
Lisa 7. Valgamaa omavalitsuste hariduse hetkeseisu kirjeldus ja hindamine omavalitsuste kaupa 

Lisa 7.11. Tõrva linn 

TÕRVA LINN 
HARIDUSVALDKONNA ÜLEVAADE 

 

I ÜLDANDMED JA KIRJELDAV OSA 

Tõrva linnas haldab ja kureerib hariduse valdkonda abilinnapea. Linna haldusalasse kuuluvad 2 lasteaeda: „Tõrvalill“ 3 rühmaga ja „Mõmmik“ 6 rühmaga. 

Oluline fakt on ka see, et „Mõmmikuga“ samas hoones asub ka linna lasteraamatukogu. Linnaraamatukogu asub kultuurimajas. Linnale kuuluv kool, Tõrva 

Gümnaasium, pakub nii Tõrva kui ka ümbritsevate valdade lastele alg-, põhi-ja gümnaasiumiharidust. Tõrvale lähim kutsehariduskeskus asub Valga linnas ja 

kõrgharidust pakkuvad asutused asuvad Tartu linnas. Tõrva Gümnaasiumiga samas hoones asub ka Tõrva Muusikakool. Linnas on aktiivne kultuurimaja 

kollektiiv, kelle eestvedamisel saavad kodanikud end täiendada nii laulu, tantsu kui ka kunsti vallas. Alates 2010. aastast on iseseisev struktuuriüksus linna 

haldusalasse kuuluv Tõrva Avatud Noortekeskus. Linnas on palju võimalusi spordiga tegelemiseks.  

Populaarsematest spordirajatistest võiks nimetada valgustatud terviseradasid, spordiklubi „Viraaž“ spordihoonet, Tõrva Gümnaasiumi juurde kuuluvaid 

spordisaale, mida saab kasutada erinevate aladega tegelemiseks (korvpall, aeroobika, lauatennis jne) ja ka jalgpalliväljak. Tõrva Gümnaasium on karjääriõppe 

pilootkool ja osaleb SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“. Koolis on olemas ka 

huvijuht. Linn toetab läbi Sotsiaalabiameti laste toidurahade maksmist koolis ja lasteaias, maksab ranitsatoetust ja koolilõpetajate toetust. Kõik 

haridusvaldkonda puudutavad hooned kuuluvad Tõrva linnale, olgu nad nimetatud siinjärgnevalt uuesti: lasteaiad „Tõrvalill“ ja „Mõmmik“, Tõrva 

Gümnaasiumi hoone, Tõrva Avatud Noortekeskus, „Viraaži“ spordihoone ja kultuurimaja. 

 

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

Dokumendi 

nimetus 
Mida reguleerib Kus/kes kinnitanud Kaua kehtib 

Kus leida 

Veebilink või asukoht 
Märkused  

Tõrva linna 

arengukava 2013-

2025 

Määratleb linna lühi-

ja pikaajalisi 

arengueesmärke ja 

leiab võimalusi 

nende elluviimiseks. 

Tõrva Linnavolikogu 

2010. aastal 

2025. aastani  https://torva.kovtp.ee/documen

ts/633377/6776894/T6rva+Lin

na+arengukava+seisuga+15.10

.2013.pdf 

 

Arengukava andmeid on 

planeeritud jooksvalt 

uuendada. 

Tõrva 

Gümnaasiumi 

arengukava 

Määratleb 

kooliarenduse 

põhisuunad ja 

valdkonnad ning 

tegevuskava. 

Tõrva Linnavalitsus 2013. aastani http://www.torva.edu.ee/areng

ukava.pdf 

 

Uus arengukava ei ole veel 

saadaval. 

Lasteaed 

„Mõmmik“ 

arengukava 

Lasteaia areng, 

põhisuunad ja 

valdkonnad. 

