
KULTUUR TÄHTAEG VASTUTAJA STAATUS MÄRKUSED / ETTEPANEKUD

1.1. Otepää Kultuurivaldkonna Arengukava koostamine 2012 II pool

valla kultuurijuht; 

arendusnõunik OOTEL Muuta tähtaega: 2013

1.2.

Rakenduskava väljatöötamine raamatukogude 

multifunktsionaalseks muutmiseks 2012 I pool

raamatukogude 

juhatajad; 

arendusnõunik OOTEL Muuta tähtaega: 2013

2 Otepää valla raamatukogude rekonstrueerimine puudub vallavalitsus OOTEL

2.1. Otepää Linnaraamatukogu rekonstrueerimine puudub vallavalitsus OOTEL

2.2. Pühajärve raamatukogu rekonstrueerimine puudub vallavalitsus OOTEL

3.1.

Kultuurisündmuste toimumiseks sobilike kohtade 

kaardistamine 2012 I pool

valla kultuurijuht; 

arendusnõunik TÖÖS

pidev protsess; asendada 

tähtaeg: 2013-2020

3.2.

Kultuurisündmuste toimumiseks sobilike kohtade 

korrastamine puudub vallavalitsus TÖÖS

Kultuurimaja rekonstrueerimine puudub vallavalitsus OOTEL asendada tähtaeg: 2013-2020

Pühajärve pargi vabaõhulava rekonstrueerimine ja 

puhkeala arendamine puudub vallavalitsus OOTEL asendada tähtaeg: 2013-2016

Kultuurimaja pargiala projekteerimine ja 

väljaehitamine vabaõhukontserdite paigaks puudub vallavalitsus OOTEL

Külade seltsimajade korrastamine puudub külaseltsid; vallavalitsus TÖÖS

Kappermäe Seltsi maja valmis 

2012

Eesti Lipu Muuseumi loomine 2014 I pool vallavalitsus TÖÖS muuta tähtaeg: 2012-2014

Kultuurialal tegutsevate seltside ja MTÜ-de 

tegevuse jätkuv toetamine puudub vallavalitsus TÖÖS

Toetus kultuuriseltsidele 12047 

euri

3.3. Kirikute ja kirikute ümbruste korrastamine puudub vallavalitsus OOTEL

OTEPÄÄ VALLA ARENGUKAVA TÄITMISE ARUANNE 2012 NING MUUDATUSETTEPANEKUD



3.4. Kirikukontserdite korraldamine puudub vallavalitsus TÖÖS

nt.mais-1; juunis-2; juuli-3; 

augustis-2 kontserti

Võimaluste loomine kirikutes ürituste 

korraldamiseks (tehniline baas, kütteprobleemid 

jne) puudub vallavalitsus OOTEL

3.5.

Kalmistute korrastamine ja laiendamine; 

kalmistukaartide koostamine puudub kogudused; vallavalitsus OOTEL

3.6.

Otepääga seotud kuulsate inimeste kaardistamine 

ja rakendamine kultuuriturismis 2011 II pool - 2020

valla kultuurijuht; 

arendusnõunik TÖÖS

3.7.

Otepää kultuurikalendri info liikumise 

kindlustamine 2011 II pool - 2020

valla kultuurijuht; 

kommunikatsioonijuht TÖÖS

Info liigub kultuurisündmuste 

korraldajatelt valla 

kommunikatsioonijuhile, kes 

haldab valla kodulehel 

kultuurikalendrit

3.8. Traditsiooniliste sündmuste jätkamine 2011 I pool - 2020

valla kultuurijuht; 

vallavalitsus TÖÖS

Aastaringsete kultuuriliste sündmuste korraldamine puudub

valla kultuurijuht; 

vallavalitsus TÖÖS

eelarves on eraldatud 40000 

euri aastas

Talvepealinna projekti arendamine puudub

valla kultuurijuht; 

vallavalitsus TÖÖS

eelarves on eraldatud 4100 

euri aastas

3.9. Kultuuritegelaste ümarlaua kokkukutsumine 2011 II pool

valla kultuurijuht; valla 

arendusnõunik TÖÖS

pidev protsess; asendada 

tähtaeg: 2011 II pool- 2020

3.10.

