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Piiriveere Liider probleemid – 157 ankeedi põhjal 
 
Haldussuutlikkus 
Arengustrateegiad on põhimõtteliselt olemas, aga juhatus ei leia vahendeid tööks 
Eesti Vabariik ei tunne oma piireja ei võitle nende ees (ei sõnas ega ka teos) 
Ei meeldi külavanem (praegune ei tee midagi küla heaks). Rahvas ei armasta teda! 
Kohalik poliitika ei ole piisavalt läbipaistev ja info ei liigu 
Kohalikul omavalitsusel võiks rohkem olla initsiatiivi nt ettevõtluse arendamisel ja kohaliku 
elukeskkonna parandamisel 
Koostöö teiste valdade ja linnadega on raskendatud 
KOV suutmatus/tahe piirkonda arendada 
Oleks tore, kui ettevõtlust arendataks ka Eesti teistes piirkondades. Praegu on tegevus 
koondunud tallinna ümbrusse, maapiirkonnad vaeslapse osas 
Omavalitsusametnike vähene kompetents 
Piirissaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri puudub 
Piirkonnal on kehv maine (nt. Tallinlaste seas) 
Puudub riigi regionaalpoliitika 
Riik tunneb vähe huvi maaelu säilitamise vastu 
Riik tunneb vähe huvi piirkonna arendamise vastu 
Valla toetusest külaelule 
Valla volikogu on vaja välja vahetada. 
Vallas vohab korruptsioon 
Vallavalitsus võiks mõelda ka noorte hoidimisele ja meelitamisel siia, mitte ainult endale 
Vähene koostöö ja ühistegevus 
Õigest vallast 
 
Teed 
Ammu lubatud jalgrattateest (Räpina-Võõpsu) 
Asfalteerimata konarlikud teed 
Asfaltteede puudumine 
Autoteed halvas korras 
Bussijaama juures olev ristmik halvaste reguleeritud – ohtlik 
Halb teede seisund 
Halvad teed 
Jalgrattatee Räpina ja surnuaia vahel (halb sõita) 
Jalgrattatee Räpinas Ristipaluni vajalik 
Jalgrattateed puuduvad (eriti Räpina-Võõpsu) 
Jalgrattateed puuduvad, rattaga ohtlik ja ebamugav sõita 
Jalgrattateid on kindlasti vaja 
Jalgrattateid pole (eriti vajalik maantee ääres) 
Jõeäärsel kõnniteel puudub korralik piire, mis hoiaks ära õnnetused lastega 
Kehv tänavate korrashoid 
Kehvad teed 
Kehvad teed 
Kruusateesid palju – elan ühe kruusatee ääres ja see tolmab väga 
Kõnniteed halvas seisus 
Kõnniteed on konarlikud  (Konsumi juures) ja kohati puuduvad üldse 
Kõnniteed väga halvas korras 
Küladevaheline jalgrattateede võrk puudub 
Külatee Värskast Lobotka sadamani vajab valgustus ja kõnniteed ja peaks olema tolmuvaba 
Külateed treppis ja tolmavad 
Lagunevad tänavad 
Meremöe paneelmajade vahel puudub korralik asfaltkate parkimisplatsidega 
Metsateid on madala autoga raske läbida 
Mõned väga kehvad teed 
Parematest teedest 
Parkimisplatse vaja Luhamaa transiidile 
Periooditi muutuvad metsateed raskesti läbitavateks 
Puudub korralik tee koduni 
Puudub möödasõit Räpinast ja Võõpsus (müra ja ohtlik jalakäijatele) 
Puudulikud kõnniteed 
Puuduvad jalgrattateed 
Puuduvad jalgrattateed 
Ristipallo tuleks teha kõva kattega tee 
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Räpina linnas puudub Metsa tänaval jalgtee – jälle ohtlik 
Sillal võiks ka teisel pool olla jalakäijate tee 
Suurim mure halvad külavaheteed, eriti halb jalgratturitele 
Suvel tolmused ja künklikud teed 
Tee Mehikoormast Laaksaarele on muutunud läbipääsmatuks, laadimissillale ei saa liigi ja 
toidufirmad keelduvad teenindamast 
Tee tuletõrje hoone juures on auklik ja allpool igasugust arvestust (?) 
Teed halvas seisukorras, metsaveoga lõhutud. 
Teed halvas seisundis (eriti külavaheteed) 
Teed halvas seisus 
Teed halvas seisus 
Teed halvas seisus 
Teed halvas seisus 
Teed on auklikud 
Teed on halvad 
Teed on halvas seisukorras, tolmused 
Teed tolmavad  
Teed vajavad remonti (Võõpsu mnt, Aia tn jt) 
Teed võiksid aastaringselt korras olla 
Teed võiksid asfalteeritud olla (Värska-Saatse) 
Teed võiksid paremas korras olla 
Teede korrashoid väga puudulik 
Teede kvaliteet halb 
Teede olukord (eriti kevad-sügis) 
Teede olukord on kehv 
Teedevõrk vajab korrastamist 
Teed-tänavad kehvas olukorras 
Teeolud võiksid paremad olla (meremäe-Koidula) 
Tolmused teed 
Tolmused teed 
Tänavad halvas seisus 
Tänavad halvas seisus 
Viletsad külateed 
Viletsad teed – tolm ja lisakulud autohoolduses 
Võõpsu alevik võiks olla liikluseeskirjade järgi õueala 
Värska-Saatse tee vajab asfaltkatet 
 
