
HARIDUS, HUVIHARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

HETKEOLUKORD  

 

 

Kool  Õpilaste arv  KOV  Kommentaar  

Hargla Kool 48 (6 klassi - 

liitklassidega)  

Taheva vald  Kooli suunaks on õpilastele kohaloo 

tutvustamine ning keskkonnahoiu ja 

rohelise mõtteviisi propageerimine. 

Sel suvel teostatakse  Hargla 

koolihoone keldriosa elektritööd ja 

soojustamine koos sadevee ära 

juhtimisega.  

Keeni Põhikool  104 (9 klassi)  Sangaste vald  Kooli juures toimib ka üks 

lasteaiarühm.  

Lüllemäe 

Põhikool  

76 (9 klassi)  Karula vald  Kooli kõrval üks lasteaiarühm. 

Projektide toel on koolis palju 

erinevaid pille. Neist suur hulk 

(puhkpillid, löökriistad) on MTÜ 

Karula Hoiu Ühing omad. Teine 

suund, mida arendatakse on 

rahvamuusika. Kooli fassaad vajab 

renoveerimist ning seda tahetakse 

plaani võtta. Käesoleva aasta suvel 

peaks kooli elektrisüsteem saama 

uuendatud. 

Tsirguliina 

Keskkool  

124 (12 klassi)  Tõlliste vald  Alates uuest õppeaastast 

gümnaasiumiastet ei avata. Koolielu 

sõltub palju liikluskorraldusest 

(õpilastransport), kuna ligi 1/3 

kooliperest on mõnest teisest 

asulast. Koolimaja on 

funktsionaalne vallakeskus 

(lasteaed ja raamatukogu samas 

majas). Planeeritakse 

rekonstrueerimist.  

Valga Kaugõppe 

Gümnaasium 

105 (5 klassi; 8-12) Valga linn   

Valga Priimetsa 

Kool  

343 (18 klassi)  Valga linn  Vene õppekeelega; kasutatakse 

keelekümblust.  

Kirjutatakse rekonstrueerimise 

projektitaotlus.  

Valga Põhikool  844 (41 klassi)  Valga linn  Koolivõrk on korrastatud.  

Õru Lasteaed-

Algkool  

15 (4 klassi – 

liitklassidega)  

Õru vald  Kool ja lasteaed on eraldi majades. 

Renoveeritud on koostöös vallaga, 

kuna samas majas asub ka 

kultuurikeskus. Õues puhkealal on 

head võimalused. Hetkel püütakse 

tegeleda õue sisustamisega, et saaks 

ka õueõpet teha.  

 



 

 

Lasteaed  Laste arv  KOV  Kommentaar  

Hargla Kooli lasteaed 17 (1 rühm)  Taheva vald  Asub Koikkülas.  

Lüllemäe Põhikooli 

Lasteaed  

32 (2 rühma)  Karula vald  Lüllemäe kooli juures töötab 

üks liitrühma (ametlikult 18+2 

last, aga kuna on vajadus, siis 

sügisel plaanis teine rühm 

juurde teha. Kaagjärves rühm, 

kus on kohti 12 lapsele. Kokku 

on 37 last.  

Keeni Põhikool lasteaed 

Kratila  

46 (3 rühma)  Sangaste vald  Lasteaia juures on 2 rühma ja 

laste arv 34, kooli juures 

ettevalmistusrühmas 12 last.  

Sooru Lasteaed  17 (2 rühma)  Tõlliste vald  Eraldi majas.  

Tsirguliina Lasteaed 

Õnnelind  

36 (2 rühma)  Tõlliste vald  Kooliga samas majas.  

Valga Lasteaed Buratino  170 (9 rühma)  Valga linn  Eraldi majas.  

Valga Lasteaed Kaseke  118 (6 rühma)  Valga linn  Eraldi majas. 

Valga Lasteaed Pääsuke  125 (8 rühma)  Valga linn  Eraldi majas.  

Nii eesti kui ka vene 

õppekeelega rühmad; 

kasutatakse keelekümblust.  

Valga Lasteaed Walko  170 (9 rühma)  Valga linn  Eraldi majas. 

Õru Lasteaed-Algkool  16 (1 rühm)  Õru vald  Kool ja lasteaed on eraldi 

majades.  

