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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.

Ando Jukk: otsus lõpetada oli peas pikka aega

29. septembril oli viimane tööpäev 
Otepää ühe suurema tööandja UPM-
Kymmene Otepää AS juhatajal Ando 
Jukil. 

Kust olete pärit ja kus õppinud-töö-
tanud ning mis tõi tööle Otepääle?

Sündinud ja kasvanud olen Mõhküla külas Põlt-
samaa lähedal. Adaveres 8-kl koolis ja Põltsa-
maal keskkoolis käisin enne Eesti Põllumajan-
dusülikooli (EPMÜ) metsandusteaduskonda. 
Keskkooli ja kõrghariduse omandamise vahele 
jäi üks tööaasta, kus olin tööl viljakuivatis ning 
vedasin pea aasta T40AM’iga metsast puid välja. 
See on suur erinevus tänase metsatehnikaga, 
kuid päris hea kooli sain. Traktor sai paar korda 
lahti ja kokku pandud. 

Peale EPMÜ ehk tänase Maaülikooli lõpeta-
mist olin mõnda aega Türil ühes väikeses pui-
duettevõttes meistrina tööl ning seejärel tegin 
sporti ja käisin magistriõpingutel. Nende tege-
vuste järel tuli mõned aastad tööd teha kase-
saematerjalist toorikute tootmisega, enne kui 
sai nähtud töökuulutust FSS Plywood AS’i. 
Toonane tegevjuht valis minu välja ostujuht-lo-
gistiku ametikohale. Esimene pilt Otepääl inter-
vjuul käies oli päris teistsugune võrreldes tänase-
ga. Varsti pärast algust sain tootmisjuhi posit-
sioonile ning pärast seda, kui Kaido Kukk 2004. 
aastal Soome peakontorisse ülendati, võtsin 
vastu tegevjuhi töökoha.

Lahkute kuu lõpus UPM-Kymmene 
Otepää AS juhi töökohalt. Miks sel-
line otsus sündis ja kuhu planeerite 
edasi minna?
Otsus lõpetada oli peas juba kaua. Olen väga 
pikka aega seda tööd teinud ning iseendale on 
vaja elu huvitavamaks mõelda. Esialgu  tuleb 
ennast laadida. Tegevjuhi elu päris unistuste tipp 
oma vastutuste ja kohustuste osas ei ole, seega 

tuleb mõni aeg puhata, enne kui uute mõtete 
ja tegevustega peale hakata. Ettevõtte juht võib 
küll vahepeal puhkusel käia aga puhata vaim ei 
saa, enne kui ettevõttest lahti ei lase. Seega - kõi-
gepealt tuleb vaim vabaks lasta. Mõned asjad on 
küll, mis vahepeal ei oota: kodu värskendamine 
ning üks ehitus Tartu linnas. Aga need on kõik 
peresisesed asjad. Samas, igapäevatöö kõrvalt 
nendega tegelemine rööviks aega perelt.

Mis on senised suuremad saavutu-
sed UPM-Kymmene Otepää AS-s?

Kõigepealt tehase inimesed ja nende areng. 
Võtsin oma endiselt ülemuselt üle tehase koos 
väga heade suunistega. Inimeste arendamisele 
pani Kaido palju rõhku ning võtsin selle tead-
mise üle. Arvan, et just tänu sellele, on ettevõte 
olnud majanduslikult väga edukas ning on olnud 
võimalik mitu korda kasvada selle aja jooksul. 

Üks saavutus on kindlasti seegi, et räämas vanast 
autoremonditehase saastunud territooriumist on 
saanud kaasaegne tööstus. See tahab küll veel 
kõvasti tööd, kuid ei pea häbenema.

Erinevaid tiitleid on ettevõte saanud aastate 
jooksul piisavalt. Selle eest tänud tiitlite jagaja-
tele.

Tahan tänada siinkohal Otepää valda. Hoo-
limata volikogu vaidlustest on vallavalitsusega 
olnud meil hea koostöö. Otepää vallast tuleb 
Otepää vineeritehasesse igapäevaselt tööle 
suurem osa töötajatest. See on suur väärtus 
mõlemale poolele. 

Otepää jääb südamesse nii nagu Otepää 
vineeritehas oma inimestega. Kõike head Teile!

Otepää valla poolt tänas Ando Jukki tehtud töö 
eest viimasel tööpäeval vallavalitsuse liigE valla-
vanema ülesannetes Mare RAId.

Otepää Vallavalitsuse istungil

25.09.2017
n	 Nõustuti Sihva külas asuva ca 0,02 ha suuruse maaüksuse 

(piiriettepaneku nr LY1707195493) Eesti Vabariigi omandisse 

jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 

lõike 1 punktile 8.
n	 Väljastati Tarvo Avastele projekteerimistingimused 

Märdi külas Kaasiku kinnistul elamu püstitamise ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Peeti võimalikuks jagada Pühajärve külas asuv Uus-Aa-

sa katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0501) kaheks 

katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vasta-

valt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n	 Väljastati Janika Ilvesele ehitusluba Truuta külas 

Rehemäe kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
n	 Väljastati Priit Jaagantile ehitusluba Tõutsi külas Joosti 

kinnistul ehitise (saun) püstitamiseks.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Määrata sünnitoetuse esimene osa kahele isikule kogu-

summas 768 eurot. Määrata sünnitoetuse teine osa kolmele 

isikule 576 eurot.
n	 Määrati ühele isikule ühekordne sotsiaaltoetus summas 

64 eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule 

summas 8,95 eurot.
n	 Lõpetati ühe isiku üle seatud hooldus ja hooldajatoetuse 

maksmine. 
n	 Vabastati 2017/2018 õppeaastaks Otepää Gümnaasiu-

mi spordihoone teenuste eest tasumisest spordihoone kasu-

tamisel noorsportlaste treeningtegevuseks vastavalt Otepää 

Gümnaasiumi poolt kinnitatud spordihoone kasutamisaegade 

graafikule alljärgnevad spordiklubid ja Otepää Avatud Noorte-

keskuse spordigrupid: 1.1 Jalgpalliklubi FC Otepää; 1.2 MÄE-

SUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI; 1.3 Võimlemisklubi 

“Rütmika”; 1.4 Tartu Spordiselts Kalev” (kergejõustik); 1.5 

Spordiklubi “Tartu dO” (judo); 1.6 Otepää Avatud Noortekes-

kus (jumping, laste jooga grupid). 

