
Lisa 7 Valgamaa omavalitsuste hariduse hetkeseisu kirjeldus ja hindamine omavalitsuste kaupa 

Lisa 7.7. Otepää vald 

OTEPÄÄ VALD 
HARIDUSVALDKONNA ÜLEVAADE 

 

I ÜLDANDMED JA KIRJELDAV OSA 

Otepää vallas on 2 üldhariduskooli, 2 lasteaeda, 1 erakool, 1 huvikool(muusikakool) ning 1 noortekeskus.  Otepää vallas on võimalik omandada 

alusharidust ühes lasteaias(Otepää Lasteaed, 176 last) ning Pühajärve Põhikooli juures asuvas kahes lasteaiarühmas (Pipi 23 last), põhiharidust 

saab omandada kahes koolis: Otepää Gümnaasiumis(põhikooli astmel 295 õpilast) ja Pühajärve Põhikoolis(89 last). Gümnaasiumi astmel saab 

õppida ainult Otepää Gümnaasiumis(gümnaasiumi astmel õppureid 86).  Mõlema kooli juures on võimalik tegeleda huviharidusega. Otepää 

Gümnaasiumi juures tegutseb õpilaskodu (25 last). Lisaks Otepää Muusikakoolile ja kooli juures tegutsevatele huviringidele, on Otepää lastel 

võimalus tegeleda huviharidusega paljudes spordiklubides, viimaseid on 13. Õppurite arv Otepää vallas on Otepää Gümnaasiumis võrreldes 

2010/2011 õa-ga vähenenud 446lt 382le, Pühajärve Põhikoolis 102lt 89le ja Otepää Lasteaias tõusnud 2010/2011 õa-ga 161lt 176le.  

 

Kutse-ja kõrghariduse omandamise võimalused vallas puuduvad.  

 

Otepää valla üldhariduskoolides õpib 471 õpilast, koolieelsetes asutustes 199 last ja erakoolis Otepää Audentese Spordigümnaasium 50 õpilast. 

Huviharidust omandab Otepää Muusikakoolis 85 last. Otepää vallas üldhariduskoolides ja lasteaedades õpib teiste omavalitsuse lapsi 133- 

suurema hulga neist moodustavad naabervaldade Palupera, Valgjärve, Kambja ja Sangaste valla kodanikud. Teiste omavalitsuste lapsed 

moodustavad üldhariduskoolide õpilastest Otepää Gümnaasiumis 28,3% ja Otepää Lasteaia lastest 7,4%, seega on õppimine Otepää 

Gümnaasiumis (kolmel õppesuunal: humanitaar-sotsiaal-, loodus- ja reaal-ja majandussuund) atraktiivne. Viimase juures tegutseb ka eelkool. 

Otepää valla õpilastele on tagatud Otepää Gümnaasiumis psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja eripedagoogi teenused. Pühajärve Põhikoolis ja 

Otepää Lasteaias logopeedi ja tugiisiku teenus. Karjääriinfo spetsialist töötab koolis 0,2 kohaga. 

 

Otepää vallas hariduskorralduslike teemade koordineerimiseks ja lahendamiseks on vallavalitsuses töös haridus-ja kultuuriteenistus, mille 

struktuuri kuulub peale juhataja ka sporditööspetsialist. Haridus-ja kultuuriteenistus loodi Otepää vallavalitsuses käesoleva aasta 1.aprillil. Otepää 

Vallavolikogu poolt on loodud Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon. 

 

Otepää valla eripäraks peavad õppurite vanemad kahe kooli olemasolu ja valikuvõimalust, kas laps soovib õppida suuremas laialdaste valikainete 

ja huvitegevuse võimalustega koolis või väiksemas traditsioonide rikkas ja hubases koolis. Kahe asutuse vahe on 8 kilomeetrit. Õpilastele 

tagatakse õpilasliinide efektiivne toimimine kooli, koolist koju ja huviringidesse. Lisaks koolibussile kompenseerib vald ka sissekirjutusega 

õpilastele tasuta transpordi haridusasutusse/huvikooli ja tagasi kolme transporditeenuse pakkuja kaudu. Otepää eripäraks on Otepää Gümnaasiumi 

pikk loetelu valikainetest, kuhu kuuluvad lisaks seltskonnatantsule ka ettevõtlusõpetus, õpilasfirma, meediaõpetus, kodukandi kultuurilugu, 



kunstiline kujundamine, liiklusõpetus jm.  

