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Nr 15 (451)
PALUPERA
vald

Otepää tuletõrje – 120 aastat valvel
Otepää päästekomando tähistas laupäeval oma rajamise ajaloolist tähtpäeva, 120. sünnipäeva. Otepää keskväljakul korraldati tuletõrjevõistlus,
toimus päästetehnikanäitus ja ohutuspäev. Otepää komando uksed olid
huvilistele avatud.
Ohutuspäeval osalesid Punane Rist,
politsei- ja piirivalveamet, maanteeamet, keskkonnaamet ja kaitseliit.
Sünnipäeva naelaks oli tuletõrjujate kutsevõistlus Firefighter Challenge.
Kasutatav võistlusformaat on Euroopa
tuletõrjujate seas laialt tuntud. 11
etapist koosnenud tuletõrjevõistlusel
sai näha ka tuletõrjujate igapäevast
tööd. Esmalt tuli sõudeergomeetril
“läbida” 500 meetrit, seejärel teha
asteid kahe raske hantliga ja jõutõmbeid 40kilose kangiga. Peale seda riietuti tulekustutusriietesse, tõusti trepist
ning laskuti torumööda alla. Järgmiseks joosti hingamisaparaadi juurde
ning pandi see selga, ühendati voolik ja
hüdrant ning joostes veeti voolik sirgu.
Seejärel tuli tõusta torni ja tõmmata
üles 20kilone raskus. Tornist laskumise
järel tuli joostes transportida kaheksat
20kilost kanistrit ja lõpuks täismehe
kaaluga mannekeeni.

Otepää komandopealik
Heikki Must läheb
pensionile
Heikki Mustal on suured teened päästeametis ning tema tööstaaž päästealal

OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

Teadmiste päeva
puhul sai kringlit

Otepaa päästekomando, vasakult teine on pealik Heikki Must.
ulatub üle 30 aasta.
Teenistuskäik:
1979-1986. aastal teenis ENSV Siseministeeriumi Tuletõrje Valitsusele
allunud sõjaväestatud tuletõrjeüksuses
tuletõrjujana, autojuhina, rühmapeali-

kuna ning viimaks tuletõrjeosakonna
inspektorina.
1994-1998. aastani oli ta Otepää
Tuletõrje- ja Päästeameti asedirektor.
Aastatel 1998-2006 oli Valgamaa
Päästeteenistuse Otepää tugikomando pealik.

2006.-2017. aastani on Heikki Must
olnud Päästeameti Otepää päästekomando pealik (viimane tööpäev
17.09).
Heikki Musta on autasustatud päästeteenistuse kõrge aumärgi Päästeteenistuse Hõberistiga.

Otepää käis Vihtit õnnitlemas 510. aastapäeva puhul
Otepää valla delegatsioon külastas
25.-27. augustil Soomes Vihti sõpruspiirkonda. Otepää ja Vihti sõprussuhted on kestnud üle 26 aasta. Seekordse visiidi eesmärk oli koos sõpradega tähistada Vihti 510. aastapäeva,
osaleda Vihti muuseumis näituse
"Soome 100 – Vihti 510" avamisel ning
osa võtta traditsioonilisest käsitöö
ning kohaliku toodangu laadast Wuosisatamarkkinat.
Aastapäevapidustustest
võttis
lisaks Otepää delegatsioonile osa
delegatsioon Jaapanist. Vihti volikogu esimehe Eerikki Viljaneni sõnul
on oluline, et aastakümneid kestnud
koostöö jätkuks. Vihti vallavanem
Sami Miettinen nõustus meie ettepanekuga, et Vihti-Otepää koostöö võiks
enam laieneda ettevõtluse valdkonda.
Selleks annaks võimaluse piirkondlikel
laatadel osalemine ning otsekontaktide loomise toetamine.
Kohtusime ka Vihti raamatukogujuhataja Merja Lonkaineniga, kes on
valmis koordineerima Vihti-Otepää
kultuuri- ja sõprussuhete arendamist
Soome poolt. Otepää poolt võiks kontaktisikuks olla valla kultuurijuht.
Palojärvi mõisas toimus kohtumine Vihti kohaliku omavalitsuse

PUKA
vald

juhtide ning arvamusliidritega. Tore
oli kohtuda Vihti vallavalitsuse liikme
Anu Rajajärviga, kes oli aktiivne projektimeeskonna liige koos Päivi Veikkolaisega Otepää-Vihti-Toksovo rahvusvahelises projektis, mis viidi ellu
2009-2010.
Vihti vallavalitsuse juhatuse esimees
Tuija Sundberg rõhutas oma kõnes
otsekontaktide loomise tähtsust ja
kogemuste vahetamise olulisust. Ka
Vihtis seisavad ees valimised. Kui
omavalitsuses juhid muutuvad, siis on
oht, et loodud kontaktid hääbuvad.
Ettevõtluskontaktide ning organisatsioonide vahelise otsesuhtluse loomisel on tulevikku.
Üks võimalustest on soodustada
Otepää piirkonna ettevõtjate väljapanekut oma toodanguga traditsioonilisel laadal Wuosisatamarkkinat,
mis toimub iga aasta augusti lõpus.
Laadal oli paarsada kauplejat, toimus
meelelahutusprogramm ning seoses
lähenevate kohaliku omavalitsuse
valimistega oli avatud ka nn poliitikatänav. Samamoodi oleksid oma toodanguga teretulnud Vihti ettevõtjad
Otepää käsitöölaadale, mis toimub
augusti alguses.
Vihti 510. aastapäevapidustuste

programmi juhiks oli Päivi Veikkolainen, kes ei vaja Otepää inimestele täiendavat tutvustamist. Päivi on
olnud Otepää-Vihti sõprussuhete
hoidjaks ligi kolmkümmend aastat
– sügav kummardus selle energia ja
panuse eest!
Täname ka Pirjo Leväniemit, endist
Vihti vallavolikogu liiget, kes võõrustas Otepää ja Jaapani delegatsioone
oma kodus. Programm Vihtis lõppes
jumalateenistuse ja imeilusa kiriku-

kontserdiga Vihti kirikus pühapäeval.
Otepää valla delegatsiooni kuulusid lisaks allakirjutanule Otepää valla
kultuurijuht Sirje Ginter, vallavolikogu
aseesimees Jaanus Raidal ning Aivar
Nigol, kes oli Otepää-Vihti sõprussuhete loomise üheks algatajaks.
Vallavalitsuse liige vallavanema
ülesannetes Mare Raid
Foto: Päivi Veikkolainen

1. septembril on teadmiste päev. Sellel
puhul pakkusid Otepää vallavalitsuse töötajad vallamaja ees kõigile koolinoortele,
lasteaialastele, õpetajatele ja lastevanematele kringlit.
Tervitussõnad kooliminejatele lausus
Otepää vallavalitsuse liige vallavanema
ülesannetes Mare Raid. Muusikalise etteaste tegi Taavi Peterson, kes laulis nii
Eesti kui ka välismaa autorite loomingut.
Soovime kõigile õppuritele, õpetajatele
ja lastevanematele head kooliaasta algust!

Valgamaa tähistas
97. sünnipäeva
Valga maakond tähistas 6. septembril oma
sünnipäeva. Maavalitsuses toimus lahtiste uste tund, kus giidiks oli maavanem
Margus Lepik.
Lisaks sellele toimus ka traditsiooniline,
kuid viimane Valgamaa aaretejahi mäng.
Iga omavalitsuse territooriumile oli peidetud kingikott, mille sisuks kohalike ettevõtete toodang. Vihjete järgi tuli aaretekotleida. See, kes esimesena omavalitsuse
aarde üles leidis, sai koti sisu endale.
Aaretejaht oli mõeldud eeskätt maakonna inimestele, kes sooviksid oma kodukoha kohta rohkem teada ja läbi mängulise
seikluse Valgamaaga ning siin pakutavaga
tutvuda. Aaretejahi korraldas Valga maavalitsus ja ettevõtmist rahastas rahandusministeerium.
6. septembrit loetakse maakonna sünnipäevaks Eesti entsüklopeedia andmetel
seetõttu, et seadus Valga linnast ja selle lähivaldadest Valga maakonna asutamise kohta avaldati 6. septembril 1920.
Maakonna täpsemad piirid said paika 11.
veebruaril 1921.
1950. a Valga maakond kaotati, tema
territooriumil moodustati Valga rajoon.

4. oktoobril kell 18.00
toimub

Otepää kultuurimaja
avamine.

Osaleb peaminister
Jüri Ratas.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää valla valimiskomisjon registreeris kandidaadid
8. septembril toimunud Otepää valla valimiskomisjoni koosolekul registreeriti kohaliku omavalitsuse volikogusse kandideerijad ning selgitati liisuheitmisega numbrite andmise järjekord
erakondade ja valimisliitude vahel.

neli erakonda ja kaks valimisliitu:

4. Erakond Isamaa ja Res Publica Liit – 4 isikut

1. Eesti Keskerakond – 24 isikut

5. Valimisliit Vabaduse Vikerkaar – 2 isikut

2. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – 5 isikut

6. Valimisliit Ühinenud Kogukonnad – 43 isikut

2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistel kandideerib Otepää valla volikogusse

3. Eesti Reformierakond – 27 isikut

Kokku kandideerib 105 kandidaati.

Otepää vald VALIMISRINGKOND NR 1
Eesti Reformierakond
nr 101 		
nr 102
nr 103
nr 104
nr 105
nr 106
nr 107 		
nr 108
nr 109
nr 110 		
nr 111 		
nr 112 		
nr 113 		
nr 114 		
nr 115 		
nr 116 		
nr 117 		
nr 118 		
nr 119 		
nr 120
nr 121
nr 122
nr 123
nr 124
nr 125
nr 126
nr 127

KULDAR VEERE
KALEV LAUL
MIIA PALLASE
HEIKKI KADAJA
LAURI NÄMI
JANA MAE
ERMO KRUUSE
KENNO RUUKEL
TRIIN PEIPS
URMAS KULDMAA
TIIU TREIMUTH
KALEV MERISALU
KATRE-LIIS TREUFELDT
KALLE PÕLDMÄGI
ELMO SAUL
GERLI GROSSBERG
VALDUR SIILBEK
ALEKSANDER MÕTTUS
SOLVEIG RAAVE
KEVIN KÕO
SILVER DRENKHAN
MARJU ILISTOM
AGRIS POSSUL
ANDRES ARIKE
INGA KOTKAMÄE
SILVER ELJAND
KÜLLE VIKS

Valimisliit Ühinenud Kogukonnad
nr 128
nr 129
nr 130
nr 131 		
nr 132 		
nr 133
nr 134
nr 135
nr 136
nr 137 		
nr 138
nr 139
nr 140
nr 141 		
nr 142 		
nr 143 		
nr 144
nr 145 		

KAIDO TAMBERG
MARIKA VIKS
RAIVO NURMETU
ENE REEDI
RANDO UNDRUS
AILE VIKS
JORMA RIIVALD
TATJANA LAADI
INDREK TIIDO
ÜLLE PUKK
VALDUR SEPP
TUULI MERIMAA
KARL MÕTS
MAIRE MURUMAA
VOLDEMAR TASA
MARJU KARAVIN
JUHAN SEER
RUTH MUTTIK

nr 146 		
nr 147 		
nr 148 		
nr 149 		
nr 150
nr 151 		
nr 152 		
nr 153
nr 154
nr 155
nr 156
nr 157 		
nr 158
nr 159
nr 160
nr 161 		
nr 162 		
nr 163
nr 164
nr 165
nr 166
nr 167 		
nr 168
nr 169
nr 170 		

Ühineva Otepää valla volikogu on 17-liikmeline.
Täpsem info iga kandidaati kohta on leitav
Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel www.
valimised.ee.
Monika Otrokova

KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI
Eesti Keskerakond

RAIN-MATI PESOR
ENE-MALL VERNIK-TUUBEL
VIRGO ROOSE
KÜLLIKI PIKK
JAANUS BARKALA
VIIVE PUUDIST
NEEME NURMOJA
HEILI KALBRI
MARTIN TEDER
KAIJA TAMM
MEELIS MEHINE
REET TINNO
KAIDO KIRT
IVIKA NÕGEL
PEETER KÜMMEL
MERLIN MÜÜR
RAUL LEHISMETS
KÜLLI UIBO
KALEV LEMMIK
VELLO IIR
MERELI MÄNDMETS
REIN PULLERITS
MARGO KRÜÜNVALD
REIN ORG
TEET REEDI

nr 182
nr 183
nr 184
nr 185
nr 186
nr 187 		
nr 188
nr 189
nr 190
nr 191 		
nr 192
nr 193
nr 194
nr 195
nr 196
nr 197 		
nr 198
nr 199
nr 200
nr 201
nr 202
nr 203
nr 204
nr 205

JAANUS RAIDAL
MARE RAID
TOOMAS PETERSON
IRJA SÕNUM
JAN-ANDER KUNDLA
MAIE NIIT
RAIVO KIISLER
KARIN-KAJA LIIGAND
UUNO LAUL
REIN VIKARD
URVE RAMPE
MARNET PEERNA
ENN SEPMA
KAAREL TAMM
MARIE LEOPARD
RAIVO TEDER
JANE EVERST
ÜLLAR SOE
VIIVE REINSOO
ERVIN SAVISAAR
KADRI KENNER
HANS TEEARU
ANA VINK
ALEKSANDER SVEN ESSE

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 171 		
nr 172 		
nr 173 		
nr 174 		

Valimiseelsest reklaamist
Otepää Teatajas

PRIIT SIBUL
PEETER KANGUR
JAANUS LEPIK
JAAN REIDOLF

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 175
nr 176 		
nr 177
nr 178 		
nr 179 		

TIIA VÕTTIN
IVO PILL
RAIT UIBU
ARTUR KARASK
TARMO KOSK

Valimisliit Vabaduse Vikerkaar
nr 180
nr 181 		

VILJAR TEDER
PEETER AUNAPU

Enne 15. oktoobrit ilmub Otepää Teataja veel kolmel korral: 28. septembril, 5. oktoobril ja 12. oktoobril. Valimisreklaami on võimalik vabade
pindade olemasolul osta kõigisse nendesse numbritesse.
Tuletame meelde, et vastavalt Otepää Teataja väljaandmise korrale on
valimisreklaami hind kuu aega enne valimisi kahekordne.
28. septembri Otepää Teatajas ilmub vaheleht, kus kõigil kandidaatidel
on traditsiooniliselt võimaluse ennast tutvustada TASUTA.
Iga kandidaadi kohta on tasuta reklaamkast suurusega 70 x 53,5 mm.
Loomulikult võivad valimisliidud kandidaatide tasuta pinna ühendada.
Kujundatud valimisreklaam tuleb esitada reede, 22. septembri õhtuks
aadressil: teataja@otepaa.ee.
Muu valimisreklaam on selles numbris tasuline.
5. oktoobri Otepää Teatajas on kõigil erakondadel, valimisliitudel ja kandidaatidel on taaskord võimalus ennast reklaamida. Selles numbris on
valimisreklaam tasuline.
12. oktoobril ilmuvas Otepää Teatajas on samuti võimalik teha valimiseelset reklaami. Reklaam selles numbris on tasuline.
Lisainfo ja pindade broneerimine: Arvo Saal, Otepää Teataja peatoimetaja e-post: teataja@otepaa.ee.

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Mare Raid, Terje
Korss, Andrus Looskari, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide
sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 28. septembril.

14. september 2017
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Keskerakonna nimekiri on Otepää vallas läbi aegade tugevaim
Otepää Keskerakonna valimisnimekirjas
kandideerivad 2017. aasta kohalike omavalitsuse valimistel ühinenud Otepää
valla volikokku 24 vallakodanikku. Nende
seas on nii kogenud poliitikuid kui ka
noort juurdekasvu – neil kõigil on tahe
panustada kogukonda ning muuta elanike elu paremaks ja edukamaks.
Keskerakonna nimekirja suurim soov
on, et ühinev Otepää vald lõimuks.
Kaasatakse Puka, Sangaste ja Nõuni
elanikkonda ühise kodu – Otepää, ettevõtmistesse. Valimistejärgselt on vallas
elanikke 6850, aga see arv kindlasti suureneb – eesmärgiks on arendada Otepää
mugavaks, turvaliseks ja toredaks elukeskkonnaks. Tuleb tagada vajalikud
tervishoiuteenused ja sotsiaalne kaitse
kõigile elanikele. Kandideerijad tahavad
säilitada ajaloolise pärandi ja kanda edasi kogukondade kultuuri.
Nimekirja esinumbriks ja volikogu
esimehe kandidaadiks on kogemustega poliitik Jaanus Raidal. Tema sõnul
on plaanis tõsta veelgi Otepää tuntust,
toetades jätkuvalt nii noortesporti kui ka
rahvusvahelise tähtsusega spordiüritusi.
Jaanus Raidal leiab, et tuleb panustada
kultuuri ja turismi ning lubab, et nelja
aastaga muutub Otepää heakorrastatud
piirkonnaks, kus loodus ja ettevõtlus
üksteist toetavad. Väga tähtis on alustada teedevõrgu korrastamisega, et nelja
aasta pärast oleks mustkatte all iga tee,
mis viib oluliste turismiobjektide ja -ettevõteteni.
„Meie eesmärgiks on tagada inimestele
kindel sissetulek ning peatada inimeste väljavool,“ rõhutas nimekirja esinumber Jaanus Raidal. „Seda saab teha läbi ettevõtluse

toetamise ning investeeringute toomise
piirkonda. Vallaelu peavad juhtima meie
oma inimesed!“
Vallavanema kandidaadiks on ligi 20
aastat Otepää turismiarendust juhtinud
praegune vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raid. „Olen
Otepää elanud üle poole oma elust ning
tunnen ühtekuuluvust siinse kogukonnaga. Tahan hea seista selle eest, et asjaajamine vallas oleks õiglane, seadusest
tulenev ning bürokraatiavaba. Otepää
elanikud peavad reaalselt tundma, et
nendega arvestatakse, neid toetatakse,
väärtustatakse ning luuakse võimalusi
arenguks – iga inimene on väärtus!“,
kommenteeris Mare Raid.
Keskerakonna valimisnimekirja kuuluvad Sangastest pärit ettevõtja ning
majandus- ja lennunduskonsultant
Toomas Peterson, Puka volikogu liige
Irja Sõnum, värske Otepää Gümnaasiumi vilistlane ning aktivist Jan-Ander
Kundla, endine äriettevõtte juht ja lihatööstur Maie Niit, meediaspetsialist ja
looduskaitseaktivist Raivo Kiisler, pedagoog Karin-Kaja Liigand, Otepääl elav
majandusspetsialist Uuno Laul, inseneriharidusega kauaaegne Otepää valla
poliitik Rein Vikard, sotsiaaltöötaja Urve
Rampel, tuntud massöör Marnet Peerna, kauaaegne Otepää veevärgi juht
Enn Sepma, Leigo talu noorperemees
ja suurte kogemustega kultuurisündmuste korraldaja Kaarel Tamm, Otepää
Gümnaasiumi abiturient Marie Leopard,
Otepää valla talunik ning tuntud vaarikakasvataja Raivo Teder, pedagoog
Jane Everst, Nõuni talunik ja mehhaanikaspetsialist Üllar Soe, tublid tuntud

otepäälased Viive Reinsoo ja Kadri
Kenner, ettevõtja Ervin Savisaar, neljakordne maailmameister ja neljakordne
Euroopa meister parasportlane Hans
Teearu, Puka volikogu liige Ana Vink ja
juristiharidusega kauaaegne avaliku teenistuse töötaja, praegune Puka vallavolikogu esimees Aleksander Sven Esse.

MEIE TEEME ÜHESKOOS!
Meie kuulame kogukonna häält!

Keskerakonna valimisnimekirja
suured rahvakoosolekud:
Otepää sügislaat –
Sangaste rahvamajas –
Nõuni kultuurimajas –
Puka kultuurimaja –
Keeni noortekeskuses –

17.09.17, kell 10-15 (pakume suppi),
25.09.17, kell 18-19.30,
27.09.17, kell 18-19.30,
28.09.17, kell 18-19.30,
02.10.17, kell 18-19.30.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vallavolikogu istungil
30.08.2017
Otsustati avaldada umbusaldust Otepää vallavanemale

Kalev Laulile.
n

Määrati Otepää Vallavalitsuse liige Mare Raid valla-

vanema asendajaks kuni uue vallavanema valimiseni.

Otepää Vallavalitsuse istungil
28.08.2017
n

Väljastati Jaan-Kaarel Kukele projekteerimistingimused

Pedajamäe külas Laane kinnistul elamu ja kahe abihoone püs-

Kakskümmend aastat tagasi, 20. septembril 1997
võttis Otepää linnavolikogu vastu AS Otepää
Veevärk asutamisotsuse. Veevärgi eelkäijaks
oli munitsipaalettevõte Karu, mis tegeles linna
heakorra- ja kommunaalteenustega. Praeguseks on tegevus keskendunud põhiliselt Otepää
vee- ja kanalisatsiooniteenuste pakkumisele, aga
samuti kaugküttele. Kokku on veevärgi hallata
60 km vee- ja kanalisatsioonitorusid, 27 pumplat,
5 puurkaevu, 3 reoveepuhastit, ligi 3,5 km kaugküttetorustikku, 2 katlamaja.

titamise ning tiigi rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Aares Fjodorovile ja Ain Fjodorovile ehitusluba

Sihva külas Aaraini kinnistul ehitise (laohall) püstitamiseks.
n

Anti Andres Arikele luba paigaldada valimisreklaam

ajavahemikuks 28. august – 10. september 2017. a Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 8a ehitise seinale ja riigimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste ääres asuvale OÜ ARIPALTE
reklaamstendile.
n

Nimetati Mittetulundusühingus Valgamaa Ühistran-

spordikeskus Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks

Kliente on kokku 1800, nende hulgas erakliendid, korteriühistud, ettevõtted, asutused. Pea
kõik Otepää valla elanikud saavad ühel või teisel
moel meie teenustest osa. Aastane müügikäive ületab 600 tuhandet eurot, töötajaid on 16.
Aegade jooksul on aga meilt tööd saanud üle
50 inimese, lisaks hooajatöölisi, alltöövõtjaid ja
praktikante. Seega on Otepää Veevärk oluline
kohalik tööandja.