Kultuuri- ja loomeinimeste kutsumine Otepääle, 

selleks vastava keskkonna loomine puudub

valla kultuurijuht; 

vallavalitsus TÖÖS

SPORT



1 Laste- ja noortespordi sihipärane arendamine 2011 I pool - 2020

abivallavanem; 

spordiklubide juhid TÖÖS

muuta vastutajaks sporditöö 

spetsialist (abivallavanema 

asemel); eelarves on eraldatud 

laste- ja noortespordile 40000 

euri

2 Toetada Otepääl toimuvaid rahvusvahelisi võistlusi 2011 I pool - 2020 vallavalitsus TÖÖS

3

Toetada Otepääl suurürituste korraldamiseks 

vajaliku taristu väljaehitamist puudub vallavalitsus OOTEL

4 Koostada Otepää Spordivaldkonna Arengukava 2012 I pool

abivallavanem; 

spordiklubide juhid; valla 

arendusnõunik OOTEL

Muuta tähtaega 2013; 

vastutaja sporditöö spetsialist 

(abivallavanema asemel)

5,1

Toetada Otepääl toimuvaid rahva- ja 

tervisespordipäevade läbiviimist 2011 - 2020 vallavalitsus TÖÖS

5,2

Koostada Otepää spordirajatiste nimekiri koos 

olukorra hinnangute ning parandus-

/korrastustööde maksumuse ning korrastamise 

ajakavaga 2012 I pool

abivallavanem; 

spordiklubide juhid; valla 

arendusnõunik TÖÖS

Muuta tähtaega 2013; 

vastutaja sporditöö spetsialist 

(abivallavanema asemel)

5.2.1.

Mängu- ja spordiväljakute rekonstrueerimine ja 

uute ehitamine puudub vallavalitsus TÖÖS

Skatepargi väljaarendamine puudub vallavalitsus TÖÖS avati 8.sept.2012

Palupera teeäärse korvpalliväljaku 

rekonstrueerimine puudub vallavalitsus OOTEL

muuta: Palupera teeäärse 

spordiväljaku väljaarendamine

Apteekrimäe arendamine puudub vallavalitsus TÖÖS

Väikese-Munamäe arendamine puudub vallavalitsus OOTEL

Kuutsemäe suusakeskuse arendamine puudub vallavalitsus OOTEL

5.2.2.

Liikumisrajad / kergliiklusteed - arendamine ja 

korrastamine puudub vallavalitsus TÖÖS

Golfi arendamine Otepääl puudub vallavalitsus OOTEL



Spordihoone tegevusvõimaluste mitmekesistamine puudub

spordihoone juhataja; 

vallavalitsus TÖÖS

Kääriku spordibaasi arendamise toetamine vastavalt 

spordibaasi arengukavale, sh puudub

Kääriku spordibaasi 

juhataja; vallavalitsus OOTEL

asendada Kääriku spordibaasi 

juhataja SA Tehvandi 

Spordikeskuse juhatajaga

Kääriku kergejõustikustaadioni rekonstrueerimine puudub

Kääriku spordibaasi 

juhataja; vallavalitsus OOTEL

asendada Kääriku spordibaasi 

juhataja SA Tehvandi 

Spordikeskuse juhatajaga

SA Tehvandi Spordikeskuse arendamise toetamine 

vastavalt keskuse  arengukavale puudub

SA Tehvandi 

Spordikeskus juhataja; 

vallavalitsus TÖÖS

5.2.3. Avalike spordirajatiste korrashoid ja arendamine 2011 I pool - 2020 vallavalitsus TÖÖS

vallavalitsus hooldab avalikke 

spordirajatisi 13450 euri eest 

aastas

6.3.