 

Otepää valla sissekirjutusega noor saab esmakordsel kooli õppima asumisel ranitsatoetust, põhikooli-ja gümnaasiumi lõpetamisel lõputoetust,  

põhikooli-gümnaasiumi ning muusikakooli edukaimad lõpetajad saavad rahaliselt premeeritud.  Samuti premeeritakse rahaliselt olümpiaadidel, 

vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel I, II ja III koha saanuid ja nende juhendajaid ning huvihariduse kontekstis jagab Otepää vald 

rahvusvahelisel üritusel osalenud noorele taotluse esitamisel andeka noore kultuuripärli toetust.  

 

Täiskasvanute huviharidus: vallas on väga heal tasemel kultuurikollektiivid – koor, rahvamuusika ja tantsurühmad. Toimub rohkearvuline osavõtt 

tantsu- ja laulupidudest. Otepää vallas on kultuurikollektiividel võimalik taotleda kultuuriühingu tegutsemiseks kalendriaastaks pearaha.  

 

Otepää vallas positiivset: vallas on võimalik omandada üldkeskharidust, valla koolides olemas kaasaegsed tehnoloogilised võimalused , õpilastel 

on head tulemused olümpiaadidel, riigieksamitel ja spordivõistlustel, vallas on loodud võimalused erivajadustega laste õppeks, koolidel on hea 

koostöö teiste Eesti koolide, spordiorganisatsioonide ja asutustega, koolid on kodule lähedal, Pühajärve Põhikooli lasteaia rühmadel renoveeritud 

ja vastavatud ruumid, Pühajärve spordiväljak  renoveeritud( murukate uuendatud) , noortekeskusel uued renoveeritud ruumid ja kaasaegsed 

tehnilised vahendid, õpilastel on turvaline elu- ja õpikeskkond ning tasemel hariduslik tunnustamine ja toetused.  

 

 

Otepää vallas negatiivset:  

Otepää Lasteaia hoone on amortiseerunud (uue lasteaia projekt tellitud ja valmib aasta lõpuks 2013),  muusikakoolil ei piisa vahendeid uute 

muusikariistade soetamiseks, vallas puudub mitmekesiseid tegevusi pakkuv huvikool, lasteaedade töötajate palgad ei ole motiveerivad ja tuleb 

personali otsida väljastpoolt, põhihariduse tasemel on lubatud normidega võrreldes liiga väikesed klassid, mis toovad vallale lisakohustusi 

finantseerimisel. Kolme klassikomplekti säilitamisel nõrgenevad mõlemad koolid, ressursside paremaks kasutamiseks oleks mõistlik pidada 

põhikoolis kahte paralleeli. 
 

Otepää Gümnaasium, Pühajärve Põhikool,  Otepää muusikakool ja Otepää Lasteaed on vallavalitsuse hallatavad asutused. Hallatavate asutustega seonduvate 

hoonete ja rajatiste omanik on Otepää vald.  
 
Lingilt http://www.otepaa.ee/kultuur/arengukavad leiate: Otepää valla terviseprofiil ja terviseedenduse kava 2011-2020 (pdf) 
Otepää Lasteaias rakendatakse tervistedendava koostöö arendamist, tegevust koordineerib, analüüsib ja hindab lasteaia tervisemeeskond. Korraldatakse 
erinevaid tervise-ja keskkonna ürituse ja osaletakse haridusprojektides. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 1. Andmed valla/linna arendus- ja strateegiliste dokumentide kohta, millega kujundatakse haridusvaldkonda 

http://www.otepaa.ee/failid/areng-plan/terviseprofiil2011_2020.pdf


Dokumendi nimetus Mida reguleerib 
Kus/kes 

kinnitanud 

Kaua 

kehtib 
Veebilink või asukoht Märkused  

Otepää valla haridusvõrgu 

arengukava 2011-2016 
haridusvõrgu ja 
hariduskorraldusega 
seotud  küsimused 

Otepää 

Vallavolikogu 

31.12.2016 http://www.otepaa.ee/kultuur/arengukava

d  

 