Kultuur, vaba aeg, sport 
Harva saab näha teatrietendusi, kino 
Huvialaringe on lastele vähe 
Huvialaringide valik väike (eriti noorematele) 
Korralik rahvamaja koosolekute ja üritustega ning ruumidega noorte ja laste jaoks 
Kui, siis tunnen puudust sellest, et külakeskus avataks ja mõni tegus inimene oleks juhatajaks 
Kuigi raamatukogu on väga tore, vajaks ta suuremaid ruume 
Kultuurikeskus 
Kultuuriüritusi on suhteliselt vähe 
Kultuuriüritusi on vähe ja on ühekülgsed 
Kultuuriüritusi võiks rohkem olla 
Kultuuriüritusi võiks rohkem olla 
Kultuuriüritusi vähe, eriti suvel 
Külakeskus puudub 
Külaplats vajaks kaevu, mänguväljakut jne. 
Külaplatsil puuduv varjualune 
Külatarekese puudus 
Laste mängu- ja spordiväljakud 
Laste mänguväljakute puudus 
Lastel suvel igav, pole üritusi ega kooskäimise kohta  
Lastele mingit tegevus vaja või kooskäimise kohta, et niisama ei lõhuks. Näiteks seltsimaja 
mängude toaga või kohalik malevagrupp 
Lastele pole piisavalt huvitegevust (kunst, meedia jne) 
Lastele võiks olla koht, kus mängida 
Lastele võiksid olla korralikud ja huvitavad mänguväljakud 
Lastele vähe tegevust 
Lastele vähe üritusi, Räpina päevad on üksluised 
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Lava 
Linnas puudub laste mänguväljak 
Lubati kalameeste päeva, aga ära jäi. Miks? 
Meelelahutuskohti vähe 
Mänguväljak 
Noortekeskus on viletsas seisukorras ja noortele võiks rohkem tegevust olla 
Noorteklubi tegevus on puudulik, võiks olla rohkem võimalusi olla vaba aja veetmiseks 
Noortel ilmselt vähe võimalusi vaba aja sisustamiseks – huligaanitsemine ja lõhkumine 
Noortel piiratud võimalused, puuduvad huvialaringid või trennide valik 
Noortel pole kuskil olla 
Noortele inimestele pole saarel tegevust 
Noorteüritusi on vähe/puuduvad 
Noorteüritusi toimub liiga vähe (diskod, kinod) 
Paisjärve võiks puhastada 
Peale liivakastide võiks olla atraktsioone ka veidi vanematele lastele 
Pensionäridel pole kuhugi minna 
Pole head ja turvalist kelgumäge 
Pole mänguväljakuid laste jaoks 
Pole ühtki ringi ega klubi  vanematele ega ka noorematele  
Pritsikuuriplatsil võiks jälle kiik olla 
Pritsikuuris võiks rohkem ollaüritusi, ka talvel 
Puudub kultuurimaja 
Puudub mänguplats lastele 
Puudub mänguväljak külas 
Puudub ruum, kus pidada küla koosolekut 
Puudus korralikust puhtast ja ohutust ujumiskohast 
Puudus uuest külakeskusest 
Puuduvad istepingid puhkamiseks 
Raamatukogu jääb 9 km kaugusele 
Raamatukogu vajaks suuremaid ruume (nt interneti kasutamiseks, raamaturiiulite vahele ei 
mahu paksem inimene äragi) 
Raamatukogus võiks olla rohkem arvuteid ja venekeelset kirjandust 
Raamatukogus võiksid olla avaramad ruumid 
Rand 
Rand 
Ringe, kohti, üritusi, kus elanikud võiksid kokku saada 