Soodustada erinevate spordiorganisatsioonide 

koostöös toimuvaid rahvaspordisündmusi Otepääl 2011 I pool - 2020

abivallavanem; 

spordiklubide juhid TÖÖS

muuta vastutajaks sporditöö 

spetsialist (abivallavanema 

asemel)

Traditsiooniliste spordisündmuste korraldamine 2011 I pool - 2020

abivallavanem; 

spordiklubide juhid TÖÖS

muuta vastutajaks sporditöö 

spetsialist (abivallavanema 

asemel); eelarves on eraldatud 

traditsiooniliste 

spordisündmuste 

korraldamiseks 4484 euri

KODANIKUÜHSKOND

1.1. Külade arengu kavandamisele kaasa aitamine 2012 II pool

külavanemad; valla 

arendusnõunik TÖÖS muuta tähtaeg: puudub

1.2.

Koostatakse ja rakendatakse kava kolmanda 

sektori aktiveerimiseks 2012 II pool

valla arendusnõunik; 

seltsingute juhid; 

külavanemad OOTEL muuta tähtaeg: 2013



1.2.1.

Toimuvad rahastustaotluste koostamise alased 

koolitused erinevatele seltsidele puudub vallavalitsus TÖÖS

1.3.

On koostatud külavanemate meililist ning seltside 

meililist, mille kaudu liigub informatsioon valla ja 

seltside vahel 2011 II pool

valla 

kommunikatsioonijuht TÖÖS

Koostatud on külavanemate 

meililist

1.4.

Külavanemate tegevuste aktiveerimine, 

koostöövõimaluste loomine, ümarlaua algatamine 2011 I pool

valla arendusnõunik; 

külavanemad TÖÖS muuta tähtaeg: puudub

Külakeskuste arendamine puudub

vallavalitsus; 

külavanemad TÖÖS

1.5.

Koostada vallavolikogu määrus külavanemate 

poolt vallalt rahastuse taotlemiseks 2011 I pool

valla arendusnõunik; 

vallasekretär; 

külavanemad TÖÖS muuta tähtaeg: 2013

2

Kortermajadest on saadud aktiivsemad elanikud 

ümarlaua taha / regulaarselt toimuvad 

korteriühistute ümarlauad 2011 II pool

valla arendusnõunik; 

korteriühistute juhatajad TÖÖS

Läbiviidud projekt 2011-2012 

kevad

3.1.

Otepääl toimuvad avalikud arutelud kaks korda 

aastas 2011 - 2020

vallavalitsus; valla 

arendusnõunik; valla 

kommunikatsioonijuht TÖÖS

3.2.

Otepää valla kodulehele seatakse üles võimalus 

esitada taotlusi ja avaldusi interneti teel 2011 II pool abivallavanem OOTEL muuta tähtaeg: 2013

Valla kodulehe uuendamine 2011 - 2020

abivallavanem 

(ülesehitus); valla 

kommunikatsioonijuht 

(sisu) TÖÖS

E-vallavalitsuse ja e-volikogu loomine puudub abivallavanem OOTEL

3.3. Aili Miks ettepanek

NOORSOOTÖÖ



1. Koostada Otepää Noorsootöö Arengukava 2011 I pool

Noortekeskuse juhataja; 

valla arendusnõunik; 

noorte aktiivgrupp TÖÖS muuta tähtaeg: 2013

Noortekeskuse tegevuse toetamine 2012-2020 vallavalitsus TÖÖS

2.1.

Otsida Otepääl Noortekeskuseks sobilik koht, mis 

meeldib ka noortele 2012 I pool

vallavalitsus; 

noortekeskuse juhataja; 

noorte aktiivgrupp TEHTUD

Ettepanek jätta arengukavast 

välja

2.2.

Kaasata Noortekeskuse loomisesse ka noored ise 

(ehitus-, taotlus-)projekti koostamisest alates 2012 II pool

vallavalitsus; 

noortekeskuse juhataja; 

noorte aktiivgrupp TÖÖS

Ettepanek jätta arengukavast 

välja

Noortekeskuse rekonstrueerimisprojekti 

koostamine puudub vallavalitsus TÖÖS

Ettepanek jätta arengukavast 

välja

2.3. Otepää Noortekeskuse rajamine puudub vallavalitsus TÖÖS

3.1.

