GMP clubhotel
Broneeringud: restoran@gmp.ee,
799 7000.
Menüü
Eelroog: Soolaveise tartar. Filee, trühvlikreem,
marineeritud seened, soolajuust, leiva krõps.
Pearoog: Õrnsuitsulõhe. Filee, kartuli-lillkapsa
trühvel, röstitud lillkapsakreem, marineeritud
nuikapsas, miso-vähikaste.
Dessert: Šokolaad ja kama. Sokolaadi brownie,
ebaküdoonia karamell, marineeritud astelpaju,
kamajäätis.
Maksumus ühele inimesele 29 €.

Munaka Resto

Rukkirestoranis
pakume
„Sangaste“ rukkist, kohalikust ja Lõuna-Eesti toorainest valmistatud
roogasid suupistetest magustoitudeni.
Toome teieni nii traditsioonilisi kui ka
täiesti uudseid rukkimaitseid – rukkipaneeringus šnitsel, rukkikama-toorjuustukook, kamajook keefiriga ja kamavaht
röstitud rukkileivaga. Otse loomulikult
kasutame kõikides rukkiroogades vaid
eestimaist „Sangaste“ rukist, mis on jahvatatud Võrumaal Loona talu veskis.

Väikese Munamäe suusakeskuse pikk ajalugu näitab, kuidas Eesti talved järjest soojenevad
ja lühenevad. Teadlaste sõnul tuleneb
kuni kolmandik kliima soojenemisest toiduainetööstusest.
Seetõttu on planeedi säästmine ja tervislik toitumine meile eriti südamelähedased ning Munaka Resto menüüst leiab
palju päris vegan roogi, mis on muudetud
eriti tervislikeks vähendades ka taimsete
õlide, suhkru, soola osakaalu. Samas ei
puudu valikust kala, linnuliha ja liha.

www.rukkimaja.ee
FB: Sangaste Rukki Maja.
Broneeringud: info@rukkimaja.ee või
76 69 323.

www.munakas.ee/resto/
FB & IG: Munaka Resto
Broneeringud: resto@munakas.ee ja
telefon +372 7 333 701

SÜNDMUSED JA TEENUSED Otepää Maitsed ”IseLoov”” ajal 6.-16. oktoober 2022
Toidupada OÜ
Suitsusaun koos kuuma tünni ja
jahutava tiigiga
Saun pole tänapäeval ainult koht, kus
end pesta, vaid sõprade ja pere keskel
meeldivalt veedetud aja, energia taastamise ning lõõgastuse allikas. Pea igaühel
meist on elu jooksul välja kujunenud oma
lemmiksauna tüüp. Kunagi tavapärasest
suitsusaunast on nüüdseks saanud eksootilise elamuse pakkuja.
Saunatama mahub mugavasti 10 inimest, soojal ajal kuni 20 inimest. Üks
saunakord kestab kuni 4 tundi. Lisaks
saab tellida toitlustust ja majutust.
Hind: 200 eurot

Tel: +372 5623 0922
e-post: info@toidupada.ee
Koduleht: www.toidupada.ee
FB: Toidupada

Tel: +372 5569 0981
e-post: metsaelajad@gmail.com
Sündmus: https://www.facebook.com/
events/1121186575102178
FB: Metsaelajad

Menüü
Eelroog: Kõrvitsapüreesupp, ürdi krutooni ja
trühvlijuustuga.
Pearoog: Veise picanha kartuligratääni, röstitud
köögiviljade ja punaveinikastmega.
Magustoit: Pošeeritud pirn, sidruni posset kreemi
ja pistaatsia puruga.
Maksumus ühele inimesele 29 €.