Rohkem erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks 
Rohkem võiks olla kontserte ja külalisesinejaid (nt laupäeviti kübarasimman) 
Räpinas puudu normaalne turuplats 
Räpinas puudub kohvik ja restoran (suvel suur puudus!!) 
Seltsielu võiks rohkem arendada 
Seltsielust 
Seltsielust (kino, teatrietendused), üritused toimuvad Võrus, aga sealt ei saa õhtuks tagasi 
Seltsiüritustest 
Sillapää loss vajab kindlasti remonti 
Spordiklubi nii harrastus- kui ka tippsportlastele võiks olla 
Sportimistingimused (praegu halvad) 
Suveüritusi on vähe 
Tahaks rohkem üritusi, eriti tantsuüritusi (varem käis palju ansambleid külas, miks enam 
midagi ei toimu??) 
Talvel võiks vanemate inimeste jaoks olla mingid ringid või üritused  
Teatrietendused, üritused kogu perele võiksid olla 
Teatrit ja levimuusikakontserte tahaks rohkem näha 
Teatrit võisk olla 
Tegevusi võiks olla rohkem vabaks ajaks (kontsert, teater, üritused) 
Tuletõrjeplatsi esinejate plats tuleks ilusti korda teha 
Tunnen puudust teatrist 
Ujumiskohti võiks rohkem olla 
Vaja kohta, kus noored saaks õhtuti koos istuda ja pidusid noortele teha 
Vaja kohvikuid 
Vaja oleks uut raamatukogu hoonet 
Vaja on kohta, kus saab ka talvel koguneda ja kus saaks toimuda külateater (nt. Rajatavasse 
kultuurikeskusesse teha need ruumid) 
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Vaja on uut külakeskuse hoonet, kuhu mahuk ka raamatukogu (praegused ruumid jäävad 
kitsaks) 
Vaja rahvamaja 
Valla territooriumil puudub võimalus kultuurseks eluks (üritused, asutused vms) 
Vanurid näeksid meelsasti rohkem istepinke tänavate ääres, istumiskohti on üldse väga vähe 
Veekogusid on vähe 
Võik olla matkaradu, infotahvleid, viitasid jne 
Võiks olla hästi korralik vabaõhu lava ja keskne plats (nädalavahetustel turg) 
Võiks olla kohvik 
Võiks olla korralik staadion ja spordimaja koos pesemisvõimalusega 
Võiks olla rohkem kontserte ja teatrietendusi suvel 
Võiks olla rohkem kultuuriüritusi 
Võiks olla rohkem üritusi, see suvi polnud midagi 
Võiks olla uus kultuurikeskus 
Võiks olla vabaõhu tantsuplats 
Võiks olla veekeskus 
Võiks olla veidi ka tavaüritusi, mitte ainult setu kultuuriga seotult 
Võiks tihedamini toimuda väliüritusi 
Võõpsu küla oleks nagu välja surnud: üritusi ei toimu ja see aasta ei tehtud isegi jaanituld 
Võõpsus käib tegelikult suvel palju noori ja neili võiks siis ka midagi korraldada 
Vähe vaba aja sisustusvõimalusi: puudub info ja raha on ka vähe 
Vähe üritusi 
Vähe üritusi 
Vähe üritusi, suvel võiks ikka rohkem olla 
Üritused toimuvad enamasti liiga kaugel 
Üritusi on nii vähe, aga koht on väga ilus. Võiks rohkem kontserte olla 
Üritusi on vähe (nt. Pidusid noortele) 
Üritusi suvel vähe 
Üritusi vähe 
 