Kalev Laul.
n

Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt “Üldma-

janduslikud arendusprojektid” projekti „Põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeede“ omaosaluseks 2286 eurot.
4.09.2017
n

Väljastati OÜ-le ÖKOPESA projekteerimistingimused

Otepää vallasiseses linnas Kagumohni kinnistul varjualuse
püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

14. september 2017

AS Otepää Veevärk – 20

AMETLIK INFO

n
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Lisaks igapäevasele tööle on meie kohuseks teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine.
See seisneb uute liitumisvõimaluste pakkumises, investeeringutes trassidesse ja tootmisesse.
Suurim projekt seni on olnud Otepää vee- ja
kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ning
uue veetootmisjaama ja reoveepuhasti rajamine aastatel 2009 - 2010. Projekti kogumaht oli
1,85 miljonit eurot. Toetus selleks saadi Kesk-

konnainvesteeringute keskuse kaudu EL ühtekuuluvusfondist. Sama fondi toel on praegu
käsil kaugküttetorustiku rekonstrueerimine,
maksumusega kokku ligikaudu 450 tuhat eurot.
Ligi poole projekti maksumusest oleme saanud
Otepää vallalt aktsiakapitali tõstmise teel. Torustik antakse käiku veel käesoleva aasta sees.
Lähitulevik on AS-il Otepää Veevärk töine ja
teguderohke. Praegu on planeerimisel arendusja ehitustööd mitmeks aastaks - et vähendada
kulutusi, avastada kiiremini rikkeid, rakendada
nutikaid lahendusi. Pärast kaugküttetrasside valmimist järgneb 2018. aastal uue, täisautomaatse
katlamaja ehitus, mille jaoks ühtekuuluvusfondi
toetusena on eraldatud 324 tuhat eurot. Ka katlamaja ümbrus ja väljanägemine muutub linnakeskkonnale sobivamaks. Kavas on laiendada
kaugküttepiirkonda Tehvandi spordikompleksini. Nende plaanide elluviimine tähendab tarbija
jaoks, et mahtude suurenemise ja kadude vähenemise tõttu jäävad kütte hinnad ligikaudu
samale tasemele praegusega.
Veel üheks suureks väljakutseks on teenuspiirkonna laienemine seoses valdade liitumisega.
Esimesena asume vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pakkuma juba oktoobrist Nõuni piirkonnas. Mitmed objektid ümbruskonnas vajavad
investeeringuid - ümberehitusi ja parandusi.
AS Otepää Veevärk on valmis nende küsimus-

tega tegelema, kaasates vallajuhid, toetusfondid, omavahendid ja koostööpartnerid. Usun, et
ühiselt võime juba mõne aasta pärast nentida, et
kõikidele valla elanikele on kvaliteetne joogivesi
ja kanalisatsiooniteenused kättesaadavad.
Tahan siinkohal tänada senise koostöö eest kõiki
meie kliente, partnereid ja töötajaid ja soovida
edu edasiseks!
Aado Altmets
AS Otepää Veevärk juhatuse liige

20. juubeli puhul pälvis AS Otepää Veevärk
Otepää valla tänukirja ja 200-eurose preemia.
AS Otepää Veevärki käisid tunnustamas vallavolikogu esimees Siim Kalda ja vallavalitsuse liige
vallavanema ülesannetes Mare Raid.
Otepää vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raid ütles: „Otepää Veevärk oma
teenustega on üks olisemaid ettevõtteid – meie
vesi, kanalistasioon ning toasoojus sõltuvad
ettevõtte toimimisest. On hea meel tõdeda, et
20-aastane ettevõte on elanud üle "puberteediea" – õppinud, kasvanud, arenenud. Täna näen
ettevõttes potentsiaali teenuste laiendamiseks
ning kasvamiseks üha suuremaks tööandjaks.
Oluline on pakkuda tööhõivet just oma piirkonna inimestele ja seda ka ühinevat valda
silmas pidades. Palju õnne ja jätkuvat toimekust
valla elanike teenistuses!"

Määrati sünnitoetuse esimene osa kolmele inimesele

kogusummas 1152 eurot.
n

Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule

summas 8,95 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele isikule kogusum-

mas 275 eurot.
n

Lõpetati OÜ-ga ARIPALTE Otepää Gümnaasiumi

hoone I korrusel asuvate ruumide (pindala 72,7 m2) kasutamiseks sõlmitud ärieluruumi üürileping poolte kokkuleppel alates

Otepää Tervisekeskus sõlmis lepingu
Eesti Haigekassaga ravikindlustatud
täiskasvanutele hambaravi hüvitamiseks

Otepää vallavanema ülesandeid
täidab Mare Raid

3. septembrist 2017. a.
n

Määrati vallavanema (vallavalitsuse liikme vallavanema

ülesannetes) Mare Raidi asendajaks tema äraolekul Otepää
Vallavalitsuse liikmed vastavalt vallavanema asendamise järjekorrale: 1.1 vallavalitsuse liige Mairo Kangro; 1.2 vallavalitsuse
liige Kalev Merisalu; 1.3 vallavalitsuse liige Marko Koosa.
n

Kutsuti Margit Meikar SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TER-

VISEKESKUS nõukogu liikme kohalt tagasi. Määrati Toomas
Peterson

SIHTASUTUSE

OTEPÄÄ

TERVISEKESKUS

nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 4. septembrist 2017. a.
n

Määrati AS-i Otepää Veevärk nõukogu liikmete töö tasu

suurused alljärgnevalt: 1.1 nõukogu esimees 300 eurot kuus; 1.2
nõukogu liige 150 eurot kuus.

1. augustist 2017 lõppesid Otepää
Vallavolikogu liikme Aivar Nigoli
volitused seoses tema poolt
elukoha andmete muudatusega
rahvastikuregistris
Otsuse tagamaid selgitab Aivar Nigol: "Otepää etapp
sai selleks korraks läbi. Minu üheks eesmärgiks oli
haldusreformi ettevalmistamine ja tänaseks on kõik
vajalikud protsessid tehtud. Samuti on käima lükatud
Otepääle olulised asjad – kultuurimaja ja katlamaja
renoveerimine, tervisekeskuse väljaehitamine, lasteaia Pähklike rekonstrueerimine, panustatud rahvusvaheliste võistluste toimumisele, algatatud linna
keskväljaku ja lipumuuseumi arendamise projektide
ettevalmistamine ning palju muudki.
Mind on valitud kuus korda Otepää linna- ja vallavolikogusse, mis on andnud võimaluse panustada Otepää arengusse. Olen selle üle väga tänulik ja
tänan siinkohal kõiki otepäälasi usalduse ja toetuse
eest! Samas tundsin, et on aeg teha muudatusi ning
astuda vastu uutele väljakutsetele. Olen olnud varem
seotud Tartuga ja kui tuli ettepanek osaleda kohalikel
valimistel Tartus, tundus loogiline teha Otepääl paus.
Olen jätkuvalt Otepää elanik, Otepää käekäik on
mulle oluline. Oma tegemistega olen edasi kodukohaga seotud, olen alati valmis Otepää arengutes kaasa
rääkima ja panustama. Ma ei välista, et tulevikus taas
Otepääl kandideerin."

Teatavasti hüvitab haigekassa 1.
juulist 2017 ravikindlustatud täiskasvanutele hambaravi kuni 30 eurot
aastas, selleks ei pea enam patsient
hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub
hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt ning kui osutatud teenusele (enne teenuse saamist täpsustada
arstiga) kehtib hüvitis, arvestatakse
hüvitatav summa 50% ulatuses raviarvelt maha kohe teenuse eest tasumisel. Hambaraviteenuste hinnakirjaga
saab tutvuda haigekassa kodulehel ja
on tutvumiseks tervisekeskuse hambaravi stendil.

Kuidas hüvitist
arvestatakse?
Näiteks – kui te käite hambaraviteenusel ja raviarve on summas 42.42
eurot siis teie tasute arvest koheselt
21.21 eurot ja teie hambaraviteenuse
aastane hüvitatava summa jääk on
30.00 – 21.21 = 8.79 eurot, mida saab

kasutada järgmisel visiidil. Ülejäänud
21.21 eurot tasub osutatud teenuse
eest haigekassa.
NB! Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta
jooksul ning selle kasutamata osa ei
saa järgmisesse aastasse edasi kanda.
Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise
arvestus. Igal aastal on võimalus hüvitist saada kuni 30 euro ulatuses.
Alates 1. juulist 2017 suurenes
hambaravihüvitis rasedatele ja alla
üheaastaste laste emadele kuni 85
euroni aastas. Patsient ise tasub 15%
teenuste hinnast. Hüvitis kehtib
samuti ainult esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste
eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda Otepää
Tervisekeskuse hambaraviteenuste
hinnakirja alusel.
Kui Te olete 2017.aastal enne 1.
juulit saanud hambaravi teenuseid
ning taotlenud rahalist hüvitist 19.18
euro või 28.77 euro eest, lahutatakse
seni kasutatud hüvitis 85 eurost maha.
Säravaid naeratusi Teile kõigile
SA Otepää Tervisekeskuse juhataja
Andres Arike

DETAILPLANEERINGUD
Savikoja maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu
Savikoja maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 1. - 14. september
2017.a. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 2. oktoobril 2017 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, II korrus).
Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Alates 30. augustist 2017 on ametis vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raid.
Mare Raid on sündinud Pärnus. Ta on lõpetanud Pärnu 1. keskkooli
ning seejärel Tallinna Pedagoogilise Instituudi vene filoloogia erialal.
Pärast ülikooli lõppu töötas Mare Tallinna 2. keskkoolis vene keele
õpetajana. Otepääle viis elutee 1988. aastal. 1994. aastal asus ta tööle
Otepää Turismiinfokeskusesse, kus töötas ühejärge 16 aastat. Otepää
Turismiinfokeskus tegi selle aja jooksul läbi mitu muudatust – oli Otepää
omavalitsuse alluvuses, vahepeal ka EASi hallata. Otepää Turismiinfokeskus oli üks esimesi taolisi ettevõtmisi Eestis. Alates 2010. aastal
tegeles Mare erinevate projektide juhtimisega ning aastatel 2015 – 2017
töötas Pärnumaa Kutsehariduskeskuses PRÕM projektijuhina kuni tuli
ettepanek asuda vallavanema ülesandeid täitma.
„Olen üle poole oma elust Otepääl elanud ja tunnen ennast siin turvaliselt, sestap otsustasin siia tagasi tulla,“ märkis Mare Raid. „Olen olnud
pikka aega vallavalitsuse liige ning kursis valla elu-oluga. Kindlasti soovin
esimese asjana muuta valla juhtimise käekirja. Leian, et valla juhtimises
peavad osalema inimesed, kes on kohalikud. Olen väga tänulik otepäälastele, et mind omal ajal nii ruttu omaks võeti.“
Mare Raid sõnas, et ta näeb Otepääd areneva kohana – linn peab
muutuma kaasaegseks linnaks. Vajalik oleks linnaarhitekti olemasolu,
kujutavat kunsti on linnapildis vähe. Ka on linn vähe valgustatud. Turismi
poole pealt tuleb jätkata koostööd sõpruspiirkondadega ning arendada
nendega lisaks turismiinfo vahendamisele ka kultuuri- ja noorsootööalast koostööd. „Kuna olen ise pedagoogiharidusega, siis on minu jaoks
haridusega seonduvad küsimused väga tähtsad,“ rõhutas Mare Raid.
„Peagi 110. aastapäeva tähistav Otepää Gümnaasium peab muutuma
veelgi paremaks, nii, et siia oleks pidev õpilaste tung!“

14. september 2017
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Teenekas raamatukogutöötaja pidas tööjuubelit
Raamatukokku tööle sattus Maret Viigimets
kohe peale keskkooli lõpetamist. Esialgu küll
ruumide perenaisena, kuid paari kuu möödudes märgati söakat, pikapatsilist neiut, ning edasi
jätkus töötee juba raamatukoguhoidjana.
Maret oli juba nooruses suur kirjandushuviline
ning seega tundus loogiline jätkata oma karjääri
juba armsaks saanud erialal. Mareti pika töötee
sisse mahub Otepää Linnaraamatukogu kolimine Pärna tänavalt Otepää Vallavalitsuse majja,
samuti on tema ülemuseks olnud neli raamatukogujuhatajat – Viivi Tarikas, Eda Länik, Meeta
Sõna ja alates 1999. aastast Kaido Mägi.
Kolleeg Ülle Pauli ja ülemuse Kaido Mägi
sõnul on Maret nende asutuse tõeline raudvara
– ta teab ja mäletab kõike ning aitab ka kirjanduslike küsimustega mälumängus. Maret armastab
lisaks raamatute lugemisele teha käsitööd ning
kokandusega tegeleda. Ka vallakodanikud pole
kiitusega kitsid olnud – teinekord tuleb raamatukoguhoidjal teha tööväliseid asju – abistada eakamaid arvutiga ümberkäimisel ning kuulata mured
ära ja aidata nõu ja jõuga.
Töötatud aastate jooksul on nii mõndagi juhtunud, mida Maret siiani muhelusega meenutab.
Nii näiteks küsis ta ühe usina sõjaajaloo lugeja
käest, kas too Õuna tahab. Mati Õun on teadupärast üks Eesti tuntumaid sõjaajaloolasi. Lugeja
ütles vastu, et ei, ta täna juba hommikul sõi õuna!
Raamatukogu elu on võrreldes endiste aegadega kõvasti muutunud. Maret meenutab, et
nõukogude-ajal oli Otepääl väga palju puhkajaid

Hei, Otepää Gümnaasiumi vilistlane!
Maret Viigimets on töötanud Otepää Linnaraamatukogus 45. aastat.
Moskvast ja Peterburgist, seetõttu leidus raamatukogu riiulitel venekeelset kirjandust ning
perioodikat, mida puhkajad tihti laenutamas
käisid. Nüüd võib aga riiulitelt leida pigem inglisekeelseid trükiseid.
Maret Viigimetsa õnnitlemas käinud Otepää
Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes
Mare Raid sõnas: "Tunnen Maretit alates 1996.

aastast kui asusin tööle Otepää turismiinfokeskuses. Huvi raamatute vastu on meil ühine, aga
Mareti oskus soovitada just sobivat lugemismaterjali vaimustas. Samuti abivalmidus, hoolivus
ning armastus oma töö vastu."
Soovime Maretile jõudu ja jaksu edaspidiseks!

