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Milleks minna valima?
Tulenevalt seadustest otsustavad ja korraldavad kohalikke
küsimusi seaduste alusel kohalikud omavalitsused. Kohalik
omavalitsus tegutseb oma esindusorganite, volikogu ja valitsuse
kaudu. Volikogu valitakse valla
hääleõiguslike elanike poolt vabadel valimistel kolmeks aastaks.
Volikogu nimetab valla igapäevase
töö korraldamiseks ametisse vallavanema ja vallavalitsuse.

Bussid toovad ka
eelhääletamisele

Valima minnes saab iga valla kodanik kaasa rääkida valla
arengu üle otsustamisel ning
igaühe seaduslike õiguste ja
vabaduste tagamisel. Jättes
valima minemata annate kohaliku elu küsimuste otsustamise
kolmeks aastaks teistele, sest
volikogu poolt vastuvõetud otsused on samamoodi kohustuslikud ka neile, kes valimas ei käi.

Sellel aastal toob valla buss
kodanikke valimisjaoskondadesse ka eelhääletamise
päevadel. Esimese bussiringiga
on võimalus tulla valima ja
teisega koju tagasi minna.
Bussiliiklus 14., 15., 16. ja 20.
oktoobril:

Otepää valimisjaoskonda

Valida saab:
14.-16. oktoobril kella 12 - 20ni toimub
eelhääletamine, sealhulgas ka eelhääletamine
väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
20. oktoobril kella 9 - 20ni on kohaliku omavalitsuse volikogu valimispäev. Toimub ka kodus
hääletamine.
Valida saab Eesti kodanik, kes:
1) hiljemalt valimispäevaks on saanud 18-aastaseks;
2) on Eesti Vabariigi kodanik;
3) omab Eesti rahvastikuregistri andmetel elukohta Otepää vallas

Valida saab välismaalane, kes:
1) elab Eestis alalise elamisloa alusel;
2) omab Eesti rahvastikuregistri andmetel elukohta Otepää vallas;
3) on valimispäevaks elanud seaduslikult vähemalt viimased viis
aastat Otepää vallas.

Otepää vallas on moodustatud üks valimisringkond,
mis jaguneb 2 valimisjaoskonnaks.
Valimisjaoskond nr 1 – asukoht Otepää kultuurikeskus (Virulombi 2). Piirid: Otepää linn, külad: Kastolatsi, Koigu, Mägestiku,
Nüpli, Otepää, Pedajamäe, Pilkuse, Truuta, Vana-Otepää, Mäha,
Pühajärve.
Eelhääletamine toimub: 14., 15., 16. oktoobril kell 12 - 20 Otepää
kultuurikeskuses.
Valimisjaoskond nr 2 – asukoht Pühajärve põhikool, Sihva küla.
Piirid: Arula, Ilmjärve, Kaurutootsi, Kassiratta, Kääriku, Märdi,
Raudsepa, Sihva, Tõutsi, Vidrike. Eelhääletamine toimub: 14., 15.,
16. oktoobril kell 12-20 Otepää kultuurikeskuses.
Need valijad, kelle elukohaks on märgitud vaid Otepää vald,
saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

Eelhääletamine
1) Eelhääletusel saab hääletada kodanik, kes hiljemalt eelhääletuse päevaks on saanud 18-aastaseks;
2) eelhääletamine toimub üldjuhul elukohajärgses valimisjaoskonnas. Valijal on eelhääletamise päevadel võimalik hääletada ka
väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda omavalitsuste
poolt määratud valimisjaoskondades.

Hääletamine
1) Hääletusel saab hääletada inimene, kes hiljemalt hääletamise
päevaks on saanud 18-aastaseks;
2) Hääletamine toimub üldjuhul elukohajärgses valimisjaoskonnas.
Valijal on hääletamise päevadel võimalik hääletada ka väljaspool
oma elukohajärgset valimisjaoskonda omavalitsuste poolt määratud valimisjaoskondades;
3) Kui valida sooviv inimene ei saa tervislikel või muudel põhjustel
hääletusest mõnes valimisjaoskonnas osa võtta, siis on võimalik
Otepää vallavalitsusele, aga ka asukohajärgsele valimiskomisjonile
esitada kuni valimispäeva (20. oktoober 2002) kella 16.00ni kirjalik taotlus. Seejärel viivad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget läbi hääletusprotseduuri hääletada soovinu taotletud kohas.

Valimisküsimustes võib pöörduda Otepää valla valimiskomisjoni esimehe Ants Mangluse poole (tel 55 581).

Valimisjaoskond nr 1
(Otepää kultuurikeskus)

Kaido Mägi
Avo Raid
Urmas Kuldma
Maret Viigimets
Külli Väärsi
Ülo Reedi
Eha Schmidt
Eha Teder
Kalev Kirbits

Valimisjaoskond nr 2
(Pühajärve põhikool)

Vello Vou
Avo Tarikas
Juhan Seer
Ain Aart
Ene Niklus
Ly Haaviste
Evi Krüünvald
Silvi Ainsoo
Piret Pensa

Hääletamise protseduur
1. Hääletussedeli saab valija
jaoskonnakomisjonilt, selleks
peab ta esitama isikut tõendava dokumendi, millele on
märgitud ka inimese isikukood
(isiku tõendamiseks sobivad
isikutunnistus ehk ID-kaart,
Eesti Vabariigi pass, autojuhiluba, aga ka näiteks diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, välismaalase
pass, ajutine reisidokument,
pagulase reisidokument, tagasipöördumise tunnistus, tagasipöördumise luba);
2. Hääletussedeli täidab valija

hääletuskabiinis üksi ja iseseisvalt, kui see ei ole füüsilise
puude tõttu võimalik, võib teda
aidata teine valija;
3. Kui valija rikub hääletussedeli, on tal võimalus rikutud sedel uuega asendada;
4. Pärast hääletussedeli täitmist murrab hääletaja selle
kokku ja viib jaoskonnakomisjoni töötajale, kes märgistab
hääletussedeli pitsatiga;
5. Valija laseb hääletussedeli
valimiskasti ise, kui see ei ole
füüsilise puude tõttu võimalik,
võib teda aidata teine valija.

Siseministeerium korraldas
segaduse valijakaartidega
Esimestel valijakaartidel
esines ühe suurema ebatäpsusena viga inimese elukohas.
Nimelt oli tänase Otepää valla
elanike elukohaks märgitud
Pühajärve vald. Ka Otepää linna elanikel oli elukohaks märgitud Pühajärve vald. Segadus
täpse aadressi ümber tõi endaga kaasa paljude inimeste
pahameele vallavalitsuse töö
korraldamise vastu. Samas ei
olnud tekkinud probleemi
põhjuseks vallakantselei ja
valla ametnike tegevus, viga
tekkis Siseministeeriumi ja AS
Andmevara poolt valijakaartide trükkimise korraldamisel.
Sellel aastal korraldas seadusest tulenevalt valijakaardi
koostamise ja saatmise valijale Rahvastikuregistri vastutav töötleja, kelleks on Sise-

ministeerium ja AS Andmevara. Valijakaardid trükiti
tsentraalselt Tallinnas. Viga
elukohas tekkis veast vastavate arvutiprogrammide käitlemisel.
Tänaseks päevaks on AS
Andmevara trükkinud uued
valijakaardid ja postitanud
need koos vabandusega. Valima minnes võtke aluseks uuel
valijakaardil
sisalduvad
andmed.
Koju saadetud valijakaart informeerib Teid valijate registris olemisest ja valimisjaoskonna asukohast. Kui valijakaarti pole hiljemalt 5. oktoobriks tulnud, tuleb avaldusega
pöörduda vallasekretär Ants
Mangluse poole, tel 55 581.
ANTS MANGLUS,
valimiskomisjoni esimees

Valimistulemuste
kindlakstegemine
Valimistulemused tehakse
kindlaks pärast jaoskondade
sulgemist. Kõigepealt arvutatakse lihtkvoot, mis saadakse
kehtivate häälte jagamisel
mandaatide arvuga. Volikokku
pääsevad kõik kandidaadid,
kes koguvad lihtkvoodi jagu
hääli. Ülejäänud mandaadid
jaotatakse erakondade ja valimisliitude vahel, kes kogusid

vallas või linnas vähemalt 5%
kehtivatest häältest. Mandaadid jaotatakse proportsionaalsuse põhimõttel: erakondade ja
valimisliitude nimekirjad saavad mandaate võrdeliselt neile
antud häälte arvuga. Seejuures
saab mandaadi erakonna või
valimisliidu nimekirjast see
kandidaat, kellele on antud rohkem hääli.
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Teeme ja
vastutame koos!