Otepää Gümnaasiumi Arengukava 

2009-2014 

Kooli arendustegevus ja 

eesmärkide püstitamine 

Otepää 

Vallavolikogu 

31.12.2014 http://www.nuustaku.edu.ee/lehed/Arenguka

va/OG_Arengukava_2009-2014.pdf  

 

Otepää Lasteaed arengukava  

2013 – 2015 

Lasteaia arendustegevus ja 

eesmärkide püstitamine 

Otepää 

Vallavolikogu 

31.12.2015 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4110/6201

/3049/OL%20arengukava%202013-2015.pdf  

 

 

 

Pühajärve Põhikooli Arengukava 

2011-2013 

Kooli arendustegevus ja 

eesmärkide püstitamine 

Otepää 

Vallavolikogu 

31.12.2013 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4310/1201

/3037/P%C3%BChaj%C3%A4rve%20P%C3

%B5hikooli%20arengukava.pdf  

 

Otepää Muusikakooli arengukava 

2013- 2016 

Kooli arendustegevus ja 

eesmärkide püstitamine 

Otepää 

Vallavolikogu 

31.12.2013 http://avalik.amphora.ee/otepaa/document.as

px?id=77968  

 

Otepää valla arengukava  

2011-2020 

põhiliste arengusuundade 

valimine valla 

jätkusuutlikkuse tagamiseks 

ning valla kui 

terviku tulevikuseisundi 

saavutamiseks. 

Otepää 

Vallavolikogu 

31.12.2013 http://www.otepaa.ee/kultuur/arengukavad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ANALÜÜSIV OSA 
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         Hetkevaade    Arenguvaade     

1= vastab nõutavale tasemele    1=tagab jätkusuutliku arengu 

2= pigem vastab nõutavale tasemele  2= pigem tagab jätkusuutliku arengu 

3= pigem ei vasta nõutavale tasemele  3= pigem ei taga jätkusuutlikku arengut 

4= ei vasta nõutavale tasemele   4=ei taga jätkusuutlikku arengut  
 

KOHALIKU OMAVALITSUSE HARIDUSVÕRK Hinnang 

Hetke- 

vaade 

Arengu-

vaade 

1.1.HINDAMISVALDKOND:  Alusharidus 2 1 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Otepää vallas on võimalik omandada alusharidust ühes lasteaias(Otepää Lasteaed, 176 

last) ning Pühajärve Põhikooli juures asuvas kahes lasteaiarühmas (Pipi 23 last). Otepää Lasteaia hoone on amortiseerunud (uue lasteaia projekt 

tellitud ja valmib aasta lõpuks 2013). Pühajärve Põhikooli lasteaia rühmadel renoveeritud ja vast-avatud ruumid. Nimetatud lasteaiad asuvad 

üksteisest 8 km kaugusel, üks Otepää külas, teine Sihva külas.  

Koht/olulisus maakondlikus vaates Otepää on Valgamaa oluline ja atraktiivne õppimiskeskkond: turvaline, heal tasemel õpe ja head vaba aja veetmise 

võimalused. Otepää Lasteaias õpib võrreldes 2010/11 õa-ga 16 last rohkem. Lasteaedades õpib teiste omavalitsuse lapsi 13- suurema hulga neist 

moodustavad naabervaldade Palupera ja Sangaste valla kodanikud. Heal tasemel on Otepää valda kolinud lastega perede arv, mistõttu lasteaia 

kohtade järele vajadus suureneb. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Lasteaiad on kodule lähedal, õpilastel on turvaline elu- ja õpikeskkond ning on olemas valikuvõimalus kahe erineva 

alusharidust pakkuva asutuse vahel.  