OG 110 raames toimub 6. oktoobril
vilistlaste korvpallija 7. oktoobril võrkpalliturniir.
Täpsem info OG kodulehel
www.nuustaku.edu.ee.

Monika Otrokova

Otepää noored mõistsid malevas, et raha
teenimine ei olegi nii lihtne
Otepää noortemalev andis mitu väärt
õppetundi. Neist olulisematena tõsteti
esile koostööd, kohusetunnet ja teadmist,
et raha teenimine ei olegi nii lihtne.
Kui mullu, malevat esimest korda korraldades, tuli noori otsida, siis seekord ei
saanud noorte suure huvi tõttu paraku
kõigile öelda jah. Need, kes malevasse
pääsesid, võtavad aga kahtlemata kaasa
kogemuse, mis pikaks ajaks meelde jääb.
Heakorratööd: kõplamine, riisumine,
aedade ja pinkide puhastamine samblast, rohimine ja koristamine, sujusid
viie päeva jooksul nobedalt, sest ülesandeid ei täidetud omaette nokitsedes vaid
meeskondliku panusena.
Teadmisi töölepingust ja tööohutusest
jagas valdkonnale spetsialiseerunud koolitaja ning karjäärinõu andsid Rajaleidja
keskuse spetsialistid. Nii ühines töö kasulikuga ja kõik see omakorda meeldivaga.
Nimelt käis malev Pühajärvel paadiga
sõitmas lõpetas töönädala väljasõiduga
Tartusse, kus külastati Rahinge kaabliparki ning kõigil soovijatel oli võimalus
proovida veelauaga sõitmist.

Peagi on malev traditsioon?
Sel suvel toimus malev Otepääl teist
korda. Initsiatiiv Otepää noortele maleva
korraldamiseks tuli vallavanem Kalev
Laulilt, korraldus ja muu sellega seonduv
jäi Otepää avatud noortekeskuse õlule.
Esimesel korral oli keeruline dokumentatsioonist läbi närida, kuid õnneks on
Valgamaal noortekeskusi ja organisatsioone, kes olid varem malevat korraldanud. Seetõttu oli hea abi paluda Valga
avatud noortekeskusest ning MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskusest TANKLA.
Vallavanema sõnul annab malevas
osalemine noortele toreda suvemälestuse. “Selles mälestuses on olulisel kohal
sõbrad, kellega on kõrvuti tööd tehtud,
ilusad ja põnevad kohad, kus on koos

käidud,” ütles Laul. “Kui ma oma töölaagris käimiste peale mõtlen, siis isegi töötegemine meenub lõbusa ajaviitena, vaatamata sellele, et tegelikkuses tuli pikki
päevi peedipõllul kõblata. Julgen soovitada malevas käimist. Sellist elamust, mida
malev pakub, teisiti ei saa.”
Maleva läbi viinud Otepää avatud
noortekeskuse juhataja Kätlin Meema
sõnul on Otepää noortele töökogemuse
ja -harjumuse pakkumine väga oluline.
“Esialgselt oli plaanis kaasata
13-14-aastaseid noori, sest just selles
vanuses on kõige keerulisem suveks
endale ametlik töö leida,” lausus Meema.
“Kandideerimisel oli vajalik esitada CV
ja motivatsioonikiri. Eelnevalt toimus
tööle kandideerimise dokumentide koostamise töötuba, mida aitasid samuti läbi
viia Valgamaa Rajaleidja keskuse spetsialistid. Eelnev töökogemus tuleb noortele ainult kasuks ning seeläbi on lihtsam
leida tööd edaspidi, sest CV-s on juba
esialgne töökogemus olemas.”
Otepää malevas osales 16 noort, kelle
vanus oli 13-14 aastat ning neli osalejat
olid vanemad. Malevas oli abiks kaks

rühmajuhti, kes omavad vastavat kvalifikatsiooni ja said rühmade juhtimisega
hästi hakkama. Rühmajuht ja Helme
valla noorsootöötaja Ülla Tamm märkis,
et nii mõnegi noore jaoks on noortemalev koht, kus ta esimest korda puutub
ametlikult kokku palgalise tööga.
“Mida varem noor näeb, mida tähendab palga ning tööandja usalduse teenimine, seda enesekindlamalt ja teadlikumalt ta oskab edaspidi tööd valida ja
teha,” lausus Tamm. “Noortemalev pole
vaid koht, kus tehakse tööd ja saadakse
palka, vaid see arendab ka noorte sotsiaalseid oskusi. Selleks, et noore areng
oleks veel suurem ja ta enda jaoks teadvustatud, on oluline roll eneseanalüüsil,
läbi mille noor reflekteerib oma tundeid,
mõtteid, saavutusi kui ka seab eesmärke
edaspidiseks, et veelgi parem olla. Kõik
see toimub vaid pädevate malevajuhtide
eestvedamisel.”
Meema lisas, et töötamise ajal jälgiti,
et noortel oleks tore ning lõbus. Üksinda
noori töötama ei jäetud, vaid alati leiti
lahendus mitmekesi töötamiseks ning
anti vahelduvad ja jõukohased ülesan-

ded, et noored ei tüdineks ja väsiks.
“Lisaks töö tegemisele meeldisid noortele ka meelelahutususlikud tegevused, mida maleva korralduse juures oluliseks pean,” märkis Meema. “Esialgne
töökogemus peaks noortele ikka positiivne olema ning seetõttu olen maleva
ajal leidnud ka erinevaid variante, et noorte elu lõbusamaks muuta.”
Programmi “Töösuvi 2017” rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.
Hanke eesmärk on eelkõige teha malevates osalemine kättesaadavaks
nendele noortele, kel varasemalt see võimalus on puudunud. Samuti soovib
ENTK programmiga arendada malevakorraldajate pädevust ning kohalike
omavalitsuste võimekust.
Malevalugu on valminud koostöös
malevakorraldaja Kätlin Meema
ja Eesti Noorsootöö Keskusega.

6

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

O T E P Ä Ä

14. september 2017

Otepää võõrustab esmakordselt laskesuusatamise noorte ja juunioride MMi
Tuleval talvel peetakse Otepääl esmakordselt laskesuusatamise noorte ja juunioride
maailmameistrivõistlusi. Sel nädalal on rahvusvahelise alaliidu (IBU) inspektorid Tehvandil, et vaadata siinseid tingimusi ning
arutada suurvõistlusega seonduvat.
Talvepealinn korraldab selle talve üht suuremat rahvusvahelist spordiüritust Eestis
– laskesuusatamise noorte ja juunioride
maailmameistrivõistlusi. Ettevalmistused
suurvõistluseks käivad aga juba praegu. IBU
juunioride karikasarja võistluste direktor
Arne Eidami sõnul on Tehvandi igati valmis
võõrustama noorte ja juunioride MMi.
“Ma olen sada protsenti kindel, et Otepää
on suurvõistluseks valmis,” kommenteeris Eidam. “Mind ümbritsevad siin väga
kogenud inimesed ja täielikud laskesuusatamise fanaatikud, kes on Otepääl varemgi
kõrgel tasemel IBU võistlusi korraldanud
ning noorte ja juunioride MM saab kindlasti
tulema väga edukas,” ütles ta.

Eidam lisas, et Tehvandi lasketiir ning
rajad on tasemel ning nüüd tuleb loota vaid
heale talveilmale. “Võrreldes varasemate
aastatega, on tänavu rada ka pisut muudetud – lisatud on üks tõus, mis teeb selle sportlastele ja pealtvaatajatele kindlasti põnevamaks,” lausus IBU juunioride karikasarja
võistluste direktor, kes kutsub kõiki huvilisi
talvel Otepääle. “Talv võib tulla, olete selleks
valmis,” naljatles ta.
Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni
presidendi Aivar Nigoli sõnul saab suurvõistlus olema korraldustiimi jaoks meeldivaks väljakutseks. “Noorte ja juunioride
MMi programm on pikem ja tihedam kui
varasematel võistlustel, mida Tehvandil korraldanud oleme,” annab Nigol ülevaate.
“Seetõttu on tänavu talvel võistluste juurde
kaasatud ka rohkem vabatahtlikke, kuid korraldustiimi pikaaegse kogemuse põhjal võin
öelda, et tulemas on üks suur ja meeleolukas
spordipidu,” lisab ta.

Laskesuusatamise noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused leiavad Tehvandil aset
26. veebruarist kuni 4. märtsini. Suurvõistlusele on oodata üle 350 sportlase pea 40
riigist. Võistlustest teeb otseülekandeid Eesti
Televisioon ning nädalavahetusel toimuvaid
sprindi- ja jälitussõiduvõistlusi saab vaadata
ka Eurosporti vahendusel.
Võistluse korraldamist toetab EAS ja
Euroopa Regionaalarengu Fond.

Fotol vasakult: Kristjan Oja (Eesti
Laskesuusatamise Föderatsiooni peasekretär), Arne Eidam (IBU juunioride karikasarja võistluste direktor),
Aivar Nigol (Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president) ja Hillar
Zahkna (võistluskomitee esimees).

Õppeaasta algus Otepää lasteaias

Esmaspäeval, neljandal septembril tähistati nii Võrukaelas kui Pähklikeses uue õppeaasta saabumist.
Aktustel tuletati meelde tuttavaid viise ja tervitati uusi töötajaid. Pähklikeses töötab sellest õppeaastast kokana varasemalt Võrukaelas kulpi keerutanud Eili Rebane, Otikese rühma õpetajana alustas Lisanne Tamm. Tagasi meeskonnas
on ka juba tuttavad Võrukaela kokk Annemai Laats, Pähklipurejate õpetaja Aive Tämm ja Kaisukarude õpetaja Jaanika
Kaarna.
Alanud õppeaasta teemaks on „Eesti Vabariik 100!” Läbi mängulise õppetegevuse kinnistavad lapsed kogu õppeaasta
vältel teadmisi kodumaa kirjandusest, kommetest ja loodusest.

Lõppenud suvi, saabunud sügis,
no kuidas ta siia küll trügis?
Eks suvi tal tulekuks andis loa,
ootel ju olid kõik rühmatoad.

Artti Aigro sai oma esimesed MK-etapi punktid
Otepää suusahüppaja Artti Aigro oli Venemaal Tšaikovskis FIS Grand Prix võistluste
etapil suusahüpetes suurel mäel meeste
hulgas 29. kohal.

18. oktoobril

Tartu Spordiselts Kalev
kutsub kõiki koolinoori

KERGEJÕUSTIKU
trenni.

Teisipäeval, 3. oktoobril

alustab EELKOOL
Pühajärve Põhikoolis.
Lapsevanemate koosolek toimub
esmaspäeval, 18. septembril kell 18.00.
Kohtumiseni!
Õpetaja Aili Mägi

Kultuurikalender

Trennid toimuvad
Tehvandi staadionil
esmaspäeval ja kolmapäeval
kell 15.00 ja 15.45.
Täpsem info: Toomas Halliste
(56621859).

Tere, mu kapp ja voodi ja tool,
tere, ka mänguauto rool!
Tervitan sind, õpetaja hea,
sinuga targaks saan, ma tean.

kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Kuressaare

Linnateatri etendus „Savann“
Oodatud on teatrikülastajad alates vanusest 15 a.
19. oktoobril

kell 11.00 Otepää Kultuurikeskuses Kuressaare

Linnateatri lasteetendus „Rääkivad riided“.