Seda fakti ei saa vaidlustada. Tagamaks kvaliteetset elukeskkonda peame
looma oma järeltulevatele põlvedele ka
vastavaid tingimusi. Tore on vaadata,
kuidas Otepää gümnaasium teeb pingutusi õpilastele õpitingimuste loomiseks. Algus on tehtud ka uue spordihoone ehitamisel. Kuid pärast tunde
tekib suhteliselt pikk ajaperiood, mille
sisustamisega alati kõik toime ei tule.
Ikka leidub õhtutundidel noortekampu,
keda ohustavad meelemürgid.
Koolides on kindlasti hulgaliselt huvialaringe ja trenne, kuid midagi jääb
puudu. Lapsed tüdinevad kiiresti, nad
vajavad pidevaid uuendusi. Uuendusteks kahjuks napib vahendeid. Isamaaliidu kandidaadid näevad ette suuremate vallapoolsete toetuste jagamist
laste ja noorte huviringidele. Toetuste
all mõistame juhendajatele lisatasude
eraldamist, pluss vastavatele ringidele
vahendite võimaldamist. Kõik muidugi baseerub usaldamisel ja kontrollimisel.

likogu koosoleku alguses olev vallaelanike infotund. Loomulikult toimub
eelnevalt registreerimine, kuid see
annab jällegi võimaluse inimestel
valitute käest aru pärida.
Valla juhtimist saab avalikumaks
viia läbi volikogu komisjonide töö. See
aitaks ka komisjone tõhusamalt tööle
rakendada. Asi näeks välja järgmiselt...
Meie valitava volikogu suuruseks on
21 liiget. Komisjonid võiksid vastavalt moodustada kuni 11 liiget. Kohad
jagada proportsionaalselt (v.a. revisjonikomisjon). See võimaldab komisjonidesse haarata neid inimesi, kes
antud nimekirjades volikokku ei
pääsenud. Miks see hea on? Antud aspekt võimaldab arvamuste paljususe.
Aitab kaasa info levikule. Nii saab
koguda kiiremini infot murettekitavamate probleemide suhtes.
Ning lõpuks pean silmas valla
juhtimise avalikuks viimise puhul pidevat selgitustööd. Selleks on suurepärane vahend olemas – Otepää
Teataja. Kuid korra kuus ilmumine ei
võimalda hõlmata mitmeid probleeme. Tuleb otsida vahendeid, mis
võimaldaksid infolehe tihedamat ilmumist. Seega kaasneb ka rohkemate
probleemide, lahenduste kajastamine. Loomulikult peab vallaelanikel säilima võimalus oma arvamuse
avaldamiseks.

Toetame valla juhtimise
viimist avalikule tasandile

Toetame vallavanema
leidmist konkursi teel

20. oktoobril 2002 on Otepää vallas
neljandad volikogu valimised. Kätte
hakkab jõudma ajajärk, kus saame
juba teha pikemaid järeldusi
demokraatia arengu kohta taasiseseisvunud Eestis. Valimised annavad teha
järeldusi, mida tehtud, mis tegemata
jäänud.

Noored on meie tulevik!

KÜLLIKI KÜBARSEPP
(nr. 101)

Olen 21-aastane. Lõpetanud Otepää
Gümnaasiumi, kus olnud õpilasomavalitsuse president. Praegu õpin Tartu Ülikoolis politoloogiat. Politoloogia tegeleb
võimusuhetega. Isamaaliidu liige aastast
1999. Alates 2002. aasta septembrist Isamaaliidu Otepää osakonna esimees.

ÜLLE KÜBARSEPP
(nr. 103)

Olen 47-aastane. Lõpetanud Otepää
Keskkooli. Õppinud Eesti Põllumajanduse
Akadeemias veterinaariat. Töötanud
loomaarstina. Viimased 12 aastat Lannussaare talus on tõestanud elu võimalikkust maal. Abielus. Peres sirgub kolm
tegusat neidu. Käsitöö ja lillenduse pisikud oleme saanud oma esivanemailt.
Tugitoolisportlane suusatamises.

URMAS MÖLDRE
(nr. 102)

Olen 33-aastane. Lõpetanud Otepää
Keskkooli; Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Õpingute ajal asutasin oma
ettevõtte, kus töötan tänapäevani. Mul
on 2 last, üks käib koolis, teine lasteaias. Vabal ajal armastan lugeda.

PEETER KUDU
(nr. 104)

Olen 55-aastane. Lõpetanud Tartu Ülikooli
arstiteaduskonna. Töötanud Räpina
haiglas kirurgina, Tartu Ülikoolis teadurina. Olnud TÜ Kääriku spordibaasi arst, Valgamaa Haigekassa direktor. Aastast 1999
Pühajärve taastusravikeskuse peaarst.
Olen Tervishoiujuhtide Kolleegiumi juhatuse liige; Eesti Kuurort- ja Taastusravi
Liidu meditsiinikomisjoni esimees. 4 last.

IGAÜKS ON TÄHTIS!
 Valla juhtimine avalikuks!
 Toetame vallavanema leidmist konkursi teel. Vallavanem
peab vastutama vallakodanike ees, mitte poliitiliste
parteide ees.
 Volikogu komisjonid rakendada tõhusamalt tööle.
 Sotsiaalabi tegeliku abivajajani.
 Parandada arstiabi kohalejõudmist, olenemata probleemist, kellaajast ja kohast.
 Elukeskkond müravabamaks ja inimsõbralikumaks.
 Parandada vallateede olukorda ja läbitavust, eriti talveperioodil.
 Lubame vallapoolset suuremat toetust laste- ja noorte
huviringidele ning soodustame igakülgselt nende tegevust.
 Soodustada turismi ja teeninduse kõrval ka tootmise
arengut  tagada tasakaalustatud valla areng.
 Vald käsutagu oma raha ise! Üksikisiku tulumaksust vähemalt 15% kohalikule omavalitsusele!
Teeme ja vastutame koos!

See eeldab ka vallaelanike tahet asjadega kaasa minna. Kõige primaarsem
on muidugi volikogu ja vallavalitsuse otsuste teavitamine kommunikatiivsel
viisil. Seda on seni tehtud Otepää
Teatajas. Teiseks peaksid nii volikogu
liikmed kui ka vallavalitsuse liikmed
vähemalt korra kvartalis kohtuma elanikega. See loob võimaluse inimestel
küsida huvipakkuvamaid küsimusi
otse teiste kuuldes. Viimane aspekt
aitab kaasa vastutustundele. Meie vallas on toimunud paar rahvakoosolekut,
kus kahjuks oli esindatud ainult volikogu esindaja. Erinevatel koosolekutel
vaheldusid kaasesinejad.
Üheks võimaluseks oleks ka iga vo-

See loob eelduse, kus vallavanem
vastutab oma tegemiste eest, mitte
poliitiliste parteide eest. Vallavalitsus on volikogu vahend, kes täidab viimase vastu võetud otsuseid. Volikogus peab toimuma poliitiline debatt,
kuid pärast jäägu poliitika ära.
Isamaaliidu kandidaadid tõdevad, et igaüks on tähtis. Seepärast
teeme ja vastutame koos!
KÜLLIKI KÜBARSEPP,
Isamaaliidu esikandidaat, alates
2002. aasta septembrist Isamaaliidu
Otepää osakonna esimees