02.10.2017
n	 Väljastati Katrin Kokale ehitusluba Sihva külas Uue-

Juusa kinnistul ehitise (saun) püstitamiseks.
n	 Väljastati Katrin Kokale ehitusluba Sihva külas Uue-

Juusa kinnistul ehitise (suvila) püstitamiseks.
n	 Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Lipuväljak 13 kinnistul ehitise (administratiivhoone, 

ehitisregistri kood 111037369) ümberehitamiseks.
n	 Kehtestati Otepää vallasiseses linnas asuva Savikoja 

maaüksuse detailplaneering.
n	 Pikendati Astrid Tedrega eluruumi üürileping.
n	 Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 eurot.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 25. septembri 2017. a 

korraldust nr 2-4-474 „Sünnitoetuse määramine“.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule 

summas 8,95 eurot.
n	 Otsustati viia 1. novembri 2017. a seisuga läbi aastainven-

tuurid järgmistes asutustes: 1.1 Otepää Vallavalitsus; 1.2 Otepää 

Lasteaed; 1.3 Otepää Gümnaasium; 1.4 Pühajärve Põhikool; 1.5 

Otepää Muusikakool; 1.6 Otepää Linnaraamatukogu (v.a raa-

matufond); 1.7 Pühajärve Raamatukogu (v.a raamatufond); 1.8 

Otepää Kultuurikeskus; 1.9 Otepää Avatud Noortekeskus.
n	 Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt “Muud 

hariduskulud” mittetulundusühingule Nuustaku 300 eurot 

segarahvatantsu rühma tunnustamiseks 30. aastapäeva puhul.
n	 Kinnitati nõuete lootusetuks kandmine ja Otepää Valla-

valitsuse bilansist väljakandmine neljale isikule.
n	 Anti Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti OÜ-le (registrikood 

11608420, asukoht Riia 4 Tartu linn) luba paigaldada ajavahemi-

kuks 01. september 2017. a – 28. veebruar 2018. a reklaampla-

kat suurusega 3 m x 2 m Otepää vallasiseses linnas asuvale Tartu 

mnt 4 kinnistule ja määrata reklaamimaksu suuruseks 57,51 

eurot kuus, kokku 345,06 eurot.
n	 Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt “Muud 

hariduskulud” mittetulundusühingule Bossanova 150 eurot 

line-tantsu rühma tunnustamiseks 15. aastapäeva puhul.
n	 Vabastati 2017/2018 õppeaastaks Otepää Gümnaasiumi 

spordihoone teenuste eest tasumisest spordihoone kasutamisel 

noorsportlaste treeningtegevuseks vastavalt Otepää Gümnaa-

siumi poolt kinnitatud spordihoone kasutamisaegade graafiku-

le alljärgnev spordiklubi: 1.1 OÜ Esteetika- ja Tantsukool.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.

AMETLIK INFO

Kui kalendrisügis oli saabunud, aga mihklipäeva-
ni veidi aega, otsustas Sügis (õpetaja Maarja), 
et teeb ühe uhke sünnipäevapeo. Peolaud kaeti 
kõige sobivamasse kohta - Võrukaela õpiõue-
le, kus on ühel õunapuul lausa viljad küljes. 
Kõik, mida võis värviküllaselt peolaualt leida, oli 
Maru-Mürade lapsevanemate kingitus Sügise 
sünnipäevaks. Kuulu järgi olid küpsetamisega 
tegelenud nii mõnedki isad. 

Laud kaetud, saabusid hõrgutiste lõhnade 
peale ka külalised, kelle Sügis suure rõõmuga 
vastu võttis. Keset peomeeleolu, kus lauldi, tant-
siti, loeti luuletust, saabus peole ka keegi täiesti 
võõras. Üleni mustas mees aiakäruga. See oli 
muidugi Mihkel (õpetaja Lii), kes ei tulnud 
sugugi mitte tühja käruga. Selles oli erinevaid 
tervislikke suupisteid ja lisaks ka üks huvitav kin-
gitus sünnipäevalapsele. Esiti ei saanud sünni-
päevalised arugi, millega on tegemist. Segadust 
süvendasid koorimise käigus nähtavale ilmunud 
juuksed. Keegi pakkus, et tegemist on banaani-
ga. Tegelikult oli see maisitõlvik. Igati asjakohane 
kingitus sügise sünnipäevaks.  

Pidu jätkus ringmängudega. Enne laudaistu-
mist jagas üllatuskülaline kõigile kaalikat ja jutus-
tas ise taustaks rahvatarkuse, mille kohaselt on 
mihklipäeval kaalikasööjatel raudne tervis kuni 
kevadeni välja. Selle rahvatarkuse taustal krõmp-

sutas igaüks heameelega kaalikat. 

Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

Sünnipäevalisi ahvatles värviküllane 
pidulaud. 

Sügise sünnipäeva lasteaias külastas ka Mihkel
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Kui valid Reformierakonna kandidaadi, suudame üheskoos 
muuta Otepää valla tugevaks ja edumeelseks omavalitsuseks. 

Koos teeme uuest Otepää vallast  atraktiivse elukoha, 
kus hoolitakse igast kogukonnaliikmest.

Vali oma kodukohta juhtima eestimeelne 
ja tugev meeskond Otepää, Sangaste, Puka 

ja Nõuni piirkonnas. Vali Reformierakond!
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18. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 

Kuressaare Linnateatri etendus 

„Savann“
Mängivad: Lauli Otsar, Markus Habakukk, Jürgen Gansen ja Ris-
to Vaidla Autor ja lavastaja: Karl Koppelmaa. Kunstnik: Johannes 
Valdma.

Üks noormees sooritas enesetapukatse. Aasta läks mööda, tabletid 
ja jutuajamised arstidega ja nüüd saab ta koju. Oma isa ja õe juurde, 
kes teda ei oota. Ei, see pole perekonnadraama. See on aeg, mil 
kõik tahab enesesse tõmbuda. Soov omada ohutuid intiimruume, 
soov jääda elu lõpuni lesima sooja vannivette ja lõigata läbi side-
med reaalsusega.

Kellega suhelda siis, kui enesesse tõmbumine on kas soov või 
ehk paratamatus? Üks imaginaarne sõber, luul või keegi, kelle oleme 
sajaks aastaks ära unustanud... Siis võib hakata kirjutama seriaali. 
Sellest, mis praegu ühe noormehe arvates toimub. Praegu, kuid 
ohutul distantsil, sada aastat tagasi, mil kõik näib kui paar tolmupilve 
teineteist taga ajamas – kuskil kaugel-kaugel – savannis. 

Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet pensionäridele ja õpilastele. Ostes 
kümme piletit korraga, on grupipileti hind 10 eurot. Piletid müügil 
Piletimaailmas ja Otepää Turismiinfokeskuses.

Etenduse pikkus koos vaheajaga  2h 15´. Oodatud on teatrikülas-
tajad alates vanusest 15 a.