Nüüd kõik minu sõbrad on siin,
nad endaga mängima viin.
Kindlasti maha ei maga,
et kodumaa varsti saab sada.

Vanusele 5-12 eluaastat.
26. oktoobril

kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses varie-

tee-etendus kahes osas TEID KUTSUB KABAREE. Laval on kabareediiva KAIRE VILGATS ja Showstoppersi imelised tantsijad.

Sel aastal meid ootamas ees
nii uued kui tuttavad teed.
Tipp-tipp-tapp, hips ja hops rõõmus lasteaialaps!
Fotol on Pähklikese pere.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

4. novembril

kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Komöö-

diateatri etendus „Hollywoodi filmitähed“. Osades: Katrin Karisma,
Helgi Sallo.
22. novembril

kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Jan Uuspõl-

lu stand-up kontsert OMA JÕUL. Kontsert suurepärase muusikalise
trio (Jan Uuspõld, Mairo Marjamaa ja Rene Puura) esituses.
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

Haldusreformi valud ja võlud
Uuendusi ja muutusi on ajast aega toimunud,
vahest on need valulisemad, vahest valutumad. Ka
oktoobrikuus realiseeruv haldusreform on muutus,
mis läheb ajalukku ning mis muudab ka piirkondade arenguid. Kas saab see olema valutu või valulik,
seda näitab paraku aeg.
Alustuseks tahaksin välja tuua mure seoses
Pukas ja Otepääl toimunud volikogu võimuvõitluse ja vallavanemate vahetustega – sellised tegevused ei vii piirkonda edasi ega tee seda kuidagi
uhkeks. Sellised vangerdused on pigem poliitilised
kemplused, mitte sisulised muutused, kuid selgelt
ühinevatele valdade kaasavaraks saadud valukoht.
Nendest heitlustest siinkohal rohkem kirjutada ei
taha. Las kirjutavad need, kes ise asjas sees.
Aga võludest. Vaadates praeguse haldusreformi
mõjutusi, siis selgelt ilmneb veel tänastes volikogudes soov oma valla jaoks parim teostada. Olgu
selleks Sangaste, Palupera või Otepää – ühtmoodi
on toimetanud kõik. Vallale lubatud laenuvõimalused realiseeritakse maksimaalselt ja see on ka ühinemislepingus kokku lepitud. Teisalt lisandub riigi
poolt lubatud ühinemistoetus, mis annab tehtavale
täiendavad võimalused. Muidugi vaieldakse valikute üle, aga paljud senitegemata asjad saavad korda.
Palupera vallas saab nimetada mitmeid objekte,
mis just tänu haldusreformile ellu kutsutud või ka
varasemalt tehtud on saanud. Nõuni piirkonnas
on üheks näiteks Nõuni küla vee- ja kanalisatsioo-

nisüsteemi lõplikud renoveerimistööd, Nõuni kultuurimaja remondi- ja ehitustööd, aga ka PäidlaHellenurme riigitee 1,5 km pikkune tolmuvaba
katte ehitus. Need tegemised on olulised kohalikele elanikele ja ettevõtjatele ning enamasti ollakse
ka üsna tänulikud, hoolimata sellest, et mõni naabervalla suurpoliitik kahtleb nende tegevuste vajaduses. Seejuures usun, et küll kahtlejadki kunagi
valgustatud saavad ning ühises vallas toimetades
suudetakse hoolimata heidutusest viia vajalikke
tegevusi ellu ka väiksemates kohtades. Näiteid
saab tuua nii Otepäält, Sangastest, Pukast, kuid
oluline siinjuures on, et tehakse kohtadel oma inimestele vajalikke tegevusi.
Teedeehituse poolest on hea meel tõdeda, et
siinkohal on ka riik panustamas ning tolmuvabaks
on saamas Maaritsa-Otepää tee ning 2018. aastal
täispikkuses ka Kintsli-Laguja-Elva tee. Muidugi
tuleb ühises Otepää vallas üheskoos läbi rääkida
maanteeametiga, et tolmuvabaks saaksid ka paljud
teised elanikele olulised riigiteed ning ette võetakse ka Otepää-Tatra tee kapitaalremont, koos sinna
kuuluva kergliiklusteega. Nõuni-Otepää kergliiklustee pole täna küll maanteeameti plaanides,
kuid kindlasti pole tegemist millegi võimatuga,
vaid heade kokkulepete korral on olemas reaalselt
teostatav lahendus. Maanteeametiga läbirääkimistel on uus ühine Otepää vald kindlasti kaalukam
partner kui väikesed vallad varsemalt iseseisvatena
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AMETLIK INFO
olla saidki.
Puka piirkonnaga on lood pisut keerulisemad,
kuna õigel ajahetkel, kui suunda määrati, takerduti eelpool nimetatud poliitilistesse vangerdustesse
ning ühinemistoetusest jäädi paraku ilma. Samas
on gümnaasiumi ümberehituseks saadud küllalt
suur toetusraha, mis vajaks realiseerimist, kuid
omavahendeid, mis on samuti vajalikud ehituseks,
napib. Lisaks peab siinjuures arvestama asjaoluga,
et Elva ja Tõrva vallaga liituvad Puka piirkonna
külad võtavad oma osa järgnevate aastate sissetulekutest. Aga usun, et siingi on lahendus kokkulepetes ning koostöös riigiga jõutakse siiski heale
lahendusele. Tänaseks päevaks on ühinevad vallad
ka vastavasisulise ühistaotluse riigi keskvalitsusele
saatnud, loodame et ühine tahe on ka uues volikogus.
Need on mõned teemad haldusreformiga
seoses. Uue Otepää valla elu korraldamine ja juhtimine saab olema põnev väljakutse kõikidele ning
usun, et üheskoos suudetakse piirkondi terviklikult
arendada ning käimasolevast muutusest parim
noppida.
Tarku ja tulevikku vaatavaid valikuid oktoobrikuu valimistel!

Palupera Vallavolikogu istungil
29. augustil 2017 otsustati:
n

Anda 1. jaanuarist 2018. a jõustuva kohaliku omava-

litsuse korralduse seaduse 61 lõikes 1 nimetatud omavalitsusüksuste ühiselt täidetava ülesanne maakonna arengu
kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesanne alates
1. jaanuarist 2018. a täitmiseks Tartumaa Omavalitsuste
Liidule, samuti rahvatervise ja maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded ning maakonna kultuurikorralduse valdkondade ülesanded.
n

Osaleda Mittetulundusühingu Tartumaa Ühistran-

spordikeskus asutamisel.
n

Delegeerida noorsootöö seaduse § 152 sätestatud

kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine ning ühineva Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse
kava vastuvõtmine Palupera Vallavalitsusele.
n

Kehtestada jäätmehoolduseeskiri.

n

Kinnitada ühineva Otepää valla ühine noorte huvi-

hariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018.
n

Moodustada Palupera piirkonnakogu ja kinnitada

liikmeteks Andrus Pastak, Ly Voolaid, Marek Kiis, Alo
Roodla.

Palupera Vallavalitsuse istungil

Ermo Kruuse,
Palupera vallavolikogu aseesimees

29. ja 31. augustil 2017 anti välja korraldused:
n

Anda ADASTI OÜ-le luba avaliku orienteeru-

misürituse „Öörännak“ korraldamiseks 7. ja 8. oktoobril
2017 Palupera valla territooriumil.
n

Anda välja reklaami paigaldusluba Kuldar Veerele

valimisreklaami eksponeerimiseks Palupera vallas Nõunis
suurusega 2 x 4 m, alates 29. augustist kuni 10. septembrini

Nõuni Purjeklubi kuulutab
välja nimekonkursi

(incl) 2017.
n

Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel kaks

vallale kuuluvat korteriomandit: asukohaga Palupera
vald, Palupera küla, Veevõtu 2. Korter on kahetoaline, suu-

Võitjale auhinnaks 3 tunnine jahisõit Pärnu lahel 6 inimesele.

rusega 69,9 m², alghind on 3500 eurot. Korteriomand asukohaga Palupera vald, Palupera küla, Veevõtu 3. Korter on

Nõuni Purjeklubi on Eesti Jahtklubide Liidu liige ja on tegutsenud
aktiivselt 7 aastat. Selle aja jooksul on palju kohalikke lapsi õppinud
purjetama ja käinud võistlustel. Mitmed täiskasvanud on saanud
tänu Nõuni Purjeklubi eestvedamisele merega sinasõbraks. Näiteks,
osales ühel Atlandi avastamise õppereisil ka julge noorkursant
Jaanus Raidal. Samuti on meie kohta hea maine levinud üle Eesti.
Tartu ülikooli endine prorektor Mart Noorma, on öelnud, et Nõuni
Purjeklubil võiks olla isegi ambitsioonikamad visioonid. Ka Mart
on õppinud purjetama ja ookeanil purjetama just Nõuni Purjeklubi
vahendusel. Samuti on Teet Reedi kinnitanud, et toetab Nõuni Purjeklubi arengut. Isiklikult tänan Palupera vallavanemat Terje Korssi,
kes on palju kaasa aidanud.
Haldusreformi käigus on realiseerunud mitmed seni murekohaks
olnud takistused. Nõuni endise koolimaja kinnistu arengut takistas
vee ja kanalisatsiooni puudumine. Nüüd on trassid rajatud ja vaja
värskete jõudude ja ideedega edasi minna.
Haldusreform tekitab uue olukorra. Seni oli Nõuni küla lihtsalt
üks küla enne Otepääd, nüüd aga saab Nõuni Otepää väravana kogu
valla visiitkaardiks.
Kõike eelnevat arvesse võttes, tulime koos Nõuni Purjeklubi kaasasutaja Ermo Kruusega mõttele korraldada nime ja idee konkursi.
Arusaadavalt on selline väärtuslik kinnistu ainult Nõuni Purjeklubi
baasiks liigne luksus. Kanalisatsiooni- ja veetrassi rajamine on kallis
investeering ning sellise asja elluviimine ei ole oluline ainult Nõuni
Purjeklubi edendamiseks, vaid see on kogu uue Otepää valla ühtne
investeering.
Kogu senise 7 aasta jooksul oleme visioonina näinud, et antud kinnistul võiks tegutseda rohkem klubisid, kui ainult Nõuni Purjeklubi.
Oleme kaasanud oma tegemistesse ka teisi. Sisuliselt on alguse
saanud siit ka Jana Mae initsiatiivil loodud OtiSurfi klubi, mis praegu
küll tegutseb Otepääl, aga uuel suvel loodame SUP-laudu näha ka
Nõuni järvel.
Talisuplejatel oleks soodne võimalus enda kand siin kinnitada.

Uute ideede elluviimiseks siin ruumi on
Kogu kinnistu võiks anda võimalusi mitmetele klubidele ja kanda
paremat nime tulenevalt oma eesmärkidest ja sisust.
Siin ongi koht, kus palume tulevase Otepää valla inimeste abi ja
koostööd.
Ideede välja ütlemiseks korraldame kohtumise 1. oktoobril kell
17.00 Otepää Kultuurikeskuses.
Täiendavate küsimuste korral kirjuta elmo@purjeklubi.ee.
Elmo Saul,
Nõuni Purjeklubi kommodoor

kolmetoaline, suurusega 78,5 m², alghind on 1000 eurot.
n

Väljastada Tsura Talu OÜ-le ehitusluba sõnniku-

hoidla ja töökojahoone laiendamiseks Neeruti külas.
n

Väljastada K.J-le ehitusluba elamu ehitamiseks Räbi

külas.
n

Registreerida J.V-lt laekunud kasutusteatis Astuvere

külas valminud kohtpuhastile.
n

Väljastada A.P-le projekteerimistingimused Pastaku

külas elamu projekteerimiseks.
n

Väljastada

kasutusluba

Palupera

Põhikooli

katastriüksusel Palupera mõisa pargi valgustusele.
n

Väljastada kasutusluba Nõuni külas Maakultuu-

rimaja katastriüksusel asuva maakultuurimaja hoones
ümberehitatud loovetoale.
n

Registreerida kasutusteatis Palupera külas Lillevälja

A-55 majavalduse vee-ja kanalisatsioonitorustiku liitumisühendusele.
n

Kinnitada ühineva Elva valla ühine noorte huvihari-

duse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018.
n

Määrata ja maksta augustikuul sotsiaaltoetust:

- ühele põhikooli ja ühele gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud õppurile kooli lõpetamise toetust kokku
summas 110 eurot;
- kahele lapse perele ranitsatoetust kokku summas 130
eurot.