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) uue lasteaia hoone võimalikult kiire valmimine, lasteaia tehniliste vahendite uuendamine 

1.2. HINDAMISVALDKOND:  Alg-ja põhiharidus 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  põhiharidust saab omandada valla kahes koolis: Otepää Gümnaasiumis ja Pühajärve 

Põhikoolis. Kokku õpilasi 10.11.13 seisuga 471. Mõlema kooli juures on võimalik tegeleda huviharidusega muusikakoolis, kooli huviringides ja 

13 spordiklubis. Viimase kolme aasta jooksul on õpilaste arv põhikooli astmel vähenenud. Mõlemal põhiharidust pakkuval asutusel on kasutada 

head tehnikalased vahendid ja võimalused ja õppimiseks head tingimused nii spordiväljakute, saalide kui klasside näol. 

Koht/olulisus maakondlikus vaates Otepää vallas üldhariduskoolides õpib teiste omavalitsuse lapsi 120- suurema hulga neist moodustavad 

naabervaldade Palupera, Valgjärve, Kambja ja Sangaste valla kodanikud. Teiste omavalitsuste lapsed moodustavad üldhariduskoolide õpilastest 

Otepää Gümnaasiumis 28,3%, seega on õppimine Otepää Gümnaasiumis (kolmel õppesuunal: humanitaar-sotsiaal-, loodus- ja reaal-ja 

majandussuund) atraktiivne. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

 Koolide hea asukoht- on kodule lähedal, õpilastel on turvaline elu- ja õpikeskkond; 

 olemas valikuvõimalus kahe erineva põhiharidust pakkuva asutuse vahel, millest Pühajärve Põhikool on traditsioone järgiv väike ja hubane 

kool, Otepää Gümnaasium väga heade tehniliste vahendite ja võimalustega hea õppetasemega kool; 

 head sportimisvõimalused ja pikk nimekiri valikainetest.  



Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Õpilaste vähenemisest tingitult tuleks leida viis, kuidas lapsi rohkem Otepääle õppima meelitada- kas toetuste ja 

tunnustamise või uute tingimuste loomise läbi.  

1.3.HINDAMISVALDKOND:  Gümnaasiumiharidus 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Gümnaasiumi astmel saab õppida ainult Otepää Gümnaasiumis(gümnaasiumi astmel 

õppureid 86). Õpe toimub kolmel õppesuunal: humanitaar-sotsiaal-, loodus- ja reaal-ja majandussuund. Suur hulk valikaineid ja huvitegevuse 

võimalusi. Väga head tehnilised vahendid ja õppekeskkond ja võimalused. Õpilaste arv viimase kolme aastaga iga-aastaselt vähenenud.  

Koht/olulisus maakondlikus vaates Otepää vallas üldhariduskoolides õpib teiste omavalitsuse lapsi 120- suurema hulga neist moodustavad 

naabervaldade Palupera, Valgjärve, Kambja ja Sangaste valla kodanikud. Teiste omavalitsuste lapsed moodustavad üldhariduskoolide õpilastest 

Otepää Gümnaasiumis 28,3%, seega on õppimine Otepää Gümnaasiumis (kolmel õppesuunal: humanitaar-sotsiaal-, loodus- ja reaal-ja 

majandussuund) atraktiivne. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

 head sportimisvõimalused ja pikk nimekiri valikainetest; 

 õpilaskodu olemasolek; 

 laiad võimalused huvitegevuseks. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Õpilaste vähenemisest tingitult tuleks leida viis, kuidas lapsi rohkem Otepääle õppima meelitada ning põhikooli lõpetanuid 

Otepää Gümnaasiumisse edasi õppima suunata- kas toetuste ja tunnustamise või uute tingimuste loomise läbi. 