Panna aktiivsematest noortest kokku 

initsiatiivgrupp, kelleni liigub info vallavalitsusest, 

Partnerluskogust ning külavanematelt 2011 I pool

Noortekeskuse juhataja; 

noorte aktiivgrupp TEHTUD

Noortevolikogu on 

moodustatud

3.2.

Koolitada ja julgustada aktiivsemaid noori ise 

taotlusi koostama ja esitama puudub vallavalitsus TÖÖS

4.1.

Pakkuda oma valla noortele nt stipendiume, 

praktikakohti, töövarjupäev, tööbörs jne, et neil 

säiliks side kodukohaga / valla poolt jagatav 

tunnustus "Ettevõtlik noor" puudub vallavalitsus OOTEL

TURISM

1.1.

Otepää turundamine ärikohtumiste, töö-koos-

puhkusega ja firmaürituste läbiviimise kohana 2012 I pool

SA Otepää Turism 

juhataja; valla 

arendusnõunik TÖÖS

Otepää turundamise 

koolitused on käimas; muuta 

tähtaeg: 2013

1.2.

Töötada välja ja rakendada meetmed turismi 

hooajalisuse vähendamiseks puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus OOTEL



1.3.

Mitmepäevaste või mitmel päeval järjest 

toimuvate sündmuste organiseerimine ja/või 

toetamine puudub

valla kultuurijuht; 

vallavalitsus TEHTUD

Ralli, Pühajärve jaanituli, IBU 

Cup

2.1.

Iga-aastase teeninduskonkursi kriteeriumide 

väljatöötamine puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus OOTEL

2.2. Iga-aastase teeninduskonkursi väljakuulutamine puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus OOTEL

2.3.

Iga-aastase teeninduskonkursi võitja 

väljakuulutamine ja autasustamine puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus OOTEL

3.1.

Madalhooaja eritoodete väljatöötamise 

initsieerimine ja väljatöötamisele kaasa aitamine 2012 II pool

SA Otepää Turism 

juhataja; valla 

arendusnõunik; 

turismiettevõtjate 

ümarlaud OOTEL muuta tähtaega: puudub

3.2.

Turismiettevõtjate ümarlaua kokkukutsumine 

vähemalt kaks korda aastas (sügisel ja kevadel) puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; valla 

arendusnõunik TÖÖS

3.3.

Turismiettevõtete spetsialiseerumisele kaasa 

aitamine puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus OOTEL

3.4.

Ettevõtete turismiteenustele lisandväärtuse loomise 

toetamine puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus OOTEL

4.1. Otepää Turismiarengukava koostamine 2012 I pool

SA Otepää Turism 

juhataja; valla 

arendusnõunik TÖÖS muuta tähtaega: 2013

4.1. Otepää Turismiarengukava rakendamine puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus OOTEL

Linnamäe muinsuskaitseala korrastamine puudub vallavalitsus OOTEL

Turismiviitade kaasajastamine puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus OOTEL

Saaniradade võrgustiku arendamine puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus OOTEL

Järvede ranna-alade arendamine puudub vallavalitsus TÖÖS



Otepää vallas asuvate puhkekeskuste arendamine puudub

puhkekeskuste 

juhatajad; SA Otepää 

Turism juhataja; 

vallavalitsus TÖÖS

4.2. SA Otepää Turism arendamine 2011 - 2020

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus TÖÖS

eelarves on eraldatud SA 

Otepää Turism toetamiseks 

28602 euri aastas

4.3.

Toetada organiseeritud meenete, käsitöö, 

suveniiride müüki turismikeskuste baasil puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus TÖÖS

5.1.

Otepääle iseloomuliku meene / suveniiri 

väljatöötamine ja rakendamine 2012 II pool

SA Otepää Turism 

juhataja; valla 

arendusnõunik OOTEL muuta tähtaega: 2013

5.2.

Otepää mainekujunduse väljatöötamine, sh 

mainekava, imagotrükise ning brändiraamatu 

koostamine puudub vallavalitsus TÖÖS

5.3.