Valla juhtimine
efektiivsemaks!
Kohalikud omavalitsused on iseseisvas Eesti Vabariigis eksisteerinud kümme aastat. Valdade suurus,
arengutase, toimetulekuaste riigi
lõikes on erinev.
Otepää valda võib pidada keskmisest veidi edukamaks. Kümne aasta
jooksul on ilusamaks muutunud
Pühajärve ümbrus, kesklinna väljanägemine. Ehitatud uus koolimaja.
Siiski on palju, mida saaks teha
oluliselt paremini.
Tasemel ei ole arengukomisjoni ja revisjonikomisjoni töö vallavolikogus.
Arengukomisjon ei ole piisavalt ettenägelikult ja korrektselt tegelenud
linna arengukavaga. Vastasel korral ei
saaks tekkida olukorda, kus kesklinna tänavad kaevatakse mitu aastat
järjest üles ja asfalteeritakse uuesti.
See raha, mis sel kombel raisatakse,
võiks pigem suunata hariduselu arendamiseks (tasuta koolitoit, töövihikud,
koolitarbed jne).
Revisjonikomisjon ei ole piisavalt
tegelenud vallale kuuluvate ettevõtete tegevuse kontrollimisega.
Igakuiselt tuleks avaldada valla juhtivametnike ja vallale kuuluvate ettevõtete juhtkonna palgad, lisatasud
ja erisoodustused.
Riigil tuleb ümber vaadata kohalike omavalitsuste eelarve kujunemine. Kohalik eelarve peab olema sõltumatu riigi eelarvest, mille peamine

tulubaas on kohalikku eelarvesse
laekuvad maksud ja maksed. Riigi
eelarvest täiendavalt saadavad vahendid peavad olema määratud konkreetsete seadustega, omavalitsustele
eraldatavad rahad ei tohi sõltuda sellest, kes on parasjagu riigitüüri juures. Karistada ei tohiks edukamaid
valdasid sellega, et neil vähendatakse
riigitoetust efektiivse tegevuse eest.
Pooldame Otepää valla liitumist
ümberkaudsete valdadega, et selle
kaudu vähendada halduskulusid.
Valla ametnik on eelkõige valla kodaniku jaoks, mitte vastupidi. Igal
valla elanikul on õigus saada andmeid valla tegevuse kohta, mis ei puuduta otseselt isikuandmeid. Praegu on
vallaametniku suhtumine inimestesse sageli vastuvõtmatu. Vallaametnikud peaksid olema inimestele
kättesaadavad kindlatel kellaaegadel, telefonitsi kogu tööpäeva
jooksul.
Otepää vallas on vaja arendada
eelkõige tootmisalaseid projekte. Turismi ja teenindussfääri kõrval tagab
just tootmine tasakaalustatud arengu, mis vähendab ilmastikust ja hooajast tulenevaid riske. Kui keegi soovib investeerida raha, siis peab
Otepää vald looma võimalikult soodsad tingimused, et investeering tuleks
siia piirkonda.
URMAS MÖLDRE

Eestimaa

Rahvaliit

Kodust algab EESTIMA A
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OTEPÄÄ

on MEIE KODU

Otepää arengu võti on meie kõigi  nii linna kui maarahva, suurte ja väikeste ettevõtete, vallavalitsuse
ja volikogu ühine otsustav tegevus.
Vallavolikogus lähtume põhimõttest «Räägi rahvaga».
Vallavanemat ei pea tingimata valima erakonna liikmete hulgast  volikogu määrab vallavanema
konkursi korras.
Luues ettevõtlussõbraliku keskkonna, tagame valla kiirema arengu ja kindla tulubaasi.
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TIIU AART
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VIIVI HERMANN
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ARVO-ANNES JÄGEL
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JÜRI KORK

Suurendamaks tööhõivet vallas, tuleb leida võimalused täiskasvanute täiend- ja ümberõppeks.
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JAAN-KAAREL KUKK