1.4.HINDAMISVALDKOND:  Kutse-ja kõrgharidus  2 3 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Otepää vallas puudub kutse-ja kõrghariduse omandamise võimalus. November 2013 seisuga on 

Otepää valla kodanikke kutseharidust hetkel omandamas 93 kodanikku, neist 82 on vanuses 16-26 eluaastat. Integreeritud õppes on 18 kodanikku, kellest 16 on 

kuni vanuses 26 eluaastat. Bakalaureuse õpe 76 õpilast vanuses 19-26, rakenduslikku kõrgharidust omandab hetkel 42 õpilast samas vanuses, magistriõppes 28 

noort. KOV -il ainsad teadmised oma õpilaste kohta on Ehises, edasine tagasiside puudub. Enamik kutse-ja kõrghariduse omandajatest on asunud õppima 

Tartusse või Tallinnasse.  

Koht/olulisus maakondlikus vaates Otepääl puuduvad piisavad ressursid ja vajadus pakkuda kutse-ja kõrgharidust. Õppurid ei leiaks rakendust ja piisavalt 

väljavaateid. Samas suur protsent ehk üle 90% Otepää kooli lõpetajatest asub omandama kõrg- või kutseharidust.  

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Tagasiside küsimine gümnaasiumi lõpetajatelt, et selgitada välja nende vajadused, ja lõpetajate värbamine tööle Otepää 

vallas.  

1.5.HINDAMISVALDKOND:  Elukestev õpe  2 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Elukestva õppe toetamiseks korraldab Otepää vallas käsitöö ja kirjandusalaseid üritus kohalikest 

naistest koosnev mittetulundusühing. KOV osalus selleks on ürituse korraldamiseks taotluse esitamisel toetuse määramine eelarve vahendite piires. Koolitusi  

korraldatakse lastevanematele ja huvilistele kuni kahel korral aastas ka lasteaias. Elukestva õppe raames võib välja tuua ka noortekeskuse, kes õppetöö väliselt 

noortele, kuid ka vanematele kodanikele muusika, improteatri jm õppetubasid korraldab.  
Tugevused (kuni 3 nimetada ) Noortekeskuse aktiivsus, aktiivsed vallakodanikud ja Otepää valla ettevõtlike korraldajate toetamine.  

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Kohalike vajaduste väljaselgitamine ja valla kaasfinantseerimisel kodanikele koolituste korraldamine 

 

HARIDUSVÕRKU TOETAVAD TEENUSED JA TOETUSE, HUVIHARIDUS JA NOORTETÖÖ Hinnang 



Hetke- 

vaade 

Arengu-

vaade 

2.1.HINDAMISVALDKOND:  Tugiteenused õpilastele/noortele 2 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Haridusalased toetused: ranitsatoetus, koolilõpu toetus,  põhikooli-gümnaasiumi ning 

muusikakooli edukaimad lõpetajad saavad rahaliselt premeeritud, olümpiaadidel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel I, II ja III koha 

saanute ja nende juhendajate tunnustamine ning huvihariduse kontekstis andeka noore kultuuripärli toetus.  

Huviharidus muusikakooli, kunstiringi, tantsimise, spordiklubide, näitlemise jm kõrval tegutseb Otepää vallas 2013 suvel taas avatud vaba aja 

veetmiseks ja tegevusteks noortekeskus, kus on tööl üks noorsootöötaja. Noorsootöö alaseid projekte aitab kirjutada ja ellu viia ka haridus-ja 

kultuuriteenistuse juhataja.  

Tugiteenused Otepää valla lastele: Pühajärve Põhikoolis ja lasteaias tugiisik ja logopeed, Otepää Gümnaasiumis eripedagoog, sotsiaalpedagoog, 

psühholoog ja karjääriinfo spetsialist.  

Koht/olulisus maakondlikus vaates Otepää vallas on maakonnas hästitoimiv tunnustamise ja toetuste süsteem ning kõrge tase huvitegevuses ja 

spordivaldkonnas.  

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Hästitoimiv tunnustamise ja toetuste süsteem ning kõrge tase huvitegevuses ja spordivaldkonnas.  