Miljöö 
Heakorrastamata maa-alad (nt Apteegi tänaval prügila ja põllu tn niitmata) 
Hirm, et elukeskkond muutub halvemaks (tuleb kaevandus) 
Inimesed ei pööra tähelepanu oma kodukoha ümbruse korrashoiule 
Lagunevad hooned  
Linna rohealad võiksid olla nt äärekividega piiritletud 
Mõnes kohas suured niitmata alad 
Niitmata heinamaad 
Palju eravalduses korrastamata hooneid keset räpinat 
Pastoraadi tiigi ümbrus võiks korras olla 
Pilku riivavad: endine ST, sööklahoone, koolimaja, graffitid seintel, lubjarikas vesi 
Põllud kasvavad võsa täis 
Suurhaljastuse hooldamise asjatundmatus 
Ühisgümnaasiumi ümbrus (kuhu küll kõik lilled jäid) 
Ühiskondlike hoonete esine haljastus on puudulik (nt linnavalitsuse ees!) 
 
Tööjõud ja kvalifikatsioon 
Ehitustöömeestest on puudus 
Kvalifitseeritud töölistest 
Kvalifitseerituid spetsialiste vähe 
Linnas (vallas) puudub linna arhitekti töökoht 
Puudub konkreetsete projektitellimuste täitja 
Tööjõudu ei ole 
Tööjõudu on puudu 
Vaja on linnaarhitekti“ 
 
 
Transport 
Busside sõidugraafik võiks olla loogilisem ja mugavam tööinimeste jaoks 
Bussiliiklus  
Bussiliiklus on hüredaks jäänud 
Bussiliiklus pole just kiita 
Bussiliiklus vajaks täiendamist 
Bussiliiklus võiks olla stabiilselt iga päev hommikuti kui õhtuti Võrru ja tagasi 
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Bussiliiklus võiks veel tihedam olla 
Hilisõhtusest bussiliinist Võru-Obinitsa 
Kaugus linnadest 
Kiire liiklus 
Külas asuv sadam vajab renoveerimist 
Luhamaa transpordikeskuse puudumine 
Lünklik transport 
Sadam võiks olla paremini korras ja võiks olla mõni varjualune, pingid ja lõkkeplats 
Sadama 
Tahaks paremat bussiliiklus Orava-Värskaga 
Tihedam bussiliiklus 
Transport on puudulik 
Uut paadisadamat vaja 
Võiks olla ka hilisõhtused liinid Tartusse ja/või Tallinnasse – rohkem turiste ja külalisi saaks 
tulla 
Võiks olla laevaühendus Tartu ja ka teiste sadamatega 
Võiks olla veel parem bussiliiklus 
Võõpsu sadam pole korda tehtud 
Võõpsu sadamat võiks süvendada, korrastada ja muuta atraktiivsemaks 
Õhtuti käib suur rallimine 
 
Side, pangandus, elekter 
Elekter 
Elektrivarustus vajab parandamist 
Halb levi (Tele2) 
Halb levi tele2 
Infotehnoloogia võiks arenenum olla 
Internet 
Internet 
Interneti levi halb 
Interneti püsiühendus 
Internetiühendus 
Internetiühenduse kvaliteet 
Kallis internet 
Korralik elektrivarustus 
Pole sularaha väljavõtmise võimalusi (pangaautomaat), eriti halb on külalistel ja turistidel 
Postkontoris puudub U-Net ja pangaautomaat 
Puudub korralik tänavavalgustus 
Tänavavalgustusest Räpinast Ristipaloni 
 
