
Lisa 7 Valgamaa omavalitsuste hariduse hetkeseisu kirjeldus ja hindamine omavalitsuste kaupa 

Lisa 7.1 Helme vald 

                                                                                           HELME VALD 

HARIDUSVALDKONNA ÜLEVAADE 

 

I ÜLDANDMED JA KIRJELDAV OSA 

Valla haridusvaldkonna lühikirjeldus ja eripära 

Helme vallas asub kaks kooli – Ritsu Lasteaed-Algkool ja Ala Põhikool. Ala Põhikoolis õppis 1.11.2013 seisuga 54last.  

Alusharidust omandab Ala Lasteaias 15 last. Ala koolil on olemas ka õpilaskodu, kus praegu on täidetud 22 kohta.  

Ritsu Lasteaed-Algkooli kooliosas õpib neljas klassis kokku 28.last. Lasteaias omandab alusharidust 44last.  

Väljaspool Helme valda omandavad alusharidust 37 lasteaia last.  

Põhikooli haridust omandab Tõrva Gümnaasiumis 119 õpilast. Günaasiumi haridust aga 28gümnasisti. 

Väljaspool omavalitsust omandavad kutse -või kõrgharidust kokku 154 inimest. 

 

Erinevalt üldisest tendentsist laste arvu vähenemise suunas vabariigis üldiselt ja eriti maapiirkondades, Ritsu koolis see hoopis suureneb. 

Põhjusena võib välja tuua asukoha tööstuspiirkonnas, mis tähendab töökohtade olemasolu, mis omakorda on eelduseks noorte (lastega) perede 

siirdumisele piirkonda. Valla koolide varustatus pedagoogilise personaliga on hea, pidevalt toimub töötajate täiendõpe. Vald maksab õpetajate 

palgarahale omalt poolt lisa. Ka olmetingimused koolides on head.  

 

Kes ja kuidas koordineerib vallas/linnas hariduse valdkonda 

Koordineerib volikogu ja peamiselt hariduskomisjoni esimees. 

Alus-, alg-, põhi-, gümnaasiumiharidus  

Ritsu Lasteaed-Algkool ja Ala Põhikool. Mõlema kooli juures on alushariduse (lasteaia rühmad) omandamise võimalused. 

Kutse- ja kõrgharidus  Omavalitsuse territooriumil neid haridusasutusi ei ole. 

Täiskasvanute taseme-ja täiendusõpe ning täiskasvanute huviharidus Taagepera külaseltsi poolt pakutavad huviringid – Saviring ja 

käsitööring. Läti koostöö projekt Still Active. 

Huviharidus, sh sport ja noortekeskused, tervisedenduse taas valla/linna vaates  

Lähim huviharidust pakkuv asutus on Tõrva Muusikakool, kus 01.11.2013 seisuga õppis 22 Helme valla last. Ala Põhikooli juures tegutseb 

muusikaklass, mille õppetöös osalevad Ala kooli õpilased.Huvitegevus toimub peamiselt koolide juures. Ala Põhikoolis tegutseb 5 ringi – 

lavakunstiring, kunstiring, arvutiring, kodundusring ja majandusring. Ritsu Lasteaed-Algkoolis tegutsevad järgmised ringid: mudilaskoor, 

lauluring, liiklusring, tantsuring, kunstiring, loodussõprade ring ja näitering. 



Huvialaringid on ka rahvamajade juures. Koorküla rahvamajas tegutsevad järgmised ringid: käsitööring, aeroobikaring, lauluring ja spordiring. 

Ala rahvamajas töötab 11 ringi: memmede laulu ja tantsuring „Hõbetäht”, naisrahvatantsuring „Liisud”,  kitarriõpe noortele, näitering lastele ja 

täiskasvanutele, livetantsuring noortele, spordiring, kunstiring, segarahvatantsuring ”Jandali”, segaansambel „Sillervo” ja tantsumuusika ansambel 

R-13. Rahvamajas on mitmel korral läbi viidud ka peotantsu kursuseid nii algajatele kui edasijõudnuile. 

 

Helme vallas asub neli päevakeskust – Karjatnurme päevakeskus, Kalme päevakeskus, Ala päevakeskus ja Helme päevakeskus.  

Karjatnurme päevakeskus asub Karjatnurme külas ja korraldab järgmisi traditsioonilisi üritusi: vastlapäeva, sõbrapäeva, emadepäeva, jaanipäeva, 

isadepäeva, mardipäeva, päevakeskuse aastapäeva, kadripäeva ja jõulude tähistamine. 

