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Küsitlusele vastajate profiil 
 
Küsitlusele vastas 94 inimest, millest 79 interneti teel ja 15 paberkandjal. 
 
Küsitlusele vastas 64 naist (68%) ja 30 meest (32%). Kõige rohkem vastajaid oli vanusegrupis 40-49, 
mis moodustas 33% kõigist vastajatest. Suure osaluse määr oli ka vanuse gruppides 50-59 (21%) ja 
30-39 (17%). 
 

 
Joonis 1: Vastajate vanus ja sugu 
 
Kõige aktiivsem oli küsitlusele vastamine Otepää paikkond (Otepää linn ja lähiümbrus), kus pärineb 
62% vastajatest. 13% vastajatest elab Sangaste paikkonnas (koos Keeni paikkonnaga 16% 
vastajatest). Kuigatsi paikkonnast vastajad puudusid. Üks vastaja märkis elukohaks Valgjärve, mis 
pole Otepää valla küla. 
 

 
Joonis 2: Vastajate paikkond 
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Küsimus: Kuivõrd Te olete rahul Otepääga kui elukeskkonnaga 
Rahulolu indeks 3,0 (4 palli skaala) 

 
80% vastajatest olid rahul Otepää valla elukeskkonnaga. Suurem rahulolu on naiste hulgas (83%) ning 
30-39 aastaste seas (100%). Kriitilisemad on mehed (mitte rahul 23%) ja 40-49 aastased vastajad 
(26%). 

 

 
Joonis 3: Rahulolu Otepää elukeskkonnaga, sooline jaotus 

 
 

 
Joonis 4: Rahulolu Otepää elukeskkonnaga, vanuseline jaotus 
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Joonis 5: Rahulolu Otepää elukeskkonnaga, paikkondlik jaotus 
 
 
Hinnangule lisatud vastajate kommentaarid 

 Eelmised vallajuhid on teinud tublit tööd 

 Elu suvel ja talvel on normaalne, aga sügisel ja kevadel on kõik surnud. Poodides olev puuviljade/juurviljade valik 
ja kvaliteet annab soovida. Vähe töökohti ja üldisi teenuseid 

 "Elukeskkond kui selline VÄGA hea - imeline loodus, kõik vajalikud asutused käe-jala juures. "Sisekliima" aga on 
VÄGA halb Otepääl. 

 Väga ebameeldiv on pidev poliitiline kemplemine. Võimul olijad räägivad, et kõike tehakse lähtuvalt elanike 
huvidest, aga kahjuks ei tundu see nii olevat.  

 Kui hariduse ja koolide teemal võtavad kõige rohkem sõna inimesed, kellel omal pole kooli- ja lasteaiaealisi lapsi 
/või pole üldse lapsi), siis tekib suur küsimus, et KELLE huvides, me hariduse teemal räägime??? 

 Heakord annab soovida: sõidutee ääred on prahised, talvel sõidu- ja kõnnitee vahel lumevallid- tervisekeskuse eest 
oli võimatu üle tee saada ja kui auto parkinud inimene tahtis minna kõnniteele, siis üle valli ei saanud. Kui Maxima 
juurest minna kiriku juurde, siis laiub katkise aiaga "Ladva jäätmejaam" -keset linna???? Linnamägi sai kevadel 
puhastatud, kui eelmine nädal seal käisin, kasvas kõrge hein, ka piknikulauad olid vaevu heina seest näha ja 
lubatud prügikastid pinkide kõrvale ei olnud ikka veel (ka küsimus, kes neid tühjendab?). Paberi ja 
pakendikonteinerid kipuvad üle ajama ja olen ise korduvalt valda helistanud ja palunud tühjendust- milleks on 
kaamerad nende juures, kui neid ei vaadata või vähemalt kaamera sildid on. Surnuaia prügimajandus vajaks 
muutmist- eraldi koht bio-, plastik- ja tavajäätme jaoks (Elva kalmistud kenasti paigutatud) 

 Meie eakatele mõeldus teenuste hinnatõus- piinlik, et vanemaealiste koduteenus võib muutuda rahaliselt 
kättesaamatuks. Eakatele mõeldud teenused vajavad arendamist- koduhoolduse arendamine, eakate päevahoid, 
hooldekodu teenus selliseks, et ei tekiks inimesel õpitud abitus- jah, selleks on vaja rohkem personali, kes nendega 
tegeleks ja suunaks ja see võiks olla valla poolne. Kas vald on mõelnud sellele, et kui tööealine inimene jääb 
tööturult eemale seepärast, et peab jääma vanemaid hooldama, siis jääb vallal tulumaks saamata ja võimalik, et 
peab hakkama sellele inimesele toimetulekutoetust maksma. Samas tuleb kasvatada lapsed ja laenud tagasi 
maksta. Eesmärk võiks olla, et Otepääl saab väärikalt vananeda. 

 Tervishoiuteenuste kättesaadavus: Haigekassa on oma teenuseid järjest kokku tõmmanud, nüüd on järg 
günekoloogi ja kirurgi käes. Enam ei kuulutata välja konkurssi - leping antakse Valgale, aga Otepää inimene ei saa 
bussiga Valgas arsti juurde- ei ole sellist liini, et saaks sinna ja siis tagasi. Ja neid kes ühistransporti kasutavad on 
palju. Vald võiks Haigekassaga vähemalt proovida suhelda ja nõuda nende teenuste säilimist. 

 Häirib üle linna leviv vineeritehase hais, müra, mis levib isegi kesklinnas, Pühajärvel, aedlinnas 

 Järeltuleval põlvel pole põhjust siia jääda või ennast kodukohaga siduda 

 Kahjuks on UPM Kymmene AS Otepää elukeskkonda viimastel aastatel väga reostama hakanud. Terve linn undab 
ja haiseb, arvan, et paari aasta pärast see elukeskkond enam nii meeldiv pole. 

 Kaunis loodus ja elukeskkond 
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 Kui oled vanem ja pensionäär ei ole hädagi, lapsed läksid küll kõik minema: di pommiauk. Kui käivad külas, 
ütlevad, et midagi ei näe, et oleks tehtud. Kõik, mis puudutab loodust, on suurepärane. Otepää kesklinn näeb välja 
kui maha jäetud filmistuudio angaar. Tühi, hall ja jube kallis. 

 Miks võtsite puuete inimeste igakuise toetus? 

 Muret valmistab see, et valla elaniku huvid ja soovid jäetakse sageli tahaplaanile, tähtis on raha, äri. Pole kahtlust, 
et vineeritehas reostab loodust, häirib inimeste igapäevast elu, ei arvesta selle piirkonna elanikega. 

 Olen sunnitud vastama "pigem ei ole rahul", sest hädasti on vaja küsimus elukeskkonnast jagada vähemalt 
kaheks. Füüsiline elukeskkond väljaspool linnatüüpi asulat "Otepää" on lihtsalt suurepärane. Samas mentaalne 
keskkond nii vanas kui uues Otepää vallas on allapoole igasugust arvestust. "Mitterahuldav" ei ole piisavalt madal 
skaala kirjeldamaks ühiskondliku hooliva vaate puudumist avalikku võimu teostavate isikute poolt. Ja see viibki 
hinnangu alla. 