Pühajärve Spa &
Puhkekeskuse Pubi
Pühajärve Spa & Puhkekeskuse ajaloolise
miljööga pubi mahutab kuni 100 külastajat. Avatud grillköögiga pubis on mõnus
sõprade seltsis aega veeta või piljardit
mängida.
Peakoka valitud parimad palad on kokku sobitatud hoole ja armastusega. Kasutame võimalikult palju kohalikke värskeid
talusaadusi, mille puhtus on garanteeritud ja tunda maitsest.

www.pyhajarve.com,
FB: Pühajärve Spa & Puhkekeskus
Broneeringud: pjpk@pjpk.ee, 7665500.
Menüü
Suitsune tomatisupp maitserohelise ja kodujuustuga (ehtsas BBQ ahjus suitsutatud kohalikud
tomatid).
Hirvefilee värviliste porgandite, kikerherne-maisipasta, kukeseente ja vürtsika kirsikastmega.
Jäine ploomi-amarettokreem müsliga.
Maksumus ühele inimesele 26 €.

Vaata ka: www.otepaa.ee/otepaa-kultuuri-ja-spordisundmused

BoatyFloat iseteeninduslik
paadirent Pühajärvel

Vesiratta- ja paadirent −
Pühajärve Paadisadam OÜ

24/7 avatud iseteeninduslik paadirent
Pühajärvel. Broneerimine läbi BoatyFloat
rakenduse. Paadirent on avatud lume
tulekuni.
Hind: alates 2 eurot.

Tule naudi Pühajärve imelisi sügiseid
vaateid vee peal.
Hind 18 eurot/tund vesijalgratas või
sõudepaat, max 4 inimest.

Tel: +372 504 9643
e-post: info@nuustakurantso.ee
Koduleht: www.nuustakurantso.ee
FB: Nuustaku Rantšo puhkemaja

Nuustaku Rantšo puhkemaja

Nuustaku Pruulikoda OÜ

Laskesuusatamise laskmine
Laskesuusatamist telekast vaadates tunduvad märgid suured ja nende tabamine
imelihtne. Aga kuidas tegelikult lood on?
Nüüd on see võimalus ise, päris relvaga,
päris padrunitega, päris lasketiirus ja
päris sportlaste juhendamisel järgi proovida! Pakume laskesuusatamise laskmist
Otepääl Tehvandi või Ansomäe lasketiirus nii suvel kui talvel.
Hind: 30 eurot/inimene, grupp alates 6
inimest.

Õllede degusteerimine
Emotsionaalne maitserännak õllemaailma. Korraldame Nuustaku Pruulikoja
baaris gruppidele erinevate õllede
degusteerimise. Räägime iga õllestiili
ajaloost, tegemisest, serveerimisest ning
mille poolest mingid õlled üksteisest erinevad. Maitseme kindlasti ka poelettidelt
puuduvat eripruuli!
Hind: 190 eurot / 10 inimest. Iga järgnev 19 eurot / inimene.

OÜ Metsaelajad
08.10.2022 Sissejuhatav
ellujäämiskoolitus algajatele
Algus kell 13.00 Kestus 2-3 tundi, matka
pikkus 2-3 km. Raskusaste: kerge. Koht:
RMK Kiigemäe lõkkekoht, Nüpli, Valga
maakond.
Koolitusmatkal räägime, mida kujutab
endast ellujäämine kriisiolukorras nii linnas kui looduses. Mida võiks loodusesse
kaasa võtta ja mida teha, kui ei ole matkavarustust kaasas: Ühtlasi õpetame üldiseid matkatarkusi. Jalutame metsas ja
vaatame ringi, kuidas loodus meile abiks
saab olla. Teeme ja sööme matkasuppi.
Hind: täiskasvanud 15 eurot; lapsed
10-16 aastat 10 eurot.

Rohkem infot FB: Otepää Maitsed või www.otepaa.ee

Rukki Maja restoran

Menüü
Eelroog: Täidetud suvikõrvits.
Pearoog: Rukkiburger rebitud sealihaga.
Magustoit: Astelpajuvaht kama-vahukoorega.
Maksumus ühele inimesele 22 €.