Piletid müügil 1 tund enne kontserti. Tule
osa saama Eesti ja Belgia muusikute vahvast
kontserdist, kes esitlevad ka oma värsket
plaati “Saar”. Info: Marika 53465648

15.-16. septembril toimub Palupera Põhikoolis GLOBE õpilaste konverents
GLOBE on ülemaailmne koolinoorte keskkonnaalane programm, mis loodi USA-s
ja Eesti ühines programmiga 1996. aastal.
Programmi raames toestavad õpilased atmosfääri, fenoloogia, maakatte jne. vaatlusi
ning andmed edastatakse GLOBE üldisesse
andmebaasi, mida kasutavad NASA; NOAA
ja teiste organisatsioonide teadlased, õpilased ja kõik huvilised üle maailma. www.

globe.gov.
Alates 2000. a korraldab GLOBE Eesti
koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga
õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursse. Konkursi lõpetuseks toimub GLOBE
õpilaskonverents, kus tööde autorid saavad
teha oma uurimistöö põhjal ettekande ning
konverentsi korraldusõigus on eelkõige tublimatel GLOBE koolidel.

Palupera Põhikool ühines GLOBE programmiga 2009. a ja on tunnustatud atmosfäärivaatluste järjepidevuse ja usaldusväärsuse
tõttu.
Selle aasta konkursile laekus 27 tööd 12
koolist üle Eesti. Kõikide tööde autorid (kokku
37 õpilast) ja nende juhendajad on oodatud
konverentsile.
Konverents avatakse 15. septembril kell 12.

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Toimus kümnes Puka öölaulupidu
Juba kümnendat korda kogunesid lauljad Puka
parki, et võtta osa järjekordsest öölaulupeost.
Vaatamata vihmale ja jahedale ilmale tulid laulusõbrad meilt ja mujalt. Pidu oli sel korral eriline
sellepoolest, et avasime pargis ka mälestuspingi meie kodukoha tuntud inimestele, helilooja
Raimond Lättele ja dirigent Ants Söödile.
Meie juubelilaulupidu oli mitmeti erinev, oldi
ju sel laval kümnendat korda lava valmis aastal
2007 seega ka juubel, samuti pühendasime oma
ürituse kingituseks Eesti Vabariigile 100. Olime
kutsunud eeslauljaks Ervin Lillepea kes laulis
koos rahvaga. Valmistasime lauljatele ka laulikud lauludest, mida lauldi sel õhtul. Kuna samal

ajal toimus ka Intsikurmus laulupidu, siis meie
laulupeost osavõtt oli oodatust väiksem kuid
siiski tulid need, kes on juba siin käinud ja ka
uusi külalisi. Tulijad olid järgmistest kooridest,
Puka-Sangaste-Tõlliste segakoorist, segakoorist
U-tuur, Tarvastu laulukoorist, Õru laulukoorist,
Elva segakoorist Ave ning kaugemalt külalised
Rõuge segakoor.
Tänasime osalejaid ja erilised tänud meie tublidele koorijuhtidele Margit Aigrole ja Evald
Raidmale, kelle abiga panime kokku peo repertuaari ning nemad vedasid ka seda pidu. Tänud
ka Otepää kirikuõpetajale, kes oli nõus tulema ja
õnnistama meie mälestuspinki, tänud helitehnik

Pukast on võimalik
sõita Otepääle
Toomasele ilusa lava valgustuse ja hea heli tagamisel meie lauljatele.
Täname Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgruppi, Valgamaa Omavalitsuste Liitu ja
Puka vallavalitsust abi eest ürituse korraldamisel.
Tänan ka ilusa ilutulestiku eest Tartu Tulekildu.
Tänan ka toitlustaja Urmetit, kes on meil olnud
alati tulemas kui kutsume.
Pidu lõppes ilutulestikuga ja tantsuga, mille
eest tänan sind Raen Väikene, ilusate meloodiate ja rahva tantsutamise eest.
Puka rahvamaja juhataja
Helgi Pung

Pukast väljub ATKO liinide buss kell 6.55, jõuab
Palupera tee peatusse kell 7.11.
Palupera tee peatuses on võimalik ümber istuda
GOBUS liinide bussile, mis sõidab Otepää suunas,
kell 7.13.
Bussijuhtidele on edastatud teade, et nad enne
ei välju, kui Pukast sõitnud buss on saabunud.

Otepäält on võimalik
sõita Pukka
Otepäält väljub buss kell 16.55. Pukka saabumise
aeg kell 17.16.

Kuigatsi valu ja võlu
Selle aasta Euroopa muinsuskaitsepäevade
teema oli pärand ja maastik. Parim võimalus
kokku saada Kuigatsi mõisas ja päeva teemaks
muidugi mõisa võlu ja valu.
Kunstiajaloolane Mart Siilivask alustas ettekannet romantilisest mõisaajast, muutus lausa
filosoofiliseks ja nostalgiliseks aga lõpuks tõdes,
et mõisahooned on olnud enne meid ja jäävad
meist siia maha järjepidevuse kandjatena. Meie
kohustus on luua tingimused meile pärandatud
väärtuste säilitamiseks, et ka järeltulijad saaksid
sarnaselt meiega endi seost ja seotust minevikuga
tunnetada, ja hinnata...
Vanale maja uue elu ja ilme andmisest ja hooldustöödest rääkis spetsialist Merle Kinks. Enne
lõunat jõudsime veel vaadata Kuigatsi mõisat
pildis ja rääkida hetkeolukorrast. Mõisa tulevik
on omanike kätes, on mõned lahendamata küsimused. Samm edasi ja julgust tuleviku suhtes
annab, et ühise laua taha olid kogunenud omanikud, küla, omavalitsus, spetsialistid ja külalised.
Päeva teine pool oli märksa praktilisem:
puu-uurijad eesotsas Heiki Hansoga kolasid

SÜNNID
Robin Zilmer 		

Kooli algus Aakres

mööda mõisaparki ja vaatasid, mis, mida ja
kuidas. Väike spontaanne päästeoperatsioon ja
võimsa tamme juured saavad jälle õhku. Päeva
lõpus üllatas kokkutulnuid Karmen Johanson
oma asjaliku koduaia ja vana valitsejamaja ehtsa
mantelkorstna ja verandaga.
Kuigi õhus oli teatud küsimusi, möödus päev

mõnusas õhkkonnas ja osalejad jäid päevaga
rahule, lõpuring ja tänusõnad esinejatele, korraldada aitasid Puka vallavalitsus ja Muinsuskaitseamet.
Kohtumisteni Kuigatsis!
Õnne Paimre

Puka noortekeskusesse otsitakse
noorsootöötajat 0,75

Kui tunned, et Sind teeb õnnelikuks noortega tegelemine. Sul on tahe ja soov muuta
noorte igapäeva elu huvitavamaks ja sisukamaks, siis oled Sina just see, keda me otsime!
Noorsootöötaja ülesandeks on vahetu töö noortega ja noortegruppidega. Noorte arendamine ja nende arenguks sobivate tingimuste loomine. Noorte vahetu
kaasamine erinevate tegevuste kavandamisse ja koostööle suunamine. Lisaks on noorsootöötaja võtmetegevuseks noortega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine ning noorte omaalgatuse ja vastutuse arendamine. Oluliseks tööülesandeks on võrgustikutöös osalemine.

Ootame Sind, kui:
•
•
		
•
•

Omad soovi töötada noortega;
Omad kõrgharidust (või keskeri haridust) eelistatult noorsootöö või pedagoogika erialal. Oodatud on aga kandideerima ka sotsiaaltöö, rekreatsiooni,
psühholoogia või kultuuri erialal õppinu. Vastav haridus võib olla ka omandamisel;
Sul on valmisolek töötada paindliku töögraafiku alusel Omad väga head eesti keele oskust nii kõnes kui kirjas;
Omad head arvuti kasutamise oskust (Word, Excel) ning teadmised sotsiaalmeediast.

Olulised isiksuseomadused on:
•
•
•

Hea suhtlemisoskus				
Loovus ja algatusvõime				
Järjekindlus ja vastutustundlikkus			

•
•
•

Tolerantsus
Tasakaalukus ja pingetaluvus
Juhendamisoskus ja aja planeerimise võime

•

Autojuhilubade olemasolu

Hea on, kui Sul on veel:
•
•

Eelnev töökogemus noorsootöö valdkonnas		
Projektijuhtimise ja kirjutamise kogemus ja oskus

Pakume Sulle:
•
•
•

7. septembril

Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda		
•
Stabiilset palka
Erialaseid täiendkoolitusi				
•
Eneseteostuse võimalusi
Uusi väljakutseid
Töö asukoht: Kooli 3, Puka alevik
Küsimuste korral helista 7669419 või 53419003 (lastekaitse spetsialist).
Kandideerimisel esitada sooviavaldus koos alljärgnevate dokumentidega hiljemalt 13. oktoobriks,
kas e-posti teel vallavalitsus@puka.ee või aadressile Kooli tn 6, Puka alevik, Puka vald, 67217, Valgamaa:
• CV koos motivatsioonikirjaga			
•
Haridust tõendavate dokumentide koopiad
• Kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Aakre Lasteaed-Algkoolis algas kooliaasta 1. septembril piduliku aktusega kooli võimlas. Esimesse klassi astusid Lenna Piirisild ja Hannela Murel.
Nende klassijuhatajaks on 1. ja 4. liitklassi õpetaja
Merle Kiissa.
Aktusel kõlasid rõõmsad laulud ja värsked koolilapsed said kätte oma esimese kooliraamatu –
aabitsa. Meile olid külla tulnud ka vilistlased Argo
Kull ja Lauri Valdmann, kes 25. aastat tagasi alustasid oma kooliteed Aakres. Hea meel oli ka nende
klassijuhatajat ja kauaaegset Aakre kooli õpetajat
Anneli Sarnitit jälle meie majas näha.
Peale aktust sõime kõik koos meie oma koka
valmistatud vahukooretorti ja lapsed läksid esimesse klassijuhatajatundi, kus sai koolikotid uusi
raamatuid ja töövihikuid täis toppida. Oli tore esimene koolipäev!
Ilusat kooliaasta algust kõigile!
Aakre õpetajad