Valla ettevõtjaile ja seltsidele projektide koostamise ja toetuste taotlemise nõuandlikku abi peab saama otse
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Mida külvad, seda lõikad
Olen kogu oma elu olnud seotud põllumajandusega. Seetõttu olen olnud
kõige lähemal maaelu probleemidele.
EESTIMAA RAHVALIIDUGA ühinesin
just sellepärast, et see erakond saab kõige
paremini aru maapiirkondade kitsaskohtadest ja soovib neid ka tegelikult
lahendada – mitte ainult valimiseelsete
lubadustega kaunistda.
MEIE KODU ON OTEPÄÄ, mis on üks
kaunimaid paiku terves Eestis. Otepää
arengu võtmeks on heakorrastatud
loodusmaastik. Meie looduse eripära tõttu ei ole siinne põllumees konkurendiks
Kesk-Eesti põlluharijale. Otepää valla
suurimaid põllumajandustootjaid on OÜ
Ternes. Põllumehele mitte heldet maastikku trotsides on visaduse, jonni ja
tublide inimestega tänaseks suudetud
kümme aastat raskustega võideldes edasi tegutseda.
Suurte jõupingutustega rajatud põllumaade pind väheneb järsult, sest asemele on kasvanud võsa. Sellel on otsene
negatiivne mõju Otepää prioriteetseimale
tegevusalale – turismile. Kuplite ja orgude
korrapärane niitmine ja võsast puhastamine on ainus lahendus meie looduspildi kaunimaks muutmisel. Hädavajalik on leida muid alternatiivseid vorme –
näiteks mahepõllumajanduse näol.
Meie vald saab ise sellise olukorra
parandamisele palju kaasa aidata just
info- ja nõuandeteenistusega. Põllumajandusega või alternatiiviga tegelev vallakodanik (ettevõte) peab saama infot
fondide, toetuste, programmide, turgude
kohta ja abi nende taotlemisel-teostamisel juba vallast.
Vallasisesed teed on väga halvas olukorras. Paljud neist on kinnikasvamisohus, mis takistab talvist lumetõrjet, ja
on liiklusohtlikud. Seda olukorda peab
kindlasti 2003.a valla eelarve koostamisel arvestama.
Otepää valla areng on olnud küllalt kiire, kuid mitte ühtlane. Maha jäänud on
just valla maapiirkond. Valijatele soovitan suuremat valimisaktiivsust, et tulevases volikogus võetaks vastu rahva enamuse otsuseid. Suuremad valla investeeringud on seni linnas teostatud, seega
loodan linnakodanike abi valimistel maaprobleemidele kaasaaitamisel. Valla
ühtlasem ja tasakaalustatud areng on
meie eesmärk. Samuti peab uus vallavalitsus olema vallakodanikule rohkem
avatud, st. projektid, programmid ja finantsiline jaotus enam lahti räägitud.
Valimiseelsel perioodil püüavad tulevased valitud rääkida väga tõsistest ja
töistest probleemidest ja suuri lubadusi
laiali külvata. Ilma huumorita aga puudub minu arust elul mõte.
KES KÜLVAS, SEE MIDAGI SAI –
KES EI – SAI POOLE VÄHEM !
Kas see ikka paika peab, jäägu teie
otsustada...........ja VALIDA.
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Otepää valla arengu
veduriks on turism ja sport
Viimase kolme aastaga on Otepääl
nii mõndagi paremuse poole muutunud. Märkigem suusatamise MK
etapi, sõjaväelaste triatloni MM-i ja
teiste rahvusvahelise mainega
spordiürituste korraldamist. Omanikud on investeerinud turismiettevõtete arendamiseks palju raha.
Turismiettevõtete arengut on kõrgelt
tunnustatud. Nii on Eesti Ettevõtluse
Sihtasutuse poolt korraldatud
konkursil Pühajärve Puhkekodu valitud Eesti viie edukama ettevõtte hulka. Turismiettevõtted on kujunenud
valla põhiliseks tööandjaks, seega ka
valla suurimaks maksumaksjaks.
Oluliselt on kasvanud välisturistide
arv ning nende poolt kaubandus- ja
teenindusettevõtetesse jäetud raha.
Arvestades piirkonna looduslikku
omapära, tuleb turismi prioriteetsust
vallas lugeda esmaseks.
Peale positiivse (tööhõive, investeeringud, maksud valla eelarvesse
jne.) on turism toonud valla elanikele
ka mõndagi negatiivset. Nii on turistidele orienteeritud hinnad kauplustes tõenäoliset Eesti kõrgeimad,
teenuste hinnad ületavad kohati elanike ostujõudu, massiüritused rikuvad kodurahu jne.
Negatiivsete ilmingute elimineerimine on suures osas võimalik ja see on
kohaliku omavalitsuse senini tegemata töö.
Eestimaa Ravaliidu kandidaadid,
saades valituks volikgusse, teevad kohalikele elanikele turismi ja muude
negatiivsete mõjude vähendamiseks
järgmist:
- loovad soodsad tingimused odava,
kaubandusketti (säästumarket vms.)
kuuluva kaubanduskeskuse ehitamiseks Otepääle;
- arvestavad massiürituste korraldamisel kohalike elanike hulgas
läbi viidud arvamusuuringute tulemustega.
- ei nõustu Otepää vallavalitsuse poolt
kinnitatud Otepää Veevärgi arengukavas ette nähtud kahekordse vee hinna tõusuga eratarbijatele. Hinnatõus
on planeeritud aastasse 2004-2005;
- kindlustavad kohalikele inimestele
taskukohase hinnaga sauna ja ujula
kasutamise võimaluse juba aastal
2003;
Turism ja sport on piirkonna
põhilised tuluallikad.
Otseselt või kaudselt peavad sellelt tulu saama kõik valla elanikud.
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Väärtustame perekonda
Eestimaa Rahvaliidu eesmärgiks on inimeste elujärje parandamine ja turvatunde
süvendamine, mis on ka mulle südamelähedane teema. Pean oluliseks perekonna ja kodu
väärtustamist.
LAPSED. Meie tulevik on lapsed. Andes
neile korraliku koolihariduse, peame tagama
lastele ka mitmekülgse arengu, sõltumata
nende pere materiaalsetest võimalustest. Vald
peab leidma raha spordi- ja huvialaringide finantseerimiseks. Kui lastele on loodud võimalused vaba aja sisustamiseks ja nad saavad tegeleda oma huvialadega heade juhendajate käe all, vähenevad igavusest tehtud pahandused. Õhtuti on linn ju noori täis, kellel
pole kuhugi minna ega midagi asjalikku teha.
Probleem on lastel, kes elavad keskustest
kaugemal. Nende osalemine huvialaringides
on keeruline, sest puudub õhtune bussiring,
millega lapsed saaksid koju sõita.
Laste koolipäev on väga pikk. Tasuta soe
lõunasöök kõigile koolilastele on minu arvates
tähtsam kui ühekordse sünnitoetuse suurendamine. Täis kõhuga laps on tervem ja rõõmsameelsem.
TÖÖ. Oluline on ka, et täiskasvanutel oleks
tööd. Leevandamaks tööpuudust vallas tuleb
luua uusi töökohti nii investeeringute
kaasamisega kui ka väike-ettevõtluseks sobivate tingimuste loomisega. Tähelepanuta
on vallas jäänud täiskasvanute täiend- ja
ümberõpe, mis kindlustaks inimese
konkurentsivõimelisuse tööturul ning samas
tagaks ettevõtjale kvalifitseeritud tööjõu.
KODU. Pere algab kodust. Hoides oma
kodud ja nende ümbruse korras, loome endale
meeldiva elukeskkonna. Rääkides kodust, ei
saa me mööda minna külast. Küla elu arendamine on olnud üks minu eesmärke. Terve
küla koos, ühiste jõududega, suudab teha märksa rohkem kui iga pere omaette. Külade ühtsustunde ja koostegemise rõõmu saavutamine
võtab natuke aega, aga tulemus on pingutusi
väärt. Külaelu edendamisele saab kaasa aidata ka vald, sest on probleeme, mille lahendamine ei ole külale üksinda jõukohane. Heal järjel külad on eduka valla tunnuseks.
Kui lapsed saavad hea hariduse, vanematel on tööd ja perekond on rajanud endale kodu
looduskaunisse keskkonda, on see pere õnnelik. Mida tervem ja elujõulisem on perekond,
seda tugevam ja arenemisvõimelisem on vald.
Ei tohi unustada, et vallavolikogu ja vallavalitsus on ellu kutsutud vallakodanike teenindamiseks. Vajalik oleks lihtsustada asjaajamist vallavalitsuses nii, et vallakodanik
saaks oma küsimustele asjatundliku ja võimalikult kiire vastuse. Oluliseks pean ka
teabepäevade korraldamist teemadel, mis otseselt puudutavad nende töid ja tegemisi.
Kui valijaskond on väike ja rahvas ei tule
oma arvamust välja ütlema, see tähendab
valima, asub uus volikogu ellu viima kitsa
ringkonna huve. Mida suurem on valijate aktiivsus, seda suurema rahvahulga huve arvestades moodustatakse uus vallavolikogu.
Usun, et positiivselt mõeldes ja üheskoos
tegutsedes leiavad kõik probleemid lahenduse. Kui meil on tööd ja meie kodu on korras, on ka kogu elu turvalisem.
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Otepää parem käekäik
algab meie kohapealsetest
tegemistest!
Kohalikus omavalitsuses olemine on minu
jaoks meetod selleks, et tulemuslikumalt
teostada oma ja mõttekaaslaste kavatsusi
valla majanduslik-elukondlikuks edasiviimiseks. Sellel eesmärgil pürgingi vallavolikogusse.
Seega – olles volikogus, pean oma põhiülesanneteks:
- volikogu töö viimist paikkondlikule tasandile;
- valla majanduslik-elukondliku olemise
edendamist maapiirkonna ettevõtluse arendamise ja laiendamise baasil;
- valla tööhõive ja kutse- ning täiendõppe
korraldamise probleemide kompleksset lahendamist.
Pidades silmas Otepää Ümarlaua küsitluse
tulemusi (vt. Otepää Teataja septembrikuu
numbrit) seisan hea ja võitlen esmajoones
selle eest, et:
- Otepää Teataja ilmuks 2 korda kuus ning
oleks avaliku arvamuse ja kodanikualgatuse
peegliks;
- valla eelarvelised kulutused muutuksid
põhjendatuiks ja läbipaistvaiks;
- uue ilmakodaniku sündimine valda saaks
vähemalt 1000 krooni võrra suurema toetuse
kui siiani.
Mõni sõna selgitamaks oma valimisprogrammi põhiülesandeid.
Valitsemisest. Volikogu senine töömeetod
rahvaga komisjonide tegevuse näol jääb puudulikuks. Vajalik on volikogu töö viia ka paikkondadesse, millisteks meil on valla külad ja linn.
Öeldu tähendab seda, et igal paikkonnal peab
olema üks kindel volikogu liige, kes on selle
eestkostja rollis ja elanike arvamuste kokkukoguja. Taoline volikogu töömeetod teostab
põhimõtet «Räägi rahvaga».
Valla maapiirkonna rollist. Arvud, 2284 elanikku Otepää linnas 4 ruutkilomeetril ja 2090
elanikku maapiirkonnas 213 ruutkilomeetril,
räägivad selget keelt sellest, et valla majandusliku ja elukondliku edenemise ressurss on
maapiirkond. Siit arusaadav, et lõviosa edasisi pingutusi maale koos kogu vallarahvaga,
ja volikogu eestvedamisel! Loodan, et tulevane
volikogu hakkab selles suunas koheselt ja aktiivselt tegutsema. See on väga tõsine ja töömahukas tegevus.
Valla tööhõivest ja kutsekoolitusest.
Nende probleemide lahendamine algab valla tööjõupotentsiaali väljaselgitamisest ja
selle rakendatusest ning teiselt poolt
tööandajate vajadustest kutsealade lõikes
täna ja perspektiivis. Seega on tegemist kahe
seostatud andmestikuga, mida tuleb uuendada järjepidevalt, aastast aastasse. Edasi saame juba rääkida valla kutse- ja
täiendõppe pidevalt toimivast süsteemist,
selle loomisest ja rakendamisest, mis paraku siiani puudub. Ka see on küsimuste valdkond, millest vallavolikogu niisama lihtsalt
mööda minna ei saa.
Lõpetuseks niipalju, et volikogu ei ole lihtsate ja kergete tegemiste koht – kellel on
selleks kutsumus, peab suutma olla oma
ülesannete valdkonnas eestvedaja.

Meie juhtimisel kujuneb Otepää vald arenenud ettevõtluse ja maaeluga,
kaasaegsete infrastruktuuridega, tasemel hariduskorralduse, sotsiaalabi ja
tervishoiuga, aktiivse kultuuri- ja spordieluga ning turvalise elukeskkonnaga turismi- ja spordikeskuseks.
Otepää valla arengu tagab maaelu elujõulisus ja jätkusuutlikud peretalud,
aktiivne külaelu, hooldatud kultuurmaastik, korrastatud teedevõrk ja ühistransport, linna heakorrastatus ning otstarbekas planeerimine, ettevõtluse
arendamine ja ehitustegevus.

