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16. oktoobril annab vallarahvas 
oma eelistuse neile, keda soovib 
järgnevad neli aastat näha ko-
halike otsuste tegijaina. Enne 
valiku tegemist oleks hea meelde 
tuletada omavalitsuse rolli: mida 
saab ja on mõtet volikogult ja 
tema kinnitatud vallavalitsuselt 
oodata-nõuda ning mitte lasta 
end petta lubadustega, milleks 
omavalitsusel voli pole. Hea üle-
vaate omavalitsuse olemusest 
annab kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadus (KOKS), 
millega saab tutvuda raamatu-
kogudes või internetis www.rii-
giteataja.ee. Muuhulgas on selle 
seaduse § 22 loetletud volikogu 
pädevused.
Tänavustel valimistel konkurents 
vaid Otepää vallas

Kui Otepää vallavolikogu uue 
koosseisu 19 kohale kandideerib 
kuues nimekirjas 84 isikut, siis 
Paluperas ja Pukas konkurents 
kohalikule võimule sisuliselt 
puudub.

Palupera vallavolikogu 11 ko-
hale pürgib vaid 15 isikut ja peale 
ühe erandi on ülejäänud 14 kõik 
tänase vallavanema ja volikogu 
esimehega samas nimekirjas. 
Seega võib juba etteruttavalt 
tõdeda, et tänavustest Palupera  
kandidaatidest ei mahu uue voli-
kogu laua taha vaid 3 inimest.

Puka vallavolikogu 13 kohale 
pretendeerib ka vaid 28 inimest 

ning ühe valimisliidu enamuse 
tõttu on uus volikogu  sisuliselt 
juba ette teada. 

Väheste kandidaatide osalemi-
ne Puka ja Palupera vallas võib 
OT meelest tingitud olla kolmest 
põhjusest: 

1) rahvas on praeguste koha-
liku elu suunaandjatega igati 
rahul ja soovib senise poliitika 
jätkumist

2) väikevaldades on uute ot-
sustajate/tegijate potentsiaal 
tagasihoidlik ning keegi ei riski 
vastutust ja tõsist töökoormat 
oma õlule võtta

3) vallarahvas on muutunud ko-
haliku võimu suhtes apaatseks, 
kuna igapäevaelu korraldamisel 
pole omavalitsusel just väga palju 
võimalik korda saata.

Selge, et omajagu tänamatu see 
kohaliku omavalitsuse töö on.
Erakonnad ei tiku väikevaldade 
poliitikasse 

Palupera ja Puka valdade pu-
hul on selge, et riigi poliitikas 
ilma tegevad erakonnad pole va-
jalikuks pidanud oma mõjuvõimu 
neis paigus näidata.

Otepää valla erakondade nime-
kirjadest tundub aga nii mõnigi  
olevat kokku pandud partei pea-
kontorite käsul.

Samas nähtub Reformierakon-
na nimekirjast, et valdavalt on 
tegemist eelnevate aastate Maa 
ja Linna Liidu seltskonnaga ja 
see koosseis on püsinud suhteli-

selt stabiilsena. Ka Res Publica 
nimekiri on suuresti sarnane 
kolme aasta tagusega.
Mida uskuda, keda usaldada

Otepää ainus valimisliit esit-
leb end laiapõhjalise, paljudele 
valijaile sobiva seltskonnana. 
Sellesse nimekirja kuulub rah-
valiitlasi, keskerakondlasi ja 
endise VL Ühine Otepää liikmeid. 
Põgus analüüs viitab siiski üsna 
rabedale kooslusele. Samas on 
lõhenemise tõttu nõrgenenud 
ka rahvaliitlaste ja keskpartei 
nimekirjad.

OT on seisukohal, et poliitili-
sest vastutusest on raske rääkida 
kandidaatide puhul, kes aina 
eri parteide ja nimekirjade va-
hel pendeldavad. Kardetavasti 
on taolistel juhtudel tegemist 
koostöövõimetuse või küündima-
tusega.

Kindlasti saab ka erakonna-
nimekirjadele ette heita liigset 
parteipoliitika survet koos sellest 
tulenevaga. Toimetus on seda 
meelt, et vähemalt vallaasutus-
te juhid peaksid päevapoliitika 
tõmbetuultest veidi eemal seisma. 
Valla igapäevane juhtimine on vii-
mastel aastatel ülepolitiseerunud. 
Hägustuma hakkab täidesaatva 
ja seadustandva võimu lahususe 
printsiip. Sestap peaks uus voli-
kogu tõsiselt kaaluma valla all-
asutuste ja valla omandis olevate 
ettevõtete juhtimise ja volikogu 

liikmeks olemise lahutamist.
Igati tervitatav on põhimõte, 

kus opositsioonipoliitikuile paku-
takse komisjonide aseesimeeste 
kohti. 
Valimata jättes soodustame üldist 
mandumist

Kogu eelnev skepsis ei kutsu 
kindlasti vallarahvast üles va-
limisi tühiseks pidama. Pigem 
on see nõuandeks tõsiselt järele 
mõelda ja kaaluda, kellele – milli-
sele isikule ja millisele nimekirja-
le oma väärtuslik hääl anda. Kas 
tänasele tegijale või laimajale; 
kas väidetavale korruptandile või 
end üliausaks ja ilmeksimatuks 
pidajale; kas suure suuga lubaja-
le või end tegudega tõestanule.

Nagu valimistel ikka, on täna-
vugi nimekirjades kandidaate, 
kes tegelikult kohaliku volikogu 
töös kaasalöömisest huvitatud 
pole ehk puuduvad neil selleks 
võimalused või võimed. 

Tänase OT valimiste erinumbri 
järgnevatel lehekülgedel saavad 
erinevad nimekirjad võimaluse 
end tutvustada. Võimalust pakuti 
kõigile. Kes ja kuidas seda kasu-
tada suutis, saab lugeja hinnata 
OT lehekülgi pöörates.

Loodame, et valimiste erinumb-
rist on otsustajail abi ja igaüks 
saab oma hääle anda sisemise 
veendumuse ja informeerituse 
põhjal.

OT

Valimiste 
korraldamisest
Üldjoontes on kohaliku oma-
valitsuse volikogu valimiste 
kord sarnane eelmistele aas-
tatele. 
• Valima minnes tuleb kindlasti 
kaasa võtta kehtiv, fotoga varusta-
tud isikut tõendav dokument (pass, 
ID-kaart, juhiluba, pensionitunnis-
tus vms).

• Valimisjaoskonnad asuvad Ote-
pää kultuurikeskuses, Pühajärve 
põhikoolis, Nõuni ja Hellenurme 
kultuurimajades

Elektrooniline hääletamine
• Uue võimalusena on tänavu lisan-
dunud elektrooniline häältamine 
10. oktoobri kella 9st ööpäevaring-
selt kuni 12. oktoobri kella 20ni. 
Sellest võimalusest huvitatud 
arvutikasutajaist kodanikud leia-
vad täpse info ja saavad internetis 
hääletada aadressil www.valimi-
sed.ee

Eelhääletamine
• Eelhääletamise võimalus jaos-
konnakomisjonides on 10.-12. ok-
toobrini kell 12-20. 

• Pühajärve põhikoolis asuva 
jaoskonna külade valijail on eel-
hääletuse ajal võimalik hääle-
tada ka Otepää jaoskonnas. Nii 
saab soovi korral Arula, Ilmjärve, 
Kaurutootsi, Kassiratta, Kääriku, 
Märdi, Raudsepa, Sihva, Tõutsi või 
Vidrike küla inimene eelhääletuse 
päevadel oma kodanikukohuse 
täita ka Otepääl.

Valimispäev
• Valimispäeval, 16. oktoobril, saab 
hääletada kell 9-20 vaid oma jaos-
konnas või põhjendatud kirjaliku 
taotluse alusel oma kodus.

Kodus hääletamine 
• Kodus hääletamine on võimalik, 
kui valija terviseseisundi või mõne 
muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa 
hääletada hääletamisruumis. Sel 
juhul võib ta taotleda hääletamist 
oma kodus. 

• Kodus hääletamine toimub ainult 
valimispäeval, 16. oktoobril.

• Kodus hääletada saab vaid juhul, 
kui eelnevalt on esitatud põhjenda-
tud kirjalik taotlus. Taotluse saab 
viia vallavalitsusse kuni 14. ok-
toobrini. Samuti on võimalik taot-
lus viia eelhääletamise päevadel 
(10.-12. okt) ja valimispäeval (16. 
okt) jaoskonnakomisjoni. Taotlusi 
võetakse vastu kuni 16. oktoobri 
kella 16ni. 

• Taotluses tuleb märkida valija 
kodus hääletamise taotlemise põh-
jus. Põhjendatud taotluse aluseks 
võib olla terviseseisund; kõrge iga; 
rasked teeolud; transpordivõima-
luste puudumine; muud põhjused, 
mis takistavad valijat kodust 
lahkumast. Põhjendamatust taot-
lusest teavitab jaoskonnakomisjon 
selle esitajat.

Kas, keda ja milleks valida?

Vallavolikogude kandidaatide koondnimekiri
Otepää vallavolikogusse kandideerivad: Paluperas           
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AARNE STEINBACH,
Otepää valla heakorra koordinaator
Eesti Reformierakond, kandidaat nr 143

Otepää heakorraga on järjepidevalt tehtud sihikindlat 
tööd. Kevadel jätkus kodukaunistuse projekt «Koduvald 
kauniks», mida toetasid OÜ Elve, Vivacolor, Parmet, AS 
Techne. Üle-eestiline konkurss «Kaunis kodu» tõi Otepää 
vallale kõrgeima tunnustuse. Presidendi aukirjaga tun-
nistati Otepää vald kaunimaks ja heakorrastatumaks  
omavalitsuseks Valgamaal. Tiitel «Kaunis kodu» omistati 
perekond Veerpalule, kelle eramu oli üks neljast kauni-
mast kodust Valga maakonnas. Kindlasti jätkub konkurss 
«Kaunis kodu» ka edaspidi.

Väiksena on iga puu ilus, suureks kasvades ja hooldama-
ta jäädes võib ta probleeme tekitada. Kuna kõrghaljastu-
sega ei ole Otepää linnas kõik korras, tuli vastavalt raha-
listele võimalustele sellega tõsiselt tegeleda. Kevadel sai 
kaitseliidu, Otepää gümnaasiumi õpilaste ja heatahtlike 
linnakodanike kaasabil tehtud noorenduskuur Pühajärve 
pargis. Heakorratöödeks linnas on leping sõlmitud ASiga 
Teho, kes on sellega väga hästi toime tulnud.

Meie üheks lubaduseks on olnud laste mänguväljakute 
rajamine. Uued mänguväljakud on juba Sihva asulas. 
Paigaldamisel on mänguväljakud kultuurikeskuse parki, 
kaubanduskeskuse ja gümnaasiumi juurde. Oluliseks 
oleme pidanud tänavate valgustust. Tänavu vahetasime 
aedlinnas välja üle 20 amortiseerunud valgusti, valgus-
tasime Tartu maanteelt keskasula poole viiva äärmiselt 
pimeda teelõigu. Tänu alarahastusele on olukord halvem 
üksikutel linnatänavatel ja valla kruusakattega teedel. 
Soovime juba järgmise aasta eelarves näha selleks rohkem 
vahendeid. Viime koostöös riigiga läbi valla teede ja linna 
tänavate ja kõnniteede rekonstrueerimise ning remondi. 
Sihva ja keskasula elanikud võivad rõõmustada värskelt 
pinnatud teede üle, Kondi korrusmajade juures valmib 
lähiajal parkla. 

