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

Lisa 7.13. Õru vald 

ÕRU VALLAVALITSUS   
HARIDUSVALDKONNA ÜLEVAADE 

 

I ÜLDANDMED JA KIRJELDAV OSA 

Õru vallas omab koolitusluba Õru Lasteaed - Algkool, mis annab alusharidust 1,5 - 7 aastastele lastele ja põhiharidust 1 - 4 klassi õpilastele. 2013 

aasta 1. septembri seisuga on lasteaias üks liitrühm 20 lapsega ja algkoolis 15 õpilast. Kool on vitaalne, õpetajad on hea kvalifikatsiooniga, 

tõelised „maa sool“. Pärast Õru algkooli lõpetamist jätkatakse õpinguid põhiliselt Tõlliste valla, Sangaste valla ja Valga linna koolides. 

Volikogus moodustatud kultuuri- ja hariduskomisjon. Õru vallavanem ,Õru Lasteaed-Algkooli direktor.  

Õru Lasteaed-Algkool annab alusharidust ja põhiharidust 1-4 klassi õpilastele. 

Kutse-ja kõrgharidust andvad asutused puuduvad. 

Täiskasvanute huviharidus. Valla eelarvest toetatakse line-tantsu ring, peotantsuring, laulukoor. 

Õru vallas tegutseb hallatav asutus „Õru Noortepada“, mille töös osalevad aktiivselt Õru valla lapsed erinevas vanuses. 

Tugiteenuseid koolis igapäevaselt ei ole, vajadusel kasutame koolipsühholoogi, eripedagoogi ja logopeedi teenust. 

Toetused õppijatele. Esimesse klassi astujatele ranits koos vajalike õppevahenditega. 

Õru vallavalitsus koostöös Valga Maavalitsusega on avanud bussiliini marsruudil Priipalu-Saksamatsi-Uniküla-Tsirguliina, mida kasutavad 

lapsed kooli  nii Õru Lasteaed- Algkooli kui Tsirguliina Keskkooli ja koju sõiduks. 

Õru Lasteaed-Algkool asub kahes hoones. Lasteaiarühma käsutuses on kahekorruseline maja, üldpinnaga 310  ruutmeetrit. Algkoolihoone on  

kahekordne hoone. Hoone esimest korrust üldpinnaga 350 ruutmeetrit kasutab kool. Hoone teisel korrusel asub spordisaal. Mõlemad hooned 

kuuluvad Õru vallavalitsusele ja hoonete alune maa on munitsipaliseeritud 
 

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

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

asukoht 
Märkused  

Valla arengukava Valla üldist tegevust Õru Vallavolikogu 2011-2018 www.oeruvv.ee 

Riigi Teataja 

 

Õru Lasteaed-Algkooli arengukava Hariduse tegevust Õru Vallavolikogu 201-2013 www.oeruvv.ee  

Õru valla ja Õru Lasteaed-Algkooli 

eelarve-strateegia 

Investeeringuid 

 

Õru Vallavalikogu 2014-2017 Riigi Teataja  

 

 

http://www.oeruvv.ee/
http://www.oeruvv.ee/


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 s 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 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) 1 liitrühm  20 last 

Koht/olulisus maakondlikus vaates oluline 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

- Integreerumine 

- Kvalifikatsiooniga püsiv kaader 

- Tervisekaitse nõuetele vastavad ruumid 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

- Mänguväljaku täiustamine 

1.2. HINDAMISVALDKOND:  Alg-ja põhiharidus 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Õru  Algkooli liitklassid 

Koht/olulisus maakondlikus vaates Oluline, algkool peab asuma kodukoha lähedal 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

- Kodu lähedus 

- Igat last arvestav õpetus 

- Turvaline õpikeskkond 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

- Spordivahendite mitmekesistamine 

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 - - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

1.5.HINDAMISVALDKOND:  Elukestev õpe - - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
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)  Tugispetsialistide vajadus (logopeed, koolipsühholoog, eripedagoog) 

Koht/olulisus maakondlikus vaates oluline 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

- abi eri õppevajadusega lastele 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

- tõhustada koostööd Valga õppenõustamiskeskusega 

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 - - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Toetus I klassi astujale 
Koht/olulisus maakondlikus vaates Oluline 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

- lapsel olemas vajalikud õppevahendid 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

 



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

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Õru Noortepada 
Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

- avarad ruumid 

- erinevad tegevused huvigruppidele 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

- tõhustada tööd teiste noortekeskustega 

2.5 HINDAMISVALDKOND: Õpilastransport ja liikumise logistika 1 1 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Õpilasliin 
Koht/olulisus maakondlikus vaates oluline 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

- saab kodulähedalt bussile 

- koolivaliku võimalus 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

 

RESSURSID JA INVESTEERINGUD Hinnang 

Hetke- 

vaade 

Arengu-

vaade 

3. HINDAMISVALDKOND:  Ressursside juhtimine. Infrastruktuur ja investeeringud 

 

  

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 ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



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 

  

 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 +algkool 

  

 

174071 198906 183372 

188471    

volikogu 

vallavanem   

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 



  600 400 600 500       

4.  Huviharidus,  noortekeskused ja -toad 

           

 

5. Õpilastransport ja liikumise logistika 

 

 5000 

 

 

5000 

 

 

5500 

 

 

5500 

 

       

 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  

 

Õru lasteaiahoone üleviimine 

keskküttele 

Koolihoone fassaad 

5000.- 

 

 
 

20000.- 

       

vallavanem 

vallavanem 
 

   

2. Investeeringud haridusega seotud objektidesse ja/või vahenditesse  

            

 