Tõrva Linnavalitsus 2015.aastani https://torva.kovtp.ee/documen

ts/633377/1305806/Arengukav

a_2011-2015a..pdf 

 

https://torva.kovtp.ee/documents/633377/6776894/T6rva+Linna+arengukava+seisuga+15.10.2013.pdf
https://torva.kovtp.ee/documents/633377/6776894/T6rva+Linna+arengukava+seisuga+15.10.2013.pdf
https://torva.kovtp.ee/documents/633377/6776894/T6rva+Linna+arengukava+seisuga+15.10.2013.pdf
https://torva.kovtp.ee/documents/633377/6776894/T6rva+Linna+arengukava+seisuga+15.10.2013.pdf
http://www.torva.edu.ee/arengukava.pdf
http://www.torva.edu.ee/arengukava.pdf
https://torva.kovtp.ee/documents/633377/1305806/Arengukava_2011-2015a..pdf
https://torva.kovtp.ee/documents/633377/1305806/Arengukava_2011-2015a..pdf
https://torva.kovtp.ee/documents/633377/1305806/Arengukava_2011-2015a..pdf


 

Lasteaed 

„Tõrvalill“ 

arengukava 

Lasteaia areng, 

põhisuunad ja 

valdkonnad. 

Tõrva Linnavalitsus 2015. aastani https://torva.kovtp.ee/documen

ts/633377/1306100/T%C3%95

RVA+LASTEAED+T%C3%9

5RVALILL+ARENGUKAVA+

2012-2015.pdf 

 

 

II ANALÜÜSIV OSA 
 

KOHALIKU OMAVALITSUSE HARIDUSVÕRK Hinnang 

Hetke- 

vaade 

Arengu

-vaade 

1.1.HINDAMISVALDKOND:  Alusharidus 1 1 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  - Arvestades linnas sündinud laste arvu vähenemisega, ei ole hetkel lasteaedades vajadust 

lisakohtade järele , aga „Mõmmikus“ on nende loomiseks võimalused olemas.  Lasteaiad on kaasaegsed ja hea mainega. Personal töötab ühtse meeskonnana 

lasteaedade parema toimimise nimel. 
Koht/olulisus maakondlikus vaates - Kuna „Mõmmikusse“ on võimalik lisakohti luua, siis on Tõrva linnal head eeldused ka naaberregioonide laste 

lasteaedadesse paigutamiseks. Vähem oluline pole ka see, et paljud ümbritsevate valdade lapsevanemad käivad Tõrvas tööl või linna kui Tõrva-Helme 

piirkonna keskuse teenuseid tarbimas. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) – Pidevalt uuendatav kaasaegne kasvu-ja töökeskkond, hea koostöö lastevanematega ning püsiv arengualdis personal. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) – Töötada välja personali motiveeriv-tunnustav süsteem, töötada välja laste erivajadusi väljaselgitav süsteem, tihendada 

koostööd kõigi haridusvõrku kuuluvate asutuste vahel.  

1.2. HINDAMISVALDKOND:  Alg-ja põhiharidus 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  - Tõrva Gümnaasium on kvalifitseeritud tööjõuga haridusasutus, mis mõningase õpilaste arvu 

vähenemisega ei ole kaotanud oma jätkusuutlikkust ja on pidevas renoveerimises. 2005.a lõplikult valminud juurdeehitus võimaldab nii linna kui ka ümbritseva 

piirkonna lastel saada kvaliteetset õpet. 
Koht/olulisus maakondlikus vaates - Tõrva Gümnaasium on Tõrva-Helme piirkonna suurim hariduskeskus ja suuruselt teine Valgamaa kool Valga 

Gümnaasiumi järel. Koolis õpivad ka ümbritsevate valdade lapsed.  
Tugevused (kuni 3 nimetada ) – Pikaaegne kvalifitseeritud personal, renoveeritud õpikeskkond, ümbritsevat loodust sisaldav õpe ning projektid. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) – Õpilaste arvu suurendamine läbi naabervaldade ja linna laste, ümbritseva piirkonna haridusasutustega koostöö 

tugevdamine, pidev innovaatiline tegutsemine   

1.3.HINDAMISVALDKOND:  Gümnaasiumiharidus 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) -  Ainus piirkonnas tegutsev gümnaasium, millel võrreldes teiste omavalitsustega on tugev 

väljaehitatud infrastruktuur ja elujõuline ajalooline taust. Kooli on tehtud ka märkimisväärselt suuri investeeringuid. 