Kaasajastatud on Pika tänava liiklusmärgid koos täna-
vaviitadega. Jätkuvalt on renoveeritud linna uue surnuaia 
müüri, haljastatud on leinamaja ümbrus. Tulevikus taha-
me korrastada prügimajanduse nii uuel kui vanal surnu-
aial ning paigaldada uues surnuaias plaani ja viidad. 

Koostamisel on valla jäätmekava, mis on esimeseks 
sammuks prügimajanduse korrastamisel Otepääl. Jätkame 
külakeskuste infrastruktuuri täiustamist.

Tahame arendada koostööd Otepää Looduspargi ja 
RMKga kaunite looduskoosluste säilitamiseks. Hoiame 
korras Pühajärve ranna ja parandame teiste avalike 
supluskohtade kvaliteeti.  Hoolitseme kohalike vaatamis-
väärsuste atraktiivsemaks muutmise eest. 

Töö elukeskonna parandamisel ei lõpe kunagi. Hea valija, 
Reformierakonna juhtlause «Teeme Otepää paremaks!» 
saab ka keskkonna valdkonnas ellu viidud.

Edu võti on olnud abirahade kaasamine

ANDRUS ANSIP, 
Reformierakonna esimees

Mistahes paiga teevad eriliseks seal elavad inimesed. 
Olen sageli külastanud Otepääd ja võtnud osa mitmetest 
rahvusvahelistest üritustest. Kellelegi ei tohiks jääda 
märkamata paljud head muutused, mis on teinud teie 
valla eriliseks kogu Eesti silmis. Olete ju Eestimaa talve-
pealinn, tuntud spordikeskus ja arvukate suurvõistluste 
toimumiskoht ning meelispaik paljudele turistidele.

Otepää rahvas on sihikindla tööga ja pühendumusega 
arendanud oma kodukohta. Olles Lõuna-Eesti turismi 
ja spordi lipulaev, olete andnud eeskuju ja aidanud 
kaasa naabervaldade ja maakondade turismivaldkonna 
arengule. Teie kordaminekud paljudes eluvaldkondades 
on ärgitanud ja innustanud ka teisi.

Viimastel aastatel on selgelt olnud näha 
Otepää vallavalitsuse ja riigi hea koostöö, 
mis on võimaldanud arendada teedevõrku, 
ehitada vajalikke ehitisi ja parendada elu-
keskkonda. Tänu sellele ongi Otepää ja Ote-
pää ümbrus muutunud atraktiivsemaks. 
Minu arvates just töökus ning järjepidevus 
viibki sihile igas eluvaldkonnas. 

Reformierakonna esimehena on mul 
hea meel selle üle, et meie erakonnal on 
Otepää vallas palju tegusaid liikmeid. 
Pean oluliseks seda, et Reformierakonna 
esindajad löövad aktiivselt kaasa valla elu 
korraldamisel, seda nii vallavolikogu kui ka 
vallavalitsuse tasandil, allasutustes ning 
ettevõtluses.

Meil kõigil läheb hästi siis, kui meie ma-
jandus areneb. Otepääl kandideerivad Re-
formierakonna nimekirjas paljud piirkonna 
edukad ettevõtjad. Olles ise tööandjad, on 

neil kindlasti ideid ning jõudu ka Otepää valla juhti-
mises osalemiseks.

Nagu öeldud, on inimesed ühe maa kõige suurem 
rikkus ning Otepää rikkus on tema tublid inimesed. 
Kutsun teid kõiki kindlasti osa võtma valimistest 16. 
oktoobril, sest siin sõna sekka öeldes mõjutate te kõige 
enam oma igapäevast elu.

Täna teie poole pöördudes, hea Otepää rahvas, on 
mul rõõm selle üle, et rikkana kogemuste poolest läheb 
Reformierakond eelseisvatele valimistele Otepääl vastu 
uute ideede ning tugevnenud ridadega.

Usaldage tublisid inimesi nende tegude põhjal.  Refor-
mierakonna nimekirjas kandideerivad arstid ja õpeta-
jad, ettevõtjad ning senised vallajuhid. Usaldage neid! 
Teeme Otepää üheskoos paremaks, paremaks kõigile!

REFORMIERAKOND

Teeme üheskoos Otepää paremaks!

· Kahekordistame sünnitoetused
· Teeme valla teed korda
· Kaasajastame linna ja külakeskuste valgustuse
· Laiendame internetiühenduse kättesaadavust
· Tagame lasteasutuste ja kultuuritöötajate palgatõusu
· Korraldame heakorranädalal suurematest             
  keskustest tasuta jäätmete veo

AIVAR NIGOL,
Eesti Reformierakond, 
kandidaat nr 141

Viimastel aastatel on elu Eesti 
omavalitsustes muutunud jär-
jest rohkem projektidele orien-

teerituks. Piirkonna arengu edu sõltub 
paljus sellest, kui võimekad ollakse 
erinevatest programmidest ning Eu-
roopa Liidu struktuurfondidest raha 
taotlemisel. Edu sõltub sellest, kas 
projektitööks on kohapeal piisavalt 
ettevalmistatud  spetsialiste, milline 
on varasem kogemus projektide ellu-
viimisel.

Projektide kirjutamine saab alguse 
ideedest, mis peavad haakuma valla 
arengukavaga. Otepää vallal on ole-
mas arengukava aastateks 2004-2007, 
milles esitatud investeeringuvajadu-
sed ületavad mitmekordselt eelarvet 
ning planeeritud tegevusi on võimalik 
ellu viia üksnes väliste rahastusallika-
te kaasabil. Eesmärgiks on see, et abi-
programmidest taotleksid raha lisaks 
omavalitsusele kõik abikõlbulikud ins-
titutsioonid: kolmas sektor, sihtasutu-
sed ja äriühingud. Summaarselt on 
viimasel kolmel aastal investeeritud 
üle kahesaja miljoni krooni teede, va-
jalike infrastruktuuride ning hoonete 
renoveerimisse ja ehitusse. 

Vallavalitsuse suuremateks korda-
minekuteks on olnud sellel aastal saa-
dud toetused Pühajärve põhikooli 
õppekorpuse renoveerimiseks ja 
Otepää keskväljaku arendami-
seks. Phare programmidest oleme 
saanud raha Otepää ajaloo teema-
pargi, Pühajärve rannapargi ja 
turismi turundustegevuse projek-
tide realiseerimiseks. 

Sotsiaalvaldkonnas on eraldatud 
pool vajaminevast rahast tagastatud 
majades elavate sundüürnike eluruu-
mide probleemi lahendamiseks.

Investeeringute saamiseks on oluli-
ne teha koostööd riiklike institutsioo-
nidega, sest valla omaeelarve maht 
on piiratud. Heaks näiteks on Kane-
pi-Otepää, Otepää-Kääriku, Otepää-
Vana-Otepää riigiteede ning Valga 
mnt ja Nüpli sporditee rekonstrueeri-
mine. Riiklikku tuge investeeringute 

näol on palju saadud ka Tehvandi 
spordikeskuse väljaarendamiseks.

Edukas on olnud koostöö välis-
partneritega. Suurimaks projektiks 
on juba aastaid olnud vee- ja kana-
lisatsioonimajanduse arendamine. 
Praegu on käivitatud reoveepuhasti 
II järjekorra ehitus Rootsi Kuningriigi 
abirahadega. Projekti kaudu oleme 
juba saanud rajada hädavajalikud 
torustikud kesklinna, Pikale tänavale, 
Virulombi ja Munamäe tänavatele. 
Nimetatud projektiga tagatakse või-
malused ühisveevärgiga liitumiseks 
uutele arendajatele, ettevõtlusele ja 
elanikkonnale.

Samuti on tähtis valla osalusega 
äriühingute ja sihtasutuste võime 
investeeringuprojekte teostada. Tubli 
on olnud SA Tehvandi Spordikes-
kus, kellele on eraldatud toetused 
staadioni ümberprojekteerimiseks 
ning Tehvandi hüppemäe tagatorni 
(vaatetorni) ehitamiseks. Edukalt on 
tegutsenud ka AS Otepää Veevärk, 
kes on saanud struktuurfondide et-
tevalmistavast fondist raha energee-
tika arengukava koostamiseks ning 
olulisemate soojatorustike ja küttelao 
projekteerimiseks. 

Otepää osaleb Via Hanseatica 
turismitee väljaarendamise pro-
jektis  koos teiste Eesti, Läti ja 
Leedu partneritega. Kuna nimetatud 
turismitrass läbib Otepää piirkonda, 
siis on selles projektis osalemine meile 
oluline.

Märkida tuleb ka ettevõtjate väga 
suurt panust piirkonna arengusse. 
Aktiivselt on kasutatud Sapardi, KIKi 
ning turismi- ja ettevõtlusvaldkonnale 
suunatud toetusi. Võimekad on olnud 
vallavalitsuse allasutused: koolid, 
kultuurikeskus, lastepäevakodud, 
muuseumid, kes on oma võimaluste 
piirides suutnud raha taotleda kas 
hasartmängumaksu nõukogult, kul-
tuurkapitalilt või muudest allikatest. 
Positiivse näitena tahaks välja tuua 
Otepää gümnaasiumi õpilaskodu 
renoveerimist ja sisustamist ning kul-
tuurikeskuse poolt edukalt teostatud 
kinoprojekti.

Kuidas edasi?
Lähiaastatel tuleb jätkata valla 

eelarvele lisarahade taotlemist. Uuest 
vallavolikogust ja -valitsusest sõltub 
järgneval neljal aastal, kas Otepää kii-
re areng jätkub. Infrastruktuuri aren-
damist tuleb jätkata, riigiga koostöös 
tuleb realiseerida oluliste riigiteede 
(Puka tee, Rõngu mnt) ja Otepää linna 
sissesõiduteede (Tartu mnt, Võru mnt, 
Palupera tee) rekonstrueerimine. Pa-
lupera maanteele ja sellega piirnevas 
linnaosas tuleb paralleelselt rajada 
vee- ja kanalisatsioonitorustikud. 
Tegeleda tuleb linna ja külakeskuste 
välisvalgustuse korrastamisega ning 
linna ja vallateede rekonstrueerimi-
sega. Jätkata tuleb Sihva seltsimaja 
ehitamist, linnaraamatukogu laienda-
mist ja tervisekeskuse vana haiglahoo-
ne muutmist erivajadustega inimeste 
sotsiaalkeskuseks. Lõpule peab viima  
koolikomplekside renoveerimise. Ka 
vallavalitsuse haldushoone vajab re-
monti ning hoolt. Jätkuma peab linna 
keskväljaku väljaarendamine. 