Üleriigiliselt tuntud festivalide toimumisele kaasa 

aitamine puudub

valla kultuurijuht; 

vallavalitsus TÖÖS

5.4.

Turundusprojektide läbiviimine Otepää, kui 

turismikeskuse tuntuse suurendamiseks puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus TÖÖS

5.5.

Võimalike valla turismiobjektide ja muude 

huviväärtuste kaardistamine puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus TÖÖS

5.6.

Turismiobjektide ja muude huviväärsuste ümbruste 

korrastamine puudub

SA Otepää Turism 

juhataja; vallavalitsus TÖÖS

ÕIGUS- JA KORRAKAITSE

1.1. 

Teavitada inimesi naabrusvalvepiirkondade 

tähtsusest 2011 - 2020

valla arendusnõunik; 

vallavalitsus; politsei TÖÖS

1.2. Aidata inimestel rajada naabrusvalvepiirkondi 2011 II pool - 2020

valla arendusnõunik; 

vallavalitsus; politsei TÖÖS

2

Töötada välja ja rakendada abipolitseinike 

motivatsioonisüsteem puudub vallavalitsus; politsei TÖÖS

eelarves on eraldatud 

abipolitseinike toetamiseks 

1590 euri aastas



3. Koostada Otepää kriisireguleerimisplaan 2012 I pool

valla arendusnõunik; 

vallavalitsus TÖÖS muuta tähtaeg: 2013

4.1.

Otepää tiheasustusalade katmine tuletõrje 

veevõtukohtade võrgustikuga puudub vallavalitsus TÖÖS

4.2. Parklate rajamine suurürituste tarbeks puudub vallavalitsus TÖÖS

4.3.

Töötada välja kava Otepää ööklubides parema 

turvalisuse tagamiseks ning rakendada seda 2011 II pool vallavalitsus; politsei TÖÖS

Ettepanek: võtta see punkt 

arengukavast välja

4.4.

Paigaldada Otepää keskusesse parema kvaliteediga 

turvakaamerad 2011 - 2020 vallavalitsus; politsei TÖÖS

eelarves on eraldatud 925 euri 

turvakaamerate hoolduseks/ 

muuta sõnastust: Paigaldada 

Otepää keskusesse 

kvaliteetsed turvakaamerad

4.5.

Töötada välja meetmed ja rakendusmehhanismid 

hulkuvate koerte ja kasside püüdmiseks ja 

paigutamiseks 2011 II pool

valla heakorraspetsialist; 

politsei TEGEMATA

Ettepanek: võtta see punkt 

arengukavast välja

4.6. Jätkata rannavalve teostamist Pühajärve rannas 2011 - 2020 vallavalitsus TÖÖS

eelarves on eraldatud 9587 

euri rannavalve teostamiseks 

Pühajärve rannas/ muuta 

sõnastust jättes tegevuse eest 

ära sõna jätkata

4.7. Pidevalt uuendada valla tänavavalgustust 2011 - 2020 vallavalitsus TÖÖS

Valla tänavavalgustuse uuendamine (sh Kopli tn 

valgustus, kinnistud kuni koolini, Otepää kesklinn, 

aedlinn, 3 faasi) puudub vallavalitsus TÖÖS muuta tähtaega: 2013-2020

MAAELU JA KESKKOND

1. Valla üldplaneeringu kehtestamine 2012 I pool

valla ehitus- ja 

planeerimisameti 

juhataja TÖÖS muuta tähtaega: 2013 I kvartal



Munitsipaaleluruumide renoveerimine 2011 - 2020 vallavalitsus TÖÖS eelarves on ealdatud 6000 euri

Valla arenguks oluliste detail- ja 

teemaplaneeringute koostamine 2011 - 2020

valla ehitus- ja 

planeerimisameti 

juhataja; vallavalitsus TÖÖS

eelarves on eraldatud 15900 

euri aastas

2.1. Valla teehoiukava koostamine 2012 I pool abivallavanem TEHTUD

2.2. Valla teehoiukava rakendamine 2012 - 2020 vallavalitsus TÖÖS

Otepää linnatänavate ja kõnniteede renoveerimine 2011 - 2020 vallavalitsus TÖÖS

eelarves on eraldatud 60462 

euri

Valla teede tolmuvabaks muutmine puudub vallavalitsus TÖÖS

2,3 Koostada Otepää valla soojamajanduse arengukava 2013

AS Otepää Veevärk 

juhataja: vallavalitsus OOTEL

2.3.1.