6. oktoober 2022

e-post: info@boatyfloat.com
Koduleht: www.Boatyfloat.com
FB: BoatyFloat

Tel: +3725067240
e-post: puhajarvepaadisadam@gmail.com
FB: Pühajärve Paadisadam

UGANDI RESTO LIVE
Suusakeskuste AS
Elektriratta matkad Otepääl!
Munaka Bike & Hike Park, mis asub
Otepääl Väikse-Munamäe jalamil, korraldab elektriratta matkasid Otepää
sügisesel looduskaunil maastikul. Peale
rattamatka on võimalus tellida sauna ja
einestada Munaka Restos. Elektrirattaid
on võimalik ka ühekaupa rentida ja seda
kuni talve saabumiseni.
Hind: 25 eurot/inimene, kestus 2h.

Kõige kaunimad lood panevad imeliselt
kõlama ELIS LOIK & MART ABRO. Aastate superhitid laotab ekraanidele Eesti
Ööelu Legend VDJ ARNO KUKK.

Vaata lisainfot FB: Ugandi Resto
Broneeri kohad aegsasti: +372 58 33 44
22 või info@ugandiresto.ee
Muusikaõhtu nautimine on tasuline.
7 eurot lisandub teie arvele.

Maastikuvibu jaht
Pakume pikkvibu koolitust ja erinevate
märkidega (loomasiluett ja 3D) raja läbimist/maastikuvibu jahti hoovialal või
mobiilselt sulle sobivas kohas.
Hind: 60 eurot/inimene, grupp alates 4
inimest.

Munaka Restos
Tel: +372 5383 0011
info@nuustakubrewery.com
Koduleht: www.nuustakubrewery.com
FB: Nuustaku Brewery

Tel: +372 7333701; +372 5151005
E-post: bike@munakas.ee
www.munakas.ee
FB: Munakas. Väike-Munamäe Suusakeskus

29. oktoobril esineb Liisi Koikson. Marti
Tärn perkussioonil ja Joel Remmel klaveril.
https://www.munakas.ee/resto/
FB & IG: Munaka Resto
Broneeringud: resto@munakas.ee
ja telefon +372 7 333 701.

6. oktoober 2022
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OTEPÄÄ PIIRONNA TOOTJAD
Murimäe Vein OÜ

Nuustaku Pruulikoda OÜ

Pirnipuu mesi OÜ

Kuno Oja FIE

Koguperele UÜ − Käsitööriided

Kaubamärk: Murimäe Veinikelder
Marja- ja puuviljaveini tootmine,
külaliskorter.

Kaubamärk: Nuustaku Pruulikoda
Joogi ja toidu tootmine ( õlle, siidri, kalja
tootmine ja õlleraba krõpsu tootmine)

Kaubamärk: Pirnipuu mesi
Mesindus, töötoad

Kaubamärk: Kuno´s Workshop
Puidust toodete tootmine: köögitarvikud,
lõikelauad, alused jm.

Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine

Murimäe, Truuta küla Otepää vald Valgamaa 67302
Tel: 5065864
e-post: info@murimaevein.ee
www.murimaevein.ee
FB: Murimäe Veinikelder

Tartu mnt. 1, Otepää, Valgamaa 67404
Tel: +372 5383 0011
e-post: info@nuustakubrewery.com
www.nuustakubrewery.com
FB: Nuustaku Brewery

Kruusamäe talu, Neeruti küla, Otepää
vald, Valgamaa 67505
Tel: +372 5565 3379
e-post: taavi.pirnipuu@gmail.com
www.pirnipuumesi.ee
FB: Pirnipuu mesi

Õuna tn 1 Otepää, Otepää vald,
Valgamaa 67404
Tel: +372 5690 9859
e-post: kunooja@gmail.com
FB: Kuno’s Workshop

Kesk tn 31 Puka alevik, Otepää vald,
Valgamaa 67217
Tel: +372 5358 7043
e-post: krislinuibo@gmail.com
FB: Kiksik

Valmistan täispuidust lõikelaudu, serveerimisaluseid,, kandikuid, aluseid ja muid
puidust tooteid.