Alustada tuleb Otepää ajaloo tee-
mapargi väljaarendamist. Tahame 
jätkata koostööd Tehvandi  ja Kääriku 
spordikeskuste arendamisel. Ettevõt-
jatega koostöös tuleb luua ettevõt-
luseks vajalikud infrastruktuurid, 
tingimused nii turismi, tööstuse kui 
põllumajandussektori arendamiseks. 
Need on vaid näited mõningatest 
suurematest eesmärkidest.

Võti paremasse tulevikku on sihikin-
del ning järjepidev arendustöö, oluline 
on koostöö erinevate institutsioonide 
vahel. Väidan, et piirkondades, kus 
peamine aur läheb võimuvõitlusele, 
jääb arendustegevus tagaplaanile ning 
elu ei lähe edasi.

Projektide kirjutajaks ei pea ega 
saagi alati olla kohalik omavalitsus, 
vaid  rahataotlusi peaksid suutma 
esitada kõik. Koopereerudes ning 
koostööd tehes saavutame Otepää 
arendamisel parima tulemuse.  
Reformierakond tahab koostöös 
vallaelanikega jätkata Otepää elu 
paremaks muutmist täna, homme ja 
tulevikus. Teeme üheskoos 
Otepää paremaks!

Otepää vallale on loodus kinkinud 
ilu, mida tuleb säilitada ja hoida 
järgmistele põlvedele
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ALAR ARUKUUSK
SA Tehvandi Spordikeskus juhataja
Eesti Reformierakond, kandidaat nr 142

Viimastel aastatel on pidevalt suu-
renenud nii välis- kui siseturistide 

juurdekasv Otepää piirkonda. Otepää 
on heakorrastatud kauni looduse ja selge 
viidamajandusega piirkond, kus on palju 
tähistatud ja kaardistatud matkaradasid 
aastaringseks kasutamiseks.

Otepääl toimuvad erinevad rahvusva-
helised spordiüritused ja nende kajastus 
miljonitele televaatajatele loob turistidele 
kindlustunde regiooni vastu tervikuna. 
Läbi suurürituste saavad paljud inime-
sed teada Otepääst ja soovivad seda oma 
silmaga näha.

Otepääle on tublide ettevõtjate poolt 
rajatud korralikud majutus- ja toit-
lustuskohad, järjest lisandub aktiivse 
puhkusega tegelemise võimalusi. Seega 
võime väita, et Otepää on tunnustatud 

puhke- ja spordipiirkond. Kättevõidetud 
positsioone saab aga hoida ainult vald-
konda arendades. 

Otepää üheks magnetiks on Tehvandi 
spordikeskus, mis tänu oma pidevale 
arengule meelitab kohale arvukaid 
spordituriste Eestist ning üle maailma. 
Suurematest uutest üritustest toimuvad 
meil 2006. a orienteerumise EM-võistlus, 
2007. a suvebiathloni MM. 

Tehvandi hüppemäe tagatorni ehi-
tus on saanud tänaseks rahastamise. 
Projekti käigus valmib K90 hüppemägi 
koos vaatetorni ja ronimisseinaga. Uued 
võimalused turismi- ja spordielu mitme-
kesistamiseks avanevad Tehvandi uue 
staadioni valmimisega. See annab võima-
lusi korraldada kergejõustiku, jalgpalli- 
ja laskesuusatamisvõistlusi. Tehvandi 
spordikeskuse üheks eesmärgiks on 
tingimuste loomine ka vaba aja veetmi-
seks ja harrastusspordiga tegelemiseks: 

rahvaspordi-, jalgratta- ja liikumisrada-
de rajamine, seiklus- ja lumelauapargi 
arendamine. 

Kogu piirkonnale peaks turiste juurde 
tooma uute teenuste loomisega, mis peaks 
toimuma valla, ettevõtjate ja looduspargi 
koostöös. Peab jätkuma nii talviste kui 
suviste liikumisradade korrastamine, 
tähistamine ja kaardistamine. On oluline 
anda infot piirkonna turismiteenustest 
nii trükiste kui interneti kaudu. Paran-
damist vajab turismiteenust pakkuvate 
ettevõtjate vaheline koostöö. Killustatult 
tegeledes ei saa kasu keegi,  heas koos-
töös on palju kergem ja parem Otepääd 
tutvustada ja turundada.

Spordi- ja turismivaldkond on viimaste 
aastatega palju arenenud ja areneb edasi 
ainult kohalike inimeste sihikindla tööga. 
Eesti Reformierakond on tegelenud ja 
panustab edaspidigi spordi- ja turismi-
valdkonna arengusse.

puhke- ja spordipiirkond. Kättevõidetud rahvaspordi-, jalgratta- ja liikumisrada-

Otepää on tunnustatud 
turismi- ja spordipiirkond

Kuidas edasi, koduvald?

REFORMIERAKOND

TOOMAS LIIVA,
vallavolikogu spordikomisjoni liige,
Eesti Reformierakond, kandidaat nr 148

Teeksin kokkuvõtte viimase kolme aas-
ta jooksul toimunust spordi valdkon-

nas, kuna olen viimase kuue aasta jooksul 
osalenud aktiivselt Otepää vallavolikogu 
spordikomisjoni töös ja kuulun ka valla 
suurima liikmete arvuga Oti-Audentese 
spordiklubi juhatusse. 

Meie üheks esimeseks muudatuseks 
valla spordielu juhtimisel oli tollase 
vallavolikogu kultuuri- ja spordikomis-
joni lahutamine. Loodi eraldi komisjonid: 
kultuurikomisjon ning spordi- ja turismi-
komisjon. Selline samm tuli teha,  sest oli 
kujunenud olukord, kus valla spordielu 
arendamine oli jäänud kultuuri kõrval 
tagaplaanile. Tänu sellele loodi spordi-
nõuniku ametikoht. Spordinõunik tegeleb 
ühtse spordipoliitika väljakujundamisega 

ja abistab spordiklubisid ürituste läbi-
viimisel. 

Viimase kuue aastaga on Otepää valla 
sporti panustatud raha hulk jõudsalt 
kasvanud, oluliselt on paranenud spor-
timisvõimalused. Aastaringselt toimu-
vad spordiüritused, tegevusvaldkond 
on laienenud uute spordialadega, hästi 
on käivitunud klubiline tegevus. Tänu 
Otepää valla elanike Kristina Šmiguni, 
Andrus Veerpalu ja Jaak Mae südikatele 
võistlustele on Otepääl vallandanud suu-
satamisbuum. Vald toetab Otepää Spor-
diklubi kahevõistlejaid, Oti-Audentese 
Spordiklubi noorsuusatajaid, Karupesa 
Team´i, Zahkna Team´i laskesuusatajaid 
ning mäesuusatajaid ja lumelaudureid. 
Eelmisel suusahooajal saavutas Oti-
Audentese spordiklubi Hansapanga 
noorte suusasarjas medalite arvu poolest 
esikoha. Ka Oti-Audentese spordiklubi 

Zahkna Team oli vabariigis hooaja kok-
kuvõttes parim laskesuusaklubi. Samuti 
toetab vald kergejõustiku ja pallimän-
gudega tegelemist. Osaletakse edukalt 
nii maakondlikel kui ka vabariiklikel 
võistlustel. Oluliseks saavutuseks on 
olnud spordihoone valmimine, mis annab 
paremad võimalused sisealadega tegele-
miseks. Uued treeningrühmad on loodud 
sulgpallis ja iluvõimlemises. 70 väikest 
tüdrukut treenivad Jaanika Mölderi ilu-
võimlemisklubis. 

On olnud tegusad spordiaastad. Ala-
ti võib veelgi paremini ja alati leiab 
põhjust kritiseerimiseks. 16. oktoobril 
otsustab valija, mis hinnangu ta tehtud 
tööle annab. Reformierakonda kuuluvad 
inimesed, kes propageerivad sportlikke 
eluviise ning tahavad noortele pakkuda 
aktiivset tegevust.

Otepää vallale on loodus kinkinud 
ilu, mida tuleb säilitada ja hoida 
järgmistele põlvedele

ja abistab spordiklubisid ürituste läbi- Zahkna Team oli vabariigis hooaja kok-

Sporti toetades panustame tulevikku

ANDRES ARIKE,
SA Otepää Tervisekeskuse 
juhataja
Eesti Reformierakond, 
kandidaat nr 167

Eakate hooldusteenuste süs-
teem elab Eestis momendil 

ajajärku, kus väljakujunenud 
mallid enam ei toimi, otsitakse 
uusi arengusuundi. Arendamise 
peaeesmärk on orienteeruda 
isikukesksete hoolekandetee-
nuste osutamisele. Põhiliseks 
mõõdupuuks hooldusteenuste 
pakkumisel on inimese vajadus 
kõrvalabi järele.

Aluseks võetakse kõrvalabi 
vajadus tundides. Inimesele 
osutatakse kodus teenuseid seni, 
kui kõrvalabi vajadus on kuni 20 
tundi nädalas. Põetusosakonda 
(hooldushaiglasse) paigutatak-
se inimene siis, kui ta vajab 
õendusabi enam kui 20 tundi 
nädalas või kestva toimetuleku-
raskuse puhul võidakse inimene 
paigutada hooldekodusse.

Lähtudes eespool toodust võib 
välja tuua kaks peamist asu-
tuste kategooriat: asutused, mis 
suudavad tagada ööpäevaringse 
õendusabi ja hooldekodud, mis 
suudavad tagada ööpäevaringse 
isikuabi. Otepää tänastes tingi-
mustes kuuluks esimesse kate-
gooriasse SA Otepää Tervisekes-
kus hooldusravi osakond ja teise 
päevakeskus-hooldekodu. Need 
kaks asutust võivad toimida 
ühtsena või eraldi. Sageli vajab 

eakas inimene mingil elupe-
rioodil nii õendus- kui toetavaid 
teenuseid. Seega oleks tõhus 
nende kahe asutuse integreeru-
mine. Selleks on kaks lahendust: 
kujundada üks asutus, millel on 
õigus osutada ja mis ka osutab 
kõiki eespoolnimetatud teenu-
seid või korraldada teenused 
mitme asutuse baasil, mille oma-
vahelised suhted reguleeritakse 
lepingutega. Arvan isiklikult, et 
üldise organisatsiooni ja korral-
duse, majandusliku efektiivsuse 
seisukohalt on eelistatum ühe 
asutuse moodustamine. 

Uudne mõiste on õenduskodu, 
mille vajadust on tunda järjest 
rohkem. Õenduskodus oleksid 
patsiendid, kes vajaksid rohkem 
kõrvalabi, kui suudab pakkuda 
hooldekodu. Täna pakub SA 
Otepää Tervisekeskus tasulist 
hooldusteenust, mis on ole-
muselt sarnane õenduskodus 
pakutava teenusega. Paraku ei 
ole paljudele taskukohane selle 
teenuse hind (219 krooni päev), 
neid inimesi toetab meie vald. 