 Otepää vald ei ole vaid Otepää, Puka alevik on ka osa Otepää vallast, kuid paraku areng on siin justkui olematu. 
Elukeskkonna juurde kuulub ka heakord ja kergliiklusteed ja veekogude ümbruse korrashoid ning inimväärne 
võimalus suvel (ja miks ka mitte kogu aastaringselt) nautida veekogusid. Paraku Pukas on lood kehvad. Kaunis 
Kirikujärv kasvab umbe, järve ümbrus on niitmata jne. Puka valla teeninduspunkt (Lea Madissov) väidab, et pole 
raha, pole inimesi ja üldse polegi see supluskoht jne. Tundub, et läbi võsa siis võiks järve vaadata, mis sellest, et 
millalgi on isegi sinna paigaldatud pink ja tahvel esmaabi võtetega ja päästerõngas. Vastaskaldal asuv 
majapidamine on oma tööd küll hoole ja pühendumisega teinud, sealne järve osa on korrastatud ja niidetud. 
Teeninduspunkti suhtumine iseenesest on negatiivne. Või peabki see nii olema? Mure on ka koeraomanikega, kes 
oma lemmikloomad aeg-ajalt ikka omapäi jalutama lasevad. Koertel on rihmad kaelas, jooksevad kus tahavad ja 
reostavad kus tahavad, vastutajaid pole. Koristada ei taha oma lemmikloomade järelt ka need, kes ise oma 
loomadega jalutavad. Ehk on vaja paremat teavitustööd, et ka maapiirkonnas kehtib kord! 

 Otseselt millegi kallal norida pole, kuid kui soovitakse valda rahvast juurde, siis linnapilt tervikuna on väga lipp 
lipipeal-lapp lapi peal. Auk augus kinni, kõnniteed kohati TÄIESTI OLEMATUD, vaegliikujatel on linn liikumiseks 
raske 

 Parem ühistransport võiks olla, eriti rongide osas. 

 Praegusel kujul töötav UPM Kymmene müra, hais suits on muutnud selle ümbruse eramajade elanike elu 
kardinaalselt. On palju maju müügis, tühjad, ülejäänud kannatavad. Kinnisvara odavnenud. Sellise tehase puhul 
täiesti sobimatu koht. 

 Puhas ja turvaline kuid teenuste valik kipub kokku kuivama 

 Soovime normaalset valla tööd 

 Soovin tegusat ja sõbralikku vallavalitsust 

 Teede olukord on kehv, linnapilt on muutumatult püsinud 20. aastat. 

 Teenused kõik käe-jala juures, ilus loodus, järvedes saab ujumas käia, on olemas liikumisrajad, mida kasutada 

 Täitsa mõnus puhta loodusega paik kuid lagastamisega võiks nüüd juba piiri pidada - metsaraie ja looduskaitse ei 
käi kohe mitte kokku ja kui hävitada ja ära rikkuda Otepää loodus siis mida on sel väiksel linnal veel üldse 
pakkuda? 

 Valdade liitmine on toonud kaasa palju segadust ja teadmatust ka tavakodanikele. 

 Vallas toimuv on filmi eest 

 Vallavanem 

 Väga hea on elada ilusas, turvalises ja väga vahva seltsieluga külas. Pühajärve lasteaed on super. Teed võiks pisut 
paremad olla, aga elab üle. 

 Väga tore, et renoveeritakse vajalikke hooneid ja püütakse üldpilti paremaks muuta. Lisaksin siia aga veel mõned 
ideed.  

o 1. Linnasisesed "veesilmad" - nende korrastamisega peaks tegelema. Vastasel juhul on aja küsimus, kui 
need kinni kasvavad (nt. Palupera tee ääres mõlemal pool, Pika tänava ääres). Kalmistu kõrval olevale 
tiigile võiks ehitada silla / kujundada sellise kalda, et soovijatel oleks sealt vajaduse korral ohutu vett 
võtta.  

o 2. Peaks tooma tagasi teenused, mida inimesed iga päev vajavad (praegu käiakse nende pärast teistes 
linnades või püütakse ilma hakkama saada).  

o 3.Eemaldama "linnaruumist" (parkidest, kalmistutelt jm.) eluohtlikud "surnud" puud. 
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Küsimus: Kuivõrd Te olete rahul Otepääga kui töö- või õpikeskkonnaga 
Rahulolu indeks 2,7 (4 palli skaala) 
 
Küsitlusel antud hinnangutest saab tuua välja, et mida noorem on vastaja, seda suurem on 
rahulolematute osakaal. Kuni 29 aastaste vastajate osas oli rahulolematuid 50%.  Samuti oli 43% 
meestest rahuolematud. 

 

 
Joonis 6: Rahulolu Otepää töö/õpikeskkonnaga, sooline jaotus 

 

 
Joonis 7: Rahulolu Otepää töö/õpikeskkonnaga, vanuseline jaotus 
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Joonis 8: Rahulolu Otepää töö/õpikeskkonnaga, paikkondlik jaotus 
 
Hinnangule lisatud vastajate kommentaarid 

 Arvan, et iga ettevõtlik inimene leiab tööd. Õppida saab igas koolis, Otepääl selleks kõik tingimused olemas. 
Oluline on ka sobiv koolijuht. 

 Ei ole rahul töökeskkonnaga. Koolil pole häda midagi kui vaid suudaks uusi ning noori õpetajaid siia saada. Ja see 
pole mitte ainult kooli juhtkonna probleem vaid koolipidaja probleem ehk Volikogu. 

 Elu käib, nagu oleks ainult valla ettevõtted 

 Hea koht laste kasvatamiseks, aga häid töökohti napib. 

 Heakord 

 Isegi kui Otepääl tööd ei leia, siis ka suurematesse linnadesse tööle käia pole kauge. Otepää Gümnaasiumi 
vilistlasena võin öelda, et Otepääl õppimine on väga positiivne. 

 Kahjuks arvestatakse haridusmaastikul miskipärast just eelkõige Otepää Gümnaasiumiga. Teisi koole nagu 
polekski vaja. Ometigi on elanikkonnale piirkonnas asuv kool väga oluline. 

 Keeni kool väga hea kool 

 Koolis võiks olla suurem õpetajate stabiilsus. 