Koht/olulisus maakondlikus vaates- Tõrva Gümnaasium on ainuke gümnaasium võrreldes naabervaldadega (Helme, Põdrala, Hummuli). 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) –  Riigi lõikes tugevalt üle keskmise õpitulemused, head sportimisvõimalused nii lastele kui täiskasvanutele, kaasaegne 

https://torva.kovtp.ee/documents/633377/1306100/T%C3%95RVA+LASTEAED+T%C3%95RVALILL+ARENGUKAVA+2012-2015.pdf
https://torva.kovtp.ee/documents/633377/1306100/T%C3%95RVA+LASTEAED+T%C3%95RVALILL+ARENGUKAVA+2012-2015.pdf
https://torva.kovtp.ee/documents/633377/1306100/T%C3%95RVA+LASTEAED+T%C3%95RVALILL+ARENGUKAVA+2012-2015.pdf
https://torva.kovtp.ee/documents/633377/1306100/T%C3%95RVA+LASTEAED+T%C3%95RVALILL+ARENGUKAVA+2012-2015.pdf
https://torva.kovtp.ee/documents/633377/1306100/T%C3%95RVA+LASTEAED+T%C3%95RVALILL+ARENGUKAVA+2012-2015.pdf


õpikeskkond.   

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) - Rohkem võimalusi täiend-ja ümberõppeks nii lastele kui täiskasvanutele, pidevalt renoveeritav õpikeskkond, noortele 

eneseteostusvõimaluste pakkumine. 

1.4.HINDAMISVALDKOND:  Kutse-ja kõrgharidus  - - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  - Tõrvas puuduvad kutse-ja kõrgharidust võimaldavad õppeasutused, lähim kutseõppekeskus asub 

Valgas. 

1.5.HINDAMISVALDKOND:  Elukestev õpe  - - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Täiendkoolitusi pakutakse Tõrvale kõige lähemal Valgamaa Kutseõppekeskuses. 

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)  - Mitterahuldavate hinnete puhul rakendatakse koolis parandusõpet kas aineõpetaja või logopeedi 

juures, tehakse täiendavaid konsultatsioone või koostatakse individuaalne õppekava. On moodustatud HEV (hariduslike erivajadustega õpilaste ) - komisjon. 

Koolis töötab sotsiaalpedagoog. Õppimise süvendamiseks rakendatakse lisatunde. Toimib tunnirahuklass.  
Koht/olulisus maakondlikus vaates – Piirkonna koolidest suurimana saab gümnaasium pakkuda kõige ulatuslikumat tugiteenuste süsteemi. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) - Kvalifitseeritud ja spetsialiseeritud tööjõud (sotsiaalpedagoog, logopeed, huvijuht), operatiivne probleemide lahendamine, 

mitmekülgne õpiabi. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) – Erivajadustega lastele spetsiaalse õppevara muretsemine, lastevanemate suurem kaasamine kooli töösse, pedagoogide 

eneseharimist soodustavate projektide toetamine. 

2.2.HINDAMISVALDKOND: Karjääri-ja nõustamisteenused 2 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  -  Karjääri kujundamisel toetab lapsi Tõrva Gümnaasium, osaledes SA Innove karjääri- ja 

nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“. Sellest tulenevalt on koolil olemas karjäärikoordinaator. 
Koht/olulisus maakondlikus vaates- Tõrva piirkonna ainuke karjäärinõustamist pakkuv asutus on Tõrva Gümnaasium. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) – Osalemine pilootkooli programmis ja seoses sellega tihedam koostöö teiste õppeasutustega, õpilaste varajane teadustamine 

töömaailmast, koostöö maakonna karjäärinõustamiskeskusega. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) – Karjäärinõustamise tõhustamine  

2.3.HINDAMISVALDKOND:  Toetused õpilastele ja õppijatele 2 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  - Tõrva linn toetab õpilasi läbi koolilõuna, ranitsatoetuse (esmakordselt kooliminejad) ja 

koolilõpetaja toetuse. 