19. oktoobril kell 11.00 Otepää Kultuurikeskuses 

Kuressaare Linnateatri lasteetendus 

„Rääkivad riided“

Osades Merilin Kirbits, Rauno Kaibiainen, Taavi Lepik. Autor ja lavas-
taja Aarne Mägi. Kunstnik Annika Aedma. Muusika autor Laine Lehto.

Kolm lõbusat tegelast suudavad mänguhoos üksteist üllatades 
luua erinevaid olukordi kõigest ümbritsevast. Kaasakiskuvad män-
gud on liikuvad ja need muutuvad pidevalt. Aga kui muutumine 
on nii ootamatu, et ka need kolm lahedat tegelast ei saa enam aru, 
kuidas see muutumine toimus ja miks see aset leidis, siis võib asi 
muutuda vastupidiseks, et ei ole enam nii lahe, sest lihtsalt ei saada 
enam aru, miks ja mis on teisiti.

Rääkivad riided on lugu riiust ja leppimisest. Kui ei suudeta leppida 
mingil põhjusel riidu mindud sõbraga, kui ei suudeta leppida sellega, 
et enam ei ole nii, nagu harjutud, kui ei suudeta leppida võõraga, 
kes on teistmoodi. Mis siis saab? Riid? Sõda? Ja mis juhtub, kui on 
riid või sõda? Seda ei soovi keegi. Leppimise terekäe ulatamine on 
vaevaline, aga tunne peale käepigistust suur ja ülev.

Pilet 5 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää Turismiinfo-
keskuses.Etenduse pikkus ca 45 minutit. Vanusele 5-12  eluaastat.

4. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 

Komöödiateatri etendus 

„Hollywoodi filmitähed“

Osades: Katrin Karisma, Helgi Sallo. Lavastaja Erki Aule. Kunstnik 
Riina Vanhanen. Tõlkija Hannes Villemson.

Selle loo peategelasteks on kunagised filmikunsti superstaarid 
Bette Davis ja Joan Crawford, kes on mõlemad ka Oscari pälvinud. 
Alles oma karjääri lõpus mängivad nad esimest korda samas filmis 
ja muidugi puhkeb halastamatu konkurents. Selles sõjas on kõik 
vahendid lubatud. Mõlemad kiristavad hambaid, aga peidavad selle 
teeseldud naeratuse taha. Rafineeritud solvangud ja vaimukused 
lendavad mõlemas suunas ja kumbki ei kavatse alla anda.

Paratamatult tekib küsimus, kas meie eesti primadonnad on ka 
midagi taolist läbi elanud? Olid ju nemadki Estonia teatris nii kol-
leegid kui konkurendid. Sellele küsimusele oskavad vastata ainult 
nemad ise, meie võime ainult oletada vastavalt oma rikutuse 
tasemele. Ja nautida mõlema kirglikult esitatud rolle ning otsus-
tada, kumb siis ikkagi seekord peale jäi, kas Helgi Sallo või Katrin 
Karisma?

Pühendatud Katrin Karisma 70. juubelile.

Pilet 13/15 eurot. *Soodustus kehtib õpilastele, tudengitele, pensio-
näridele. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Turismiinfokeskuses.

Sügishooaja teatrietendused Otepääl

KultuuriKalender

 18. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Kuressaare Lin-
nateatri etendus „Savann“
Oodatud on teatrikülastajad alates vanusest 15 a.
 19. oktoobril kell 11.00 Otepää Kultuurikeskuses Kuressaare Lin-
nateatri lasteetendus „Rääkivad riided“.
Vanusele 5-12  eluaastat. 
 26. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses varietee-eten-
dus kahes osas TEID KUTSUB KABAREE. Laval on kabareediiva KAIRE 
VILGATS ja Showstoppersi imelised tantsijad.
 4. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Komöödiateatri 
etendus „Hollywoodi filmitähed“. Osades: Katrin Karisma, Helgi Sallo.
 22. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Jan Uuspõllu 
stand-up kontsert OMA JÕUL. Kontsert suurepärase muusikalise trio (Jan 
Uuspõld, Mairo Marjamaa ja Rene Puura) esituses.

SA Otepää Tervisekeskus osales projektis, mis on ellu kutsutud Tervise 
Aerengu Instituudi poolt ja mida rahastatakse "Rahvastiku tervise arengu-
kava 2009-2020“ vahenditest. 

Projekti eesmärgiks on innustada noori igapäevaselt enam sööma köö-
givilju. Kuna Tervisekeskusel on olnud koostöö Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia noortega, saigi sihtgrupiks valitud sealne 12. lend. Pro-
jekti käigus peeti noortele tervisliku toitumise loeng ning noored said ühe 
nädala jooksul süüa loengute vahele värskeid köögivilju. 

Nagu juuresolevalt pildilt näha on, suudavad tulevased näitlejad ka köö-
giviljade söömisest ilmeka teatrietenduse luua. 

SA Otepää Tervisekeskus

Köögiviljaprojekt

SPOrdiKalender

  7.10.2017 kell 13:00  II liiga mäng Pärnu Jalgpalliklubi - FC Otepää, 
Pärnu Raeküla staadion
  8.10.2017 kell 16:00  U-11 mäng Tartu FC Santos (07) - FC Otepää (07), 
Forseliuse Gümnaasiumi staadion
  8.10.2017 kell 17:00  U-12 mäng Tõrva JK (06) - FC Otepää (06), Tõrva 
Noortekeskuse väljak
11.10.2017 kell 19.00  II liiga mäng FC Otepää - Viljandi JK Tulevik U21, 
Tehvandi staadion
14.10.2017 kell 13:00  II liiga mäng FC Otepää - Tallinna FC Flora U19, 
Tehvandi staadion
15.10.2017 kell 11:00  U-12 mäng FC Otepää (06) - Tartu JK Tammeka 
(06),  Tehvandi staadion

...kui midagi kõigest hingest ihaldad, saad selle.                                               
See võib nõuda kannatust, ränka tööd, 
rasket võitlust ja palju aega, aga sa saad selle. 
Säärane usk on iga kordamineku eeldus, 
olgu kunstis või mujal.  (Margo Jones)

Tuule-Liis Jaagant (12)  läbis ühe õppeaas-
taga kaks klassi. Mullu esimese trimestri 
lõpupoole otsustas 5. klassi õpilane, et oleks 
aeg astuda järgmisse klassi. Tuule-Liis lõpetas 
5. klassi õppides aineid  induviduaalõppeka-
vade järgi. Meie kooli õpetajad olid igati oma 
abi ja nõuga Tuule-Liisile toeks. See tähen-
das seda, et õpilase ja õpetaja koostöö andis 
positiivse tulemuse. Tuule-Liis järgis indivi-
duaalplaane väga täpselt, nii et kõik ülesan-
ded, kontrolltööd ja kokkulepped olid õigeks 
ajaks sooritatud. 