MEIE SUUDAME SEDA TAGADA
SOTSIAALABI JA
TERVISHOID
Tagame igale valla elanikule tasemel ning kättesaadava arstiabi ja sotsiaalteenused.
Viime lõpule perearstikeskuse väljaehitamise,
avame kaasaegse põetushaigla, tagame vajalike
eriarstide teenuse ning
kindlustame koduhoolekande ja õendushoolduse,
vabastame valla elanikud
hooldusravi voodipäeva
tasust. Kahekordistame
sünnitoetuse, viies selle
3000 kroonini.

Tehvandi olümpiakeskuse arendamiseks on riigi
lisaeelarvest eraldatud 40 milj krooni, mis tagab K90 suusahüppemäe ehitamise.

SPORDIELU
Kujundame Otepää rahvusvaheliselt tunnustatud spordikeskuseks: ehitame kaasaegseid spordirajatisi, korraldame suurüritusi ning loome võimalusi harrastusspordiga tegelemiseks.
Osaleme Tehvandi olümpiakeskuse väljaehitamises, valmistame ette juunioride 2005.a MMvõistluste korraldamist ja taotleme
suusaalade 2009.a MMvõistluste saamist Otepääle.
Jätkame koostööd Kääriku spordi- ja puhkekeskusega loodusliikumisradade rajamiseks Käärikule ning toetame Kekkose
loodusliikumisraja korrashoidu. Toetame spordiklubide tegevust
ning noortesporti.

TURISM
Tagame turismitoodete mitmekesistamisega ettevõtluse arengu
ning elanikkonna heaolu kasvu.
Jätkame turismiinfokeskuse toetamist ja arendamist. Soodustame talu- ja ökoturismi arendamist, jätkame Pühajärve sinilipu ning «Talvepealinna» projekti.
Rajame Otepää sissesõitudele infoväravad, valmistame
Otepää valda tutvustava digitaalse infomaterjali.
Meie valimisliidu täidetud lubadus - 8. oktoobril avatud Otepää
valla hooldekodu.

HARIDUS
Tagame võimetekohase ja konkurentsivõimelise
hariduse, kutseõppe ning huvihariduse omandamise võimalused.
Maksame ranitsatoetust kõigile kooliteed alustavatele lastele, pöörame erilist tähelepanu koolide
ja lasteasutuste töötajate taseme tõstmisele ja
motiveerimisel, jätkame gümnaasiumi hoonetekompleksi rekonstrueerimist ja spordisaali ehitamist.
Rajame ajakohased mänguväljakud Otepää kesklinna, suurematesse küladesse ja lastepäevakodude lähedusse.

Arendame Pühajärve randa, teeme korda vaated
Pühajärvele ja teistele looduskaunitele kohtadele.

ELUKESKKOND

KULTUUR
Otepää kultuurielu mitmekesisuse tagab isetegevuskollektiivide tegutsemine ning erinevate
kultuuriürituste, kontsertide ja festivalide korraldamine. Selleks toetame kultuurikollektiive ning
tasustame juhtide töö.
Jätkame Otepää kultuurikeskuse kaasajastamist
ning alustame konverentsikeskuse väljaarendamist.
Toetame külapäevade korraldamist, jaanipäeva ja
jõuluürituste läbiviimist ning traditsiooniliste
laatade korraldamist. Kutsume taas ellu Otepää
kodukandipäevad.

Otepää kultuurikeskus vajab hädasti remonti. Meie valimisliidu lubadus on kaasajastada
Otepää kultuurikeskus.

Otepääst peab kujunema heakorrastatud turismi- ja
spordikeskus. Jätkame projekti «Otepää kauniks».
Toetame külaliikumist, heakorratalguid ja küla ühisrajatiste
hooldust, aitame kaasa külavanema rolli tugevdamisele. Rajame
külakeskustesse mänguväljakud ja simmaniplatsid.
Muudame koostöös teedevalitsusega tolmuvabaks Kanepi, Kannistiku ja Vana-Otepää maanteed ja kindlustame teede remondi ja hoolduse.
Loome maaelu arendamise ja nõustamise keskuse, abistame
peretalusid ja ettevõtteid vajalike projektide ja taotluste
vormistamisel, korraldame koolitusi.
Vahetame välja Sihva ja Voki külade vee- ja kanalisatsioonitorustikud, korrastame Kondi elamute ühisveevärgi.
Viime lõpuni kesklinna väljaehitamise, rajame uue bussijaama.
Muudame kaasaegseks tänavavalgustuse äärelinnas, käivitame
linnas ulatusliku haljastamise ja puude istutamise programmi.
Rajame vee- ja kanalisatsioonitorustikud nendele tänavatele, kus
need puuduvad.

Vallavolikogu ja
vallavalitsuse
liikmete eetikakoodeksi projekt

Vali Otepääle uus poliitika!

Iga vallavolikogu
ja vallavalitsuse
liige:

Nr. 200
Jaanus Barkala

Nr. 201 Valdur Sepp

Nr. 202
Helle Kuldmaa

Nr. 203
Voldemar Tasa

Nr. 204
Merike Tootsi

Nr. 205
Mati Naruski

Nr. 206
Neeme Nurmoja

Nr. 207
Madis Kinks

Nr. 208
Anneli Narusk

Nr. 209
Aivar Täär

Nr. 210
Linda Kartau

Nr. 211
Toomas Oinus

Nr. 212
Urve Sarv

Nr. 213
Vello Zujev

Viljandi Kultuurharidustöö
Akadeemia Nord õigusteadus, Kool, Tallinna Pedagoogiline
Otepää turva- ja tarbija- Instituut  klubitöö,
kaitsekomisjoni esimees, näitejuhtimine,
Ühenduse Vabariigi Eest Res Meediagrupp Süd-Est
juhataja,
Publica Valgamaa piirkonna
Otepää vallavolikogu
esimees,
kultuurikomisjoni liige
Turismiettevõtja  Sokka
turismitalu peremees,
ASi Loo Elekter nõukogu liige

Otepää Keskkool,
Tartu Suusaklubi  Veski
puhkebaasi komandant,
Pilkuse külavanem

Eesti Põllumajanduse
Akadeemia, zootehnika,
Valgamaa Päästeteenistuse
juhtivinspektor

Väimela NST,
elektrik,
taluperemees

Arkna Loomakasvatuskool
Helme Maakutsekeskkool 
 veterinaarvelsker,
mehhanisaator,
Pühajärve Jahiseltsi esimees, eraettevõtja
talunik

Nr. 214
Aleksander Mõttus
Otepää Keskkool,
OÜ Valga Teed autojuht

Otepää Keskkool,
Otepää vallavolikogu
liige,
Otepää Päevakeskuse
juhataja

Nr. 215
Vladilen Kaur

Tallinna 19. Tehnikakool,
peenmehhaanik,
OÜ Univers Olme juhataja

Tallinna Polütehnikum,
tehnik-elektrik,
turismiettevõtja, Lutsu
turismitalu peremees,
Arula külavanem

Tallinna Polütehniline
Instituut, tehnoloogiainsener,
Robinsoni Restoranide OÜ
juhatuse liige,
Viksi Metsatalu FIE

Tartu I Keskkool,
Õpib Avatud Ülikoolis,
Turismiettevõtja  Vidrike
lasteaia Võrukael
Talli juhataja,
alushariduse õpetaja
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
juhatuse liige

Tallinna Ehitus ja
Mehhaanika Tehnikum,
tehnik-mehhaanik,
AS FSS Plywood pingioperaator,
Vana-Otepää Jahiseltsi
esimees

Nr. 216
Tarmo Kivi

Nr. 218
Anneli Sisask

Otepää Gümnaasiumi
õpilane

Nr. 217
Andrus Mägi

Kuremaa
Põllumajandustehnikum,
agronoom  talujuht,
Valgamaa Päästeteenistuse
tõrjuja-päästja,
OÜ Sinuekspert juhataja