 Koolivõrk korralik, töökohti on (eriti teenindussektoris), kuid palgatasemes on arenguruumi 

 Kuna olen pidevalt sõltuv sotsiaalvaldkonda puudutavatest teemadest, siis häirivad need probleemid mind kõige 
rohkem.  

o 1. See, et ei arvestata inimestega, kes elavad väljaspool valla / küla keskusi.  
o 2. Ühistranspordi korraldamisel arvestatakse ainult seda, mis kell üldiselt kooli- / tööpäev hakkab / 

lõppeb.  
o 3. Nädalavahetustel / pühade ajal / kooli vaheajal on see faktiliselt olematu.  
o 4. Hinnataseme kujundamisel / teenuste pakkumisel / ürituste planeerimisel peetakse silmas ennekõike 

turiste / sportlasi. S.t. kui inimene, kes kummagile poole ei kuulu, soovib vajalikku kaupa, teenust sobiva 
hinnaga vms., tuleb tal sõita mujale, kus seda pakutakse. Kui tal endal aga juhtimisõigust / autot pole ja 
bussiga kaugemale minekuks on vaja 1-2 päeva (min.) vabaks võtta, siis on juba lihtsam leida endale 
elamiskoht seal, kus on tema jaoks vajalik kaup / teenus olemas või siis transpordi kasutusvõimalusi 
rohkem kui hommikul kell 8 ja õhtul kell 5 ning kasutada siinset elukohta suvilana / vanematel 
külaskäimiseks / välja üürimiseks vms. 

 Kurb on näha, et hoitakse kokku laste tunnustamise pealt. Veel kurvem on kuulda, ( visiooniseminaril osaledes 
volikogu liige minu lauast käis välja mõtte) et Otepääle ei ole vaja gümnaasiumi. Kahju, et vaadatakse ainult oma 
mätta otsast, OG-st saab väga hea hariduse, kui on tahtmist õppida. Minu tütar lõpetas OG kuldmedaliga ja nüüd 
arstiteaduskonna cum laude. Ta sa sisse ka Treffnerisse, aga majanduslikel põhjustel polnud võimalik Tartus 
elamist üürida. Minu lugupidamine OG õpetajatele. Tartu eliitkoolides on küll hea õpitasemega lapsi palju ja on 
võimalik kiiremini ja rohkem läbi võtta, aga seal oled sa üks paljudest. Näiteks ei pruugi olümpiaadile saada, sest 
arv on piiratud ja saavad parimad. Ja seal jäädki üheks paljudest, siin on võimalused silma paista palju suuremad. 
Õpetajad tegelevad väga hea meelega individuaalselt nendega, kes tahavad rohkem kui õppekava ette näeb.  

 Lubasite luua uusi töökohti 

 Meeldib, et valla koolid on väikesed - seda selles mõttes, et klassides on väike arv õpilasi. Õpetajad saavad väga 
palju lastega individuaalselt tegeleda, nad tunnevad kõiki ja oskavad arvestada laste eripäradega. Meeldib, et 
Otepääl ei ole nö. MAMMUTKOOLE - see on suur põhjus, miks mitmed noored pered leiavad tee Otepääle. 

 Mulle pole siin erialast töökohta. 
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 Oleks vaid rohkem õpilasi kes jätkaksid oma õpinguid peale põhikooli Otepää Gümnaasiumis. Sobivaid ja 
entusiastlikke koolijuhte. 

 Otepää Gümnaasium liita Pühajärve kooliga, saaks korralikud klassikomplektid 

 Puka Lasteaed on väikeses majas ning väikesel maa-alal, kahjuks pole veel ka uut ja kaasaegset koolihoonet, 
töökohti ka Pukas napib. 

 Puudus on töökohti, kõrgharidusega noortel on väga raske siin sobivat tööd leida. 

 Rahulolu töökeskkonnaga saab kirjeldada ka läbi mõistlikku elatise teenimist võimaldavate töökohtade olemasolu. 
Kahjuks ei ole selle koha pealt Otepää kandis asjad kuigi hästi. Ja tendents näitab ka töökohtade vähenemise 
trendi. Ka teenindussektor, mis võiks Otepää kui turismipiirkonna jaoks olla kasvav tööpakkuja, näitab tegelikult 
kahanemise trendi ja torkab silma, kuidas üks perekond suudab Otepää kesklinnast välja närida teised samas 
sektoris tegutsevad ettevõtjad ning nendega koos ka töökohad.  

 Õpikeskkonna koha peal on rõõm tõdeda piirkonna põhikoolide head tööd - põhikoolilõpetajad pääsevad väga 
headesse ja headesse gümnaasiumidesse õppima. Ja siit tuleb otseselt ka väga tõsine probleem - Otepää oma 
gümnaasium ei ole suutnud alates aastast 2010 näidata sellist arengut mis pälviks põhikooli lõpetajate 
tähelepanu. Mistõttu on gümnaasiumi õpilaste arv kiirelt kahanenud. Järeldus saab olla vaid üks - Otepää ei ole 
gümnaasiumihariduse omandamiseks sobilik õpikeskkond. Kahjuks! 

 Soovime normaalset valla tööd 

 Tööandjate puudus 

 Töökohti pole peale Vineeri 

 Töökohti vähe. 

 Väga vähe töökohti ja valikut pole väga. Kool on hakanud alla käima, mõned aastad tagasi oli tõsiselt hea kool 
aga nüüd enam mitte nii hea. 

 Õpikeskkond suht ok, koolid korras, tulemused head, kuid töötajad koolides pole nii rahul. Töökeskkonna 
parandamiseks vaja meetmed uute töökohtade tekitamiseks ja uute ettevõtete soodustamiseks. 

 Õpikeskkond väga hea, tööd pole 

 Üks gümnaasium, mille tase ei ole paraku võrreldav Tartu gümnaasiumitega. Meil puudub mingisugune sära või 
erilisus, Otepää Gümnaasiumi renomee ei ole kindlasti kutsuv ning seab ka seetõttu selle kooli minu viimaseks 
valikuks. Põhikoolidega on asi oma kogemuse põhjal korras. 

 Üksikult on raske midagi ette heita kuid üldine suur väline "aura" ei peegelda et meie piirkonna terviklik 
haridusmaastiku tugevus/erilisus oleks üks kaugelepaistvaid tugevusi, mis näiteks meelitaks siia uusi elanikke 
kolima.. .või oleks otsustamisel tugevaks kaalukeeleks. 
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Küsimus: Mis on Teie arvates suurimaks probleemiks Otepää vallas, mis tuleks kohe lahendada? 
 
Rahvastik 

 Vähe inimesi, palju väikseid asulaid. 

 Vähenev elanikkond. 
 
Taristu & logistika 

 Vallasisene transport Otepää - Puka vahel. Puka kooli halb olukord. 

 Paindlikud ühistranspordi lahendused (nõudetranspordi projektiga liitumine) . Eriti ühendused rongijaamadega ja 
lennujaamadega, mis avaks meie piirkonna maailmale. 

 Puudub bussiliiklus Võru ja Pärnu suunal 

 Tartusse sõidab viimane buss kell 18, aga võiks olla üks hilisem väljumine ka nt kell 20.00 

 Busside sõidugraafikud 

 Paindlikum transport. 

 Kiire internet maapiirkonnas 

 Kiire internet igale soovijale ning kaasaegne (mitte kõige odavamad bussid) transpordiühendus. Keskuse ja 
lähikülade vahel ehitada kergliiklusteed. 