Kuidas jõudis ta teha ühe aastaga kaks 
klassikursust? Tuule-Liis vastab, et 5. klassi I 
trimester tundus talle väga kerge ja pöördus 
vastava palvega kooli direktori poole. Õpeta-
jad tulid vastu ja koostasid talle individuaal-
sed ainekavad, kus oli kirjas, mis kuupäevaks, 
mis peatükk, mis kontrolltööd on vaja ära 
teha. Kodus õppis iseseisvalt ja valmistus, 
kas kontrolltööde tegemiseks või suuliseks 
vastamiseks. Kõik läks hästi. Vähe sellest, 
Tuule-Liisi hinded tunnistusel olid viied! Ta 
oli seadnud eesmärgi ja see ka täitus. Sellel 

Tegus tütarlaps õpib Pühajärve 
Põhikoolis 

õppeaastal on ta tavaõppel 7. klassis. Tuu-
le-Liis on sõbralik, abivalmis ja rõõmsameel-
ne tütarlaps. Äärmiselt kohusetundlik ja 
aktiivne õpilane. Ta on valitud kooli õpilase-
sinduse juhatusse ja jõuab tegeleda mitme 
hobiga. 

Kui koolitunnid läbi, läheb ta olenevalt 
päevast trenni või muusikakooli. Muusika-
koolis õpib ta põhierialana viiulit ning lisae-
rialadena klaverit ja laulmist. Tuule-Liis jõuab 
tantsida veel kooli rahvatantsurühmas. Näda-
lavahetustel käib ta vahete-vahel ka ratsuta-
mas.                                                                                                              

Tuule-Liisi soovitus on: "Kui võtad endale 
eesmärgid ja kohustused, siis ära lükka nende 
täitmist edasi." 

Pärast Pühajärve põhikooli lõpetamist on 
tal plaan minna edasi õppima Tartusse Hugo 
Treffneri gümnaasiumisse. Ka tema vanem 
vend Rasmus lõpetas ühe aastaga kaks 
klassi – 7. ja 8. Nii et Tuule-Liisil oli, kellest 
eeskuju võtta. Nüüdseks on vanem vend 
lõpetanud Hugo Treffneri gümnaasiumi.                                                                                                                            
Õpetajate unistus – oleks selliseid ettevõtlik-
ke ja kohusetundlikke õpilasi rohkem. 

MIIA PAllASE

Otepää Gümnaasiumi 

spordihoone on 

7. oktoobril 2017

kooli kokkutuleku tõttu

suletud.

Karukäpp 

saab kokku 

3., 17. ja 31. oktoobril 

kell 18 
vallamaja III korrusel 

ruumis 308.
Info tel. 515 3248.
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Meie teeme üheskoos!

Sangaste, Puka, Palupera ja Otepää on 
ühinemas, et saada ligi kaks korda suu-
remaks Otepää vallaks. Võimu stabiilsuse 
tagamiseks Otepääl on Otepää keskera-
konna nimekiri valmis võtma valitsemise vastutust, omades 
tulevases volikogus enamust.

Meie oleme valmis viima kõik lubatu ellu! Meie ei tolereeri 
allasutuste juhtide osalemist volikogu töös, sest nemad on 
olnud sageli ebastabiilsuse põhjustajad. Ei pea tegelema leh-
makauplemisega! 

2017. aasta jaanuari statistika alusel elab uues ühinenud vallas 
ligikaudu 6850 valla kodanikku. Meie Otepää valla eelarve saab 
olema ligi 9 miljonit eurot koos investeeringutega piirkonda.

Täna oleme kõik täiesti uute valikute ees! Valimistel, mis 
toimuvad 15. oktoobril 2017, saavad anda oma hääle Puka, 
Palupera-Nõuni, Sangaste ja Otepää valla kodanikud!

Otepää keskerakonna nimekirjas kandideerivad meie valdade 
inimesed, kel on erinev elukogemus, elukutsed ja vanus. Ühi-
ne on soov muuta elu ühisvallas edukamaks ja turvalisemaks. 
Meil on tegus kompetentne ja tugev nimekiri 24 kandidaadiga. 

Hea valija, usume, et toetad meie valimisnimekirja ja ühes-
koos lubame Sinu usaldust õigustada. See on meie kohustus, 
et Otepää ühisvald oleks jõukas ning tegus ja kus igal vallako-
danikul on hea ning turvaline elada!

Sinu koostööpartner nr 182 

JAANUS RAIDAL

Hea tegevusprogramm 
aastateks 2017-2021

MEIE TEEME ÜHESKOOS!

Otepää tuntuks nii kodumaal kui ka väljaspool Eestit!

Toome koostöös valitsusega täiendavaid investeeringuid nii riigi- kui 
ka Euroopa struktuurifondidest!

Loome soodsa investeeringukliima, et tagada ettevõtluse järjekindel 
kasv ning piirkonda töökohtade loomine!

Ehitame valmis Puka põhikooli ja lasteaia ning rajame Puka kesku-
ses kaasaegse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi!

Renoveerime Otepää „Pähklikese“ lasteaia ning alustame planee-
ringuga, et „Võrukael“ lasteaia juures oleks laste turvalisusest lähtuv 
liikluskorraldus., mis arvestab ka Keskuse elamurajooni huve.

Lubame alustada tegevust selle nimel, et igale lasteaialapsele oleks 
tagatud tasuta söök.

Renoveerime Otepää-Nõuni maantee koos kaasaegse valgustuse 
ning kergliiklusteega.

Alustame vallateede tolmuvabaks muutmisega. Igal aastal peavad 
olema arengukilomeetrid!

Ehitame Sangaste lossi kaasaegseks turismikeskuseks.

Renoveerime Otepää keskväljaku ja lipuväljaku, et oleks mugav ja 
hubane ajaveetmisekoht noortele ja peredele ning meie külalistele 
ning kus oleks au sees meie kodulugu ja lipulugu.

Rajame koostöös riigiga juurde valgustatud  kergliiklusteid Vana-
Otepääl, Kannistikust Otepää golfiväljakuteni ja Keenis raudteejaa-
mani.

Muudame Otepää valla keskused eeskujulikult heakorrastatuks 
ning teeäärsed võsavabaks. Otepää ühisvallas peavad kaunid vaated 
avanema.