Otepäälane väärib vastutust
Otepää linna ja Pühajärve valla ühinemisest
üheks Otepää vallaks on saanud mööda kolm
aastat ning üleminekuperiood on jõudnud eduka lõpuni. On tekkinud aeg saavutatud pinnalt
hakata seadma uusi ning stabiilseid eesmärke. Meie ideaaliks on seatud lihtsa valla
kontseptsioon ehk siis vald, mis oma ülesehituselt on lihtne ja mõistetav nii kodanikele kui
ka vallavalitsejatele. Anname endale aru, et
kõigi seatud eesmärkide saavutamiseks võib
kuluda aega siiski pisut rohkem kui üks valimisperiood. Res Publica kindlaks eesmärgiks
on tuua poliitikasse uus mõiste – poliitiline
vastutus. Poliitikud peavad vastutama valija
ees oma tegude, lubaduste ja käitumise eest
täiel määral, vastasel juhul pole lootustki, et
poliitiline kultuur Eestis paraneks.Res Publi-

Tartu Õpetajate Seminar,
Otepää muusikakooli
õpetaja

ca on välja töötanud vallavolikogu liikme ja vallavalitsuse liikme eetikakoodeksi eelnõu, mille
eesmärgiks on muuta volikogu ja valitsuse liikmete töö ausamaks, eetilisemaks ja läbipaistvamaks. Meie esimeseks ülesandeks uues vallavolikogus saabki olema eetikakoodeksi
kehtestamine. Kui kõik teised valimisliidud ja
parteid annavad lahkelt valimislubadusi,
mida nad teha kavatsevad, siis meie anname
valijale viis lubadust, mida me kindlasti ei tee.
• ei valeta volikogule ega vallarahvale
• ei võta ametnikke tööle parteilisel valikul
• ei ole valijate suhtes ükskõikne ja üleolev
• ei tee omakasulisi tehinguid
• ei jää ametisse, kui oleme neid põhimõtteid rikkunud
Res Publica seisab kindlalt selle eest, et

Euroülikool 
sisekujundus,
OÜ Tapeet ja Värv
kujunduskonsultant

erinevad poliitilised jõud peaksid vajalikul
hetkel olema võimelised unustama isiklikud
erimeelsused ja tegema koostööd piirkonna
jaoks oluliste küsimuste lahendamisel. Res
Publica on valmis võtma enesele poliitilise vastutuse koostöös kõigi huvigruppidega välja
töötada Otepää vallale uued ja kaasaegsed
arengusuunad, kus leiavad väljenduse selged,
mõistlikud ja tasakaalustatud soovid, mille
täitmisel tagame piirkonnale jätkusuutliku
arengu ning tasakaalustatud elukeskkonna.
Vali Otepääle uus poliitika ja Res Publica
võtab endale poliitilise vastutuse Sinu parema elu eest Otepääl.
JAANUS BARKALA,
Res Publica
Otepää vallavolikogu kandidaat nr. 200

• järgib ametiülesandeid
täites seadusi ka siis, kui
nende täitmine tundub
talle
ebaotstarbekas
(juhul kui ta peab seadust
ebaotstarbekaks, võtab ta
ette vajalikud sammud
sellise seaduse muutmiseks)
• kasutab tema käsutuses
olevat maksumaksja raha
ainult ettenähtud eesmärkidel ja heaperemehelikult
• selgitab avalikkusele
alati ausalt oma otsuseid
ja nende aluseks olevaid
argumente. Lubatud on
mitte avalikustada informatsiooni siis, kui selle
avalikustamine oleks vastuolus avalike huvidega või
sisaldab delikaatseid
isikuandmeid vms.
• ei võta vastu mingeid
kingitusi ega muid eeliseid, mis võivad mõjutada
tema erapooletust või
seada kahtluse alla tema
erapooletuse
• kasutab ametikohustuste täitmisega seoses
tema käsutusse sattunud
informatsiooni ainult avalikes huvides
• väldib igasuguseid otseseid ja kaudseid sidemeid
isikutega, kes on seotud
«allmaailmaga». Samuti
sidemeid, mis annaksid
võimaluse teda kahtlustada sellistes sidemetes
• selgitab oma tegevust
regulaarselt valijatele
• ei käitu valijate suhtes
üleolevalt ega halvustavalt

Vallavalitsuse
liige:
• ei anna volikogule ega
avalikkusele tahtlikult
eksitavat informatsiooni
tema valitsemise alla
kuuluvates küsimustes
• vastutab kõigi tema
valitsemisalas eksisteerivate probleemide eest ja
astub tagasi juhul, kui
tema käsutuses olevate vahenditega oleks olnud võimalik vastavat probleemi
vältida
• annab volikogule ja avalikkusele ausalt aru, kuidas ja milliste eesmärkide
saavutamiseks ta on kasutanud tema käsutusse antud raha ja vara
• lähtub personalipoliitikas ametnike suutlikkusest ja sobivusest ametikohale, mitte nende poliitilisest veendumusest või
muudest tööga mitteseotud argumentidest
• ei võta ametist lahkudes
vastu ametikohti, mis annaksid põhjust seada kahtluse alla tema erapooletust
valitsemisperioodil (eelkõige ettevõtted, mis saavad
toetust valitsuselt või mis
otseselt on sõltunud vastava isiku otsustest)
•Iga vallavolikogu ja vallavalitsuse liige loobub oma
ametikohast juhul, kui ta
on läinud vastuollu eelpooltoodud põhimõtetega.

Tule valima

- meiega võidad!

183 Mati Salundi

184 Vello Iir

188 Kaimar Mitt

189 Uno Kikkas

190 Karl Teearu

194 August Pruuel

195 Taavi Kiuru

196 Janel Kuus

180 Maie Niit,

181 Jaanus Raidal,

volikogu esimehe kandidaat

vallavanema kandidaat

185 Heino-Johannes
Toomsoo

182 Aare Tamme

186 Arno Uprus

187 Rein Vikard

191 Üllar Soe

192 Eva Kuusik

193 Anu Tiirmaa

197 Raivo Teder

198 Reet Rebane

199 Ülle Mündi

Keskerakonna valimisteesid Otepää
vallavolikogu valimistel
Tegutsegem, et antud lubadused ellu viia!
Tulge koos MEIEGA!
Koostöö ja rahu kõikides inimestevahelistes suhetes. Usk,
vastastikune mõistmine ja sallivus.
Teeme kõik selleks, et Otepää
valla võim ja vaim ning juhtimine oleks elanikekesksed, usaldusväärsed ja läbipaistvad. Anname kõigile võrdsed võimalused.
Toetame Otepää vallas ühistegevuslikku liikumist. Tahame
kaasata valla rahva kõige olulisemate ühiskondlik-poliitilise
elu küsimuste otsustamisse ja
lahendamisse, viies selleks regulaarselt läbi rahvaküsitlusi.
Aitame igati nõu, tuge ja abi vajavaid Otepää kodanikke. Luues
vastava ametikoha, tahame jõuda iga abi vajava elaniku probleemini, et aidata teda lahenduste leidmisel.
INFRASTRUKTUUR
Taotleme Otepää valla arengukavade kompleksseks elluviimiseks Eesti Vabariigi Riigikogult ja Vabariigi Valitsuselt
üksikisiku tulumaksu muutmist
kohalikuks maksuks.
Tugevdame loodushoiu arendamist ja keskkonnakaitsealast tegevust koostöös teiste kohalike omavalitsustega ning vastavate riiklike
ja ühiskondlike institutsioonidega.
Jätkame Otepää joogivee- ja
kanalisatsioonitrasside väljaehitamist.