 Teehooldused väiksematel, kruusastel, teedel 

 Katkised ja ära vajunud külateed 

 Külateid tolmuvabaks 

 Väikeste külavaheteede olukord. Lahenduseks kvaliteetse kruusa ga katmine ja soolamine 

 Ei ole sõiduautoga läbitavat koduteed (kahel kuul aastast ei ole minu kodutee ka maasturiga läbitav) . Tee kuulub 
riigile, valla poolt tee ülevõtmine ja sõidukõlblikuks tegemine ei ole senini realiseerunud (praeguseks jookseb sellel 
teemal 6 aasta) 

 Sõiduteed on korrast ära, lainelised ja ujuvad. Autoga on väga halb sõita. Probleem jätkub peaaegu et tervel 
Valgamaal. See probleem oleks vaja kiirelt lahendada, kuna halvad teed lõhuvad Otepää valla elanike autosid. 

 Külade suurim probleem on teede olukord. Oleks õiglane, et nii suure maaelanike arvuga vallas investeeritakse 
rohkem teedesse. Muid kulusid külad ju vallale praktiliselt ei tekitagi.  

 Kruusateede katmine kasvõi kõige odavama asfaldiga. Tänavavalgustus. Pukas näiteks ei ole ühtegi asfalteeritud 
kõnniteed. 

 Tänavate hooldus nii talvel kui suvel. Tänavate asfalteerimise tase jätab soovida 

 Teemeistri bussipeatuse juurde jalakäijate ülekäik 

 Kopli tänaval korraliku kõnnitee puudumine. 

 Talvel läbimatud kõnniteed, katkised kõnniteed,  

 Kui toimuvad suurüritused ,siis peaks saama ka liigelda .Selle all ma mõtlen ,et kui firma ei saa minna kontrollima 
enda hallatavaid objekte. Lahendus väga lihtne. Neile väljastatakse läbipääsu load. Miks firma peab ise neid lube 
paluma. 

 Lõuna Eesti ralli. See tuleks küll maksu alla panna. 

 J.Hurda tänava all olev kanalisatsioon külmub igal talvel ära, sest on ehitatud liiga madalale ja on soojustamata. 

 Iga öö on meil vesi ära (Sangaste) 
 
 

Teenused 

 Teenuste kättesaadavus 

 Teenuste ja ettevõtluse arendamine, selleks, et piirkond oleks atraktiivne nii külastajale ja ka suureneks 
püsielanike arv. Nii kaua, kui külastaja või Otepää oma inimene peab/eelistab teenuseid hankida või tööl käia 
Tartus, ei ole veel kõik ideaalne. 

 Puudub kvaliteetne ja hea avalik ruum, mis koondaks kokku ja pakuks tegevust erinevatele sihtgruppidele. 
Piirkonna tohutust potentsiaalist leiab rakendust peamiselt spordi -ja turismisektor.  

 Ilusamat turuhoonet 

 Ehitage korralik saun linna elanikele.  

 Hoolitsege, et Otepääl oleks SEB pank. 

 Pärast kella 22 ei ole võimalik kusagilt midagi enam osta, mis on kurb kui tahame olla turismipiirkond. Võiks kasvõi 
tankla olla lahti 00ni. 

 Ei ole parki, kus niisama loodust nautida ja istuda. 

 Puudub park, kus Otepää linna elanik jalutaks, Oli hea võimalus vastu linnamäge. Müüd on kasutu kevad, suvi, 
sügis. Soovitus linnamäele lambad võtta korrastama. 
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 Väiksematesse kohtadesse nagu Sangaste ja Puka võiks luua rohkem sportimisvõimalusi. Otepää Looduspargi 
tegevusega (teatud piirangud tuleks siiski üle vaadata, palju jaburusi) 

 Spordiväljakud küla keskustes vajavad rohkem tähelepanu ja arendamist, et lastel oleks huvi seal tegutseda. 
Hetkel ainult niidetakse aeg-ajalt muru, kuid väljak vajaks paremat hooldust ja ka uute atraktsioonide lisamist. 

 Mänguväljak korda 

 Elamumajandus, uued elukohad 

 Peaks olema võimalus inimestel üürida soodsatel tingimustel elamispinda. Noortel on väga raske koju tagasi 
naasta, kui pole võimalik madalate palkade tõttu leida elamispinda. 

 
Heakord 

 Koristamata tänavad, niitmata murud eramajades, 

 Heakord, s.h. parkides ja rohealadel, kergliiklusteede äärne heakord, s.h. istepingid ja prügikastid, bussipeatuste 
heakord; kortermajade ligipääsuteede ja parklate seisundi parandamine (KÜ koostöös vallaga) 

 Heakorratööd (trimmerdamine, kergliiklustee korrashoid) 

 Haljasaladel niidetakse 4 tonnise traktoriga. 

 Nõuni keskasula heakord - prügimajandus korda, valgustus, kõnniteed, parkla taluturu kasutusvõimaluste loomine 
jne. 

 Prügikastide vähesus Otepää linnas, aedlinnas 0 prügikasti (pargis on). Suurürituste ajal upub aedlinn prügisse sest 
inimestel pole oma prügi kusagile panna ja 2km ei viitsita prügi käes hoida. 

 Puuduvad prügikastid tänavatel. 

 Linna puhtus, kaasaegsus 

 Heakord. Mõned aastad tagasi tellis Otepää vald kevadiste heakorra talgute ajaks suurjäätmete konteinerid 
külakeskuste juurde ja korraldas nende äraveo.  

 Ettepanek taastada iga-kevadise heakorratööde ajal (aprill/mai) valla poolt korraldatav ja tellitav suurjäätmete 
kogumiskonteinerite transport ja äravedu külakeskustes 

 Lagunevad majad Otepää kesklinnas. 

 Keskväljakul silma riivavat 2 koledat maja, endine sidemaja ja teisel pool mööblipood. Elanike soovid, palved, pole 
esmatähtsad, tähtis äri, raha. 

 Keelata plärisevad motorattad (postivedaja ratta plärin) 

 Kokku ei sobi ka suvituslinn ja vineeritehas, enam-vähem sama, mida planeeritekse Tartusse. 

 UPM Kymmene Otepää AS töögraafik peaks kiiremas korras muutuma või midagi peaks ette võtma müra-ja 
õhusaaste likvideerimiseks. Isegi Pühajärve Puhkekodu ümbruses on undamine väga suur.. ja see on ju peamine 
turistide ööbimiskoht. 

 Minu suurimaks probleemiks on vineeritehase häiriv tegevus, pole vahet kas on tööpäev või nädalavahetus, öö või 
päev, pidev müra, undamine, sagedane hais. 

 Vineeritehase ebanormaalne mürareostus 

 Lammutada vana pumbajaam, lastele ohtlik (Sangaste) 

 Lammutada kolhoosi ajal ehitatud  lagunev ja ohtlik katlamajakorsten (Sangaste) 

 Käsipuud kooli tn otsast kuni Sangaste Perekeskusse, tarvis ka pinki. (Sangaste) 

 Liigne arendustegevus looduskaunites kohtades. 
 

Töökohad, ettevõtlus 

 Uued töö- ja elukohad. Munitsipaalpinnad üle valla koostöös erasektoriga - nii tööstusalad kui korterid. 