Ehitame Otepää tervisekeskuse kaasaegseks, arendame spordime-
ditsiini- ja sotsiaalteenuseid ning tagame inimesekeskse teeninduse 
nii meditsiini- kui ka sotsiaalvaldkonnas!

Arendame Otepäälase kaardi kasutuselevõtmist, et ühisvalla inime-
sed saaksid soodustusi nii kultuursündmuste, spordi kui ka vabaa-
jaüritustel osalemisel. 

Tagame tasuta ühistranspordi!

Tagame piirkonna põhikoolides ja Otepää gümnaasiumis haridusk-
valiteedi jätkuva tõusu. Huviharidus peab olema kättesaadav ja mit-
mekülgne! Parimatele gümnasistidele stipendium. Eesmärgiks on 
riigi toel õppetoetus gümnaasiumiastmes parimatele õppijatele.  

Austatud valija, Sinu hääl loeb! 

Andes oma hääle inimesele, kes kandideerib Keskerakond Otepää 
valimisnimekirjas, võid olla kindel, et toetad stabiilsust, arengut ning 
ausat asjaajamist!

Teised lubavad, MEIE TEEME!

Usalda inimesi Keskerakonna valimisnimekirjas ja tule valima 15. 
oktoobril või võta osa e-valimistest  5.-11.10.2017 www.valimised.ee. 

Kui soovid kodus hääletada, siis ära unusta esitata kirjalikku taot-
lust. Valimispäeval 15.10.17 saad esitada taotluse Otepää valimisjaos-
konna telefonil 5887 0823 kella 09:00-14:00.

Inimene loeb ja iga hääl loeb! Üheskoos edasi!

TOOMAS PETERSON

Nr. 184

Poliitika ja lubadused 
ehk poliitika talumatu 
kergus
Küsimuste küsimus – mida võib ja mida peab lubama oma  
koduvalla elanikele, ühinenud Otepää valla elanikele? Ei ole 
halbu küsimusi, on üksnes halvad vastused. Aga siiski püüan 
iseendale vastata poliitlubaduste võtmes. Väga üldisemalt sõ-
nades, et kasvaks heaolu, et loome uusi töökohti, et toome 
valda rohkem raha, et vähendame kohalikku korruptsiooni. Ja 
veel erilisemalt, et renoveerime ja ehitame koole ning lastea-
edu, et tervishoid oleks kõigile võrdselt kätte saadav, et teeme 
teed korda, et tagame kiire internet igale elanikule, et tänavad 
oleksid valgustatud. Seega – loome valda elamisväärsema 
keskkonna. Siis tuleb siia ka rohkem haritud inimesi ja oma-
korda lahkub vähem. Aga kõik need asjad on elementaarsed, 
millega vallavalitsus igapäevaselt ja volikogu strateegiliselt ja 
kontrollivalt peab tegelema.

Juhul kui üheskoos saavutame tulemusi, kasvab ka majan-
duslik heaolu kõigi meie õuedel!

MARE RAID

Nr. 183

Volikogu liikmed valitakse kohalike elani-
ke poolt. Volinike pädevuses on järgmised 
4 aastat esinduskogu liikmetena vallaelu 
suunata arengu, stabiilsuse saavutamise ja 
hoolivuse suunas. Isiklikud ambitsioonid tuleb unustada seistes 
elanike heaolu ja kogukondliku arengu eest nii keskasulates kui 
ka äärealadel. Mugavustsoonist tuleb välja saada ning panustada 
konfliktivabasse arengusse, avatusse ja paremasse elu- ning 
teeninduskvaliteeti! Naha-, silma- ning poliitvärvist sõltumata.

Luban seista vallaelanikku arvestava ausa ja läbipaistva as-
jaajamise eest ühinenud Otepää vallas!

AUSTATUD VALIJA!

Nr.  185  
IRJA SÕNUM

Nr.  187   
MAIE NIIT

Nr.  188  
RAIVO KIISLER

Nr.  189  
KARIN-KAJA LIIGAND

Nr.  191  
REIN VIKARD

Nr.  192  
URVE RAMPE

Nr.  193  
MARNET PEERNA

Nr.  194  
ENN SEPMA

Nr.  195  
KAAREL TAMM

Nr  196 
MARIE LEOPARD

Nr.  197 
RAIVO TEDER

Nr.  199  
ÜLLAR SOE

Nr.  201 
ERVIN SAVISAAR

Nr.  202  
KADRI KENNER

Nr.  203 
HANS TEEARU

Nr.  198  
JANE EVERST

Nr.  200  
VIIVE REINSOO

Nr. 204
ANA VINK

Nr.  205  
ALEKSANDER SVEN ESSE

Keskerakonna (KE) lipukirjaks on olnud alati 
sotsiaalne tasakaalustatus ehk kõik inimesed 
riigis väärivad tähelepanu, keegi ei tohi end tunda mahajäetuna. 
Ajaleheruum ei võimalda üles loetleda veel paljusid meetmeid 
millega KE juhitav valitsus aitab kaasa meie mõtete teostumisele 
ja seega ka maaelu säilivusele ning arengule. Kuid ei saa vaa-
data ainult üles riigi poole. Vallavalitsus ja volikogu peab looma 
siin keskkonna kus iga inimene selgelt tunnetaks, et mitte ainult 
meeldiv vaid ka kasulik on olla Otepää valla kodanik. Ja tema 
tulumaksust laekuks osa meie ühiste huvide heaks. Rääkimata 
heast energiast mis ta endaga kaasa toob.

Keskerakond teeb oma lubadused teoks! Stabiilsus, oskuslikkus 
ja koostöö on meie lipukirjaks.

UUNO LAUL

KE Otepää nimekirja kandidaat nr 190

Täidame oma 
lubadused koostöös 
riigiga

JAN-ANDER KUNDLA 

Nr.  186  

Kohalikele noortele suurem sõnaõigus 
ning vallavolikogu juures peaks tegutse-
ma noortevolikogu!

Huviharidus kvaliteetseks ning vabaaja veetmise võimalused 
mitmekesisemaks. Heale õppijale koolis stipendium. 
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Tutvustus

Otepää valla tervis, nagu ka inimese oma, vajab pidevat hoolt. 
Nagu me kõik teame, siis tühipaljast jutust tulu ei tõuse. Kui 
asjad ei tööta, nagu peaks, siis ainus mis aitab, on üks põhjalik 
raviskeem. Ainus, mis aitab, on uued tõelised tõhusad tegijad, 
inimesed, kes ei lihtsalt ei luba, vaid valla teenistusse asununa 
midagi päriselt vajalikku ka ära oskavad teha. 