Kalme päevakeskus asub Kalme külas. Ruumide olukord on rahuldav, remont tehti 2005. aasta suvel. Päevakeskus pakub järgmisi teenuseid: 

ajakirjanduse lugemine ja laenutamine, arvuti kasutamine, pesu pesemine, dušši kasutamine, õmblemine, lauamängude mängimine, televiisori 

vaatamine, muusikakeskus ja telefoni kasutamine, joonistamine, tähtpäevade tähistamine. Traditsioonilised üritused, mida Kalme päevakeskus 

korraldab, on sõbrapäev, vastlapäev, emadepäev, lastekaitsepäev, jaanipäev, mini-missi valimised, kadrikarneval,  jõulupidu ning päevakeskuse 

sünnipäev. 

Ala päevakeskus asub Ala külas. Vaba aja sisustamiseks pakutakse mitmesuguseid mänge, ajalehti, võimalust arvutit kasutada. Külastajate 

kontingent on vanuseliselt väga erinev, mistõttu ühisürituste korraldamine on keeruline. Vanemate inimeste puhul ja arvutikasutamisel on 

külastajatega tegelemine pigem individuaalne.  Käsitööring ja spordiring. 

Helme päevakeskus asub Helme alevikus. Korraldatakse koolivaheajaekskursioone ja matku (jalgrattamatk Valgjärve äärde, jalgsimatkad Tõrva 

ja selle ümbrusesse). Tähistatakse isade- ja emadepäeva, jõulusid, jaanipäeva, sõbrapäeva. Päevakeskuses küpsetatakse koos, st on pannkoogi-, 

piruka-, ja tordipäev. Päevakeskuse ruumides oleks vaja teha uuendusi, elektrisüsteem vajab korrastamist, samuti võiks pakkuda saunateenust. 

Jõgeveste teabetuba alustas oma tegevust 2005. aasta sügisel. Puithoone soetati PRIA abil külaelu edendamise programmist 2004. aasta lõpus 

ning paigaldati 2005. aasta Helme valla eelarvevahendite abiga. Teabetoas on olemas külaelanikele lugemiseks igapäevaselt nii volikogu ja 

vallavalitsuse otsused kui kohalikud ja vabariiklikud ajalehed. 2006. aastast on olemas ka vajalik internetipunkt neile külaelanikele, kellel see 

võimalus oma kodus puudub. Teabetuba kasutatakse seoses oma sobiliku asukoha pärast ka nii Helme Vallavalitsuse kui MTÜ Jõgeveste 

Koduhoiuseltsi poolt külaürituste korraldamiseks 

 

Spordirajatised Valla keskseks spordikompleksiks on Linna küla spordibaas, kus on korralik võimla, vajalikud abiruumid, saun, trenažööride 

ruum ning lasketiir. Lisaks on Ala Põhikoolil olemas võimla ja palliplatsid, mida saavad kasutada ka vallaelanikud. Võimlad on ka kahe riigikooli 

– Valgamaa Kutseõppekeskuse Helme osakonna ja Helme Sanatoorse Internaatkooli juures.  Karjatnurme külas asub 2007. aastal rajatud 

palliplats. Sportlikuks vaba aja veetmiseks külades olemasolevatel väliplatsidel on võimalused veel Kalme, Koorküla ja Taagepera külade 



elanikel. 

Nimetus Ehitusaas

ta 

Suurus, tingimused Ehituslik olukord 

Ala PK võimla 1997 Kasulik pind 770m
2
, palliplatsid u. 450m

2 
Heas korras 

Ala PK mänguväljak 2003 Palliplatsid 18x36 m
2
, osa asfalteeritud. Korras 

Ritsu võimla ja siselasketiir 1987 Kasulik pind 1633,2 m
2
 saal (19x36,5 m), 

lasketiir(5x36m) 