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

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  -  Huviringe noortele pakuvad Tõrva Gümnaasium, Tõrva Muusikakool, kultuurimaja, linna 

spordihoone ja Tõrva Avatud Noortekeskus. Enamus asutusi haldab kohalik omavalitsus. 
Koht/olulisus maakondlikus vaates – Tõrva huviringide pakutavaid teenuseid kasutavad aktiivselt ka kõrvalvaldade inimesed. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) – Iseseisva haldusüksusena tegutsev noortekeskus, huviringide lai ampluaa. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) – Tihedam koostöö naabervaldadega, pakkuda kõigis asutustes ka laialdaselt koolitusi, arendada veelgi noortekeskust. 



2.5 HINDAMISVALDKOND: Õpilastransport ja liikumise logistika - - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  -  Puudub linnasisene õpilastransport. 

RESSURSID JA INVESTEERINGUD Hinnang 

Hetke- 

vaade 

Arengu-

vaade 

3. HINDAMISVALDKOND:  Ressursside juhtimine. Infrastruktuur ja investeeringud 

 

2 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu põhjendus: Kõige suurema osa eelarvekuludest moodustavad kulud haridusele. Linna 

haridusasutustel on aga majanduslikult tugevad juhid ja investeeringuid on kasutatud otstarbekalt. Gümnaasiumil on valmis 

juurdeehitus ja lasteaed „Mõmmik“ ning noortekeskus läbisid ulatusliku renoveerimise.  Jätkatakse ka lasteaed „Tõrvalill“ ja 

gümnaasiumi olemasolevate hoonete rekonstrueerimist. Jooksvalt uuendatakse tehnilist baasi. Raha saadakse lisaks omavalitsusele 

edukalt ka erinevatest projektidest.     

Koht/olulisus maakondlikus vaates – Kaasaegsed ja renoveeritud haridusasutused on atraktiivsemad ka ümbritsevate valdade lastele. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) – Asutuste majanduslikult tugevad juhid, edukas osalemine projektikonkurssidel. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)- Haridusasutustele oluliste objektide rekonstrueerimine, nt kooli staadion, lasteaial õueala 

suurendamine jne. 

  

 

RESSURSSIDE JA TEGEVUSTE KAVA AASTANI 2020 HINDAMISVALDKONDADE KAUPA 

(Tõrva linna tegevuskava on aastani 2017. Arengukava 2025. a-ni.) 

  

 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  

  Õppetehnilise baasi kaasajastamine 
x x x 

x x x x LV   

2. Põhiharidus – Gümnaasiumi uus arengukava ei ole veel saadaval 

 

Keskkonnahariduse arendamine x x x x x x x LV, koolid 

  3. Gümnaasiumiharidus 

 

Pedagoogide eneseharimist toetavate ja 

nende mainet tõstvate projektide 

käivitamine x x x x x x x LV, koolid   



4. Kutse-ja kõrgharidus 

  

    

  

 

    

5 

Elukestev õpe 

 

  

Koostöö arendamine linna, Töötukassa 

Valgamaa osakonna Tõrva büroo, 

tööandjate ja kutseõppeasutuste vahel 

 
 

x x x x x x x 

LV, Töötukassa, 

ettevõtjad, 

kutseõppeasutused 

  
 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 

 

Tasuta koolilõuna kindlustamine 

põhikoolis ja vähekindlustatud 

peredele gümnaasiumis. x x x x x x x LV   

4.  Huviharidus,  noortekeskused ja -toad 

 Noortekeskuse töö arendamine x x x x x x x LV  

 
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  

 
Tõrva Gümnaasiumi olemasoleva hoone 

rekonstrueerimine x x x x    LV   

2. Investeeringud haridusega seotud objektidesse ja/või vahenditesse  

 Lasteaia Tõrvalill rekonstrueerimise jätkamine x x x     LV   

 