Me lubasime Puka valda uut koolimaja-lasteaeda-raamatu-
kogu. Praeguseks on SA Innove otsustanud, et eraldab pro-
jekti tarbeks 1 600 000 eurot ning õige pea asutakse kaua-
oodatud hoonet projekteerima ja ehitama. Me panustame 
ühinenud Otepää valla senisest suuremasse arendustegevus-
se, europojektide kirjutamisse ja euroraha ligimeelitamisse. 
Teeme kõik selleks, et muuta vald ettevõtjasõbralikumaks, ja 
kiirendame valla ja ettevõtja vahelist suhtlust. Seisame selle 
eest, et kõik head ideed saaksid ellu viidud ega jääks pelgaks 
plaaniks kuskil kaugel tulevikus. 

Meie Teeme Ära:

Haridus
n	 Puka valda uus koolimaja-lasteaed-raamatukogu
n	 Koolid ja lasteaiad kaasaegsed, innovaatilised ning lapse- 
ja õpetajasõbralikud

Vesi ja kanalisatsioon
n	 Rahataotlusprojektid ühisveevärgi ja kanalisatsioonitras-
side rajamiseks Otepääle, Sangastesse, Pukka  ja Keeni

Meie ei luba, meie teeme

Tänavavalgustus

n	 Kaasaegne ja energisäästlik tänavavalgustus Otepääle, 
Pukka, Sangastesse, Keeni, Sihvale, Nõuni ja Kannistikku 
n	 Tänavavalgustus Kuigatsi küla bussipeatusse
n	 Külamajade juurde välisvalgustus

Elukeskkond ja heakord
n	 Kortermajade toetamine energiasäästlikuks muutmisel
n	 Lagunenud tondilossi lammutame Sihva keskasulas
n	 Lastemänguväljak Sihva keskasula kortermajade juurde 
n	 Bussiootepaviljon Sihvale Kääriku tee äärde
n	 Otepää kultuurikeskuse park kaasaegseks vabaaja veet-
mise kohaks lastele ja täiskasvanutele
n	 Otepää linna, Sangaste, Keeni ja Puka aleviku heakord 
kõrgtasemele, meeldivaks ja huvitavaks

Küla- ja seltsielu

n	 Tegevustoetus külaseltsidele ja kogukonnakeskustele  
n	 Tegevustoetus kultuurikollektiividele ja noorteühendus-
tele  
n	 Kultuuri- ja seltsielu  ning noortetegevus  huvitavamaks, 
toetame „Hea idee“ omaosalust 
n	 Puka vallamaja üleandmine kogukonnakeskusele ning 

selle tegevuse toetamine

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

n	 Eeakatele 100-eurone jõulutoetus
n	 Sotsiaalkorterid Otepääle, Sangastesse, Pukka
n	 Otepää valla sotsiaalteenistus 1. korrusele
n	 Sangastesse ja Pukka perearstid

Ana Vink

Kandidaat nr 204 

AS Bacyla peatehnoloog
Puka vallavolikogu 
revisjonikomisjoni 
esimees

Aleksander Sven Esse

Kandiaat nr 205

Puka Vallavolikogu esimees, 
OÜ Puka Vesi juhatuse liige, 
Puka kooliprojekti projektijuht
Mikitamäe vallasekretär

Vali volikokku Aleksander Sven ja Ana! 

Meie julgeme muuta! Meie julgeme teha!

Palju räägitakse pikalt elatud elust, aga kõige tähtsam on nende aastate elukvaliteet. Esmatasandi arstiabi 
on inimesele lähim ja olulisim – on vajadus tulla patsiendile lähemale ja pakkuda talle laiemat valikut tee-
nuseid. Otepää vajab tänapäevast ja kõigi ootustele vastavat esmatasandi tervisekeskust ja selle loomise 
nimel olen ma tervisekeskuse juhina väga palju tööd teinud. Tänu Otepää inimestele, maksumaksjate-
le ja Otepää vallavalitsuse, volikogu ning tervisekeskuse nõukogu toel peaks uus tervisekeskus Otepää-
le valmima 2018. aasta lõpuks. Keskuses hakkavad perearstide ja -õdede kõrval tööle füsioterapeut, 
koduõed, ämmaemand ning sõltuvalt kohapealsetest vajadustest ka teised spetsialistid.

Läbiviidud uuringu kohaselt peaks Otepää piirkonnas olema 5 perearsti, see rahuldab ka tulevikus piir-
konna elanike vajadusi. Täna töötavadki meie keskuses kolm perearsti Otepääl, üks Pukas ja üks San-
gastes. Seega hõlmavad olemasolevad praksised kogu teeninduspiirkonna ja on mugavad patsiendile. Me 
töötame selle nimel, et paraneksid perearstide töötingimused, aga sama oluline on, et paraneksid ka pat-
sientide vastuvõtutingimused ning pakutavate teenuste hulk laieneks tulevase suurvalla kõigisse perears-
tipunktidesse. Ma pean väga olulisteks, et perearstide praksised jätkaksid tööd kolmes vallakeskuses ka 
edaspidi ja luban tervisekeskuse juhina selle eest igati seista!

Terve ja tugev Otepää vald
Otepää tervisekeskuse juures tegutseb ka hooldekodu. Oleme püüdnud seda võimaluste piires igal 
aastal parendada ja jätkame seda tegevust järjepidevalt. Selleks, et kaasajastada hooldekodu eluruumi-
de sisekliimat ning energiatõhusust, esitame käesoleva aasta sügisel rahastamistaotluse Euroopa Sotsi-
aalfondi.

Oma igapäevatöös puutun pidevalt kokku ka probleemiga, et eakas inimene elab üksi ja päris ise enam 
hakkama ei saa (eriti just talvisel ajal). Hetkel on lahenduseks elamine kas hooldekodus või hooldusosak-
onnas, aga paljudel peredel pole piisavalt rahalisi võimalusi selle teenuse eest tasumiseks. Tulevikus tuleb 
leida võimalusi see tühimik täita ja luua Otepää tervisekeskuse juurde eakate kodu. See on nn hotellitüü-
pi kogukondlik kodu, kus eakas inimene saaks elada vastavalt tekkivale vajadusele, kas mõne kuu aastas 
või siis igapäevaselt ja kus oleks tagatud abi ning inimväärsed elutingimused üksi toimetulekuks. Eakatele 
kodu rajamisega võimaldaksime neil inimestel suurendada sotsiaalset suhtlust, et ei oleks üksi olemise 
tunnet; ühiste huvidega inimesed saaksid organiseerida erinevaid ühistegevusi või -üritusi; loomulikult 
peavad olema tagatud erinevad sotsiaalsed teenused (transport, võimalus poest süüa tellida jms). Eakate 
kodu oleks üks hea koht väärikalt vananemiseks!