S A N G A S T E

14. september 2017

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Sangaste taluturu 2. hooaeg algab 16. septembril kell 10.00
2016 sügisel sai alguse Sangaste taluturg, mis
toimub üks kord kuus, iga kuu kolmandal laupäeval, kell 10.00 kuni 12.00. Seega järgmine taluturg Sangastes ootab nii müüjaid kui ostjaid taas 16.
septembril 2017.
Taluturg toimub Sangaste alevis Silva-Agro „Rukkimaja“ ja kodukaupade poe kõrval parkimisplatsil, seega on hea võimalus poeskäik ühitada taluturu külastusega. On ju Sangaste „Silva kodukaup“
kauplusega ja Rukki maja toidupoe ja restoraniga
unikaalne kooslus kuulus nii lähemal kui kaugemal
ja taluturg lisab sellele oma vürtsi veelgi.
Uue hooaja alguses on meil turulistele ka väike
uudis. MTÜ Sangaste Rukkiküla eestvedamisel ning
Valga Maavalitsuse kohaliku omaalgatuse programmi raames, mida rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja Rahandusministeerium on valmis
saanud turuplatsi varjualune nii müüjatele kui ka
ostjatele, et väiksemad vihmasabinad kauplemislusti
ei vähendaks.
Taluturule on oodatud kõik kodused aiasaadused,
metsasaadused. Peamine rõhk on kohalikul toidul,
olgu selleks siis kana- või vutimunad, liha või erinevad kodused lihatooted, küpsetised, kitsepiimatooted, aiasaadused alates kapsast, kartulist, maasikatest ja maitsetaimedest ja lõpetades hapukapsa
või hoidistega. Samuti on võimalik osta värsket kala.
Hooajal on kohal ka taimeistikute müüjad.
Kuna varju alla mahtuvate müüjate hulk on piiratud, on alati mõistlik oma soovist osaleda ette
teatada, et saaksime vajadusel müügikohti juurde
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Seltsimaja huvialaringide
ajad
Esmaspäev
kell 12.00 Rõõmurullide tantsurühm
Juh. Katrin Kõiv
kell 19.00 Jumping finess treening
Teisipäev
kell 19.00 Segarühm Kõvvera Kõdara
Juh. Tiina Kukk
Kolmapäev
kell 19.00 Võimlemisrühm
Juh. Tuuli Merimaa
Neljapäev
kell 19.00 Line-tantsurühm KeSa-line
Juh. Katrin Kõiv
Pühapäev
kell 16.15 Kõhutants
Juh. Ingrit Veske

Lihtsalt teadmiseks

organiseerida. Kontakttelefon on 58551811.
Sangaste taluturu uudiseid saate lugeda ka Facebooki lehelt:

https://www.facebook.com/SangasteTaluturg/
Sangaste Rukkiküla nimel
Sille Roomets ja Rando Undrus

Kalkun ja rahutuvi
Teemasse sisse minemiseks selline anekdoot: Punasel väljakul Moskvas
patrullivad miilitsad (nüüd siis on seal politsei!). Punasel väljakul ei tohi
koduloomadega viibida. Äkki ilmub platsile uljas mees, koni suus ja kalkun
kaelarihmaga nööri otsas. Miilitsad kohe mehe juurde ja käratavad, et siin
ei tohi koduloomadega käia. Aga mees ütleb, et tal on ju hoopis kodulind!
Miilitsad aga vastavad, et lindudega ka ei tohi! Mees näitab, et tuvid ju on ka
seal väljakul! Et miks nemad siis tohivad? ,,Nemad on ju tuvid, ehk siis rahu
sümbolid ju!“ vastavad miilitsad. ,,No ega minu kalkun ju ka sõda ei taha,“
vastab mees.
Tundub, et meie kandis on mõnikord liiga palju sõjakalkuneid ja liiga vähe
rahutuvisid. Et pigem mõnikord lendab tuvikenegi sõjakalt ringi, õlipuu oksa
asemel pisike pistoda nokas. Kust siis need kired ja keemised, tülid ja tulitamised? Ilmselt asub selle kääritise juuretis kusagil sügaval kogukondade
omavaheliste suhete kirjus ajaloos. Inimene on ikka inimene ja mitte masin.
Ikka on tunded, emotsioonid, kired jms, mis suhtumistesse kaaskondlastesse
oma värvi annavad. Kindlasti pole võimalik kõiki kodanikke üksteist üdini
armastama panna, käsikäes ja komm suus koos käima panna.
Aga mõistlik koostöö ja tasakaalustatud suhtlus ja suhtumine on ikka inimeste vahel võimalik korraldada. Pisut enam oskust arvestada enda arvamusest erinevaga ja oma olemisest teistmoodi olemisega. Samm tagasi täna
tähendab vahepeal kolm sammu edasi homme.
Kui tahta Otepää uue valla kogukondades rahustava tasakaaluni jõuda,
tuleks ilmselt vanad ,,sõjad“ unustada ja uutes oludes uutmoodi edasi minna.
Osalesime korraldajate kutsel Kuressaare tänavafestivalil. See käib nii, et
ühel septembrikuu laupäevaõhtul suletakse Kuressaare üks peatänavatest
ja sinna ilmub ca kilomeeter pikk laud. Selles on broneeritud paari meetri
kaupa piknikukohad perekondadele, sõpruskondadele, külalistele jne. Valdavalt kohalik kogukond. Lauad tuleb kinni panna juba kevadel, sest kõigile
soovijaile neid ei jätku viimases otsas. Igal seltskonnal on kaasas oma söökjook ja lauanõud. Inimesed söövad ja joovad ning käib elav suhtlus laudkondade vahel. Jalutatakse piki laudu, tervitatakse sõpru ja suheldakse. Paljud
tuttavad kohtuvad suve jooksul vähemalt siin, kui enne näinud pole.
Samalaadse ja kogukonna koosmeelele suunatud üritusel käisime kevadel
Hispaanias. Põhimõte sama: piirkonna kogukond ja siit pärit juurtega inimesed kohtuvad korra aastas ühisel lõbusal piknikul. Hispaania pidu on
mastaapsem ja traditsioonidega. Päeval ilmuvad linnatänavaile senjoriitad
ja senjoorad hobustel, vanal moel riides ja ehitud. Härrad ülikondades, sigar
suus. Vaadatakse koos härjavõitlust ja öösel läheb pompöösseks ühispiknikuks. Taolised asjad hoiavad inimeste ühtekuuluvustunnet ning toidavad
ühismeelt.
Kavas on proovida ka meie piirkondades ja Otepää linnas samas võtmes
pidu korraldada. See tervendab omavahelist suhtlust, loob sillad piirkondade vahel ning loob ühtekuuluvustunnet. Usutavasti juba järgmine aasta koos
kogukonnaga üritaks midagi teha. Meie külades midagi koos ikka toimetatakse, aga keskuses oleks ehk rohkem vaja kogu oma kogukonna spektrile
sissepoole suunatud üritusi. Ja see on tõesti lahe ka!

Niisiis saarlaste ja hispaanlaste eeskujul ühtsuse poole! Nii on meil lisaks rahutuvidele ka rahukalkunid ning ühiskond ei pea enam auru kulutama sisesusinate ja sisesisinate peale sedavõrd, kui praegu!
Jõudu ja koosmeelt kõigile meile, kes me kuldses sügises askeldame!
Kaido Tamberg

Sangaste asulasse paigaldati lisaks kolm
istepinki mõnusaks puhkepausiks ja jutuajamiseks kodanikele. Kaks asuvad kortermajade vahel, üks vallamaja juures. Hääd
kasutamist!
On kahte tüüpi küsijaid tänavavalguse
kohta: ühed küsivad, et miks päris öösel ei
põle ja pime on? Teised aga, et miks põleb
ja magada ei saa (Tuli paistab aknasse)?
Seepärast öösel lülitub välja ja hommikul uuesti sisse, kuni tekib võimalus neid
seadistada erineva intensiivsusega põlema.
Koostame selleks projekti, mille realiseerimisel on võimalik äkki järgmisel aastal öö läbi valgust saada. Öösel lihtsalt
vähemat heledust, kui inimeste põhilise
liikumise ajal.
Vald on taotlemas ka projekte, millega
anda uusi võimalusi ja atraktiivsem ilme
Keeni ja Lossiküla parkidele. Töö käib.
SA Sangaste Lossil, kes tegeleb lossi
igapäeva majandamisega, on uus juhataja Heiki Moltsaar. Senisel kujul hallatakse
lossi seni, kuni valmivad uued hooned ja
tegevus laieneb. Siis ca 1-1,5 aasta pärast
on vaja leida uus opereerimise vorm, sest
majandamisega tuleb hakata tegelema
märksa laiemalt.
Endine kauaaegne juhataja Heili Kalbri võttis vaheaja oma õpingute- ja muude
asjadega toimetamiseks, mis pingelisel ja
südamega tehtud lossi arendamisel siiani
vähese tähelepanuta jäid.
Täname südamest Heilit siiani väga suure
ja hingega tehtud panuse eest lossi arendamisel! Heili on jätkuvalt OÜ Sangaste Mõis
(kõigi varade omanikfirma ja uue projekti
läbiviija) juhatuse liige ja lülitub loodetavasti
varsti peale omale võetud ajalist pausi jälle
uutesse plaanidesse mõisa arendamisel ka
igapäevaselt. Lisaks jätkub Heilil ka praegu
tegemist ,,Rahuleiva 18“ rahvusvahelise konverentsi ettevalmistamise koordineerimisega
jms. arendustega seotud teemadega.
Ilusat värvilist sügist südameisse!
KaidoTamberg

RAHVUSVAHELISE EAKATE PÄEVA
tähistamine
SANGASTE VALLAS
toimub
1. oktoobril algusega kell 13.00
Sangaste lossis.
Esinevad Margus Põldsepp ja „Lõõtsapoisid“ ning Sangaste valla eakate tantsurühm „Rõõmurullid“.
Oodatud on kõik huvilised! Tuleme kokku ja teeme Sangaste valla viimase peo!
Osalustasu 5 eurot.
Kaetud on külmlaud ja kohvilaud, seega
on vajalik etteregistreerimine ja osalustasu maksmine kuni 24. septembrini telefonidel 56 47 19 33 (Lea Korbun) ja 56
56 64 52 (Vaike Tuisk).
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Parem ühendus keskuse ja külade vahele.
Tagame toimiva ühistranspordi, korrastame
teed ja kergliiklusrajad ning arendame välja
lairiba internetivõrgu.

Me ei varasta ja ei luba ka teistel varastada.
Lõpetame korruptsiooni ja onupojapoliitika.
Allasutused suurema kontrolli alla. Valla allasutuse juhi koht pole volikogus.
Arendame kohalikku majandust, loome
“toimiva infosilla” nii alustavatele kui ka
tegutsevatele ettevõtjatele.
Edendame inimeste oskuste kasvu läbi
elukestva õppe ja külaliikumise toimimise.
Muudame volikogu, valitsuse, komisjonide
töökeskkonna paberivabaks, et kogukondasid saaks mugavalt kaasata otsustusprotsessidesse.
Tõstame sünnitoetuse 1000 euroni.
Iga laps peab saama käia lasteaias ja koolis
kodu lähedal.

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku
miinimumpalgani kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust.
Suurendame toetusi rahvatantsu, koorilaulu ja
pärimusmuusikat harrastavatele kollektiividele. Roheline tuli rahvusteadustele.
Tegeleme elanikkonna kaitse ja turvalisusega.
Vajalik on suurendada kogukonna liikmete
teadmisi, oskusi ning valmisolekut kriisiolukordadega toimetulekuks.

EKRE kandidaadid:
Tiia Võttin nr 175 Ivo Pill
nr 176
Rait Uibu nr 177 Artur Karask nr 178
Tarmo Kosk nr 179

14. september 2017

KUULUTUSED
Aedade ja terasside ehitus.
Tel. 56 753 918
Otepää korstnapühkija Aivar
Sapelkov, tase 4 (eramajad,
kortermajad, majutusasutused).
Küttekollete remont ja korstnapitside ladumine. 5662 8835

Kaevetööd miniekskavaatoriga
ja veoteenus. tel 5076791.

Mapomets OÜ

Koristan kodumasinaid - veneaegsed elektroonikad, magnetkäiviteid ja automaatlüliteid,
vask kaableid, arvuteid, autoakusid ja vanametalli. Tasuta. Info
56165551, kuulutus ei aegu.

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

Teostame elektritöid, 520 50 16

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid ja pliidipuud. Vedu tasuta.
5056107

Soovin üürida korteri (1-, 2- või 3
toaline) Otepää linnas või Otepää
vallas. Tel. 76 700 60.

Ohtlike puude raie & hooldus
56 866 157.

Müüa laiad kangasteljed. Hind
kokkuleppel. Info 5650 9770.

TOYOTA JA MERCEDESE kokkuost. Ostame Toyota, Mercedes
marki sõidukeid, võib pakkuda
muid marke sõidukeid.5567 8016
Teostame katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel.55548863

Kiviraiduri teenused

Otepää sügislaat

Metsakeskus.ee

toimub pühapäeval,

OSTAN münte, märke, raamatuid, hõbedat, ehteid! 56495292
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku koos veoga. Tel 5064 084
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Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

17. septembril kell 8.00-15.00

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

Aiandusmaja ees platsil J. Hurda 5.
Müügil viljapuud ja põõsad, käsitöö, toiduja tööstuskaubad, puu- ja köögiviljad
ning aiandustarvikud.
Aiandusmajas näitus.
Registreerimine ja info: 5903 1967.