Jätkame Otepää valla teede tolmuvabaks muutmist ja väljaehitamist. Leiame koostöös Vabariigi Valitsuse ja koostööpartneritega ressursid esmajärjekorras
alljärgnevate teelõikude asfalteerimiseks ja rekonstrueerimiseks:
1. Otepää–Kanepi–Vana-Otepää
2. Otepää–Valgjärve
3. Otepää–Kannistiku–Puka
4. Kääriku–Otepää
5. Rõngu–Otepää
Kavandame Otepää kui turismipiirkonna maine tõstmist ja
Otepää oma brändi väljatöötamist, et Otepää saaks veelgi
tuntumaks ja populaarsemaks
nii Eestis kui ka mujal maailmas.
Toetame igakülgselt ning võtame
võimaluste piires osa Tehvandi
suusakeskuse ja Väikese Munamäe väljaehitamisest koos 90 m
hüppemäega kaasaegseks talispordikeskuseks, mis avardaks
veelgi tingimusi suurvõistluste
läbiviimiseks ja turismi arendamiseks.
ALUSTAME
- Otepää Linnamäel ja orus muinaslinnuse ning piiskopilossi
ülesehitamist (puhastame Linnamäe orus Alevijärve; alustame
Linnamäe
ümber
kanali,
noortepargi, teemapargi ja muinasküla rajamist);
- korjanduse läbiviimist kolonel
Karl Talpaku mälestusmärgi
püstitamiseks Otepää kesklinnas; kaasame selle ettevõtmise
toetajaid ka Soomest;
- Neitsijärve puhastamist.

Aitame kaasa Otepää gümnaasiumi spordisaali ehitamisele ja
lõplikule valmimisele.
ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE
Julgustame ja toetame Eesti
ja välismaiseid investoreid
osalema meie arengukavades
ja investeerima Otepääle.
Loome juurde uusi töökohti nii
ettevõtluse kui ka turismialase tegevuse arendamise kaudu
Otepää vallas.
Toetame ettevõtluse arendamist Otepääl; loome igale ettevõtjale, kes seda soovivad,
täiendavad garantiid uute ettevõtete ja töökohtade loomisel
ning töötajate kvalifikatsiooni
tõstmisel.
Koostöös eraettevõtlusega
Otepääl toetame ujula ja
saunakompleksi valmimist
Pühajärvel.
Toetame
Otepääl
uue
kaasaegse bussijaama rajamist, mis annab võimaluse
täiendavate bussiliinide avamiseks kõikjale Eestisse ja Euroopasse.
Toetame ettevõtjaid infrastruktuuride väljaehitamisel ja
arendamisel.
Innustame Otepää valla
kinnisvaraomanikke tulema
valla elanikeregistrisse.
Viime koostöös eraettevõtjatega sisse Otepää boonuskaardisüsteemi, et luua kohalikele inimestele rohkem soodustusi ja
stimuleerida rohkem tarbima
kohalike ettevõtjate teenuseid.

SOTSIAALVALDKOND
Toetame elamuehitust Otepääl
ja noortele peredele võimaluse
loomist oma kodu rajamisel.
Toetame Otepää valla iga uue
ilmakodaniku sündimist 1000
krooniga.
Arendame edasi eakate inimeste abi korraldamist ja sotsiaalteenuste kvaliteedi parandamist (abi vajavad, pensionärid, puuetega inimesed,
raskestikasvatatavad noored jt.)
Garanteerime Otepää valla
kõigile elanikele meditsiinilise
esmaabiteenuse võimaluse.
Toetame Otepää sotsiaal-kommunaalmaja rajamist neile
Otepää elanikele, kes on jäänud
ilma elukohata.
HARIDUS
Pöörame suurt tähelepanu
Otepää hariduse, kultuuri ja
spordi arendamisele, eriti noorte
seas; propageerime eneseteostust harituse teel, kus vaim ja
keha, sisu ja vorm saaksid üheks.
Muudame Otepää Teataja
kaks korda kuus ilmuvaks rahvaleheks.
Anname käe ja pakume tuge
nendele, kel on jäänud pooleli
põhihariduse omandamine. Selleks loome kaugõppeosakonna
Otepää gümnaasiumi juurde ja
kasutame maakonna teisi võimalusi.
Leiame kontakti töötute või
juhutöid tegevate noortega ja
kavandame täienduskoolituse.

HALDUSKORRALDUS
Viime läbi rahvaküsitluse
Otepää valla Otepää linnaks
ümbernimetamise küsimuses.
(Otepää valla piires koos küladega)
Viime läbi Otepää vallavalitsuse
kaadrimehituse programmi.
Korraldame konkursid Otepää
valla juhtivametnike ametikohtade täitmiseks.
Tagame maareformi läbiviimise eduka lõpetamise vallas.
Vajadusel loome ametikoha
põllumajanduse ja maaelu alal.
Loome uued ametikohad:
1. abivallavanem turismi- ja
regionaalarengu küsimuste alal;
2. projektijuht projektide koostamise koordineerimiseks ning
vastavate taotluste esitamiseks
Eesti Vabariigi Valitsusele ja
Euroopa Liidu struktuuri fondidele (koostöös kõigi Otepääl
tegutsevate liitude ja organisatsioonidega)
3. infosekretär – kodanike
operatiivseks teenindamiseks.
Toetame Otepää valla administratsioonis tulemuspalga
sisseviimist.
Esitame ettepaneku Riigikogule, et muuta kohaliku
omavalitsuse korralduse ja valimise seadust selliselt, mille kohaselt volikogu esimees (linnapea, vallavanem) valitakse rahva poolt otsehääletamise teel.

RAHVALIIDU kandidaatide

Palupera vallavolikogu valimistel
115. Heino Komlev (60)
on sündinud Põlvamaal,
praegune töökoht Uderna KHK direktor,
keskeriharidus

116. Vaike Treial (40)
on sündinud Valgamaal,
Palupera kaupluse müüja,
keskeriharidus

117. Kaido Pihelgas (29)
on sündinud Valgamaal,
Bullingev AS tööde juhataja,
rakenduslik kõrgharidus

118. Oliivia Juhkam (49)
on sündinud Valgamaal,
OÜ Päidla farmijuhataja,
keskeriharidus

119. Andres Tobre (43)
on sündinud Valgamaal,
FIE, kõrgharidus

120. Nikolai Metslind (54)
on sündinud Võrumaal,
OÜ Nõuni Taimekasvatus juhataja,
kõrgharidus

121. Riina Mei (49)

on sündinud Valgas,
MTÜ Hellenurme Mõis kokk, keskharidus

122. Ivan Pentinen (62)

on sündinud Venemaal,
OÜ Nõuni Taimekasvatus traktorist,
mittet.keskharidus

123. Ene Sillaste (39)
on sündinud Valgamaal,
OÜ Düün müüja

124. Harri Aun (51)
on sündinud Tartu linnas,
talunik, kõrgharidus

125. Priit Loide (46)
on sündinud Narva linnas,
FIE, keskeriharidus

ringkonnanimekiri

Vald maaelanike jaoks
Palupera vallavolikogu
valimistel kandideerivate ERL
kandidaatide soovid ja
tõekspidamised (lühendatult)
Eluterve, haritud ja jõukas Eesti.
Selle eelduseks on kõlbelised alusväärtused, rahvuslikud aated, rahva omavalitsus, tasakaalustatud ja keskkonnasäästlik
areng, turvaline kodu ning
meelepärase ja tasuva töö valiku
võimalused kõigis valdades.
Eestimaa algab kodust ja perest. Riigi edu võti on kodurahu
ja pere heaolu.
Parema ja õiglasema elukorralduse arukama, ausama ja
demokraatlikuma valitsemise
kaudu.

Esitame kohalike omavalitsuste volikogude
valimistel oma valimisnimekirjad kindla sooviga:
• teha omavalitsustevahelist
võrdväärset ja ühishuvidele
tuginevat koostööd
• kohustuste,tulude-kulude
ja vastutuse tasakaalustatud
jaotamine kohaliku ja keskvõimu vahel;
• tagada kohaliku omavalitsuse reaalne iseseisvus, finantsiline suutlikkus ja sisuline vastutus kohaliku arengu
ja turvalise elukorralduse
eest;
• nõuda rahva algatusel
toimuva rahvahääletuse
seadustamist riigielu tähtsate küsimuste otsustamisel;
• rakendada abinõud kõigile
inimestele õigusabi ja -kaitse
tagamiseks;