Otepää vallas ei ole senini ruume erivajadusega või puudega inimeste päevahoiuks, ka laiemalt 
päevakeskuseks. Uue perearstikeskuse valmimisega vabanevad ruumid vanas tervisekeskuse 
hoones ja seal saame hakata vastavat teenust pakkuma. Päevakeskus peaks olema ka Invaühin-
gu kooskäimise koht ning teretulnud on kõik 
teised vastavat teenust vajavad inimesed.

Reformierakonna eesmärk tervishoiu- 
ja sotsiaalpoliitikas on tagada esmatasandi 
tervishoiuteenuste pidev ja piisavas mahus 
kättesaadavus kõigile suure Otepää valla 
elanikele. Otepää Tervisekeskus laieneb ja 
suureneb ja vajab oma arenguks stabiilsust. 
Ma tahan alustatu lõpule viia ja olen kõigile 
tänulik toetuse eest valimistel!

TUGEV JA TERVE EESTI, 
TUGEV JA TERVE OTEPÄÄ! 

VALI OTEPÄÄ VOLIKOKKU 
KANDIDAAT 

ÜKSSADA KAKSKÜMMEND NELI (124), 
ANDRES ARIKE! Selline hakkab välja nägema uus kesklinna ehitatav perearstikeskus Otepää linnas.
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Mälestame leinas 
rõõmsameelset 

VALTER MURULAT

Südamlik kaastunne lähedastele.

Endised töökaaslased Otepää 
sovhoosi päevilt.

Mälestame kauaaegset ja 
abivalmis naabrimeest 

VALTER-JOHANNES 
MURULAT 

Sügav kaastunne lähedastele.
KÜ Munamäe 14 majarahvas 

Otepäält.

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

Hauakivid, -plaadid, tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine, 

seinaplaadid.

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

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

KU U LU T U S E D

Otepää korstnapühkija Aivar 
Sapelkov, tase 4 (eramajad,
kortermajad, majutusasutused). 
Helistada peale 20.00  5662 8835 

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid ja pliidipuud. Vedu tasuta. 
5056107

Ohtlike puude raie & hooldus 
56 866 157.

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku koos veoga. Tel 5064 084

Teostame katuse-, fassaadi-, üld- 
ehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel.55548863

Teostame elektritöid, 520 50 16

Koristan kodumasinaid: veneae-
gsed elektroonikad, magnetkäi-
viteid ja automaatlüliteid, vask 
kaableid, arvuteid, auto akusid-
ja vanametalli. Tasuta info 5616 
5551), kuulutus ei aegu.

Müün toidukartulit Laura Nõu-
nis. 5645 7495, Maret

OSTAN hõbedat, maale, münte, 
setu ehteid jne! 56495292

Müüa saematerjali, voodri-, põ-
randa- ja terrassilauda. Transport 
tasuta! Tel.5258911

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd

• kokaabi-ettekandjale.

Avaldus ja CV esitada aadressil Nüpli k., 
67408 Otepää vald või ylle@tehvandi.ee.

Täiendav info www.tehvandi.ee 
ja telefonil 76 69 553.

Alates oktoobrikuust on

EDGARI TRAHTER

avatud laupäeviti kella 22.00ni.

Võta sõber kaasa ja tule veeda mõnus õhtu meiega.
Õhtut võib sisustada mängides kabet, malet jne. 

Katame tähtpäevade tähistamiseks 
teie laua maitsvate toitudega.

Kord kuus on esinejaga pidu.

14. OKTOOBRIL esineb
LÕÕTSAMEES TOOMAS.

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

reklaami- ja kuulutuste hinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line hinna-
soodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:
  reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
  tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
  kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
  kuulutus fotoga 8,00 EUR.
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Tavaliselt inimesed ootavad millegi uue ja värs-
kema tulekut, aga samas kardavad seda natuke 
ka. Vana on küll juba aegunud ja  kulunud, aga 
ikkagi vähemalt  kõigile juba  tuttav. 

Meie oma valimisliiduga tahaks aga nii, et oleks 
põhjust enam oodata ja vähem karta seda uue 
tulemist. Kindlasti on vaja uut juhtimiskultuuri. 
Vanas kismakärus enam edasi kolistada ei tohiks. 
Kompromissioskus, parem üksteisemõistmine 
ja laiapõhine üksteisega arvestamine toob meie 
vankrid kraavist välja. 

Samuti vajab uus vald ja vana hea Otepää uut 
hingust ja värskeid ideid. Uut ja värsket ilmet 
vajavad nii vallakeskus, kui ka meie külad. 
Otepää linn uue valla keskusena peab hakkama 
ka vastavalt välja nägema.

Vanad külateed peavad saama uue siledama 
kuue. Kõike kohe ja  korraga ei jõua, aga kava-
kindel töö viib eesmärgini. Vanemad  ja väärika-
mad inimesed  saavad uut- ja enamat tähelepanu.

Vanad vallad ja uus ühiskodu kasvagu kokku 

Heaks Uueks Vallaks. Vanadest ,,meist ja noist“ 
saagu uus ,,Meie“. Seda aga nii, et vanad tradit-
sioonid ja uhked omakandi identiteedid au sees 
püsiks.

Uus ühistransport saagu paindlik ja vajadus-
te keskne nii, et kodanik kiiremalt ja paremini 
kodunt välja ja koju tagasi saaks. 

Kõik meie uue valla koolid peavad moodsalt   
varustatud saama ja elujõu säilitama, sest nad on 
kogukondadele  nende  elujõu hoidjateks. Las-
teaiakohad on uues vallas iga tema emme-issi 
õigus. Valla Gümnaasium saagu Kagu-Eesti lipu-
laevaks ja kvaliteethariduse allikaks meie noortele.

Tervis ja oma Eesti toit, sport ja liikumine olgu 
alustalaks, millele ehitame uued ja tervemad põl-
vkonnad. Noortesport,  -spordilaagrid, terviseüri-
tused – see saagu uueks igapäevaks vallas.

Rahaasju vallas tahaks ajada nii, et ka külad oma 
kaasava eelarve saaks. Et siis oleks võimalik teha 
uusi asju ja tegevusi külades ja kohendada vanu 
valmis objektegi.

Uut ja vana

V  A  L  I  M  I  S  R  E  K  L  A  A  M

Huvitegevus ja ringid saagu sellised, et lapsed 
neid ise valida saavad ja -tahavad. Ringide valiku-
võimalused ja nende kvaliteet kasvagu.