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Spordile pööratakse Otepää vallas enam tähelepanu, rohkem tuleb ka keskenduda teiste valdkondade esindajatele.  

2.2.HINDAMISVALDKOND: Karjääri-ja nõustamisteenused 3 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Otepää Gümnaasiumis töötab 0,2 kohaga karjääriinfo spetsialist. Karjäärialast informatsiooni jagab 

vähesel määral ka Otepää Avatud Noortekeskus noorte suunamisel ja nõustamisel. Koostööd tehakse Valga Karjääri-ja nõustamiskeskusega.  
Koht/olulisus maakondlikus vaates Karjääriinfo vajalikkusest tulenevalt on hea, et lähedal on Valga ja Tartu karjääriinfo asutused. Koostöösoov ja kogemus on 

olemas.  

Tugevused (kuni 3 nimetada) Koostöö soov naabervaldadega ja teiste keskustega; Noortekeskuse olemasolu ja noorte nõustamine, suunamine. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Töövarjupäeva ja elava raamatukogu traditsiooni väljatöötamine 

2.3.HINDAMISVALDKOND:  Toetused õpilastele ja õppijatele 2 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  ranitsatoetus, koolilõpu toetus,  põhikooli-gümnaasiumi ning muusikakooli edukaimad 

lõpetajad saavad rahaliselt premeeritud, olümpiaadidel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel I, II ja III koha saanute ja nende juhendajate 

tunnustamine ning huvihariduse kontekstis andeka noore kultuuripärli toetus, lisaks sotsiaaltoetused koolitoidu soodustuse saamiseks.  

Koht/olulisus maakondlikus vaates - 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) hästitoimiv toetuste süsteem 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Senisest rohkem tuleb rõhku panna valla laste, noorte ja kodanike tunnustamisele nii kultuuri, huvitegevuse kui spordi 

valdkonnas. Kodanike tunnustamisega väärtustab vald oma elanikke ja huvitub nende tegevusest.  

2.4. HINDAMISVALDKOND: Huviharidus ja noortekeskused ja -toad 2 1 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
Alates 01.01.13 on Otepää Avatud Noortekeskus eraldi struktuurüksus, eelnevalt tegutses kultuurikeskusega ühtse eelarvega ja samas majas. Noortekeskusel on 

kaasaegsed tingimused vaba aja veetmiseks ja huvitegevuse korraldamiseks ning uued ruumid. Suurenenud on 30%- 40% noortekeskuse külastajate arv.  

Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Keskusel on hea koostöö ja ühised üritused maakonna teiste keskustega. Koostöö on paranenud viimase paari aasta jooksul ning tänu uuele keskusele ja noorte 



kaasamisele paraneb veel.  

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Uus asukoht, kaasaegsed ruumid ja tingimused; 

Valla toetus ja finantseerimine 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

Nõrk noorsootöö maine Otepääl, kuna on toimunud pidev noosootöötajate vahetus viimase 8 aasta jooksul  ning eelmises asukohas oli külastajate arv langenud 

miinimumini ning keskkond ja vahendid olematud. Uue keskuse avamine ja vallavalitsuse poolt 2013 aastal tingimuste loomine, toetus ja vahendite suurem 

eraldamine on suuresti kaasa aidanud maine parendamisele.   

2.5 HINDAMISVALDKOND: Õpilastransport ja liikumise logistika 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  

Õpilastele tagatakse õpilasliinide efektiivne toimimine kooli, koolist koju ja huviringidesse. Koolibussiliine on käigus 6. Lisaks koolibussile 

kompenseerib vald ka sissekirjutusega õpilastele tasuta transpordi haridusasutusse/huvikooli ja tagasi kolme transporditeenuse pakkuja kaudu- 

teenuse kasutajaid on 2013 aasta novembri seisuga 78 õpilast.  

Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Kuna Otepää koolides õpib ka teistest omavalitsustest õpilasi, on oluline, et transport oleks hästi korraldatud.  