Murimäe Veinikelder – lummav viinamarjaistandus, mis asub Otepää küngaste
vahel. Pererahvas ja koerustükke täis
Kamuri jagavad külalistele oma kogemusi veini valmistamisest ja ehedaid
veinielamusi maapealses paradiisis.
Külastada saab viinamäge ja veinikeldrit,
kus anname ülevaate Murimäe Veinikeldri tegemistest ning põhjamaisest
viinamarjakasvatusest ja veinivalmistamisest. Pakume toitlustust ning korraldame koolitusi ja veinidegustatsioone, kus
maitsmisele tulevad Eestis kasvatatud
viinamarjadest ning muust eestimaisest
toorainest valmistatud käsitööveinid.
Pakume hubast ning eksklusiivset
majutust kõikide mugavuste ja saunaga
külaliskorteris, kus ärgates saad nautida
kaunist vaadet Lõuna-Eesti kuppelmaastikule! Murimäe Veinikeldri külaliskorter
sobib peredele ja väiksematele seltskondadele (kuni 5 inimest) ning neile, kes
hindavad privaatsust ja looduse lähedust.

Grouseberry OÜ
Kaubamärk: VOH
Mahlade ja limonaadide tootmine, vaarikaseemneõli tootmine, vaarika marjade
ja istikute müük.
Väike-Tedre, Ilmjärve küla Otepää vald
Valgamaa 67305
Tel: +372 5698 5765
e-post: raivo@grouseberry.com
www.tedretalu.ee
FB: VOH

Nuustaku Pruulikoja missioon on muuta
Eesti inimeste toitumisharjumusi tervislikumaks ja säästa loodust. Me toodame
maitserikkaid, laias valikus alkohoolseid
ja alkoholivabasid joogitooteid ausalt
puhtast toorainetest, sellega mõjutame
inimeste tarbimisharjumuste muutumist
kvantiteedilt kvaliteedi suunas. Kasutame ära tootmisest üle jääva õlleraba, et
valmistada rikkalikult kiudaineid ja valke
sisaldavaid küpsiseid ja snäkke.
Pruulikoda on asutatud Otepääl aastal
2016, et ellu äratada vana Nuustaku õllekultuuri parimad maitsed. Pruulikoda ja
õllebaar avasid uksed Otepää kesklinnas
2021.
Soovime pakkuda Otepää külalistele
ja kohalikele sõpradele häid õlleelamusi
koos sõpruskonnaga, maitsvat kõhutäidet ja muidugi autentse pruulikoja
atmosfääri töötubade, tootedegustatsioonide ja muu juurde kuuluvaga.
Nuustaku Pruulikoja on tugev kogukondlik kaubamärk. Ettevõtte käivitamiseks on investeerinud kohalikud
ettevõtjad, sõbrad ja Otepää elanikud.
Pruulikoda jääb avatuks uutele investeerimishuvilistele ka edaspidi.

Härmamärdi OÜ
Kaubamärk: Härmamärdi talu tooted
Köögivilja ja juurvilja kasvatus
Härmamärdi, Pilkuse küla Otepää vald
Valgamaa 67416
Tel: +372 5197 4916
e-post: harmamardi@hot.ee
FB: Härmamärdi talu tooted

Orupuu OÜ

Otsid teravaid elamusi? Meilt võib neid
leida:) Võib ka mitte leida, kui mesinduskostüüm selga panna. Meie hüüdlause
on ”võta oma mesi ise!”. Seda sõna
otseses mõttes. Kui soovid ainult maitseelamust ja teravaid elamusi ei soovi,
siis meetooted ootavad iseteeninduspunktides.
Pirnipuu mesi müüb mett iseteeninduslikult Otepää linnas karu, turismiinfo
trepil.

Kaubamärk: Orupuu
Puidust tarbe- ja dekoatiivesemete jm
puittoodete tootmine
Oru, Pilkuse küla, Otepää vald, Valgamaa
67416
Tel: +372 5784 3139
e-post: info@orupuu.ee
www.orupuu.ee
FB & IG: Orupuu

Valmistan eelkõige tooteid lastele – mütsid, sallid, peapaelad. Lähiajal plaanis
katsetada ka linaseid riideid ning tooteid
koertele.