Kokkuvõtteks tahaksin öelda, 
et 2004.a 1. jaanuari seisuga 
oli Otepää vallas 757 üle 65 
a. vanust inimest, mis eeldab 
vajadust 60 voodikoha järele. 
Oleme astunud esimesi samme, 
et SA Otepää Tervisekeskus 
vana maja baasil ehitada välja 
õenduskodu, mis aitaks oluliselt 
parandada eakate hoolekannet 
koduvallas.

Parendame hooldusravi ja 
eakate hooldusteenust

Valimised on lähenemas ning  käes 
õige hetk anda õiglane hinnang 
tehtule ja püstitada olulisemad 

eesmärgid järgnevaks neljaks aastaks. 
Kolm aastat tagasi valijate poolt 

antud mandaat ja koostöö koalitsioo-
nipartneriga võimaldas ellu viia ena-
muse meie valimislubadusi. Tempoka 
arengu ja suuremahuliste projektide 
teostamise kõrval on tekkinud vajadus 
rohkem tegeleda Otepää vallaelanike 
igapäevamurede lahendamisega.

Oleme kindlal seisukohal, et valla 
elanike paremaks teenindamiseks ja 
nende heaolu tõstmiseks on vaja muu-
ta vallavalitsus kodanikukesksemaks, 
valitsemine peab olema selgem ja läbi-
paistvam. Saades mandaadi valijatelt 
KUULUTAME VÄLJA KONKURSI 
OTEPÄÄ VALLAVANEMA KOHALE.

Peame vajalikuks volikogu töö ning juhtimise tõ-
hustamist ja valijatele lähemale toomist. Leiame, 
et valla allasutuste juhid ei peaks tulevikus olema 
vallavolikogu liikmed, see aitaks oluliselt kaasa de-
mokraatlikumale ja läbipaistvamale asjaajamisele. 
Samas on otstarbekas allasutuste juhtide kaasamine 
volikogu komisjonide töösse.

Enamus meie praegusi kandidaate osales eelmistel 
valimistel valimisliidu Maa ja Linna Liit nimekirjas. 
Suur osa valimisliidu kandidaatidest kuulub Reformi-
erakonda, seetõttu otsustasime 2005. aasta valimistel 
osaleda erakonnana.

Kõhkluseta võib öelda, et lihtsam on moodustada 
kodanike valimisliit, koostada programm, mis kiren-
dab tühjadest lubadustest käesolevateks valimisteks. 
Elu on näidanud, et heal juhul püsib taoline valimisliit 
järgmiste valimisteni, halvemal juhul laguneb pärast 
paari-kolme volikogu koosolekut. Poliitilist vastutust 
ei kanna keegi, ega ole ka kelleltki seda nõuda. Selli-
sed valimisliidud, niinimetatud taskuparteid ei kanna 
mingit sõnumit ning on sageli ellu kutsutud isiklike 

ambitsioonide elluviimiseks. Kes on kibestunud 
otsustajate ridadest väljajäämisest, kellele tundub, 
vaadates tagasi oma tegudele, et ka nüüd jätkuvalt 
varastatakse valla ühisvara. Sellistele inimestele on 
valla juhtimine ja osalemine volikogu töös vastutus-
tundetu mäng, sageli ka väljund enesereklaamiks.

Kohalike omavalitsuste valimised on paljuski isiku-
valimised. Siiski peaks valija teadma, et hääletades 
erakonna nimekirjas oleva isiku poolt, annab valija 
selgelt mõista, missugust poliitikat ta ootab tulevikus 
kohalikult omavalitsuselt. Kindlam on valida nimeki-
ri, kes on oma varasema tegevusega korduvalt tões-
tanud, et suudab valijatele antud lubadusi täita, kui 
anda hääl nendele, kelle senine tegevus on piirdunud 
vaid arvukate lubaduste andmisega.

Kokkuvõtteks tahame öelda, et meie püüd on olnud 
alati elu Otepääl paremaks muuta, mitte soov kelle-
legi «ära teha». Oleme avatud igakülgseks koostööks 
tulevases vallavolikogus, et tagada Otepää piirkonna 
jätkuv areng.

 SIIRALT TEIE KANDIDAADID

AIVO MEEMA
Otepää gümnaasiumi direktor
Eesti Reformierakond, kandidaat nr 147

Viimaste aastate töödest-tegemistest on põhjust 
rõõmu tunda. Suurimatest kordaminekutest tuleb 

mainida gümnaasiumi hoonetekompleksi ehitust ja 
renoveerimist ning Pühajärve põhikoolis toimuvaid 
renoveerimistöid, mille käigus saavad parandatud ehi-
tusvead. Uus spordihoone pakub õpilastele mõnusat 
ja mugavat sportimisvõimalust nii kehalise kasvatuse 
tundides kui mitmetes spordi- ja huvialaringides. 
Rõõmu teeb vana koolimaja lõpetatud kapitaalre-
mont. Nüüd võib seda hoonet uhkusega huvikooliks 
nimetada – tema seinte vahel tegutseb muusikakool, 
töötab toimetulekuklass. Siin asub ka kooli muuseum, 
Tiiu Maasika ja Heino Mägi initsiatiivil on muuseum 
läbi teinud uuenduskuuri ning selle taaskäivitamine 
loob võimaluse Otepää kandi ajaloo ja kultuuri tut-
vustamiseks. Viimati uksed avanud õpilaskodu on 
koolikompleksi auks ja uhkuseks. 

Aktiivne huvitegevus on märk õpetajate ja õpilaste 
heast koostööst. Valla mõlemas koolis käib aktiivne 
huvitegevus. Paljude ringide ja kooride kõrval on 
traditsiooniks saanud gümnaasiumi korraldatav 
vabariiklik laulukonkurss «Viis viimast», mis pühen-
datud vaid eesti muusikale. Rõõm on tõdeda, et koo-
liteater kasvatab aktiivseid noori, kelle eestvõtmisel 
korraldatakse maakondlikku kooliteatrite festivali. 
Ka aktiivsed noorajakirjanikud kooliajalehe «Otu» 
toimetusest on vabariigis nime teinud. Antakse välja 
koolialmanahhe. Mõlemad koolid on olnud edukad 
projektide kirjutamisel.

Lähiülesanneteks on süvendada partnerlust õpilane-
õpetaja-lapsevanem, et tekitada vanemates suuremat 
huvi keskkonna vastu, kus nende laps suure osa 
päevast veedab.

Kuna suuremad renoveerimised on koolides tehtud 
(v. a gümnaasiumi peahoone fassaad, mis on plaanis 
korda saada 2007. aastal), on nüüd võetud eesmärgiks 
parendada õpikeskkonda. Lasteaedades on suund 
õuealade korrastamisele-uuendamisele. Eraldi tähele-
panu vajab lasteaiatöötajate vääriline tasustamine.

Võime uhkusega öelda, et hariduselus on, kellest ja 
millest rõõmu tunda. Tõestuseks on õpilaste saavu-
tused, kõrge pedagoogiline tase, hea töökeskkond ja 
edukad vilistlased, kokkuvõtlikult konkurentsivõime-
lise hariduse tagamine.

AIVO MEEMA

Otepää valla 
haridusasutustel on 
põhjust rõõmu tunda
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Otepää on talvepealinn, kuid kaunis ka suvel. Tiitel 
eeldab väärikat ja ausat valitsemist. 

Meie kõige tähtsam ressurss on inimene. Inimest tuleb 
hoida, harida ja anda talle tööd. Koostöö on võtmeküsi-
museks valla arengus. 
Valla eelarvet koostades tuleb järgida põhimõtet, et see 
motiveeriks vallas töötavaid inimesi ja annaks võimalu-
se valla üldiseks arenguks.
Töötav ja toimiv ettevõtlus võimaldab teenida ja lubada 
vallal elada täisväärtuslikku elu. 

Tänased otsused mõjutavad 
meie tulevast elu 
Selleks, et iga kodaniku heaolu kasvaks 
• kohtleme kõiki inimesi võrdsetel alustel;
• soodustame investeeringute toomist valda;
• väärtustame töötavat inimest.

Selleks, et Otepäält saaks mitmekülgse ja kvaliteetse 
hariduse
• kindlustame haridusasutused kvaliteetse õpetajaskonnaga ja 
tehnilise baasiga;
• loome huvihariduse ja spordiga tegelemise võimalused iga-
ühele;
• loome tingimused täiskasvanute koolitamiseks ja enesearen-
damiseks.

Selleks, et Otepää areneks turismikeskusena
• soodustame aastaringse turismimajanduse arengut:
• arendame valla tutvustamist nii kodu- kui välismaal;
• seisame Euroopa Liidu rahavoogude toomise eest valda.

Selleks, et Otepää valla elanik saaks rohkem silmaringi 
avardada ja põhjalikumat informatsiooni
• loome teabetubasid interneti kasutamise võimalusega; 
• kaasajastame valla kodulehekülje;
• laiendame Otepää raamatukogu.

Selleks, et meie elukeskkond oleks parem
• loome paremad tingimused arstiabi kättesaamiseks ja sot-
siaalabiks;
• arendame valda nii, et kaunis loodus jääks püsima;
• arendame riigiväliseid sidemeid, eelkõige naabermaadega;
• toetame projekte, mis aitavad valla elu kaasajastada ja mit-
mekesistada;
• hoiame elus väljakujunenud traditsioone ja anname rohelise 
tee uutele ideedele.

Valimisliit Otepää soovib muuta 
Otepää elu selliseks, et ka meie 
lapsed tahaksid siin elada. 
Erakonnad tulevad ja lähevad 
– OTEPÄÄ jääb! 
Meie tahame jätkata 
• joogivee- ja  kanalisatsioonitrasside väljaehitamist;
• eakate inimeste abi korraldamist ja sotsiaalteenuste kvaliteedi 
parandamist;
• arstiabi muutmist kättesaadavamaks  ja ajakohasemaks;
• valla kodulehe kaasajastamist;
• Otepää Linnamäe projekti arendamist;
• Tehvandi suusakeskuse 90 m hüppemäe rajamist;
• Väikese Munamäe korrastamist;
• suusastaadioni rekonstrueerimist, et see oleks aastaringselt 
kasutatav;
• parkimisprobleemide lahendamist linnas;
• projekte, mis aitavad viia teed (Otepää-Puka, Otepää-Rõngu, 
Otepää-Valgjärve, Otepää-Neeruti,Otepää-Vidrike) mustkatte 
alla.

Meie tahame
• ehitada sotsiaalmaja;
• taastada lastearsti ametikoha;
• soodustada spordirajatiste kasutamist vallaelanikele;
• kindlustada vähemalt riikliku palga õpetajatele;
• töötada välja palgaastmed valla allasutustes töötavatele spet-
sialistidele, et see motiveeriks inimesi tegutsema;
• luua noortele suviseid teenimisvõimalusi koduvallas;
• tuua valda täiendkoolitusi;
• taastada bussiliikluse Otepää-Pärnu liinil;
• rajada turu Otepääle; 
• algatada järvede ja Väikese Emajõe puhastamise projektid 
kaasates EL toetust;
• korraldada süvauuringu alternatiivse prügimajanduse aren-
damiseks.

Omavalitsus valla rahva jaoks!
168 MIIA PALLASE
Pühajärve Põhikooli direktor
Kvaliteetne haridus on 
inimväärse elu eeldus ning 
Otepää valla arengu võt-
meks.