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Hästi toimiv õpilasvedude süsteem; 

Kohalik teenusepakkuja, kes on kursis õpilaste vajadustega; 

Valla finantseerimine transpordi näol ka huvihariduses osalemiseks 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

 

RESSURSID JA INVESTEERINGUD Hinnang 

Hetke- 

vaade 

Arengu-

vaade 

3. HINDAMISVALDKOND:  Ressursside juhtimine. Infrastruktuur ja investeeringud 

 

3 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus  Enam ressursse vajab Otepää Lasteaiahoone, koolimajad, noortekeskuse ja muusikakool suuri 

investeeringuid lähiaastatel ei vaja. Hariduse eelarve moodustab Otepää valla aasta eelarvest ligikaudu 4%. materiaal-tehniline ja 

infotehnoloogiline baas haridusasutustes on heal tasemel v.a lasteaed. Tulevikuperspektiivis vajab vald rohkem kohalikku 

ressurssi haridusasutuse töötajaskonda, et ei peaks rakendama inimesi kõrval maakondadest vaid, et oleks kohalikel elanikel 

motivatsiooni töötada oma koduvallas.  

Koht/olulisus maakondlikus vaates Otepää on Valga maakonna tasandil heas olukorras, mis puudutab valla elanikele nii põhi-, 

kui gümnaasiumihariduse kui huvihariduse võimalusi.  

  

 



RESSURSSIDE JA TEGEVUSTE KAVA AASTANI 2020 HINDAMISVALDKONDADE KAUPA 

  

 Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€) 

Vastutaja Partnerid 

Märkused, selgitused (s.h kui 

projekt jätkub pärast 2018., siis 

välja tuua prognoositav 

kogumaksumus) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1..HINDAMISVALDKOND:   
                 

1.  Alusharidus  

  

 

   
       

2. Põhiharidus 

    

     

   

3. Gümnaasiumiharidus 

      

      

4. Kutse-ja kõrgharidus 

  

    

  

 

    

5. 

Elukestev õpe 

 

  

    

  

 

 

   
 Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€) 

Vastutaja  

 

Partnerid 

 

 Märkused, selgitused 

   II HINDAMISVALDKOND 2014 2015 2016 2017 2018 +2019 2020 

1. Tugiteenused õpilastele/noortele 

 

 

11 000 11000 11600 11800 12000 12000 12000 

Otepää 

Vallavalitsus Riik Tugipersonali töötasu 

2. Karjääri-ja nõustamisteenused 

  1000 1000 1100 1200 1200 1200 1200 

Otepää 

Vallavalitsus  Õpilasmaleva korraldamine 

3. Toetused õpilastele ja õppijatele 

  30 000 30 000 30 000  30 000 31500 31500 31500 

Otepää 

Vallavalitsus  

Haridusalane tunnustamine, 

toetused 



4.  Huviharidus,  noortekeskused ja -toad 

  2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Otepää 

Vallavalitsus  Noortekeskuse finantseerimine 

5. Õpilastransport ja liikumise logistika 

 

 

57 000  57 000 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 

Otepää 

Vallavalitsus  Õpilastranspordi korraldamine 

 Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€) 
Vastutaja  

 

Partnerid 

 

 Märkused, selgitused 

   III HINDAMISVALDKOND 2014 2015 2016 2017 2018 +2019 2020 

1. Investeeringud haridusasutuste hoonetesse ja rajatistesse  

 

Huvikooli loomine Otepää Gümnaasiumi osana 

0 60 000 0 0 0 0 0 OG direktor Projekt  

 

Uue lasteaia hoone ehitamine 

0 0 4 000 000 0 0 0 0 

Otepää 

Vallavalitsus Riik  

2. Investeeringud haridusega seotud objektidesse ja/või vahenditesse  

 

Pühajärve Põhikooli mänguväljaku uuendamine 

 10 000 0 0 0 0 0 0 PPK direktor Projekt 

 

 

 

Muusikakooli kahe uue eriala avamine 

muusikakoolis 30 000 0 0 0 0 0 0 

Otepää 

Vallavalitsus   

 