Inimesed 
Elanikke on vähe 
Inimese kui töötegija väärtustamisest 
Inimese liiga konservatiivsed ja noori vähe 
Inimeste lahkumine piirkonnas, eriti noored 
Kohalike vähene patriotism ja pessimistlik suhtumine tulevikku 
Kohalikelt ootaks aktiivsemat osalemist üritustest osavõtul ja teenuste tarbimisel, mis meil 
olemas on 
Liigne alkoholi tarvitamine (ka noorte seas) 
Noori vähe 
Noorte inimese nappus, sest pole töökohti ja koolidki tahetakse sulgeda 
Normaalsest suhtumisest külaelusse 
Parimad sõbrad ei ela siin 
Perspektiivitunde puudumine 
Rahvaarv väheneb 
Sooviksin rohkem armastust ja headust ning vähem viha ja joomarlust 
Tüdrukud 
Vananev elanikkond, noorte lahkumine 
Võiks olla rohkem noori ja teotahtelisi inimesi 
Võiks olla üksikvanema toetus iga lapse kohta 
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Töökohad 
Ametlikust töökohast 
Lastel pole suvel taskuraha teenimise võimalust 
Madalad palgad 
Madalad palgad 
Normaalsest töökeskkonnast 
Oleks vaja noortele rohkem töökohti, et ei lahkuks räpinas ja samuti vaba aja veetmise 
võimalusi, üritusi 
Palgad on väga väikesed, kui tahad siis töötada 
Palgad on väikesed 
Pole ettevõtjaid, kes suudaksid töökohta pakkuda 
Rohkem töökohti 
Rohkem töökohti ja paremad palgad 
Suur puudus töökohtadest 
Tasuvad töökohad 
Tööd ei leidu 
Tööd on raske leida, isegi Räpinas 
Töökohta ei leia 
Töökohtade puudus 
Töökohtade valikust 
Töökohtadest 
Töökohti on läheduses vähe 
Töökohti on vähe 
Töökohti on vähe 
Töökohti pole 
Tööpuudus 
Vähe ettevõtlikke inimesi ja firmasid, kes tekitaksid töökohti 
Vähe töökohti 
Vähe töökohti 
 
Vesi 
Halb veemajandus (joogivee kvaliteet) 
Halb veevarustus 
Infrastruktuuri mahajäämus (tuletõrje, kiirabi, politsei, jäätmekäitlus, veevarustus) 
Joogivee kvaliteet halb 
Kanalisatsiooni vaja 
Linna vesi võiks puhtam olla 
Puhast vett saab ainult allikast 
Sadamas asuvat tuletõrje veevõtu kohta tuleks korrastada 
Sanitaarsõlme puudumine (vesi, WC, du1siruum) 
Veevarustus 
Vesi ja kanalisatsioon puudub vanemates küla osades 
Võõpsus puudub kanalisatsioon 
 
Kool 
Kehv haridutase/harimatus 
Keskealiste inimeste vähene koolitus 
Kool pannakse kinni, aga noori on niigi vähe 
Koole om vähe, pole võimalust saada kõrgharidust lähedamalt 
Kooli ja lasteaeda pole lähedal 
Kooli tahetakse sulgeda 
Koolimaja 
Koolis õpetajate väike silmaring, kooliväliste suhete kandumise õpetaja suhtumisse lapsesse, 
õpilaste püüdluste vähene toetamine, ebasõbralik õhkkond 
Koolistaadion kehvas olukorras 
Kui kool kinni pannakse, siis lähevad kõik noored minema 
Obinitsa koolimaja tahetakse sulgeda 
Väga hea tasemega koolist 
Väikekoolide seisukord on kehv, vajavad remonti 
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Tervis ja turvalisus 
Korravalvet ei ole 
Politseid võiks olla või mingit korravalvet 
Turvakaamera võiks olla (?) 
Võiks olla iga päev lahti olev apteek läheduses 
 