• muuta hariduse rahastamine vallapõhisest koolipõhiseks ning toetada maaasustuse säilitamise seisukohalt oluliste väikekoolide
arengut;
• võimaldada enamikule õpilastest ja lasteaialastest kord
päevas korralik soe toit;
• tagada riigieelarve toetusega lastega perede normaalne toimetulek;
• tagada arstiabi kättesaadavus kõigile inimestele;
• tõsta vanaduspension keskmise netopalga suhtes praeguselt 37 protsendilt 50 protsendini 2008. aastal;
• taastada inimeste turvatunne ja usk riigi võimesse
kaitsta oma kodanikke;
• suurendada töökohtade
arvu, eriti valdades ja
väikelinnades;
• seadustada peredele iga
lapse kohta 2000 krooni tulumaksuvabastust kuus ja
tõsta füüsilise isiku tulumaksuvaba miinimumi 2000 kr
kuus;
• muuta omavalitsuste rahastamise kord ettevõttesõbralikuks;
• suunata põllumajandusse
senisest rohkem investeeringuid;
•kaitsta tarbijat monopolide
omavoli eest;
• rakendada riiklikud laenuja abiprogrammid eeskätt
väiketootjatele.
HEINO KOMLEV,
volitatud esindaja

ÜKSIKKANDIDAAT

nr 114 Palupera
vallavolikogu
valimistel

Ermo Kruuse
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet SAPARD
toetuste kontrolli büroo vaneminspektor
Valgamaal
On sügis, on lubaduste aeg, on valimised.
Taas on antud elanikele võimalus valida
ja määrata oma valla areng kolmeks eesolevaks aastaks. Seega, on otsustamise
aeg ja IGA inimene määrab oma kodukoha arengu.
Pean tähtsaks, et ka väikevalla volikogus oleks esindatud erinevate maailmavaadetega inimesed. Üks äärmus võib
küll hästi otsuseid vastu võtta ja valitseda, kuid arvan, et nii ei ole kogu vallarahva huvid demokraatlikult esindatud.

Tule valima,
parema elu
nimel!

Valimisliit ÜHTNE KODUVALD Palupera vallavolikogu valimistel
ÜHESKOOS EDASI!
2002. aasta 20.oktoobril toimuvatel Palupera vallavolikogu valimistel kandideerivad valimisliidu Ühtne Koduvald nimekirjas järgmised Palupera valla kodanikud (kandidaadi number, nimi, haridus, koduküla, põhitegevusala täna):

101 Vambola Sipelgas,
kõrgem, Mäelooga, MTÜ
Hellenurme Mõis tegevdirektor

102 Terje Korss,
kõrgem, Hellenurme,
Palupera vallavanem

103 Vahto Sikk,

keskeri, Palupera, ettevõtja

104 Andrus Pastak,

põhi, Hellenurme, ettevõtja

105 Tõnu Tiisler,

Puit juhatuse esimees

106 Arno Maranik,
keskeri, Nõuni, ettevõtja

107 Tamur Tamm,

keskeri, Nõuni, OÜ
Tasemix juhatuse esimees

108 Anti Kulasalu,

110 Teet Saul,
keskeri, Nõuni, OÜ Hiiesalu
Grupp juhatuse esimees

111 Maire Lemberg,

kõrgem, Pastaku,
Palupera põhikooli direktor

112 Kalev Lõhmus,
kesk, Miti, ettevõtja

113 Tõnu Riivik,
kõrgem, Räbi, OÜ Otepää
Maamõõdubüroo maamõõtja

keskeri, Neeruti, talupidaja

109 Marika Viks,

keskeri, Nõuni,
Palupera põhikooli õpetaja

keskeri, Nõuni, OÜ Nõuni

Kandidaatide keskmiseks vanuseks on 41 aastat, seega elukogemustega, arenemisvõimeline, seisukohta omav vallakodanik. Enamus meist on
osalenud ka eelnevatel aastatel
Palupera vallaelu juhtimisel ja
omavad siiani seisukohta, et
koduvalla arengu suhtes ja suunas ei saa ega tohi jääda ükskõikseks. Ka ei arva me, et midagi ei saa, midagi ei tule. Omame
seega juba kogemusi, mida ei
tahaks ainult endale hoida, vaid
ka igapäevaelus rakendada. Vallakodanik soovib ikka näha vallaelu juhtimas haritud, laia silmaringiga, majanduslikult mõtlevat ja samas arenguvõimelist
inimest. Loomulikult peab ta
olema missioonitundega inimene, kes peab arvestama, et

vallavolikogu tööd ei saa teha
kellast kellani ja palju tuleb ära
teha ka ühiskondlikus korras.
Kodukoha patriootidena on nad
täis oskust mõista ja vajadusel
ka hukka mõista.
Peagi lõppevale valimisperioodile tagasi vaadates, võib
valimisliit Ühtne Koduvald,
kuhu kuulub suur osa senistest
vallavolikogu liikmetest, enda
tööga rahule jääda. Me ei ole
mitte ainult tööst rääkinud, vaid
pühendunult seda ka teinud.
Vald on saanud endale igapäevatöös vajalikud kavad, planeeringud, õigusaktid; on vaeva nähtud
investeeringute otsimisel-leidmisel ja renoveeritud valla vara:
põhiosa vee- ja kanalisatsioonisüsteemidest, jätkunud on
Palupera põhikooli remont (s.h.

ka Nõunis asuv hoone), Palupera
staadion, Nõuni kultuurimaja,
Hellenurme mõisahoone, bussiootepaviljonid, remonditud on
vallateid, internetiseeritud allasutusi, 90% valla territooriumist on vormistatud omandisse
jpm. Me oleme inimesed, kes ei
looda sellele, et «näljasele antakse kala», vaid teame, et «antakse vaid õng». Samas ei ole kõik
vallaelanikud võimelised endaga
ise toime tulema või vajavad
nõuandjat, toetust. Kohalik omavalitsus on sotsiaalne elav kooslus, kus juhid ei saa elada põhimõttel «meie elame nagu tahame, aga teie elage nagu saate».
Kuid see, kuhu keegi elus jõuda
tahab, jääb ikka iseenda otsustada.

Meie tegevussuunad eelolevaks valimisperioodiks:
1. Lõpetada alustatud tööd, millest eespool ka juttu oli
2. Hoida valla elu arengu kursil
- säilitada vald senistes piirides
- tugevdada ja kaasajastada vallaasutuste tööd
- hankida arenguks valla eelarvele lisafinantse
3. Külaelu säilitamiseks ja elu-olu parandamiseks
- remontida valla teed
- soovijaile tagada telefoni- ja internetiühendus
- jätkata oma kooli laste enamtoetamist õppevahendite
hankimisel, toitlustamisel, huvitegevuses, bussiliikluses
- leida lahendused ka eakate vallakodanike probleemidele
- enam toetada ühistegevust ja seltside tööd, säilitada traditsiooniks kujunenud üritused.
Mitte ainult meie valimisliidu nimekirjas kandideerivad isikud ei
ole ühes suunas mõtlejad, meid on tunduvalt rohkem, kuid seekord
astusid välja need. Oleme teinud koostööd ja oleme valmis seda ka
jätkama teise valimisliidu ja üksikkandidaadiga. Sest ühe omavalitsuse elu juhtimise ja edasise arengu eelduseks on koostöö ja üksteisemõistmine. Ise oma elu keeruliseks elamist tuleb vältida. Kuid
mõista tuleb osata ka teisitimõtlejat, et saavutada parim lahendus
kõigile. Meie toetajaskonna suurusest saame üheskoos ülevaate
peale 20. oktoobril toimuvaid valimisi.

Lugupeetud valija! Tule valima oma
ha probleemidele lahenduse leidjat!

koduko-

G. J. Nathan on öelnud paslikult: «Halbu ametnikke valivad head kodanikud, kes ei hääleta.» Valik ei ole kerge ja hääli on Sul ainult üks.
Volikokku saab sisse kõige suurem arv saadikuid enim valijate hääli
saanud liidust ja liidusiseselt enim hääli saanud kandidaadid.
Valimisliit Ühtne Koduvald kohtub valijatega 16. oktoobril
kell 17 Nõuni kultuurimajas ja 17. oktoobril kell 17 Hellenurme
kultuurimajas. Kohtumiste sisukamaks muutmiseks ootab
valijat kohalikes kauplustes valimisliidu Ühtne Koduvald
küsitluslehtede kast; kokkuvõte küsitluslehtedest tehakse
mõlema kohtumise alguses. Edasine arutelu valimisliidu
saadikukandidaatidega järgneb jooksvalt töö käigus. Ootame
rohket osavõttu.
Valimisliidu Ühtne Koduvald
nimel TERJE KORSS