169 JAANUS    
      RAIDAL
Otepää vallavoli-
kogu liige
Rahu, stabiil-
sus ja raha!

170 JÜRI KORK 
AS Pühajärve Puhkekodu 
juhatuse liige
Raha tuleb osata luge-
da ka omavalitsuses. 
Valla rahakotti täida-
me me kõik oma mak-
sudega ja meil peab 
olema õigus teada, 
kuhu ja milleks raha 
kulutatakse.

171 MAIE NIIT
OÜ Otepää Liha-
tööstus Edgar ju-
hataja 
Iga lubadus on 
võlg.

172 KAJA AIDLA 
SA Otepää Tervisekes-
kus kirurg
Arstiabi kättesaada-
vus paremaks!

173 SILVER         
      ELJAND 
Tehvandi spordiraja-
tiste meister 
Otepää kõigepealt 
otepäälastele!

174 UNO KIKKAS 
pensionär
Otepää turvaliseks vallaks!

175 TÕNU KULL
AS Sihva Puit 
juhataja
Toetan keskkonna-
sõbralikku piirkon-
nale sobiva ettevõt-
luse arendamist, 
et luua inimestele 
uusi töökohti.

176 LUDVIG-     
    MADIS LEIS
Järvesaare talu 
peremees
Seisame valla-
rahva õiguste ja 
heaolu eest!

177 ORVO MUISTO 
KRISTIAN LUOMA 
OÜ Scanwood 
juhataja
Kesk- ja väikeette-
võtluse koostöö aren-
damine Põhjamaade 
omavalitsuste ja 
ettevõtetega.

178 ENN PALLASE 
OÜ Ternes juhatuse esimees
Otepääle peab turg saama 
ja põllumees jääma!

179 VELLO     
      SOOTS 
pensionär
Võimaldame kul-
tuuriväärtuste 
tarbimise igale 
vallakodanikule.

180 ANU 
     TIIRMAA 
Külalistemaja ja 
trahteri Edgar 
juhataja 
Vähem sõnu, 
rohkem tegusid!

181 REIN       
     TIIRMAA 
Vallimäe talu pe-
remees
Elujõulise 
maaelu eden-
damine ja 
säilitamine. 

182 IVARI VIIGIMETS
OÜ Kääriku Spordi- ja Puhkekeskus 
automaatik-elektrik
Soovin, et jätkaks taas Ote-
pää Teater, et laiendataks 
Otepää raamatukogu ja väär-
tustataks kultuuritöötajate 
töötasu. 

183 REIN      
     VIKARD
Otepää vallavoli-
kogu liige
Igaühe eest. 
Õiglane võim 
kodukohta!

184 PILLE    
      VILLEMS
Lasteaia Pähklike 
juhataja
Lasteaednike 
tööd tuleb vää-
riliselt hinnata.

7. oktoobril kell 18 Otepää kultuurikeskuses suur rahvakoosolek 
ja -pidu. Kell 18-20 «Tähed Otepää poliitikas»; kell 20-24 töötab puh-
vet: degusteerimiseks parimad palad Otepää tootjatelt. Tantsuks ja 
meeleoluks mängib ja laulab Vello Orumets.

11. oktoobril kel 20 Otepää kultuurikeskuses Jaanus Raidali ja 
Jüri Korgi kohtumine rahvaga «Eetilised ja moraalsed teod Otepääl?» 
Konfereerib Jüri Aarma, laulab Diana Klas.
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Meie vallaelanike heaolu 
ja meie valla maine 
sõltub meist endist.

Saabuvad valimised seisavad 
meie ees koos oma rõõmude ja 
muredega. Valla allasutuste 
töötajad ja aktiivne elanikkond 
ootavad muutusi, mille alusel saab 
kujundada oma ja Otepää elu-olu 
aastateks 2005-2009. 

Mina Pühajärve kooli direktorina 
ja volikogu liikmena olen hea seisnud 
selle eest, et valla haridus- ja kultuuri-
elu saaksid areneda ja jätta jälje meie 
igapäevasesse ellu.

Kõige tähtsam on, et valla lasteaiad 
ja koolid ning kultuurielu edasikand-
jad saaksid normaalselt tegutseda ja 
tunda rõõmu oma tegemistest. 

Valla kõige olulisem ülesanne on 
hoolitseda inimese eest sünnist sur-
mani. Anda lastele mitmekülgne 
haridus ja kasvatada neist inimesed, 
kes austavad nii iseennast kui ka 
kõrvalseisjaid. 

Otepää valla laste-
aedades ja koolides 
tegutsevad õpetajad-
kasvatajad, kes on 
kujundanud oma ma-
jadest omanäolised ja 
lapsesõbralikud asu-

tused, mis on meie laste arengu jaoks 
väga tähtsad. 

On loodud kaasaegne haridussüs-
teem konkurentsivõimelise hariduse 
omandamiseks ja tagatud erivajadus-
tega lastele võimalus saada võimete-
kohast haridust. Koolides on olemas 
kvalifitseeritud õpetajate kaader, kuid 
arusaamatuks on jäänud erinevused 
õpetajate töötasudes. Huvihariduse 
kättesaadavus nii koolide huviala-
ringides kui ka muusikakoolis on 
oluliseks osaks mitmekülgse inimese 
kasvatamisel-kujundamisel.

Püüan teha kõik selleks, et peda-
googide astmepalgad vallas oleksid 
võrdsed ja riigi poolt doteeritud sum-
ma töötasudeks läheks õpetajate 

palkadeks.
Vilgas tegevus erinevates seltsides ja 

kollektiivides on selle tunnistuseks, et 
meil tegutsetakse.

Pühajärve Haridusseltsi rahvakooli 
poolt pakutud kursused on kutsunud 
ja kutsuvad õpihimulisi vallaelanikke 
ennast harima.

Kultuurielu keskmeks on kultuuri-
keskus ja valla kaks raamatukogu, mis 
vajavad rahalisi vahendeid  laienemi-
seks. Hoogustamist vajab kultuurielu 
külades, kusjuures vald peaks looma 
selleks vajalikud tingimused. Püha-
järve kooli direktorina olen huvitatud, 
et meie koolist kujuneks kultuurikes-
kus ümberkaudsetele külaelanikele.  
Traditsioonide kujundajad oleme me 
ju ise.

Muutuseks peab kujunema seegi, et 
valla laste- ja kultuuriasutuste tööta-
jad vajavad oma tegevuseks väärilist 
töötasu, mis praegusel hetkel ei vasta  
nende tööpanusele.

Meie vallaelanike heaolu ja meie valla 
maine sõltub meist endist

MIIA PALLASE 
nr 168: «Meile on 
kõigile vaja – usku, 
lootust, rõõmu ja 
armastust!»

VALIMISLIIT OTEPÄÄ

Eesti taasiseseisvumisest on möödunud üle 
neljateistkümne aasta. Eesti on  Euroopa 
Liidu liige enam kui aasta. Eeltoodu taustal 

on kurb tõdeda, et  euroopalikud demokraatia ta-
vad ei ole veel jõudnud Otepääle. Otepää praegune 
võimuliit on unikaalne tõenäoliselt kogu Euroopas 
selle poolest, et on moodustanud revisjonikomisjoni 
valitsuskoalitsiooni liikmetest. Sellega on eiratud 
demokraatliku juhtimise põhialust – opositsioon 
kontrollib koalitsiooni tegevuse vastavust seadus-
tele.

Tõenäoliselt koalitsiooni planeeritud sisekontrolli 
puudumise tõttu sai võimalikuks mitme volikogu 
praeguse koosseisu liikme seaduserikkumine. 
Seaduserikkumise on tuvastanud Lõuna Politsei-
prefektuuri majanduskuritegude talituse kriminaal-
osakonna uurijad.

Minul oli õnn olla 20. augustil 1991 Toompeal üks 
69st Eesti taasiseseisvuse poolt hääletanust. Olen 
ka Otepää vallavolikogu liige. Minul oli au olla ka 
üks Eesti lipu saladuse hoidjatest.

Tulenevalt eeltoodust tunnen kohustust seista 
hea demokraatlike juhtimisprintsiipide toomise 
eest Otepää vallavolikogusse.

Hea tahte kokkulepe
Meie, allakirjutanud erakondade ja valimisliidu 

esindajad, leppisime kokku, et Otepää vallavo-
likogu töölerakendamisel lähtume järgmistest 
põhimõtetest:
1. Valitsuskoalitsioon annab volikogu revisjoniko-
misjoni moodustamise õiguse ja komisjoni esimehe 
koha opositsioonile. Opositsioon pakub valitsuskoa-
litsioonile vähemalt ühe revisjonikomisjoni liikme 
nimetamise õiguse.
2. Igal volikogu fraktsioonil on õigus vähemalt 
ühele kohale igas volikogu komisjonis.
3. Kui volikogu komisjoni esimehe koht kuulub va-
litsuskoalitsiooni liikmele, siis on aseesimehe koha 
täitmise õigus opositsioonil ja vastupidi.
4. Valitsuskoalitsioon annab vähemalt ühe volikogu 
aseesimehe koha täitmise õiguse opositsioonile.

JÜRI KORK nr 170: 
Kutsun kõiki Otepää vallavolikogu 
valimistel kandideerivate nimekirjade 
esinumbreid allkirjastama järgmist 
kokkulepet:

Otepääle Rahu, 
Stabiilsus ja Raha!
JAANUS RAIDAL nr. 169

Austatud Otepää valija.
Annan Endast Parima, et paraneks nii Otepää maine, 

majanduselu kui sotsiaalne heaolu.
Annan Endast Parima, et Otepää kohalik võim muu-

tuks vallaelanike kesksemaks, et ei vohaks korruptsioon 
ja võimul olevate inimeste oma kukrute täitmine, vaid 
vallaelanike toetamine ja teenimine. 

Annan Endast Parima, et meie noored tahaksid jääda 
Otepääle ja ei lahkuks kodust, et minna võõrsile inimväär-
set elatist teenima.

Annan Endast Parima, et Otepääle tuleks rohkem 
turiste, raha ja Euroopa Liidu toetust, mille kaasabil saa-
me lahendada töökohtade probleemid ja tõsta töötasusid, 
millega tõuseb meie elatustase.

Annan Endast Parima, et eakad inimesed ei peaks 
virelema ja puudust kannatama, vaid nende päralt oleks 
Euroopa standarditele vastav sotsiaalteenistus ja elukesk-
kond koos  kättesaadava meditsiinilise abiga.

ANNAME ENDAST PARIMA, et Otepää elu muutuks 
paremaks nii meile endile, kui ka tulevastele põlvedele. Et 
Otepää oleks ja jääks!

Sügava kummarduse ja austusega Sinu kandidaat Ote-
pää paremaks muutmisel.