Võimla väga heas korras,  

lasketiir korras 

Ritsu spordiväljak 2006 Kergejõustik, palliplatsid Korras 

Karjatnurme küla palliplats 2007 Palliplats 9x18 m Heas korras 

Tabel 5. Helme valla spordirajatised 

Traditsioonilised spordiüritused 

Nimetus Toimumise aeg 
Osalejate 

arv 

Korraldaja 

Korvpalliturniir jaanuar-veebruar 30 Ritsu Spordibaas 

Võrkpalliturniir jaanuar-veebruar 36 Ritsu Spordibaas 

Lauatennise võistlused veebruar-märts 20 Ritsu Spordibaas 

Lauatennise võistlused oktoober-november 24 Ritsu Spordibaas 

Sisekergejõustiku võistlused oktoober 66 Ritsu Spordibaas 

Sisekergejõustiku võistlused jaanuar 60 Ritsu Spordibaas 

Murdmaasuusatamine jaanuar-märts 100 Ritsu Spordibaas 



Krossijooks oktoober, aprill 120 Ritsu Spordibaas 

Jalgrattakross mai 30  Ritsu Spordibaas 

Helme jalgrattasõit mai 40-50 Ritsu Spordibaas 

Kergejõustikuvõistlused juuni 100-120 Ritsu Spordibaas 

Kergejõustikuvõistlused september 100-120 Ritsu Spordibaas 

Võistlused Helme valla päeva 

raames 
august 80-100 Ritsu Spordibaas 

Ritsu spordipäeva võistlused 
august 120-150 

Ritsu Külaselts ja 

Ritsu Spordibaas 

Rahvamatk mai 50-60 Ritsu Spordibaas 

 

Tugiteenused õpilastele/noortele ja karjääri ning nõustamisteenused  

Karjäärinõustamine toimub koolis. Tugiteenused (parandusõpe, nõustamine jms) toimib õppeasutuste baasil. 

Piirkonnas teeb väga tõusalt tööd alaealiste komisjon.  

 

Toetused õppijatele (keskendusega haridusel, mitte sotsiaalvaldkonnale) 

Toetused seoses koolide lõpetamisega:põhikooli lõpetajale  20 €, gümnaasiumi lõpetajale  20 €, gümnaasiumi lõpetajale heade ja väga heade 

õppetulemuste põhjal 65 €,  gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetajale  100 €, gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajale    130 €, kutseõppeasutuse 

lõpetajale  20 €, kutseõppeasutuse lõpetajale heade ja väga heade õppetulemuste puhul    35 €, koolilõuna ja koolipiima toetus1. -9. kl  kuni 1 € 

päevas , 10. - 12. kl kuni 0,5 € päevas.Alusharidust omandavate laste toidupäeva ja kohamaks kompenseeritakse Helme valla haridusasutuses 

õppivatele lastele täis mahus. 

 

Transport (rõhuga õpilastransport kool-kodu ja huviharidusega seotu liikumine) 

Vastu võetud 29.02.2012 nr 4 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 punkt 3 alusel 

§ 1.  Reguleerimisala 

  Määrusega reguleeritakse põhikooli ja gümnaasiumi päevases õppevormis õppivate õpilaste kooli ja koolist koju sõiduks tehtud kulutuste 

hüvitamist, õpilase elukohaks peab olema rahvastikuregistri andmetel Helme vald. 



§ 2.  Mõisted 

  Sõidusoodustuse liigid on: 

 1) tasuta bussisõitu võimaldava dokumendi (edaspidi sõidutõend) taotlemine; 

 2) sõidukulutuste hüvitamine bussipiletite alusel. 

§ 3.  Sõidusoodustust saama õigustatud isikud 

 (1) Sõidukulude hüvitamist sõidupiletite alusel või sõidutõendit on õigustatud saama päevases õppevormis õppivad õpilased, kes omandavad 

põhiharidust Valga maakonna munitsipaalkoolides, arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas. 

 (2) Väljaspool Valga maakonda õppivatele põhikooli õpilastele sõidukulusid ei kompenseerita, v.a. A.Kitzbergi nim. Gümnaasium Karksi-Nuias. 

Seal õppivatele põhiharidust omandvatele õpilastele kompenseeritakse üks edasi-tagasi sõit päevas, kuid mitte rohkem kui 50 eurot kuus ühe 

õpilase kohta. 

 (3) Õpilased, kes omandavad gümnaasiumiharidust (10-12 kl.) Tõrva Gümnaasiumis, hüvitatakse üks edasi-tagasi sõit päevas. Õpilased, kes 

omandavad gümnaasiumiharidust teistes Valga maakonna munitsipaalkoolides, kompenseeritakse üks edasi-tagasi sõit päevas, kuid mitte rohkem 

kui 50 eurot kuus ühe õpilase kohta. 

 (4) Väljaspool Valga maakonda gümnaasiumiharidust omandavatele õpilastele kompeneseeritakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit 

nädalas. Välja arvatud A.Kitzbergi nim. Gümnaasium Karksi-Nuias, kus kompenseeritakse üks edasi-tagasi sõit päevas, kuid mitte rohkem kui 50 

eurot kuus ühe õpilase kohta. 