Tarmere TÜ
Aadress: Kesk 33, Puka, 67217
Valga maakond
Telefon: +372 5636 7225
info@estecofood.eu
FB: Tarmere kanepi-ja toortatratooted

Peebu aed OÜ
Kaubamärk: Orumäe Mesi
Peebu Aed on 2015. aastal loodud perefirma. Just siis toodi vanaisa tallu taas
mesilased ja istutati uus puuviljaaed.
Oleme pühendunud loodussäästlikule
ja keskkonnahoidlikule majandamisele
ning kvaliteetse mee tootmisele .
Peebu, Meegaste küla Otepää vald Valgamaa 67207
Tel: +372 5554 4912
e-post: Peebu@outlook.com
FB: Peebu Aed

Orupuu OÜ tegeleb eritellimusel valmistatud sisekujunduselementide valmistamisega. Kasutades erinevaid puiduliike
ja kombineerides neid epoksiidvaiguga,
valmivad alati omanäolised ja isikupärased tooted. Meie valikust leiab nii traditsioonilisi lõikelaudu, serveerimisaluseid,
kui ka näiteks keerukamaid diivanilaudu
vastavalt tellija soovidele.
Meie jaoks on esmatähtis tellimusega
rahulolev klient, valmistame kõik tooted
alati hoole ja armastusega, kvaliteedis
järeleandmisi tegemata.

Tarmere on pereettevõte, mis on turul
tegutsenud juba üle 20 aasta.Meie eesmärk on pakkuda tervislikke innovatiivesid tooteid, mis aitavad inimestel püsida
hea tervise juures ning tuua oma ellu
positiivseid tundeid. 2015 hakkasime
kasvatame õlikanepit ning töötlema, aastal 2016 lisandus tatratoodete tootmine.

Otepää Maitsed “IseLoov”
korraldajaks on
Otepää vald koostöös piirkonna ettevõtjatega, toetavad Otepää vald,
Valgamaa Arenguagentuur PATEE programmist ja Valgamaa Partnerluskogu
LEADER projektist „Otepää ettevõtete koostöövõrgustik“, Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse.
Oleme kasvatanud vaarikaid üle 20
aasta. Vaarikaistandandus paikneb 3
hektaril. Hooajal saab kohapealt osta vaarikamarju ja -istikuid. Valmistame tooteid
vaarikast: vaarikamahlad ja limonaadid,
vaarikaseemneõli.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

O T E P Ä Ä

Nuustakust Otepääks 100
2. juulil 1922 esines tuntud rahvaluule koguja ja
organisaator prof. M.J.Eisen Otepää Linnamäel
peokõnega ja tegi Nuustaku alevivalitsusele ettepaneku alevit nimetada Otepääks.
Ettepanek meeldis ja alevi volikogu otsusega
13. augustist 1922 nimi muudeti.
4.10.1922 nimetas Vabariigi Valitsus Nuustaku
Otepää aleviks.
Algmaterjal H.Mägi, Otepää.
Otepää ajaloo ja piltide huviline
Ene Prants

Otepää Motoklubi otsib kasutatud ja remonti vajavat mototehnikat (mopeed, mootorratas, punnvõrr, mootorsaan jne).
mida saaksime kasutada noorte tehnikaringis remontides
praktiliste kogemuste omandamiseks.
Ootame ka uusi motospordihuvilisi meie treeningrühmadesse. Laste mototriali treenerid: Mart tel. 51998233 ja Kärt tel.
56831343. Motokrossi treener Karleen tel. 54520486. Üldinfo
tel. 5055545 Argo

LIIKUMINE ON TERVIS!
Daamid üle 60 eluaasta, kelle hommikud on
tegevuseta, kutsume teid osalema
liikumisele muusika saatel teisipäeviti kell 10.00
Pühajärve Spa hotelli aeroobikasaali.
Alustame 11. oktoobril 2022.
Info kohapeal või tel 5228000. Ene

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