 Töökohtade vähesus 

 Töökohtade puudus. 

 Samuti on vähe töökohti ning palgad madalad. 

 Innustada ettevõtlust. Mitmekesisus rikastab, ka toitlustuses. 

 Luua rohkem töökohti. 

 Nagu kõikjal maapiirkondades- tööpuudus. Pole ju Otepääl peale UPM ja mõne kaupluse arvestatavaid 
tööandjaid. 

 Koostöö eraettevõtetega, liiga jäigad eeskirjad tegevusele. 

 Kurb on, kui kohalikele tublidele ja ennast tõestanud ettevõtjatele eelistatakse teisi. Rõõmsameelsust ja ühtsust on 
vaja, mitte jala ette panemist. 

 SPA konkurents võiks kasvada, lisaks pühajärvele võiks tulla ka uut verd, seeläbi saaks otepää ka lisaks 
suusamekale tuntuks just veelgi suurema puhkepiirkonna ning SPA alana. 

 Otepää peaks ennast, kui turismi sihtpunkti paremini müüma. On jäädud vanade aegade kuulsuse loorberitele 
puhkama. Turismi ettevõtted vallas tehke koostööd. Selleks et turismi toetada võiks võib olla väikse kohaliku 
turismi maksu kehtestada ( kui seadusandlus seda lubab). Paljudes turismipiirkondades ju on nii, et lähed hotelli 
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arvet maksma ja siis on kohalik maks Sul lisaks ja keegi ei pahanda, aga selle eest saaks piirkonda paremini 
reklaamida või millegi muu otstarbeks kasutada 

 Olla arendajatega inimsõbralikum. Mitte loopida kaikaid neile ette. See on seotud just arendustegevusega. 
 

Haridus, noorsootöö, lapsed 

 Puka Lasteaed ja kool võiks korda saada 

 Tõsta Otepää Gümnaasiumi taset nii, et kohalikud lapsed tahaksid keskharidust kodukohas omandada. 

 Lasteaias kui tehakse remont väljas peaks ka teisel korrusel kõik ruumida saama uued linoleumid ja ilusad värvitud 
seinad. See peaks olema kõik sellise remondi tegemise sees. Kus olid lubatud kolimisinimesed, kui lasteaeda koliti. 
Polnud kedagi vallast, kuigi vallavanem koosolekul suure suuga lubas ja teda ennast polnud ka kolimas. Kõik tegid 
ära lapsevanemad ja otsisid kohti. Häbi vallavanemale!! Lasteaia õueala vajab korrastamist. 

 Noortele pole piisavalt tegevusi. 

 Lapsed on meie tulevik ja tuleks muuta alusharidus põnevaks ja keskkond vastavusse. Lastele tuleks pakkuda 
haridust kodukoha lähedal et neil poleks vaja muretseda muu kui ainult õppimise pärast. 

 Koolide reform, liiga palju koole 

 Noortel ei ole Otepääl midagi teha. 
 

Poliitika, valla juhtimine 

 Tuleb kokkuleppida, mida me tahame miinimum100 aasta pärast mitte 20 aasta pärast. Selleks, et aru saada mida 
20 aasta perspektiivis teha ei pea eriline ajugeenius olema. Tundub siiski et ei suudeta poole aasta kaupa isegi asju 
teha mis sest, et lehekülgede kaupa arengukavasid on ees 

 Suurim probleem on mittetoimiv, vahetuv vallavalitsus. 

 Lõpetada poliitilised võitlused, üksteisele nn. ära tegemine ja teha sisulist tööd valla arendamiseks. 

 Rahu majja 

 Raidal-Barkala-Tamberg? 

 Vallavanem! Piinlik lihtsalt... 

 Vallavalitsuses igasugused vassimised 

 Vallajuhtide pidev valetamine ja ahnus rikuvad jätkuvalt Otepää mainet. Teatud ärimehed on seadustest 
kõrgemal. 

 Vähem võimuvõitlust 

 Võimuvõitlus 

 Vallavalitsuse võimuvõitlus 

 Pidevad intriigid volikogus 

 Poliitiline võitlus, mis on tavainimesele väga ebameeldiv. Kahjuks on "tüüri" juures jätkuvalt inimesed, kes on 
väljas omakasu peale. 

 Poliitiline kraaklus on üsna tüütu. Ehk aitab juba. 

 Pidev võimuvõitlus, mis pärsib tegelike probleemide lahendamisi. Ka oskus saada täiendavaid ressursse erinevate 
projektide, programmide jms. abil. 

 Mul on piinlik, kui ajakirjanikud nagu muuseas ütlevad võimu võitluse peale: ah, see on Otepää (tõsi, mõni aasta 
tagasi raadiost kuuldud). Nüüd valisingi kogukonnad, lootsin, et tsirkus lõpeb, kus sa sellega. Asi läks veel 
vastikumaks. Ärge öelge, et ajakirjandus, kus suitsu, seal tuld-kuidas see oligi, see peab välja nägema ka nagu 
part. Ma olen kindel, et noortel oleks kindlasti palju soove. 

 Jätke vallavolikogu tasandil see üksteise poriga loopimine. Enne uurige välja, kuidas asjalood on. Kui on kindlaid ja 
kohtus vettpidavaid tõendeid, siis avalikustage. Piinlik on öelda, et elan Otepää vallas ja kuulda vastuseks 
paljutähendavat: "Aaaaa, Otepääl...." 

 See teema kordub valimistelt valimisteni - Otepää vajaks südametunnistusega juhte, kelle jaoks on oluline 
piirkonna arendamine, mitte personaalse rahakotisisu ega tagumiku kindlustamine. Kahjuks Eesti haldussüsteem 
seda ei võimalda, aga ehk oleks siinkohal abiks südametunnistusega managementi palkamine kelle töösse 
volikogu sekkuda ei saaks. 

 Korruptsioon, "käsi peseb kätt" mentaliteet. 

 Korruptsioon minema, võõrad inimesed minema, kasutage rohkem oma inimesi. 

 Võrdse kohtlemise rakendamine! 

 Segadus seoses valdade liitmisega. 

 Kõiki teemasid peaks vaatama eraldi ,mitte suure Otepää linna põhiselt. 

 Vallas tuleks paremini ühte liita endiste ja uute kogukondade inimesed, et tekiks ühise valla tunne. Selleks oleks 
vaja luua võimalikult palju valdkondlikke ülevallalisi võrgustikke, et inimesed saaks suhelda ja koostööd teha. 

 Soovin vallale elanike probleemidega tegelevat, arukat ja mõistvat vallavalitsust. 
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 Valla asutuste ametnike tegevuse üle võiks olla rohkem kontrolli, kindlasti on Otepääl kindlasti kord rohkem 
paigas kui ääremaadel. Tundub, et kõigil on palju tööd ja kiire ja töötajaid ka kole vähe, aga kuhu siis kiire on, 
seda ei ole üldse märgata. 