PALU KIVI OÜ-lt
Hauakivid, -plaadid, tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine,
seinaplaadid.

Info tel. 5107 312.
Asume Otepää - Rõngu tee 8. km.

Endise Neeruti kooli
õpilaste kokkutulek
toimub 16. septembril kell 12.00
AMS-i majas J. Hurda 5.

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

TASUTA KOOLITUS OTEPÄÄL

Estover Piimatööstus OÜ on suurim Eesti siseturule juustu tootev ettevõte,
kelle valmistatud juustu sööb peaaegu iga teine eestimaalane. Lisaks toodetakse
kohupiima, kodujuustu, mozzarellat, toorjuustu ja võid.

Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine
ja mõjutamisviisid

Ettevõte kuulub kontserni United Estover Group OÜ, mis tegeleb piimatoodete
tootmise, pakendamise, impordi- ja ekspordiga. Kontserni 2016. aasta müügikäive oli 34 miljonit eurot.

13.10-22.11.2017 K ja R kl 10.30-15.00
48-tunnine koolitus koosneb 3 moodulist:

Tööd pakume:

TOIDUAINETETÖÖSTUSE TOOTMISTÖÖTAJATELE SEADMETE OPERAATORITELE
(väljaõpe kohapeal)

•
•
•

oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine;
kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd;
tulemuslik mõjutamine.

Sinule usaldame:

- kvaliteetsete Eestimaiste piimatoodete tootmise ja käitlemise
		
(sh valmistoodangu pakkimise)
- piimatoodete valmistamisprotsessi juhtimise ja jälgimise
		
(sh retsepti järgimise) ning töö seadmetega
- tootmisprotsessi lõppedes seadmete automaat- ja käsipesu
- tootmis– ja toiduhügieeni ning töökoha sh tootmisruumide
		korrashoiu tagamise

Toimumiskoht: Otepää, Lipuväljak 13
(vallavalitsuse ruumides)
Lisainfo ja registreerumine: www.rahvaylikool.ee,
ena@rahvaylikool.ee või tel 5348 6443.

Sinult ootame:

- töötahet ja uudishimu toiduainete tootmise vastu
- kohusetundlikkust, täpsust, head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust
- tervisetõendi olemasolu või valmidust seda saada

Sinule pakume:

- väljaõpet kohapeal
- vajadusel elamispinda Kaarlijärve külas või transpordikompensat		
siooni (isikliku transpordi kasutamisel)
- konkurentsivõimelist töötasu alates 850 eurot kuus
- edasiliikumisvõimalust tööpositsioonidel
- sõbralikku ning toetavat töökollektiivi
- ideede ja ettepanekute esitamise võimalust (vabatahtlik)
- omatöötaja soodustusi

Töö iseloom:

- töö vahetustega, graafiku alusel

Töökoha asukoht: Kaarlijärve küla, Rannu vald, Tartumaa.
Kandideerimiseks palun saada CV: personal@estover.ee või kandideeri läbi CV Online
portaali.
Sobilike kandidaatidega võtame ühendust 1 nädala jooksul peale kandidaadi poolset
telefoni teel ühenduse võtmist või CV laekumist.
Lisainfo:
Tel. 51 921260 või 7353802,
Kristiina Veri töökeskkonna- ja personalispetsialist.
Rohkem infot tööpakkumiste ja praktikavõimaluste kohta leiate www.estover.ee.

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon…

TOOMAS KASTE
Südamlik kaastunne Kaimale
lastega kalli isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne Kaimale
poegadega isa ja vanaisa

ENDEL ILVES`e

ENDEL ILVESE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Malle, Aavo, Elve ja Toomas
perega.

Malle ning perekonnad Kaup
ja Viigimets.

HILDA-ELFRIIDE TANNI

Avaldame kaastunnet
Piia Pindisele elukaaslase

Otepää Keskkolli 53. lend
mälestab klassivenda ning
avaldab kaastunnet lähedastele.

Ei enam kõndimas sind teel,
Su hääl me kõrvus kõlab veel...
Ei enam naeratust Su suul...
Nüüd tasa leinas nutab tuul...

TOOMAS KASTE
27.12.1932 - 09.09.2016

Kallist ema, vanaema, vanavanaema ja ämma mälestavad
esimesel surma-aastapäeval tütar
perega, Tiina perega ja Toomas
koos emaga.

Toomas Kaste
surma puhul
SA Otepää Tervisekeskus
kollektiiv

Mälestame pikaajalist
turvatöötajat.
Siiras kaastunne lähedastele.
Otepää Konsumi, E-Ehituskeskuse ja Kaubakeskuse II korruse
kollektiivid.
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VL „Ühinenud Kogukonnad“ esinumber Kaido Tambergi vastused küsimustele
Mida kujutab endast VL Ühinenud
Kogukonnad?

Valija on tark ja saab ise aru, mis on kõlakamootorite väljamõeldis ja mis tõde.

Meie Valimisliit on parteide- ja valdade ülene
ühendatud jõud kandideerijatest uude valla volikokku. Nimekiri on pikk ja selles on inimesi kõikidest kantidest ja kogukondadest üle uue moodustuva valla. Nii tagame parima ühtlase esindatuse ja hea koosmeele volikogus.
Meie üks eesmärkidest on luua tasakaalustatus
ja koostöö valla eri kogukondade vahel. Tahame
saavutada kodurahu ning tuua uue juhtimiskultuuri koos stabiilsusega asjaajamises. Me kõik
vajame piirkonna arenguks värskeid lahendusi ja uut tuulepuhangut halduslaeva purjedesse.
Pakume seda läbi kogukondi kaasava valitsemise.

Aga ikkagi – räägitakse, et koole hakatakse koomale tõmbama ja vallamaja
mehitatakse „omadega“.

Teie plakateid pole näha? Kuidas
valija teada saab, kes kandideerivad?
Meil pole ei raha ega ka tahtmist parteiliste nimekirjade eeskujul asulaid täis ,,tapeetida“. Las jääb
mõni puu metsa alles, selmet läikepaberina posti
otsa ,,pooduna“ lehvida. Anname oma plaanidest teada läbi ,,Otepää Teataja“ leheruumi ja FB
valimislehe ning suhtleme inimestega vahetult.
Jälgige meid ja küsige meilt!

Tüüpiline otepäälik küsimus – kellega
koalitsiooni teete ja kelle välistate?
See „otepäälikkus“ läheb nüüdsest küll ajalukku. On aeg vanadele ,,sõdadele“ joon vahele
tõmmata ja puhtalt lehelt edasi minna. See, kes
kunagi kedagi solvas, koolis jalaga lõi või volikogus ,,valesti“ hääletas, ei peaks enam uut volikogu huvitama. Vanade suhete ja endiste ,,sõdade“
importimine uue valla valitsemisse saab lõpetatud. Autoga ka ju ei saa turvaliselt sõita, kui ainult
tahavaatepeeglisse jõllitada ja ees teed mitte
jälgida. Selle lepituse peab kogukond julgema ja
oskama teha. Küll lepivad!
Meie ei eelista ega välista kedagi! Kõik rahvalt
mandaadi saanud on koostööks kõlbulikud, kui
see soov siiras on. Mõistagi – pale peab puhas
olema. Mingeid liite või salakokkuleppeid me
enne valimisi ei sõlmi ega saagi sõlmida. Kel
valla tulevik hinges ja süda koostööks avatud, küll
nendega ka ühele meelele saame, kui rahvas rääkinud on.

Kas Te ei karda, et Teie head kavatsused kistakse Otepääle kahjuks aastaid
iseloomulikku poliitilisse kakluskultuuri ning kogu edasine aur läheb sisina ja susina peale?
Ei karda! Meie asjaajamiste sisu, vorm ja kord
on üles ehitatud teistele põhimõtetele! Meie
kaasame võimalikult palju eri huvigruppe juba
alul, vaidleme asjad enne läbi ja väldime isiklikke
solvanguid! Meie tavad ja arusaamad valitsemise
korraldamisest on ennast praktikas õigustanud ja
toimivad Sangaste valla näitel.
Me kõrvaldame vanade tülide allikad ning ei
lase uutel jõudu koguda. Teeme seda positiivse
jõulisusega ja kainet mõistust kaasates.
Oleme ühiselt võtnud seisukoha, et ise me pori
ei pillu ega kedagi sarja. Ka vastulöögina mitte.

Meie seisukohad on ühesed ja raudsed: Kõik
praegused koolid jäävad ja neid parendatakse ja
arendatakse. Meid toetab ka liitumisleping.
Ehk siis Puka kool peab jääma ja uueks saama.
Seal tuleb leida lihtsalt kiire ja mõistlik lahendus,
et poliitkakluste tõttu ohtu sattunud rahaeraldus
päästa ja kool korda teha. Ka lasteaiale on tarvis
lahendus leida. Pühajärve kooli kohta on kohus
ja kogukond oma otsused teinud ja nii ka jääb.
Gümnaasium Otepääl oli, on ja jääb! Lasteaiale
Otepääl tuleb leida jõukohane ja kiire lahendus
nii, et lastehoid igale siin tagatud saaks.
Mis vallamajja puutub, siis mõistagi moodustan oma juhtimismeeskonna. Kavatsen selle ka
avalikustada lähiajal. Aga see on vallavalitsuse
tasand. Et me hakkaks usinaid ja töökaid ametnikke lihtsalt omadega asendama, see on lorajutt.
Meie valimisliidus kandideerivad inimesed missioonitundest, nad ei vaja kabinetti vallamajas.

128 Kaido Tamberg

Meie esinumbrid

Mis on Teie roll esinumbrina ja vallavanema kandidaadina valimisliidus?
Kuna meie meeskond selle rolli mulle üksmeeles
usaldas, siis on minu kohus seda täita. Ehk siis
– hakkan sügisest tööle Otepää vallavanemana
(s.t. et loobun kopsakast hüvitisest). Loen oma
ülesandeks, toetudes oma kogemustele, valimisliidu meeskonnale ja vallakodanikele, kehtestada
vallas töörahu, ühendada ühinejate ,,majapidamised“ üheks ning vedada uus vald ,,käima“. Tahan
tuua uue juhtimiskultuuri ning panna ametnikud
minimaalselt Teie aega raiskama ning kiiremalt
otsustama. Tahan lähendada ja integreerida kõik
kogukonnad ühist vankrit ühiselt vedama. Uued
julged ideed ja kirega kodukohale mõtlevad inimesed peavad mõjule pääsema! Otepää keskusena peab saama ka vastava väljanägemise ja
olemuse. Mugav ja igav ei saa olema!

129 Marika Viks

130 Raivo Nurmetu

131 Ene Reedi

132 Rando Undrus

133 Aile Viks

134 Jorma Riivald

135 Tatjana Laadi

136 Indrek Tiido

137 Ülle Pukk

Mida peate uue valla esimesteks
kohest lahendamist vajavateks
probleemideks?
Järjest, aga mitte pingereas: valla juhtimise korrastamine ja valdade tegelik ühendamine; Puka
kooli rahastamise probleemi lahendamine;
Otepää lasteaiasaaga lahendamine; kogukondade ja küladega koostöö edendamine; noored,
huviharidus ja sport; rahva tervise pakett; teede
hooldus; bussiliiklus…

Lõpetuseks - miks valida just
VL ,,Ühinenud Kogukonnad“?
Oleme kõige ühtlasem ja arvukam uue valla
kõiki piirkondi siduv nimekiri valimistel! Meie
kohtleme kõiki piirkondi ja -kogukondi õiglaselt
ja võrdselt! Meil on üksmeel, koostöö ja distsipliin. Meid valides saad kompetentsed otsustajad, korra ja stabiilsuse, uued ideed ja visioonid
arengus ning kodurahu.