Keskkatlamaja rekonstrueerimine ja 

keskküttetrasside renoveerimine puudub

AS Otepää Veevärk 

juhataja: vallavalitsus OOTEL

3.1. Otepääle jäätmejaama rajamine puudub vallavalitsus TÖÖS

3.2.

Otepääle jäätmemajade rajamine linna ja 

külakeskustesse puudub vallavalitsus OOTEL

4.1.1.

Kaardistada Otepää veekogude probleemid ning 

koostada kava veekogude korrastamiseks 2013 I pool abivallavanem OOTEL

4.1.2. Korrastada veekogud 2013 I pool vallavalitsus OOTEL muuta tähtaega: 2014

4.2. Heakorrastada supluskohad puudub vallavalitsus TÖÖS

4.3.1.

Kaardistada valla reostusallikad ning koostada 

reostusallikate likvideerimise kava puudub abivallavanem OOTEL

Vana-Otepää biotiikide korrastamine ja 

reoveepuhasti rajamine puudub vallavalitsus TÖÖS

muuta sõnastust: Vana-

Otepää biotiikide 

likvideerimine

Kondi reoveepuhasti ja puurkaevude rajamine puudub vallavalitsus TÖÖS

Vana-Otepää puurkaevu rajamine puudub vallavalitsus TÖÖS Saime toetust KIK programmist

Biopuhastite rajamine puudub vallavalitsus OOTEL



Puur- ja salvkaevude korrastamine ja rajamine puudub vallavalitsus TÖÖS

4.3.1. Likvideerida reostusallikad puudub vallavalitsus TÖÖS

Linnamäe oru arendamine 2013-2016 vallavalitsus OOTEL lisada

MAJANDUS

1.1.

Tööstusalade planeerimine (sh üldplaneeringusse) 

ning arendamine 2012 I pool

valla ehitus- ja 

planeerimisameti 

juhataja TÖÖS muuta tähtaega: 2013

Vana-Otepää sigalakompleksi rekonstrueerimine, 

sõnnikuhoidla ehitamine puudub

Vana-Otepää 

sigalakompleksi juhataja; 

vallavalitsus OOTEL

Arendusprojektide taristute (vee-, kanalisatsiooni-, 

teedevõrgu-, side- ja elektrilahendused) 

väljaehitamine puudub vallavalitsus OOTEL

1.2.

Ettevõtjate tunnustamine (nt tiitel aasta arendaja, 

aasta ettevõtja jne) puudub vallavalitsus TÖÖS

2.1.

Ettevõtjate ümarlaua korraldamine vähemalt kaks 

korda aastas 2011 I pool valla arendusnõunik TEHTUD muuta tähtaega: 2012- 2020

2.2. Ettevõtluspäeva korraldamine puudub vallavalitsus TÖÖS

3,1 Vallavalitsuse enesehindamine läbiviimine 2011 I pool valla arendusnõunik TEHTUD

3.2.

Vallavalitsuse ametnike koolitusvajaduse uuringu 

teostamine, koolitusplaani koostamine, koolituse 

läbiviimine 2012 I pool vallavalitsus OOTEL muuta tähtaega: 2013

3.3.

Vallavalitsuse hoone fassaadi renoveerimine ja 

akende vahetamine puudub vallavalitsus OOTEL

3,4

Töökeskkonna kaasajastamine vallavalitsuse 

ruumides puudub vallavalitsus TÖÖS

3,5

Organisatsiooni siseselt on koostatud erinevad nn 

poliitikad ja strateegiad (IT, töötajad jne) 2012 I pool vallavalitsus OOTEL

Ettepanek jätta see punkt 

arengukavast välja

Vallavalitsuse ametiasutuse asukoha muutmine 2013-2020 vallavalitsus OOTEL Lisada 



SOTSIAAL- JA TERVISHOID

1.1.-

1.2.