Teenused 
Bussijaama söögikohta on rahvale vaja 
Bussijaama toiduainete kauplusest 
Elu on kallis (eriti toiduained) 
Erasektori puudulik areng (toitlustus) 
Juuksur 
Juuksuri, kosmeetika, hambaarsti puudumine 
Kaubanduses puudub värske kala 
Kaubanduses vähe konkurentsi, pole sooduspakkumisi ega valikud, klienditeenindus kesine 
Kaupade hinnad on kallimad kui Tartus või Põlvas 
Kauplus kaugel 
Kauplus kaugel ja toiduvalik tihti kesine 
Kauplus on kaugel 
Kaupluseid vähe ja väike valik 
Kauplustes väike valik ja hinnad kõrged 
Keskus on kaugel ja lähedal pole kaubanduskeskud vms 
Kingaparandus 
Kogu kaubandus läinud põlvalaste kätte ja kukrusse 
Korralik kaubandus- ja toitlustusettevõtete puudumine 
Külalised vajaksid kindlasti WC-d ja pesemisvõimalust ning mingit toitlustust (kööginurk 
matkajatele nt) 
Külalistele pole tasemel toitlustamise kohta 
Linnas ja vallas puudub kaasaegne majutuskoht (25-30 in) 
Mitmekesisematest võimalustest 
Mõnede teenuste kättesaadavus jätab soovida: pank, tööstuskauplused, autopesula 
Piiratud valik poodides 
Pood võiks kauem lahti olla 
Puudub einestamise võimalus bussijaamas 
Puudub külaliste majutuskoht 
Puudulik kaubandus 
Puuduvad söögikohad 
Rohkem kauplusi 
Suvel ei saa turistid kuskil süüa niisama istuda 
Söögikohad: rahvustoitu pakkuvaid kohti pole 
Söögikohta oleks vaja 
Söögikohta pole (nt bussijaamas), varem  oli baar 
Söögikohtadest 
Söögikohti pole 
Söögikohti pole suvel 
Teenused: juuksur, bensiinijaam jne 
Toidukaup on kallis võrreldes Tartuga, kus on allahindlused ja odavad toidukauplused 
Toidukohtade puudus 
Turistid vajavad ööbimiskohta 
Tööstuskaupade valik kitsas 
Tööstuskaupade valik on väike ja üksluine 
Võiks olla mõnus vabaõhu söögikoht 
Võiks olla säästumarket, kus on odavad toidukaubad 
Võiks olla võimalus osta odavamaid toidukaupu või siis suurem sissetulek 
Vähe poode 
Vähe söögikohti (pole külalisi kuhugi viia) 
Väikesed söögipoed suleti 
Õhtul võiks alkoholi müüja, piirangud on mõttetud 
Ööbimiskohtadest 
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Tootmine 
Aia- ja metsasaaduste kokkuostust ja realiseerimisest 
Huvi puudumine põllumajanduse vastu 
Oma tegevusega pakutava teenuse müügiga, sest rahvaarv antud piirkonnas on väike ja 
inimesed pole eriti rahakad 
Põllud on hooletusse jäetud, ei kuule enam lehma ja kuke häält 
Põllutoodete ülejääkide realiseerimisvõimaluse puudumine 
Savised põllumulad, vähe vilja 
Traditsioonilised tegevusalad on kadumas (kalapüük, sibulakasvatus) 
Võiks toetada rohkem põllumajandust (ka Eestis tevikuna), et talud välja ei sureks. 
Vähe ehitamist 
 
Keskkond 
Prügimäed metsa all ja teede ääres 
Puuduvad avalikud prügikastid 
Suure reostusega veekogu 
Võhandu jõe reostus (paberivabriku poolt) 
Võhandu jõgi on reostatud 
 
Muud 
Arendajad pakuvad välja turistide massilist maaletoomist ja kui vald nõus pole, siis on 
keeldutud meie arvamusi arvestamast. Sellist koostööd pole meile vaja 
Ei millestki 
Ei oska veel kirja panna (kohal ainult 2 päeva) 
Igal pool omad probleemid, suuri miinuseid ei oska nimetada 
Kohalike ürituste kajastamine võiks olla ka valdade kodulehtedel, vähene meedia kajastus 
Piirkonda arendav ja tutvustav toimiv taluturismi kett 
Plaan teha Piirissaarest suur turismiobjekt (tuleks mõelda rohkem ka kohalikele elanikele 
piirkonna arendamisel) 
Raha 
Rahast 
Rahast* 
 
 
 
 
 