 

Huvikool Lapsi Pedagooge Direktor/juhataja 

Valga Muusikakool 227 33 Direktor Tiia Parmo 

Valga Kultuuri – ja Huvialakeskus 185 12 Direktor Ülle Juht 

Valka Kunstikool  232 (sh  Valga 

linna õpilasi, 

120 eesti ja 

vene keelset)  

11 (8 läti/vene 

keelseid, 3 

eestikeelseid) 

Direktor Maruta 

Stabulniece 

 

Täiendav huvitegevus:  

Karula: huviringid enamasti kooli juures, aga ka kultuurimajas; palju sõltub ühistranspordi 

võimalustest. Tahaks aktiivset koostööd Valga Muusikakooliga. Noorte huvid (huviringide 

soovid) kaardistatakse ära iga õppeaasta alguses ning püütakse tegeleda nende soovide järgi.  



Sangaste: 58% noortest on mingi huvitegevus olemas; aktiivse tegevusega on hõivamata 18+ 

vanuses noored.  

Taheva: huvitegevuse osas teevad noortekeskus ja kool koostööd; ringe on piisavalt; palju 

sõltub ühistranspordi võimalustest (kasutatakse liinibusse).  

Tõlliste: regulaarsed huviringid peamiselt kooli juures; palju sõltub ühistranspordi 

võimalustest. Tahaks aktiivset koostööd Valga Muusikakooliga.  

Õru: huviringe lastele teevad kooli õpetajad.  

 

Noorsootöö (sh avatud noortekeskused)  

KOV NOORSOOTÖÖ VÕIMALUSED VAJADUSED 

Karula 

vald 

Noorsootöötaja - 0,5 ametikohta (seda on vähe – 

kahe küla peale võiks olla 1,0 kohta).  

ANK - tegutseb  Lüllemäel endistes postkontori 

ruumides ning Kaagjärve raamatukogus ühel 

päeval nädalas.  

Avatud neljal päeval; 20 tundi nädalas, päevane 

külastatavus 5 - 20 (sündmuste ajal ja 

koolivaheaegadel suurem). 

Erinevad ringid toimuvad Karula valla Kultuuri- 

ja huvialakeskuses: linetants, kunstiring, 

tänavatants, peotants. Enamus ringe ja suur hulk 

huvitegevust on kaetud kooli poolt.  

Noortekeskus tegutseb natuke ka kooli juures 

nende jaoks, kes pärast tunde koolis ootama 

peavad (noorsootöötaja on lisaks 0,5 kohaga ka 

pikapäevarühmas).  

Vajadus on Kaagjärve külas oma 

ruumide järele. Lüllemäe külas asuv 

Noortekeskuse maja vajab korralikku 

rekonstrueerimist  

(soojustamine, küte, vesi kanalisatsioon 

jne.).  

 

Sangaste 

vald 

Noorsootöötaja - 1,0 ametikohta 

Avatud teisipäevast reedeni 14.00-19.00, ürituste 

ajal ka nädalavahetusel. Külastajate arv päevas 

15-20 noort vanuses 6-15 .  

 

18-29 aasta vanustele noortele on vaja 

maa-ala, kus oleks võimalus korraldada  

kiirendusvõistlusi või lihtsalt triftida, 

hetkel korraldavad seda kirikuesisel 

platsil, mis pole lubatud. Noorematele 

seiklusparki ning mänguväljaku 

laiendust. Sangaste aleviku noored 

soovivad ise oma noortetuba või 

keskust, sest praegune noortekeskus 

asub 5 km kaugusel keskusest ja teises 

külas. Vahemaa tõttu ei külasta 

Sangaste aleviku noored Keenis 

asuvat noortekeskust (selle 

probleemi leevendamiseks 

kirjutatakse hetkel projekti-taotlust 

rulluiskude ja jalgrataste saamiseks). 

Taheva 

vald 

Noorsootöötaja – 0,5 ametikohta 

Taheva valla Avatud Noortekeskus tegutseb 

Hargla Maakultuurimaja struktuuriüksusena ning 

on avatud neljal päeval nädalas Hargla külas 

Hargla Maakultuurimajas. Päevane külastatavus 

kõigub suuresti. Keskmine jääb vahemikku 10-15 

noort.  

Ühistranspordi võimalused Harglast 

Koikküla suunas pärast kella 17.00-i 

puuduvad – vajadus vähemalt paaril 

päeval nädalas hilisema väljumisega 

transpordi järele. (Sündmuste 

korraldamise puhul on reeglina 

eelarvesse transport sisse arvestatud). 