 (5) Täiskasvanute gümnaasiumis, kutsekoolides ning riigikoolides õppijatele sõidukulusid ei kompenseerita v.a. õpilastel, kes asuvad õppima 

nõustamiskomisjoni otsuse alusel. 

 (6) Õpilased, kes õpivad Helme valla territooriumil olevates koolides ja Tõrva Gümnaasiumis ning Hummuli Põhikoolis kompenseeritakse sõit 

sõidutõendi alusel. 

 (7) Taotlejal on õigus saada ainult üht liiki sõidusoodustust. 

§ 4.  Sõidusoodustuse taotlemine 

 (1) Sõidutõendi saamiseks koostavad koolid ühistransporti kasutavate õpilaste nimekirjad ja esitavad need 10. septembriks Helme 

Vallavalitsusele. Taotluses tuleb märkida õppeasutus, õpilase nimi, marsruut, sõitude arv nädalas. 

 (2) Õppeaasta perioodil kaotatud või kasutuskõlbmatuks muudetud uue sõidutõendi taotlemiseks peab lapsevanem või õpilane alates 16. 

eluaastast esitama vallavalitsusele vastavasisulise avalduse. (3) Duplikaat sõidutõendi väljastamine on tasuline, mille hind sõltub vastvalt 

bussifirma pool määratud hinnale. Sõidutõendi eest tuleb tasuda valla kassasse tõendi kättesaamise päeval. 

 (3) Sõidukulude hüvitamise taotlus esitatakse Helme Vallavalitsusele kulutustele järgneva kuu 15. kuupäevaks. Taotluse võib esitada lapsevanem 

või õpilane alates 16. eluaastast. Avaldusele tuleb märkida taotleja nimi, õpilase nimi, õppeasutus, klass, sõidumarsruut ning taotlusele lisatud 

sõidupiletite kogumaksumus ning taotleja pangakonto number. Taotlusele lisatakse ühistranspordi sõidupiletid, kus on loetavalt kirjutatud pileti 

hind, lähte- ja sihtkoht ning sõidukuupäev. 

§ 5.  Sõidusoodustuse määramine 

 (1) Sotsiaalametnik kontrollib hiljemalt viie tööpäeva jooksul taotluse vastavust käesolevale määrusele. 

 (2) Sõidutõendit taotlevate õpilaste andmed edastab sotsiaalametnik vedu korraldavale firmale hiljemalt 15. septembriks. Sõidutõend 

väljastatakse õpilasele vallavalitsuse kaudu. 

 (3) Sõidukulud piletite alusel hüvitatakse ülekandega taotluses märgitud pangaarvele. 



 (4) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused otsustab vallavalitsus. 

§ 6.  Sõidusoodustuse kehtimine 

 (1) Sõidusoodustus kehtib õppeaasta jooksul alates 01. septembrist kuni õppe-eksamiperioodi lõppemiseni või tähtajani, kui õpilane muul 

põhjusel kustutatakse kooli õpilaste nimekirjast. 

 (2) Õpilase ühistranspordi kasutamise vajaduse lõppemisest või õpilase marsruudi muudatustest teavitab kool või lapsevanem vallavalitsust 10 

tööpäeva jooksul. 

§ 7.  Rakendussätted 

 (1) Tunnistada kehtetuks Helme Vallavolikogu 18.08.2004.a määrus nr 18 „Õpilaste sõidusoodustuste määramise ja maksmise korra 

kehtestamine. 

 (2) Määrus jõustub 01.septembril 2012.a. 

 

Eelnevaga seonduvalt hooned ja rajatised  

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

Helme valla arengukava 2010-2025 

Dokumendi nimetus Mida reguleerib Kus/kes kinnitanud Kaua kehtib Veebilink või asukoht Märkused  

Õpilaste 

sõidukulude 

hüvitamise kord 

Helme vallas 

Helme Vallavaolikogu 

määrus nr.4 . 