Täita tervist edendavatesse võrgustikesse 

kuulumise tingimused 2012 II pool

abivallavanem; 

haridusasutuste juhid TÖÖS

muuta tähtaega: 2012-2020; 

muuta vastutaja: asendada 

abivallavanem 

sotsiaalteenistuse juhatajaga

Osalemine Tervislike Linnade Liidu töös 2011 - 2020 vallavalitsus TÖÖS

võtta arengukavast välja- 

astusime liidust 2012 a. välja

1.3. Koostada valla Terviseprofiil 2011 I pool

valla arendusnõunik; SA 

Otepää Tervisekeskus 

juhataja TEHTUD

1.4. Koostada valla sotsiaalhoolekande arengukava 2012 II pool abivallavanem TÖÖS valmib oktoober 2012

1,5

Viia läbi valla tervisepäevi kõigile vanusegruppidele 

(nt matkad, võimlemised jne) puudub abivallavanem TÖÖS

muuta vastutaja: sporditöö 

spetsialist; sotsiaalteenistuse 

juhataja

2.1. 

Koostada ja rakendada SA Otepää Tervisekeskus 

arengukava 2011 II pool

SA Otepää Tervisekeskus 

juhataja; valla 

arendusnõunik TÖÖS muuta tähtaega: 2013

2.2.

SA Otepää Tervisekeskuse rekonstrueerimine ja 

teenuste arendamine puudub vallavalitsus TÖÖS

Ettepanek: kuna tervisekeskus 

on rekonstrueeritud, siis jätta 

sisse punkt SA Otepää 

Tervisekeskuse teenuste 

arendamine muuta tähtaeg: 

2013-2020, vastutajaks SA 

Otepää Tervisekeskuse juhaja



2,3 Ennetustöö kavade väljatöötamine ja rakendamine puudub abivallavanem OOTEL

muuta vastutaja: 

sotsiaalteenistuse juhataja

3,1

Kolmanda sektori ja vabatahtlike kaasamine 

hoolekandeteenuse arendamisse 2011 - 2020

abivallavanem; SA 

Otepää Tervisekeskus 

juhataja TÖÖS

asendada vastutaja 

abivallavanem 

sotsiaalteenistuse juhatajaga 

3.2. Sotsiaalteenuste osutamine kolmanda sektori kaudu puudub abivallavanem TÖÖS

asendada vastutaja 

abivallavanem 

sotsiaalteenistuse juhatajaga 

Puuetega inimestele suunatud teenuste arendamine puudub abivallavanem TÖÖS

asendada vastutaja 

abivallavanem 

sotsiaalteenistuse juhatajaga 

Tervisekindlustuseta Otepää valla kodanike arstliku 

läbivaatuse võimaldamine 1 kord aastas puudub vallavalitsus TEHTUD

HARIDUS

1.1. Uue Otepää lasteaia rajamine puudub vallavalitsus TÖÖS muuta tähtaega: 2013-2016
Pühajärve põhikooli  lasteaia rühma viimine 

üle Pühajärve põhikooli õppekorpuse 

ruumidesse 2012 vallavalitsus OOTEL 2013 - 2016

1.2.

Kaardistada haridusasutuste taristute olukord ning 

vajadusel korrastada need 2011 II pool

vallavalitsus; 

haridusasutuste 

juhatajad OOTEL

muuta sõnastust: Kaardistada 

haridusasutuste taristute 

olukorda ning arendada neid 

edasi

Pühajärve põhikooli staadioni korrastamine, 

täiendavate spordivahendite soetamine puudub vallavalitsus OOTEL

Pühajärve Põhikooli lasteaia mänguväljaku 

uuendamine puudub vallavalitsus OOTEL

2.1. Otepää Huvikooli loomine 2011 II pool vallavalitsus OOTEL muuta tähtaega: puudub



Aivar Nigol 

Volikogu esimees