 Kohe saaks lahendada ühe suure ebavõrdse kohtlemise. Eestis on riiklikult kokku lepitud, milliste pühade eel on 
lühendatud tööpäevad. Vallavalitsus ei ole riik riigis ja peaks töötama täpselt samadel alustel nagu ülejäänud 
Otepää valla elanikud. See suur tundide lühendamine on läinud juba üle piiri, sest nüüd ei tulda jaanipäeva eel 
isegi mitte lühemalt tööle vaid vallamaja on kinni terve päev! 

 Lõpetada pättide ja joodikute austamine valla juhtkonna poolt. Tunda rohkem huvi maal elavate inimeste eluolu 
vastu 

 Suhtlus elanikega ja avatud sõbralik juhtimine ning kohalike elanike kaasamine sporti ja neile sportimise 
võimaluste loomine. 

 Kogukonna kaasamine olulistes küsimustes. Viimaseks näiteks on ootamatu lageraie Otepää linnamäel. 

 Tuleks rohkem panustada 3. sektori tegevusse (palju ideid / ettepanekuid on viimastes valimisprogrammides, mis 
on leitavad ka kohaliku väljaande arhiivist. Tasub panna kõrvuti toonased lubadused ja praeguseks tehtu). Samas: 
kas on tehtud statistikat / võrreldud: kui palju on vallal pakkuda / võimaldada sotsiaalkortereid vajadusel ja kui 
palju on neid, kes seda teenust praegu / tulevikus vajavad? Millised on nende korterite asukohad ja kui lihtne / 
keeruline on selles kohas toime tulla / seadusi täita / 3. sektori tegevuses osaleda, kui isiklikud võimalused on 
piiratud (ei pea silmas ainult rahalisi piiranguid) ja igal hetkel kedagi kõrval ei ole? Kui palju on näiteks vallas 
töötuid / neid, keda puudutab isiklikult "töövõimereform"? Kui neil seisab ees nn. "Töötukassa kadalipp", siis kui 
palju ja kuidas vald neid selles toetab? Kui palju on vallas nn. "sotsiaalseid" töökohti? Kuidas on vald omalt poolt 
kaasa aidanud eraettevõtluse arengule / soodustamisele? 

 Otepääle oluliste otsuste juures on määravaks ärihuvid, mitte kodanike (perspektiivne) heaolu. Arenenud 
maailmas on kogukonna elu suunamisel inimkesksus ja erinevad kodanikualgatused kesksel kohal. Sellega 
arvestamine tagab efektiivse koostoimimise poliitika-ettevõtlus-inimene skaalal.  

 Probleem on ka see ilmselt et see küsitlus ei ole kohustuslik :-) 
  
Info, maine 

 Otepää Teataja ei peaks olema ainus koht, kust infot saada, infovoldikud võiksid valla elanikele olla, et kelle poole 
pöörduda, kui on sotsiaalsed probleemid või missugused on vallaelanike eelised, kui elatakse Otepää vallas või 
mida vald teeb töötute abistamiseks või osalise tööajaga, puuetega inimeste abistamiseks. Kes aitab, kui inimene 
on mures! Või kus väljendada tänu ja rahulolu. Siiski kõik inimesed ei käi internetis ja ei pruugi leida õiget infot. 
Info võiks tulla kodanikeni nii, et seda ei pea otsima. Valla elanikud tunneksid, et nad on vallas olulised, olgugi, et 
keskus on kilomeetreid kaugemal. 

 Otepää Teataja on ainult vallale 

 Koduleht korda teha (http --> https) 

 Piirkonna maine ja suhtumine (nii endasse kui külalistesse) 

 Positiivse maine kujundamine. Veel rohkem tuua esile saavutusi, mitmekesiseid võimalusi, promoda kui head 
elukeskkonda ja kokkuhoidvat kogukonda, et kodanikud oleksid uhked koduvallas elamise üle. 
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Küsimus: Mida uut võiks Otepääle luua või teha? 
 
Spordi-turismi atraktsioonid 

 Parafiinist sisse uisuväli, nagu Võhmas, igati kohane talvepealinnale. 

 Aastaringne suusamägi 

 Suusatunneli idee tundus päris asjalik ja teostatav 

 Nõuni algkooli kinnistu väljaehitamine kaasaegseks vabaaja veetmise kohaks. 

 Otepää vald turismipiirkonnana vajab rohkem aktiivse tegevuse võimalusi, aktraktsioone. Miks mitte näiteks 
sportlikule meelelahutusele orienteeritud sisesuusahall Sihvale. 

 Midagi sellist, mis annaks põhjuse kohalikel piirkonna üle uhke olla ja külalistel vajaduse siis aastaringselt tulla 
(näiteks suusatunnel, elujõuline turismivõrgustik erinevate motiveeritud teenusepakkujate ja korralike 
infomaterjalidega) 

 Otepää linnamäel võiks taasehitada linnuse, see tooks uusi turiste Otepääle. Linnusesse saaks luua muuseumi, 
vaateplatvormi jne. Talved jäävad pehmemaks ja väga raske saab olema suusavõistlusi korraldada, seega on vaja 
leida uusi turismiatraktsioone, millega Otepääle inimesi meelitada. 

 Linnamäe vaateplatform ja kohvik ning muuseuminurgake. 

 Uuendada Pühajärve saunakeskust 

 Arendada spa vm veekeskus, Pühajärve on siiski ,,lahja", et meelitada siia ka perekondi 

 Teemaparke mis tutvustaksid kohalikku ajaloolist piirkonda ja tänapäeva . Võiks välja tuua erinevate piirkondade 
väärtused . 

 Koolituskeskus 

 SPAsid juurde 

 Korralik spa 

 Enam erinevaid kunstivorme linnaruumi-  skulptuur, kiiksuga taiesed jms; valla/linnaarhitekti töökoha loomine ja 
planeerimisse kaasamine... 

 Otepää on eelkõige puhkuse ja turismipiirkond. Tuntud aga just talvel. Ehk oleks võimalik suusamägedele leida 
mingit laadi rakendust ka suvel- nii Munamägi kui Kuutsemägi on üsnagi suured, kas ei annaks ka otepää kanti 
rajada midagi taolist nagu Lätis Sigulda seikluspark, mis peaks olema oma radade ja atraktsioonidega baltikumi 
suurim. Meil on küll Neljakasemäel oma seiklusrada kuid midagi sellist mis tagaks tuntuse ka väljaspool ? Samuti 
võiks taastada vaateratta nagu kunagi pühajärvel praeguse GMP hotelli juures üleval mäel asus. Vaated on meil 
vägagi ilusad, praegu saab neid aga näha vaid droonilt pilte ja videoid klõpsides. 

 Paremini tähistatud ja hooldatud liikumisrajad, ühendused majutusasutuste vahel nii suvel kui talvel. Pühajärve-
Marguse-Tehvandi-Veski Madsa-Kääriku-Piiri Pühajärve-Annimatsi-Madsa Tehvandi-Munamägi-Vidrike 
Matkaradade, suusarade, rattamatka teede kaardid 

 Koostöö Otepää Looduspargiga: taastada/ehitada vaatetornid ja teed sinna pääsemiseks Otepää piirkonna kauni 
looduse nautimiseks.  