Õpilaste sõidukulude 

hüvitamist Helme vallas 

Kinnitatud volikogus 

29.02. 2012 

Kuni 

tühistamiseni 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/416112

012033 

ja Helme valla  kodulehel 

 

Täiendavate 

sotsiaaltoetuste 

määramise ja 

maksmise kord 

Helme Vallavolikogu 

määrus nr.1 

 

1) Valla eelarvest 

kompenseeritakse 

kooli- ja lasteaiatoidu 

ning koolipiima 

maksumus 

alljärgnevatel lastel, 

kelle enda ja vähemalt 

ühe vanema või 

eestkostja elukohaks on 

rahvastikuregistris 

eelneva aasta 1. 

septembri seisuga 

registreeritud Helme 

vald: 

Kinnitatud volikogus 

01.01.2013 

Kuni 

tühistamiseni 

https://www.riigiteataja.ee/akt/431122

012094 

ja Helme valla kodulehel 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/416112012033
https://www.riigiteataja.ee/akt/416112012033
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122012094
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122012094


 1) lasteaia lapsed; 

 2) 1.-12.klassi 

päevases õppevormis 

õppivad õpilased. 

 (2) Toitlustamiseks 

kuluvad rahalised 

vahendid kantakse 

vallavalitsuse poolt 

kinnitatud arvete alusel 

igakuiselt üle teenust 

osutavale ettevõttele. 

 (3) Väljaspool Helme 

valda ning Tõrva linna 

asuvate 

üldhariduskoolide 

õpilased esitavad 

vallavalitsusele: 

 1) avalduse, kus on ära 

toodud taotleja nimi, 

õppeasutus, toetatav 

periood ning 

arvelduskonto number, 

millele toetus kanda; 

 2) koolitõend, milles 

on ära toodud eelneva 

kuu koolipäevade arv, 

õpilase osalemine 

koolitöös. 

 (4) Toetuse maksmise 

aluseks võetakse 

kompenseeritav 

koolilõuna maksumus 

päevas ja tegelik 

koolitöös osaletud 

päevade arv ühes kuus. 

 (5) Toetus makstakse 



välja üks kord kuus 

 

 

II ANALÜÜSIV OSA 
Hetke- ja arenguvaate hinnangu lahtrisse märkige skaala number, mis iseloomustab antud kriteeriumi toimivuse taset. Iga 

hindamisvaldkonna kohta palun märkige kaks numbrit. Esiteks hindate olemasolevat „hetke“. Nt gümnaasiumiharidus Hetkevaade 1  ja siis 

areng Arenguvaade 2 .Milles on arenguvajadused, seda toode välja kuni kolme alapunktiga. NB, Kindalasti, palun, lähtuge nendest samadest 

dokumentidest oma hetkevaate ja arenguvaate esitamisel, mis punktis I nimetasite. Selle tabeli koostamiseks ei pea tegema eraldi ajarünnakuid. 

On väga hea, kui suudate kogu kirjeldava osa esitada nii, et see mahub 3-4 leheküljele ( osad II-III) 

         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)  Olemas kaks alusharidust pakkuvat asutust 

Koht/olulisus maakondlikus vaates  Oluline 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) –      Kvalifitseeritud pedagoogide personal ; olemas vastavad ruumid 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Vajalik luua sõimerühm; kaaluda Ala lasteaia juurde ööpäevaringset lastehoidu (vajadus on juba olemas 3-4 

lapse näol) 

1.2. HINDAMISVALDKOND:  Alg-ja põhiharidus 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Olemas 2 alusharidust ja 1 põhiharidust pakkuv asutus 

Koht/olulisus maakondlikus vaates Oluline 

Tugevused (kuni 3 nimetada )         Olemas kvalifitseeritud pedagoogiline personal; olemas nõuetele vastavad ruumid ja vahendid 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Õpiraskustega lastele tugipersonali täiendamise vajadus 

1.3.HINDAMISVALDKOND:  Gümnaasiumiharidus - - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  

Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 



1.4.HINDAMISVALDKOND:  Kutse-ja kõrgharidus (Palun siin kajastada seda teadmist, mis KOVil on oma õpilaste 

kohta ja nende vajaduste kohta) 
- - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  

Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

1.5.HINDAMISVALDKOND: Elukestev õpe (Kes annab, kus ja kuidas on KOV selles ise panustab, kes veel ja kus 

sellist teenust elanikud saavad) 
 

 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Projektipõhine õpe ja koolitus Stille Active. Töötute täiendõpe . 

Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

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) Õpilaskodu olemasolu. Noorsootöö- päevakeskuste juures 

Karjatnurme ja lähiümbruse noorte kogunemiskohaks on Karjatnurme Päevakeskus. Noorte külastuste arv kuus on umbes 100. Rahastamine 

toimub läbi Karjatnurme külaseltsi Helme Vallavalitsuse poolt. Kalme külas on remonditud Helme Vallavalitsuse eelarvevahendite abiga kunagine 

külakeskuse katlamaja. Täna tegutsevad antud ruumides koostöös Kalme päevakeskusega ja Kalme külaseltsiga igapäevaselt kohalikud noored. 