Austagem euroopalikku demokraatiat Kõik lubatu tuleb täita, 
kindlasti ka kvaliteetselt!
MAIE NIIT nr 171

Vaadates hetkel võimul olijate eelseisvate valimiste kandidaatide 
nimekirja, teeb kohalik inimene järelduse oma positsioonilt ja hea-

olust lähtuvalt. Vallavalitsus on seni toetanud vaid neid ettevõtjaid, kes 
on lojaalsed võimumeestele ja põhimõttele «käsi peseb kätt». Võim on 
Otepääl põlistunud ja kui rahvas valimistel uut «verd» võimu juurde ei 
too, jäävad meid valitsema ringkaitses olevad «äraostetud» saadikud. 
Vallaelanikud, kes sõõris ei ole, ei saa ehituskrunte, maad ega muid 
soodustusi elamiseks ja ettevõtluseks.

Kala hakkab mädanema peast. Seetõttu peame oma juhtidelt nõudma 
ausust, oma vallaelanike eest hoolitsemist, valla arendamist ja tuleviku 
nimel tegutsemist. Niikaua, kui aetakse taga raha, jäävad hingelised 
väärtused kängu. Raha raisatakse, õiglust ja turvalisust pole ollagi! 
Perekond, õnn, armastus – neid raha eest osta ei saa.

Valige rahast sõltumatumaid inimesi, kellel on tahe pälvida ühiskonna 
lugupidamine ja austus, kes on ausamad ja teotahtelisemad. Otepää 
on meile parim paik elamiseks, meil on suurepärased inimesed, aga 
olgu ka juhtidel kõrge sisemine kultuur: õiglus, ausus, otsekohesus, 
sõnapidamine ja julgus vastutada! Läheme koos Sinu abiga, hea valija, 
sammu võrra kõrgemale tasemele oma valda juhtides. Andke oma hääl 
tublimate-tegusamate poolt!

KAJA AIDLA nr 172

Kauaoodatud ja kiidetud tervishoiureform on mürinal käi-
mas. Kuid inimeste tervisenäitajad ei parane. Kaotatud 
on väikesed kodused haiglad, kadunud on lastearstid ja 

lastenõuandlad ning mitmed erialaarstide ametikohad. Ei ole 
kadunud aga haigused. Analüüsides tervishoiuteenuse hetke-
seisu Otepääl võib väita, et järgitakse põhimõtet - kõik, mis 
ei tooda kasumit, tuleb likvideerida.  Tervishoiureformi üheks 
eeltingimuseks oli ja on, et arstiabi kättesaadavus peab parane-
ma. Praeguseks on paljudes ärksamates keskustes aru saadud, 
et lastearstide ametikohtade kaotamine oli viga. Vastsündinu 
pole mitte ainult väike inimene, vaid erineb oma arengu poolest 
suuresti täiskasvanust, mistõttu vajab pidevalt lastearsti tähele-
panu ja nõustamist.  Arvan, et Otepää valla väikesed kodanikud 
vajavad oma lastearsti. Võtkem näiteks eeskuju Jõgevalt, kus 
lapsed said omale lastearsti tagasi. Eks seda tänu haigla uuele 
arstidiplomiga juhatajale dr Peep Põderile.
Teine probleem Otepääl seisneb ööpäevase vältimatu abi kätte-
saadavuse puudumises. Turismiinfopunkti andmetel külastab 
meie valda igal aastal umbes 200 000 inimest. Raskete haigus-
juhtumite ja avariide puhul aitab abivajajaid vaid üks kiirabibri-
gaad. Kõik tingimused vältimatu abi andmiseks ööpäevaringselt 
on Otepää tervisekeskuses ju olemas. Puudub vaid meditsiiniline 
mõtteviis. Kuidas me tagame Otepää inimestele ja arvukatele 
külastajatele meditsiinilise abi ja turvatunde? Lihtne on kõike 
lõhkuda ja lammutada, kuid raske taastada. Omavalitsus peab 
tegema õigeid otsuseid ka tervishoiu vallas. Siinkohal ei saa 
põhjenduseks olla raha ja kasu lõikamine, vaid inimeste rahulolu 
ja turvatunne. Kutsun üles 16. oktoobril valima arste kohalikku 
volikokku.

VELLO SOOTS nr 179

Põlise otepäälasena on mul oma 
arvamus Otepää elust-olust ja 

mitmetahulisest kultuurist. Siin 
on palju ilusat ja on ka puudusi. 
Meeleolukat elamust pakuvad 
vallarahvale ja arvukatele külalis-
tele tippvõistlused spordis. Samuti 
kalapeod, kevad- ja sügislaadad 
ja muud massiüritused. Aga... 
millest tunneb puudust otepää-
lane? Üldkasutatavast saunast 
ja korrektsest turust. Otepää 
peatänav särab puhtusest, aga 
kõrvaltänavatel on raske liigelda. 
Kultuurikeskus Otepääl. Siin on 
töötanud «suuri» ja «väiksemaid» 
tegijaid, tehtud suuri ja väikse-
maid tegusid ja on olnud paremaid 
ja kehvemaid aegu. Viimased 
aastad näitavad mõõnaperioodi 
pidevat jätkumist, sest vallako-
danik ei tule üritustele. Miks? 
Omavalitsusel puudub konkreetne 
kava. 16. oktoobril valib Otepää 
vallarahvas omale uue volikogu. 
Soovin, et uus vallavolikogu oleks 
pööratud näoga rahva poole, ajaks 
läbipaistvat ja rahvale avatud 
poliitikat ning lähtuks ütlusest 
«usalda, aga kontrolli»!

Otepää tervishoiu prioritee-
diks saagu arstiabi kättesaa-
davuse parandamine

REIN VIKARD nr 183

16. oktoobril valitav 19liikmeline 
volikogu on kohaliku rahva esin-
duskogu, kellele rahvas usaldab 
valitsemise ja otsuste tegemise 
kodukohas. Iga päev tunneb val-
laelanik, kui hästi või halvasti on 
meie elu korraldatud ja kui õigla-
selt tema probleeme lahendatakse. 
Olen volikogus kolme aasta jooksul 
püüdnud selgusele jõuda, missugu-
ne peaks olema tulevane volikogu 
koosseis ja mille üle tuleks valijatel 
enne valimiskasti juurde astumist 
mõtiskleda. 

Volinik peab olema piisavalt hari-
tud, kõrge moraaliga, õiglane, aus, 
eetiline ja hea suhtlemisoskusega. 
Volikogu liikme esmaseks kohus-
tuseks on lahendada vallaelanike 
probleemid. 

Viimane volikogu koosseis oli eba-
demokraatlik ja häbematult jõuline. 
Võimul olnud Reformierakond ja 
erakond Res Publica 13 volinikuga 
21st kehtestas totaalse võimu oma-
valitsuses, mida juhtis vallavanem 
Aivar Nigol koos volikogu esimehe 
Jaanus Barkalaga. Opositsioonis 
olevale kaheksale volinikule jäeti 
pealtvaataja roll vaatemängus, kus 
«ausad» ja «edukad» võimul olevad 
volinikud vallarahva kulul omale 
kasu lõikasid ja ennast vallaasu-

tuste juhtideks upitasid. Seda kõike 
tehti justkui vallaelanike huvides. 
Volikogu aseesimehest Alar Aru-
kuusest sai Tehvandi spordikeskuse 
juht, Aivo Meemast SA Otepää 
Spordirajatised juht ja OG direktor. 
Praegune revisjonikomisjoni esi-
mees Aarne Steinbach töötab valla 
heakorraspetsialistina ja Otepää 
Veevärgi soojustrasside hooldajana 
firma Bach AS sildi all. 

Veevärgi juhtkond Neeme Ernits, 
Rein Pullerits, Ilmar Haak ja And-
res Arike võitlevad majanduspolit-
sei ja Lõuna Ringkonna Prokura-
tuuriga. Vallavanem Aivar Nigol 
väidab volikogus, et vallal pole selle 
asutusega mingit pistmist, kuigi 
Otepää Veevärk kuulub vallale.

Muide, kõik «edukad» kandidee-
rivad jälle. 

Nüüd, austatud vallarahvas, on 
teil võimalus otsustada, kellele 
oma hääl anda, et Otepääl tuleks 
võimule läbipaistvat poliitikat ajav 
vallavalitsus. Arvan, et kui jõuame 
vallas sellise volikogu koosseisuni, 
kus omakasupüüdmatult arves-
tatakse valla elanikuga ja tema 
heaoluga, siis oleme jõudnud õigele 
teele.

Lugupidamisega, austatud val-
larahvas.

Õiglane võim kodukohta! Lihtsa 
otepäälase 
suur mure
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Hea 
otepäälane!
Meie   seisame selle  
 eest, et:
1. Lastega peredel oleks Otepää vallas hea elu 

- Põhikooli õpilastele tasuta töövihikud
- Noorte huviharidus mitmekesisemaks
- Kvaliteetne haridus valla mõlemast koolist 
- Interneti sisseseadmise toetus

2. Parandada Otepää valla eakate elukvaliteeti
- Eriarsti külastamise sõidukulude hüvitis
- Vallaametnike vastuvõtuajad külakeskustes
- Huvitegevuse ja eluaegse õppe hoogustamine 
- Erivajadustega ja puudega inimestele oma keskus

3. Tuua Otepääle arukas ja aus valitsemine
- Linnaosavanemad aedlinna, Hundisoole ja kesklinna
- Teede remondi rahastamine läbipaistvaks
- Volikogu istungite otseülekanne Internetis

4. Tõsta Otepää valla ettevõtja  konkurentsivõimet
- Koolitused ja teabepäevad Otepääl
- Projektikirjutamise abi vallalt
- Rahvusvahelised koostöövõrgustikud

5. Muuta otepäälase elukeskkond kvaliteetsemaks 
- Tasuta õigusabi korteriühistutele
- Operatiivne lumekoristus ja libedustõrje
- Linna ja küladesse prügi sorteerimise konteinerid

6. Parandada otepäälase tervist ja sportlikku vormi
- Rohkem võimalusi tervisesportlasele
- Säilitame Otepää haigla
- Korrastame supluskohad
- Otepääle oma jooksumaraton

7. Luua head eeldused loometegevuseks
- Kultuuriprojektide toetamine
- Kultuurikeskus kaasaegseks   
- Otepää kultuuristipendiumi asutamine

ANTS MANGLUS, 
Rahvaliidu kandidaat
nr 118

Väärtustada tuleb inimest. 
Otepää valla elanike, sh maa-
rahva huvid ja vajadused pea-
vad vallavalitsuse jaoks saama 
esmatähtsaks. Vallavalitsus 
peaks  olema esimene koht, kust  
vallaelanik saab oma muredele 
vastuse. Kohalikud võimuesin-
dajad peavad seisma eeskätt sel-
le eest, et Otepää peredel oleks 
siin parem elada. See omakorda 
tõstaks kogu valla elujõudu, 
aitaks kahanemise asemel Ote-
pääl hoogsalt kasvada.

• Otepää valla juhtimisse tuleb 
küladest kaasata külavanemad, lin-
naosadel aga aidata oma esindajana 
valida linnaosavanemad, kes võrd-
väärselt külavanematega osalevad 
otsuste vastuvõtmisel vallavalitsuses-
volikogus.