 Me peaks kaardistama vallale üliolulised loodus- ja kultuuriväärtused ja mõtlema, kuis neid hoida. Mõnikord võib 
olla küsimus arendamises, teine kord hoopiski arendamise ära hoidmises. Turismi edendamiseks tuleks siinsed 
väärtused paremini esile tuua. Selleks on tarvilik kasutada oma ala professionaale - tellida korralikud pildid 
fotograafidelt, head tekstid kogenud kirjutajatelt. 

 Erakapitali koostöö baasil ja vajadusel avaliku administratiivse toe (projektijuhtimise osas näiteks) maailma 
suurim Saunamaailma loomine looduslikult kaunis kohas, kus oleks esindatud looduse keskel kõike maailmas 
esinevad saunaliigid (ambitsioon) koos oma lugude ja tradistioonidega. Oleks hea täiendus hooajalisuse 
vähendamiseks, eristuks tradistioonilisetst spaadest ja maailmas väga tugevaid konkurente pole hetkel. 
Saunamaraton on loonud hea baasi selle idee tarbeks. Võiks toimida ka teaduskeskuse osana, kus uuritakse 
erinevate saunade mõju tervisele jne. Berliini maailma suurima sisetroopika keskuse näietle võib öelda et sisuliselt 
toimib see ennekõike hotellide täituvuse tagajana.  

 Tihedam praktiline koostöö Tartuga (nt Tartu lennuvälja toimimise toetamine- lisades oma väikse panuse Tartu 
antavale toetusele, mille saaja hanke tulemusel oli Finnair parema lennuühenduse tagamiseks)  

 Otepää imagoraamat/album külalistele kinkimiseks: pilkupüüdev, värviline, kvaliteetsel paberil, humoorikas.  

 Otepääl puudub busside parkla. Turistidel pole siin midagi teha 

 Otepääl puudub bussidele koht, kus peatuda. Turistid sõidavad mööda. Milleks on suletud vastu linnamäge parkla. 

 
Üritused 

 Võiks olla nt. rohkem laatasid (praegu on 4 laata aastas), osa neist ruumis sees (talvel), rohkem vabaõhukontserte 
/ etendusi (mitte ainult privaatkohtades / küla keskustes). 

 Võiks Pühajärve lauluväljaku täies ulatuses uuesti renoveerida ja kasutada seda mitte ainult festivalide 
korraldamisel. 
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 Otepääl on palju üritusi, mille teenindamisel võiks eelistada kohalike abikäsi läbi mille elavdada ettevõtlikust kogu 
vallas. 

 Farsi festival 

 
Lapsed, noored, haridus 

 Kuulutada see noorte linnaks ja teha kõik otsused sellest lähtuvalt. 

 Näiteks mudilastele mõeldud sportlik-mängulisi seiklusradasid loodusesse :), miks mitte väike ajaloolinnak 
Linnamäeorgu ja Linnamäele (oli ju juba aastaid tagasi sellisest unistatud). Plaanitava suure neljakandilise 
purskkaevu asemel võiks tulla pigem sarnane Tartu raekojaplatsil olevaga ja kujudeks mõni Otepääga seotud 
tegelane pisut humoorikas võtmes. Ehk pole veel hilja sellele mõelda. Kindlasti ei tohiks uue lasteaia plaane kuskile 
sahtlite tagumistesse nurkadesse tolmuma panna! Praegu nn renoveeritav (tundub, et tehakse pisut Potjomkini 
küla, aga enne lõpptulemi lahenduse nägemist ei saa ju öelda) lasteaed ei lahenda raasukestki ruumipuudust, mis 
momendi suurim valupunkt. Noored, kes siia elama jääksid, tuleksid - ootavad kindlasti oma laste jaoks häid 
kasvamisvõimalusi ja seda ka lasteaedade ja koolide näol! 

 Noortele ja lastele vabaaja tegevusi suvisel ajal. 

 Laste mänguväljak 

 Vabaaja veetmiskeskus igas vanuses lastele 

 Lastele jalgpalliväljak ja mänguväljak (Sangaste) 

 Korralik mänguväljak väikelastele. Hetkel tuleb saata lastega olevad külalised Käärikule aega veetma (seal on 
väikelastele sobiv mänguväljak) 

 Suur ning mitmefunktionaalne lastemänguväljak.  

 Laste mängutuba-suurem ja uhkem 

 Võiks olla rohkem lastele suunatuid parki, toredaid välikohvikuid, kaasaegsem ujula . 

 Puka alevikku kaasaegne kool 

 Ehitada uus ja kaasaegne Puka Lasteaed 

 Visiooniga gümnaasiumi juht(ja -kond), kes suudab selle kooli mülkast välja tõmmata.  

 
Maastiku hooldus, heakord, turvalisus 

 Linna veesilmad atraktiivseks!  

 Peaks kuplite pügamiseks arendama lambakasvatust 

 Kohalike järvede rannad peaksid olema hooldatud ( Kärnjärv, Kaarna) 

 Otepää väravad korda - Nõuni/Sihva. 

 Kesklinna katlamaja piirkond aktiivsesse kaustusse. Olemasolev katlamaja tuleb viia Techne töökoja juurde ning 
kesklinna katlamaja ala saaks muuta mõnusaks vabaaja veetmise kohaks. 

 Otsustada seniste "tondilosside" saatus ja teha kõik selleks, et seal juures ei peaks enam "ilutsema" sildid 
"VIIBIMINE OMAL VASTUTUSEL", s.t. anda neile "uus elu" või siis lammutada ja luua selle asemel midagi vajalikku 
kohalike elanikega kokkuleppel. 

 Linnapilti tuleks kaasajastada, kesklinn tõesti korda teha. Kesklinn, ka peale kommunikatsioonide remonti tehtud 
taastustöid on lihtsalt KOLE 

 Pühajärve tee mõlemal pool võiks olla hooldatud, kena parkmets kus teostatakse hooldusraiet mitte lageraiet. 

 Keskväljakule võiks istutada jõulukuuse, et ei peaks asjatult maha saagima iga aasta kaunist kuuske. Lisaks tuleks 
see ka rahaliselt soodsam ja on keskkonna- sõbralikum.  

 Pidada silmas rohkem kohalikku elanikkonda ning proovida linna keskkonda nende jaoks atraktiivseks muuta. Kui 
inimestel on linnaruumis meeldiv olla, tahavad nad seal rohkem aega veeta ning see on kasulik ümbritsevatele 
äridele. Kavandatav Otepää keskväljak peaks olema kaasaegseid linnateooriaid silmas pidades lahendatud. 
Praeguse visiooni juures on linnaruumi loodav lisandväärtus minimaalne, kuid võimalus oleks erinevate osapoolte 
ning ekspertide kaasamisel tohutu. Märksõnaks nn kaasav planeerimine ja aktiivsete elanike kompetentsi 
kasutamine. 