Ruume kasutatakse suuremate ürituste läbiviimiseks ja noorte vaba aja sisustamiseks.  

Koht/olulisus maakondlikus vaates Oluline 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)Vajalik noorsootööspetsialisti olemasolu 

2.2.HINDAMISVALDKOND: Karjääri-ja nõustamisteenused - - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  

Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

2.3.HINDAMISVALDKOND:  Toetused õpilastele ja õppijatele 2 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)               Täidetud  kirjeldavas osas. 

Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 



Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

2.4. HINDAMISVALDKOND: Huviharidus ja noortekeskused ja -toad   

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Päevakeskuste juures 

Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

2.5 HINDAMISVALDKOND: Õpilastransport ja liikumise logistika 2 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)                   Ülevaade  kirjeldavas osas 

Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

 

RESSURSID JA INVESTEERINGUD Hinnang 

Hetke- 

vaade 

Arengu-

vaade 

3. HINDAMISVALDKOND:  Ressursside juhtimine. Infrastruktuur ja investeeringud 

 

2 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu põhjendus: finantsressursside juhtimine; siia võib nimetada ka hariduse 

osa eelarvest, materiaal-tehnilise ja infotehnoloogilise baasi asjakohasus ja otstarbekas kasutamine haridusvaldkonna  

eesmärkide saavutamiseks; hooned, investeeringud, personal). 

Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Puhas vesi olemas alates 2013. aastast. Olemas ka kaasaegsed reovee süsteemid ja 

puhastusseadmed. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Vajalik hoonete  korraline remont ja välisfasaadi uuendused. 

  

 

 

Alljärgnev tabel on oma ülesehituselt sarnane Valga maakonna arengukava investeeringute ja tegevuste kavaga. Tõsi, ta on kaugeleulatavam. Kui 

4 aasta pikkune periood on KOVi ühe valitsemisperioodi tervik, siis + 3 aastat on keerulisem prognoosida. Palun, aga püüdke siiski. Eriti on seda 

siis hea teha, kui KOVi arengukava on aastani 2020 või enam. Juhul, kui KOV arengukava seda perioodi kuidagi ei kata, siis palun lisage 

märkus. Kasutage eurodes märkimist. Kui summat ei tea (st seda pole KOVi arengukava tegevuskavas ka märgitud), aga tegevus/ investeering 

on oluline märkige X. Samuti soovitan väiksemate summade kui 1000 (€) kastutada X-ga märkimist.  



Tegevuste nimetamisel palun olge „riigimehelik“, kuid ka enesekeskne ja tehke sellest lähtudes parim valik: märkige oluline tegevuse maakonna 

ja KOV vaates maakonna ja oma KOVi haridusvaldkonna eesmärkidest lähtudes. Selleks, et maakonna vaadet kiiremini leida, on kirjale lisatud 

Valgamaa arendusstrateegia maatriksid ja investeeringute kava väljavõte, kus on toodud haridus, noorsootöö ning need investeeringukava osad, 

kus on märgitud haridust/kooli/koolitust.  

RESSURSSIDE JA TEGEVUSTE KAVA AASTANI 2020 HINDAMISVALDKONDADE KAUPA 

Ette antud aeg on liiga lühike nii mahuka töö teostamiseks. Tabel tuleb täita KOV plaanidest ja arengukavast lähtuvalt. Vajalik kaasata erinevad  

volikogu komisjonid ( momendi seisuga alles moodustamisel) ja allasutuste juhid  ning KOV-i erinevad ametnikud. 

  

 

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 

 

 

          

2. Karjääri-ja nõustamisteenused 

            

3. Toetused õpilastele ja õppijatele 

            

4.  Huviharidus,  noortekeskused ja -toad 

           

 
5. Õpilastransport ja liikumise logistika 

 

 

          

 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  

 

 

          

2. Investeeringud haridusega seotud objektidesse ja/või vahenditesse  

           

Nt siia sobivad seda 

tüüpi tegevused: 



vallale bussi liisimine 

õpilasliinile, asula 

reoveesüsteemi 

uuendamine, kui üks 

klient on ka kool jms 

Kultuurimaja, mida 

kasutakse kahasse 

kooliga (nt saal) 

 