• Igal vallaelanikul peab olema või-
malus järgida volikogu istungeid in-
terneti vahendusel kas kodus, tööl või 
teabetubades. Uuendada tuleb valla  
üldplaneering ja aastaid seisnud lin-
na planeering. Linna ega valda ei tohi 
lasta ehitada siinsesse keskkonda 
sobimatult suuri ja kõrgeid ehitisi – 
Otepää on ja jääb kuppelmaastikuks, 
millesse ei sobi turritama klaas- ja 
plekkmonstrumid.

• Turist pole meie vaenlane, vaid 
klient ja partner, kuid väärikas ela-
misruum peab jääma ka kohalikule 
elanikule. Klient on küll kuningas, 
kuid ka kuningat saab valida! Loodust 
lagastavad ja elanike rahu  rikkuvad 
suurläbud jäägu minevikku!

Eesmärgid on kirjas meie 7-punk-
tilises programmis, mis on tänases 
lehes kõigile näha ja lugeda. Lisaks 
üldprogrammile on meie liidu igal 
volinik-kandidaadil paberile sõnas-
tatud OMA tegevusprogramm, mis 
lähtub iga kandidaadi enda tead-
mistest, ametist, haridusest, kon-
taktidest oma elu- ja töökohal ning 
häbenemata seda sõna, ARMASTU-
SEST  oma kodupaiga vastu!»

Üks meie kandidaate, põlisotepää-
lane Arvo-Annes Jägel sõnastas meie  
valimisplatvormi eskiisis peaeesmär-
gi selliselt: «VALIDA AJAKOHANE 
POLIITIKA JA UUS JUHTIMINE!»

Kes nad on? 
Vaieldamatu tõsiasi, et meie ni-

mekirjas kandideerib teiste Otepää 
vallas kandideerijatega võrreldes 
kõige enam MAAINIMESI. Valimis-
liidu nimetus RAHVALIIT seda ju 
eeldabki. Teiseks on rõõm tõdeda: 
oleme siinsetel kohalikel valimistel 
kindlalt neid erandlikke erakondi, 
kelle hulgas pürgib  võimuesindusse 
nii arvukalt NAISSOO esindajaid (7). 
see tähendab, et  tahame seista kodu, 
perekonna, hariduse, huvitegevuse 
ja kultuuri  järjepidevuse eest seda 
kindlamalt, kui ehk mõnigi mees 
(poliitik).

HARIDUST ja HARITUST hindame 
ise ja peame Otepää arengus oluliseks 
faktoriks, meie nimekirja kandidaati-
dest  on 6 kõrgharidusega, lisaks veel 
3, kes kõrgkooli diplomini pürgimas. 
Üks kandidaatidest teaduste doktor 
ja üks oma erialal magistrant.

Oma ametite või ka erialade  poo-
lest esindame just seda mitmekesist 
valikut, mida üks turismile, spordile, 
metsandusele, ja põllumajandusele 

suunatud piirkond vajab. Meie hul-
gas on arst, õpetaja, jurist, agronoom 
ja metsanduse spetsialist, elektrik, 
hüdrotehnik, ehitaja ja geograaf, 
veterinaar, puusepp, talupidajaid 2 
ja raamatupidajaid koguni kolm, ar-
vutusmatemaatikust rääkimata!

Naljaga pooleks: ühe valla valit-
semisega saaks selline spetsialistide 
koosseis hakkama küll!

Tõsist ja tänapäevast lisades: 
meie hulgas on 8 ettevõtlusega tegele-
vat edukat inimest, kelle teadmiste ja 
kogemustepagasi kasutamine Otepää 
üldiseks arendamiseks ootab vaid 
rakendamist!

ÜLDSUSELE TEADMISEKS: kõiki 
oma plusse ei kavatse me suure ava-
likkuse ees demonstreerima hakata 
ega ka teiste kandideerijatega vägi-
kaigast vedama tulla.

MEIE EELISTUS on kohtuda sil-
mast silma ja rääkida südamest süda-
messe. Näiteks võiks tuua hiljutised 
puu-istutamise päevad Otepää valla 
eri paigus.

Otepäälase tervise eest seiske nii, 
nagu  soovitab seda meie perearst 
Ann Kull: «TERVIS ON MEIE KAL-
LEIM VARA!» Perearst Ann Kull 
mõõdab Sinu vererõhku ja koleste-
rooli 11. oktoobril 2005, kell 9-12 oma 
kabinetis Otepää tervisekeskuses. 
Enne kolesterooli mõõtma tulekut 
ei tohi süüa. Tule ja kontrolli oma 
tervist!

HEA OTEPÄÄLANE, 
TULE VALIMA JA VALI 
OTEPÄÄLE OMA VALITSUS!

RAHVALIIT

Rahvaliit: «Aitab kemplemisest, 
aitame INIMEST»

nr 118
ANTS MANGLUS
Otepää Looduspargi 
Administratsioon, direktor

nr 119
ANN KULL
perearst

nr 120
OLEV MATT
OÜ Ökoteh, juhataja

nr 121
ANGELA AART
FIE, toitlustaja

nr 122
VIIVI HERMANN
pensionär

nr 123
ARVO-ANNES JÄGEL
pensionär

nr 124
MARIKA EIN
Otepää Päevakeskus, 
tegevusjuht

nr 125
PEETER KANGUR
Pühajärve Põhikool, 
õpetaja, PKI teadur

nr 127
JAAN - KAAREL KUKK
Lehtmäe talu peremees

nr 128
AILI KURVITS
Uibomäe talu perenaine

nr 129
RAIK KUUSIK
OÜ Ternes, aseesimees

nr 130
KALEV LEMMIK
OÜ Lemmik Mees, 
juhataja

nr 131
REIN METSAR
ehitaja

nr 132
MERLE SOONBERG
Otepää Konsum, sisestaja

nr 133
ILMO TAMM
Tartu Ülikool, geograafia-
teaduskonna tudeng

nr 134
KÜLLI UIBO
OÜ Pro Fiksum,
juhataja

nr 135
ENE VAHTER
Valga Keskkonnateenis-
tus, piirkondlik metsan-
duse spetsialist
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Kolm aastat on möödunud kiiresti ja jälle on kätte jõudnud aeg, mil sul on võimalus teha oma valik – keda 
usaldada valda juhtima ja keda mitte. Otsustuse aluseks saavad olla nii isiklikud sümpaatiad kui 

ka teod ja tegemata jätmised, millega kandidaat on eelnevalt silma paistnud. Kindlasti soovivad kõik, 
et uuel omavalitsusperioodil oleks Otepää vald parem, tegusam ja ausam kui varem. Meie meeskonna 
eesmärgiks ongi sellest põhimõttest juhinduda.

 Eelneval kolmel aastal oleme aktiivselt osalenud volikogu töös, töötanud komisjonides ja seisnud  selle 
eest, et valitseks töörahu ning Otepää kodanike huvid oleksid kaitstud parimal moel.

Kui kõik teised valimisliidud ja parteid andsid eelmiste valimiste eel lahkelt valimislubadusi, mida nad 
teha kavatsevad, siis meie andsime 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

Kolm aastat on tõestanud, et oleme neid lubadusi täitnud ja lähtume neist ka edaspidi.
Möödunud omavalitsusperioodist võiks eelkõige esile tuua seda, et hoolimata poliitilistest kemplemistest 

oleme seisnud hea selle eest, et vallaelanikele vajalikud otsused pole kunagi isikutevaheliste vastuolude 
tõttu kehtestamata jäänud. Oleme käivitanud Otepääl 1. oktoobril rahvusvahelise eakate päeva tähista-
mise traditsiooni, aktiviseerinud külaliikumist, toetanud rahaliselt kohalikku rahvakultuuri. Spordielu 
rahastamisel oleme lähtunud põhimõttest «igale spordialale võrdne võimalus». Otepääl ei ela ju ainult 
suusatajad ja seetõttu on ka teiste spordialade toetamine hädavajalik. Läbi turvakomisjoni oleme koordi-
neerinud  pääste- ja turvastruktuuride omavahelist koostööd ning käivitanud toimiva naabrivalvesüsteemi. 
Kindlasti on tähtsad ka kõik teised suuremad ühised ettevõtmised, milles oleme osalenud.

Tuleviku mõtteaineks võiks püstitada küsimuse, mis on tähtsam, kas kõlavad valimislubadused ning 
valimatu kriitika oponentide suhtes või konkreetsed teod, mille teostumine on puudutanud igaüht. Meie 
lähtume igatahes viimasest põhimõttest. 

Oleme võtnud motoks «Otepää väärib enamat!» Selle all mõtleme, et Otepää ja otepäälased väärivad 
enamat, kui praegune vallas toimuv. Otepää arengule on kasulikum ja otepäälastele palju meeldivam, kui 
jääksid ära lõputud omavahelised nääklemised ja kõik volikogu ning vallavalitsuse liikmed keskenduksid 
selle asemel hoopis põhitööle – valla juhtimisele. Leiame, et järgmisel neljal aastal peab valla juhtimine 
muutuma kodanikukesksemaks ning rohkem meeskonnatööd sisaldavaks ja seetõttu olemegi esitanud 
seekord ka oma vallavanema kandidaadi. Uus vallavalitsus saab kodanikukeskseks ja sõbralikuks tee-
nindusasutuseks, kus iga inimene tunneb end koduselt ja oodatuna. Vallavanem peab oma kodanike 
jaoks olema abiliseks mitte ainult vastuvõtuaegadel, vaid igal ajal, kui see vajalikuks peaks osutuma.  
Oleme ju meie, vallakodanikud, tegelikkuses valla peremehed ning seetõttu on igati mõistetav, et iga 
vallaelanik peaks ennast vallavalitsuse ruumides koduselt tundma.

Lõpetuseks teeksin Sulle mõned ettepanekud: esiteks, kui Sulle jääb meie valimisplatvormi lugedes 
midagi arusaamatuks või soovid häid mõtteid lisada, ära karda meiega ühendust võtta. Teiseks, mine 
kindlasti 16. oktoobril valima ja kolmandaks, vali just see inimene, kes tundub Sulle vallaasjade ajamisel 
kõige kompetentsem. Kui juhindud nendest ettepanekutest, siis kindlasti täituvad uuel omavalitsuspe-
rioodil ka meie kõigi ühised ootused kodukoha paremaks muutmisel.