Vaja on luua  süsteem tugiisikutest ja päevakes-
kustest meie erivajadustega inimeste- ja vanuri-
te tarvis. Kogu teema vajab üldse süsteemsemat 
lähenemist ja eri võimaluste ärakasutamist. Et  

siis neile, meile ja nende lähedastele uut paremat 
elukvaliteeti pakkuda.

Vald toetab ka oma nõrgemaid  nii vanal-, kui  ka 
uuemal moel. Matusetoetus vallalt viimasteks toi-
metusteks võiks see üks uus asi olla, kui nii kokku 
lepitakse. Ja koolitoidud olgu lapsele ikka tasuta, 
sest tühja kõhuga hästi ei mängi!

Noort ettevõtjat on vaja uut moodi ette võtma 
aidata. Soodusrendiga pinnad võiks siinkohal 
näiteks abiks tulla.

Riigi abiga rajatud valla  üürikorterid elanikele 
on see uus koht oma kodanike koju jätmiseks ja 
uute valda juurde toomiseks.

Ja nii saab uut ja vana ühitades elu edendada nii, 
et tulu tõuseks ja tuju oleks!

Ja ikka ka: ,,Uuel rattal sirgemad 
kodarad“

Uut ja vana lubab
 KAIdO TAMbERg 

VL Ühinenud Kogukonnad
O P P ST E P Ä Ä A L U P E R A U K A A N G A S T E

Me läheme valimistele üheskoos!

Uus luud pühib paremini,  
vana vars on libedam. 

           

Otepää Kultuurikeskuses

26. oktoobril 2017 kell 19
TEID KUTSUB KABAREE!

 
Varietee-etendus kahes osas

Elu on kabaree!
Kõlavad laulud muusikalidest „Chicago”, „Cabaret” ja 
„Burlesque”, kaasaegsed ja klassikalised pop-hitid eesti 
ja inglise keeles ning loomulikult ka kuulus kankaan!

Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet õpilastele, tudengitele, 
pensionäridele.

Kestus 2 tundi, ühe vaheajaga.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimistest

Valimistoimingud ja tähtajad:

5. – 8.10.2017 eelhääletamine maakonnakes-
kuse jaoskonnas – Valga Kultuurikeskuses. 
Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 
20.00.

5. – 11.10.2017 elektrooniline hääletamine. 
Hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja 
kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobrini kell 
18.00. E-hääletamine toimub veebikeskkonnas 
www.valimised.ee. 

9. – 11.10.2017 eelhääletamine kõigis vali-
misjaoskondades kell 12.00-20.00. Toimub ka 
hääletamine väljaspool elukohajärgset valimis-
jaoskonda, sealhulgas valija asukohas, kinnipi-
damiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekan-
deasutuses:
1) valimisjaoskond nr 1 (Virulombi tn 2, 

Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond); 
2) valimisjaoskond nr 2 (Valga mnt 7, Sangas-

te alevik, Sangaste vald, Valga maakond).

15.10.2017 – Valimispäev. Hääletamine kõigis 
valimisjaoskondades kell 9.00-20.00. Toimub 
ka kodus hääletamine. Valimisjaoskondade 
numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad 
on järgmised: 

1) valimisjaoskond nr 1 – Virulombi tn 2, 
Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond. 
Valimisjaoskonna telefoninumber 5887 0823.
2) valimisjaoskond nr 2 – Valga mnt 7, San-

gaste alevik, Sangaste vald, Valga maakond. 
Valimisjaoskonna telefoninumber 5887 0865.
3) valimisjaoskond nr 3 – eelhääletamise 

päevadel Kooli tn 6, Puka alevik, Puka vald, 

Valga maakond ja valimispäeval Kesk tn 47, 
Puka alevik, Puka vald, Valga maakond. Vali-
misjaoskonna telefoninumber 5887 0883.
4) valimisjaoskond nr 4 – maakultuurimaja, 

Nõuni küla, Palupera vald, Valga maakond. 
Valimisjaoskonna telefoninumber 5887 0235.

Valimisjaoskonnad kohaliku 
omavalitsuse täpsusega rahvasti-
kuregistris registreeritud valijatele

Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada 
valijad, kelle elukoha andmed on rahvastiku-
registrisse kantud kohaliku omavalitsuse täp-
susega, on:

1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Virulom-
bi tn 2, Otepää linn, Otepää vald, Valga 
maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle 
elukoha aadressiks rahvastikuregistris on 
Otepää vald;

2) valimisjaoskond nr 2 aadressil Valga 
mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, Valga 
maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle 
elukoha aadressiks rahvastikuregistris on San-
gaste vald;

3) valimisjaoskond nr 3 eelhääletamise 
päevadel aadressil Kooli tn 6, Puka alevik, 
Puka vald, Valga maakond ja valimispäeval 
Kesk tn 47, Puka alevik, Puka vald, Valga 
maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle 
elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Puka 
vald.

Info Puka valla valimisealistele 
elanikele

Otepää valimisjaoskond nr 3 – Puka vallas 
Puka alevikus.

Eelhääletamine toimub Puka vallavalitsu-
se ruumides Puka alevikus Kooli tn 6 kell 
12.00-20.00.

Valimiste päeval toimub hääletamine Puka 
rahvamaja ruumides Puka alevikus Kesk tn 47 
kell 9.00-20.00.

Hääletada saavad Puka aleviku, Kuigat-
si, Vaardi, Ruuna, Põru, Plika, Prange, Kolli, 
Komsi, Kibena, Kähri, Meegaste küla vähemalt 
16-aastased elanikud.

Üheks muudatuseks on see, et väljaspool 
elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist 
Pukas ei ole.

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõ-
juva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletus-
ruumis, võib taotleda hääletamist oma kodus. 
Kodus hääletamine toimub ainult valimiste 
päeval. Kindlasti vajalik eelnev teatamine kas 
kirjalikult või telefoni teel. Taotlust saab helista-
da hiljemalt 15. oktoobril kella 14.00-ni. Kodus 
hääletamise avaldused saata Puka vallamajja. 
Telefon 766 9412.

Aakre, Rebaste, Pedaste, Purtsi, Pühaste 
ja Palamuste külade valimisealised elanikud 
hääletavad nii eelhääletamise kui ka valimiste 
päeval Rõngus, aadressiga Rõngu vald, Val-
ga mnt 6a, Rõngu vallamaja ruumides. Kodus 
hääletamise avaldused saata Rõngu vallamajja.

Soontaga küla valimisealised elanikud saa-
vad hääletada Tõrva valla valimisjaoskonnas 
nr 2, hääletamisruum asub Linna külas Kesk tn 
8 Helme raamatukogus. Kaardirakenduses on 
tel nr 5887 0926. Kodus hääletamise avaldused 
saata Helme vallamajja Tartu tn 20 Tõrva.