 Vajalik on puhkepinkide ning prügikastide olemasolu. 

 Koerte mänguväljaku. 

 Ujumiskohta, jõgi on ohtlik (Sangaste) 

 Otepääle on vaja paari ""lamavat politseiniku"". Üks Munamäe tänavale (kui tulla Tehvandi tänavalt, siis sinise 
suure maja juurde). Suurtes majades elab palju väikseid lapsi, kes lähevad ühest kohast üle tee (sissetallatud rada, 
mis läheb koolistaadionile), et kooli minna. Samas need lapsevanemad, kes oma lapse viisid autoga kooli, sõidavad 
seda tn. mööda ära ja vahel kiirustades. "Lamav politseinik" ei laseks gaasipedaali liigselt vajutada. Teine koht on 
tulevase Tervisekeskuse ees- inimesed ületavad tänavat lähtuvalt autost või kõnniteest. Elanikkond vananeb ja 
oleks ohutum kui autod sõidaksid seal vaiksemalt. Kunagi oli tulevase Tervisekeskuse ees vöötrada, aga kui avati 
pank (praegu on seal südameapteek), siis vöötrada viidi rahale lähemale. 
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 Puudub traum punkt.  
 

Ettevõtlus, töökohad 

 Keskkonda sobivaid ettevõtteid, töökohti 

 Soodustada ettevõtlust. Alati ei pea tegema midagi uut, vaid olemasolevat tuleb teha paremini.  

 Mõne Konsumi asemele võiks luua nt Selveri, et normaalset toitu osta 

 Otepää tuleb iga hinna eest saada TELEPORT piirkonnana kaardile nagu Tartu juba on 
https://teleport.org/cities/tartu/  

 Luua uusi töökohti (3x) 

 Uued töökohad, tuua noored linna tagasi 

 Kiire internet, et kaugtööd tegevad inimesed saaksid kaaluda just Otepääd oma elukohana. Tooks ehk veidi noori 
inimesi siia. 

 Kui eesmärk on linna muuta rikkamaks, et muuta rikkamaks linna elanikud, siis tuleks ehk luua 
erimajanduspiirkond soodsate (maksu)tingimustega ettevõtete jaoks. 

 Rohkem tööstust 

 Luua uusi töökohti koos arendajatega. Kas või teha uutele tulijatele mingeid soodustusi mingi aja jooksul. 

 Igapäevateenused: LHV panga sularahaautomaat, kingsepp, pangabuss.  

 Pisikesi kohvikuid ja poekesi võiks olla rohkem. Et inimesi oleks linnas ka pärast tööpäeva lõppu, sest on 
meelelahutust pakkuda. 

 Võiks olla kesklinnas söögikoht kus toidu hind oleks vastavuses toidu kvaliteediga .Praegu minu arvamuse kohaselt 
on selleks ainult Edgari trahter. 

 
Kergliiklusteede võrgustik 

 Jalgrattatee Nõuni suunal 

 Kergliiklusteid juurde, nt Nõuni-Otepää kergliiklustee. 

 Otepääle võiks Nõunist, Kirikukülast (Palupera teed pidi) ja Vana-Otepäält tulla kergliiklusteed, et Otepäält kui 
keskusesse oleks ka kergliiklusvahenditega parem ja ohutum ligipääs. 

 Rattateede võrgustiku võiks suurendada Kanepi poole. 

 Sangaste-Otepää kergliikustee 

 Kergliiklustee Tartusse 

 Puka alevikku kergliiklusteed. Ja mitte musta kattega kergliiklusteed, vaid kvaliteetse kattega. 
 
Huvitegevus 

 Kino (4x) 

 Kunstistuudio kõigile. Näitusepind kaasaegse kunstimaailma tutvustamiseks. 

 Uusi ringe kultuurikeskusesse,  

 Uusi ja huvitavaid tegevusringe tuleks Otepääle tuua. 

 Tutvustada kohalikke talente - sportlasi, muusikuid 

 
Sotsiaal, eakad 

 Kodu vanuritele 

 Linnaliini Aedlinna ja Otepää vahel mõeldes vanematele inimestele. 

 Sots osakond võiks olla vallamajas alumisel korrusel ja nende töö jätab soovida kuna liikumispuudega ei pääse 
treppidest ja helistades juhatajale oma soovist jääb temapoolt lubadus ainult lubaduseks. 
 

Elamumajandus 

 Kaasaegsed minimajadega nn nutikülade arendused või ka linnalised kaasaegsete kontoripindade arendused 
(sulanduvad loodusesse) et rentida või päriseks osta minimajasid/elamuid nii arendavatele ITK sektori ettevõtetele 
kogu maialams (eeldab ka võimekust võtta koolitada ja kasvatada võõrkeelseid lapsi- haridusvõrgus ja häid 
ühendusi lennujaamadega)  

 Vallal võiks olla sellised ridaelamu tüüpi majad, mida saab näiteks kuni 10 aastat soodsalt üürida ja siis võimalus 
üürnikul ära osta või leida uus elamispind. Loodetavasti siis enam pere ära ei koli ja on võimeline endale kinnisvara 
soetama. Tööd meil ju on, aga üüri hinnad ja palgad ei ole tasakaalus. 

 Linn võiks osta eraisikutelt tühjalt seisvad kortereid ja neid välja üürida 
 
Juhtimine 

 Otepääl on vaja visooni min 100 aastaks, mida aktsepteerivad kõik vallakodanikud ja ka Eesti riik 
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 Viia läbi konkreetne analüüs vajaduste/ võimaluste kohta sektorite kaupa ja sealt valida välja teemad, mida 
prioriteetselt arendada. Tehke uus küsitlus ka inimeste soovide kohta, kes ei ole püsielanikud aga külastavad 
Otepääd regulaarselt (tuues siia suuremal või vähemal määras ressusse - ostes kinnisvara, külastades regulaarselt 
puhke ja spordikeskusi jms). Mittepüsielanike kaasamine võib olla lisavõimalus kogu Otepääle. 

 Alati ei pea midagi uut tegema, aga seda mida tehakse tuleb teha hästi. Teha oskavad paljud, aga katsu ka oma 
toodet või teenust hästi müüa - tundub, et müügi ja reklaami pool on kuidagi soiku jäänud 

 Veebipõhine Otepää valla aastaraamat - iga-aastane kokkuvõte olulistest sündmustest ja tegusatest inimestest." 

 Komisjonidele eraldi koduleht (näiteks otepaa.org) ja kodulehele otepaa.ee normaalsed e-teenused (KOVMEN 
lisamoodul) 

 Linn vallast lahutada. Ei ole sellist juhti, kes saaks kahesuunalist tegevust juhtida. 

 Au- ja moraalitundega juhid vallale 

 Kogukondllike algatuste ja kogukondliku võrgustumise igakülgne - poliitikavaba - ülemäärase bürokraatiata 
toetamine . 

 Olemasolevalt peaks hindama, et kas tegu tootva linnaga või mõtleva linnaga, kas kiire tegutseva linnaga või 
puhkust nautiva linnaga. 
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