OTEPÄÄ VÄÄRIB ENAMAT! Arukaid otsuseid soovides,
JAANUS BARKALA NR. 101

vallavanemakandidaat 
tel 503 6109, jaanus.barkala@otepaa.ee

HEAD OTEPÄÄLASED!

nr 102 
Valdur Sepp

nr 101 
Jaanus Barkala

nr 103 
Merike Tootsi

nr 105
Helle Kuldmaa

nr 107
Eino Saar

nr 104 
Neeme Nurmoja

nr 106 
Voldemar Tasa

nr 108 
Urmas Kuldmaa

nr 110
Anneli Narusk nr 111

Andrus Mägi

nr 113
Urmas Paomees

nr 114
Toomas Oinus

nr 115
Esmar Naruski

nr 109
Mihkel Kapp nr 112

Aivar Täär



Palupera vallavolikogu valimistel osaleb valimisliit 
ÜHTNE KODUVALD

16. oktoobril toimuvatel Palupera vallavolikogu vali-
mistel kandideerivad valimisliidu «Ühtne koduvald» 
nimekirjas järgmised Palupera valla kodanikud 
(kandidaadi number, nimi, haridus, koduküla, põhi-
tegevusala täna):

101 VAMBOLA SIPELGAS, kõrgem, Mäelooga, MTÜ 
Hellenurme Mõis tegevdirektor.

102 TERJE KORSS, kõrgem, Hellenurme, Palupera vallavanem.

103 VAHTO SIKK, kesk-eri, Palupera, ettevõtja

104 KARLI PASTAK, kesk, Pastaku, ettevõtja

105 TÕNU TIISLER, kesk-eri, Nõuni, OÜ Nõuni Puit ju-
hatuse esimees

106 ANU NARITS, kesk-eri, Palupera, OÜ Palupera-Agro 
juhatuse esimees

107 TÕNU RAAK, kõrgem, Lutike, OÜ Palu-Teenus juhataja

108 ANTI KULASALU, kesk-eri, Nõuni, talupidaja

109 MARIKA VIKS, kesk-eri, Nõuni, töötu

110 JAANUS JUHKAM, kesk-eri, Räbi, ettevõtja

111 MAIRE LEMBERG, kõrgem, Pastaku, Palupera Põ-
hikooli direktor

112 KALEV LÕHMUS, kesk, Miti, ettevõtja

113 URVE RAMPE, kesk, Nõuni, MTÜ Hellenurme Mõis 
hooldaja

114 MALLE KÕLL, kesk, Nõuni, Nõuni maakultuurimaja 
juhataja

Meie tegevussuunad eelolevaks valimisperioodiks:
1. Jätkata alustatud töödega, eesmärgiga need lõpetada
2. Hoida valla elu arengu kursil

- juhinduda kehtivast arengukavast
- säilitada vald senistes piirides
- tugevdada ja kaasajastada vallaasutuste tööd
- hankida arenguks valla eelarvele lisafinantse
- munitsipaal-elamispindade soetamine
- ettevõtluse toetamine, kohaliku elanikkonna ja sisserändajate toetamine 
(korrektne asjaajamine, juurdepääsuteede rajamisele kaasaaitamine) 
- Lõuna-Eesti Hooldekeskuse väljaarendamine

3. Külaelu säilitamiseks ja elu-olu parandamiseks
- valla teede remondi jätkamine, liiklusmärkide uuendamine, külade 
nimeviitade paigaldamine
- suurendada valla piires bussiootepaviljonide arvu, toetada külade tänava-
valgustuse ja jalgradade rajamist/haldamist 
- Palupera ja Hellenurme mõisakomplekside edasiarendamine
- MTÜ Nõuni Loodus- ja Arenduskeskuse loomine ja arendamine. Loodus-
radade rajamine (Lustimägi, loodusrajad Nõunis ja Mitis)
- Hellenurme paisjärve puhastamine
- tagada 80% valla territooriumi kattev internetivõrk, 3 olemasoleva AIP 
arendamine
- jätkata oma kooli laste enamtoetamist õppevahendite hankimisel, toit-
lustamisel, huvitegevuses, bussiliikluses
- lisavariandi leidmine Paluperas kaubabussile
- otsida enam võimalusi eakate vallakodanike toetamiseks 
- täiustada toetuste eraldamise ja luua tunnustamise kord 
- korra tagamiseks koostöö tõhustamine politsei, keskkonnainspektsiooni 
jt. institutsioonidega
- jätkuvalt toetada ja innustada ühistegevust, seltside tööd, säilitada 
traditsiooniks kujunenud üritused.
Meie valimisliidu nimekirjas kandideerivad kodanikud omavad palju 

mõttekaaslasi valla elanike hulgas. Oleme valmis koostööks valla aren-
gut ja inimeste heaolu parandamist soovivate inimestega. Oma tulevast 
tööd volikogus tehes ootame häid mõtteid vallakodanikelt. Oleme valmis 
arvestama nende ettepanekutega. Meie toetajaskonna suurusest saame 
üheskoos ülevaate peale 16. oktoobril toimuvaid valimisi.

LUGUPEETUD VALIJA! Tule valima oma kodukoha probleemidele 
lahenduse leidjat! Valik on mitmekesine ja hääli on Sul ainult üks. 

Kui soovid valimiseelselt kandidaatidega kohtuda, tule kell 17 
algavatele vestlusringidele: 11. oktoobril Nõuni raamatukogus ja 12. 
oktoobril Palupera koolis. Volikokku pääsevad enim hääli saanud 
kandidaadid. ÜHESKOOS EDASI!

ERMO KRUUSE
Palupera valla kandidaat nr 115 
Haridus- ja teadusministeerium, 
finantsekspert

Hea valija! 
Olen sündinud ja kasvanud Palupera 

vallas ja seepärast on koduvalla hea käe-
käik mulle väga oluline. Kolme viimase 
volikogu koosseisus oldud aasta jooksul 
olen  oma teadmiste ja kogemustega suut-
nud kaasa aidata Palupera valla  arengule, 
kuid palju on veel teha. Olen jätkuvalt sei-
sukohal, et parimad tulemused ja otsused 
sünnivad läbi diskussioonide, mis arvesta-
vad erinevaid arvamusi ja ettepanekuid. 

Vallainimestel peab olema hea ja 
turvaline oma koduvallas elada! 

Selleks on vaja:
• Muuta riigiteed külade keskustes ja 

elumajade vahetus läheduses tolmuvabaks 
ning viia vallateede remont ning lumetõrje 
kooskõlla valla elanike vajadustega. 

• Renoveerida tuletõrje veevõtukohad 
üle valla.

• Toetada külade korrastamist ning 
nende edasist arengut.

• Rajada mänguväljakuid ja palliplatse 
kõikidesse Palupera valla küladesse.

• Suurendada sünnitoetusi ja koolimine-
va lapse toetusi ka Palupera vallas.

• Kaasata vallaelanikke vallale tähtsate 
otsuste tegemisse ning muuta asjaajamine 
demokraatlikumaks ja vallaelanike huve 
arvestavaks.

Peagi lõppevale valimisperioodile tagasi vaadates 
võib valimisliidu Ühtne Koduvald tehtud tööga rahule 
jääda. Me ei ole mitte ainult tööst rääkinud, vaid 
pühendunult seda ka teinud. Vald on saanud endale 
igapäevatöös vajalikud kavad (s.h. mitme küla aren-
gukavad), planeeringud, õigusaktid; on vaeva nähtud 
investeeringute otsimisel-leidmisel ja renoveeritud 
valla vara: lõpule on viidud Palupera staadioni väl-
jaehitamine, jätkunud on Palupera mõisakompleksi 
remont, Nõuni kultuurimaja, Hellenurme mõisahoone 
ja mõisaparkide rekonstrueerimised, bussiootepavil-
jonide ehitamine, remonditud on vallateid, Kullipesa 
veetrassid jpm. Arvuka kolmanda sektori toetamise 
kaudu on tõhustatud kohalikku omaalgatust. Kohalik 
omavalitsus on sotsiaalne elav kooslus, kus juhid ei 
saa elada põhimõttel: meie elame nagu tahame, aga 
teie elage nagu saate.

ÜHTNE KODUVALD

16. oktoobril otsustame taas Otepää tuleviku üle. 
Seekord neljaks aastaks. Kes jätkavad meie kodu-
linna elu edendamist, sõltub teist, head valijad. Isa-
maaliidu inimesed on valmis kandma vastutust meie 
koduvalla arengu eest. Igapäevane vallaelu korral-
damine nõuab sihikindlust ja vallarahvaga läbirää-
gitud  arukaid otsuseid. Isamaaliit on valmis pakku-
ma uusi ideid ja ootame neid ka vallarahvalt. 

Isamaaliidu ettepanekud valla 
arendamiseks aastatel 2005-2009: 

• Kõiki ettevõtteid võrdselt koheldes tekitame uusi töökohti vallas. 
• Infovahetuse ja koostöö korrastamisega loome paremad 
   teenimisvõimalused vallas. 
• Otepääd tutvustades toome Euroopa Liidu toetusrahad valda. 
• Kindlustame riikliku palga õpetajale ja tasustame õpetajate lisa   
   tööd. 
• Lastega perede vaba aja sisustamiseks ja tervislike eluviiside 
   harrastamiseks korraldame regulaarselt perepäevi. 
• Rajame vaba aja keskuse, kus päeval tegutsevad seeniorid, 
   õhtul juuniorid. 
• Lahendame parkimisprobleemi ja viime lõpule teede mustkatte 
   alla viimise. 
• Toetame metsa- ja põllumaa kasutust vallas. 
• Korraldame uuringu kohaliku prügimajanduse arendamiseks. 
• Kaasajastame ja muudame lihtsalt kasutatavaks Otepää valla 
   kodulehekülje.
• Laiendame tasuta traadita andmeside munitsipaalasutustesse 
   (koolid, raamatukogud, spordihoone jt).

Hea valija. Need on meie soovid vallaelu paremaks muutmisel. Kui 
meie soovid ühtivad, siis valides kandidaadi Isamaaliidu nimekir-
jast, annad meile mandaadi nende lubaduste elluviimiseks. Koos 
muudame Otepää valla meeldivamaks nii meile kui meie lastele.

  Isamaaliiduga kindlalt edasi!

Külliki 
Kübarsepp136

Olen 24-aastane. Sündinud ja 
kasvanud Otepääl. Õpin Tartu 
Ülikoolis politoloogia erialal. 
Töötan Isamaaliidu kantseleis 
peasekretäri abina. Lõpetanud 
Otepää Gümnaasiumi 2000.
aastal. 

Tõnu Jürgen 137
Olen 56-aastane. Tegutsen 
Otepääl ettevõtjana. Elus on 
olnud palju kokkupuuteid 
kunsti ja muusikaga.

Ülle Kübarsepp  138
Olen 50-aastane. Töötan AS     
Pühajärve Puhkekodu tervisekes-
kuses ning hooldan puhkekodu ja 
Otepää linna lilli. Lõpetanud EPA 
veterinaarina. Asusin äsja õppima 
Luua Metsanduskooli maastiku-
ehitaja erialale. Osalen Isamaa-
liidu volikogu töös. Minuvanustel 
on parim aeg midagi erilist ette 
võtta. Lapsed on pesast lennanud 
ning saab keskenduda enese-
arendamisele.

Laura Künnap139
Olen 19-aastane ja lõpetasin 
sel kevadel Otepää Gümnaa-
siumi. Hetkel õpin Tartu Kõrge-
mas Kunstikoolis meedia- ja 
reklaamikunsti erialal. Otepää 
Gümnaasiumis käies olin õpi-
lasomavalitsuse asepresident 
ja tegelesin aktiivselt noortele 
ürituste korraldamisega.

Aare Matt   140
Olen 43-aastane. Olnud 10 
aastat koolidirektor. Töötan 
Isamaaliidu Valgamaa 
koordinaatorina. Hobiks on 
tervisesport.

Otepääl — kindlalt edasi!

PALUPERA üksikkandidaat