Lisaks on noortele tegevuste võimalus Koikküla 

külakeskuses.  

Ringid Taheva valla Avatud Noortekeskuses: 

majandusring 7-9 kl; õngitsemise ring; 

loovusring 1.-6. kl; näitering 12-16 aastastele 

noortele; võru keele ring.  

Tarvis oleks ka inventari soetada 

noortekeskusesse. 

Tõlliste 

vald 

Noorsootöötaja - 0,5 ametikohta Noortekeskus on 

avatud 5 päeva nädalas ja on lahti 4h päevas. 

Keskmine noorte külastatavus on 10 noort 

päevas. 

Noortekeskuses toimub kolm korda kuus 

meisterdusring, kaks korda kuus kokkamise- ja 

kunstiring ning veel mängitakse bingot ja 

lauamänge. Kvartalis korra toimub noortekaöö.  

Noortekeskuses otseselt ringe ei toimus. 

Vähemalt kaks korda kuus toimub meisterdus- ja 

kokkamisring. Samuti on võimalik juhendaja 

abiga osaleda ka õmblemisringi töös. Tegevused 

peamiselt projektipõhised vastavalt noorte 

soovidele. 

Laatres olemas vabaajakeskus.  

Vajadus leida kohalikke noori, kes 

tunneks samuti huvi noorsootöö 

arendamise vastu ja oleks valmis 

kirjutama projekte, et ise midagi ette 

võtta ja kambaga ära teha.  

Valga 

linn 

Noorsootöötaja – 2,5 ametikohta 

Tegevused ANKis:  

Kunstiring, Kodukultuuriring, Nukuring, 

Loovusring, 

Tegutsevad õpilasfirmad, erinevad vaba aja 

veetmise võimalused noortele (lauatennis, piljard 

jne). Lisaks kunstriring, nukuring ja 

kodukultuuriring. 

Avatud E-R 14:00 – 20:00 

Päevas külastab ANKi keskmiselt 60 noort. 

Tegevused väljaspool ANKi 

Keraamika, mudilasring, lauluring, rahvatants, 

ehete valmistamine, mudilaste laulu- mänguring, 

lilleseadering, Max-mary tantsuring, showtants, 

kabe- ja malering, linetants, viltimine/ 

klaasimaal, Kodutütred/ Noored Kotkad, Joy, JJ-

Street, muusikakool ja MTÜ Kungla 

Peamiseks vajaduseks on maja 

rekonstrueerimine (hoone ei pea sooja 

ja laguneb).  

Lisaks on linnas vajadus erinevate 

mehiste huviringide järele, nt. 

võitluskunstid, tehnikaga ja arvutitega 

seotud huviringid. 

Esemetest vajab noortekeskus juurde: 

lauamänge, x-boksi ja wii mänge, 

projektorit, tarvikuid arvutivõrgu 

loomiseks, helitehnikat (et sisustada 

bändile proovide tegemiseks sobilik 

ruum). Uuendamist vajavad jalgrattad, 

lumelauad, mäesuusad, suusad, 

rulluisud ja jääuisud, telgid, 

magamiskotid, madratsid. Arvutiruumi 

sisustamine kaasaegse tehnikaga. 

Vajadus jõusaali ja spordivahendite 

järele, et sisustada noortekeskuses 

noortele sobilik treeningruum. 

Noortekeskuse hoovi oleks vajalik 

lastele ja noortele sobilikke mängu- ja 

spordiplatse, varjualuseid ja 

istumiskohti.  

Vajame ka suurt pop-up telki, millega 

oleks võimalik esindada ANKi 

erinevatel sündmustel. 

Õru vald Noorsootöötaja - 0,5 ametikohta. 

Õru Noortekeskus "Noortepada" asub 

lasteaiaga samas majas.  

Puudub korralik jalgpalli – ja 

hokiväljak. Vajame rohkem 

noortepäraseid tegevusi.  



Avatud 5 korda nädalas T -R õhtuti 4 h;  

L - 11.00 - 16.00 Mõnel päeval kauem. 

Päevane külastatavus keskmiselt 10 noort. 

Üritustel külastatavus suurem. 

Tegevused -  noored saavad mängida koroonat, 

piljardit, lauatennist, surfata internetis. 

Võimalus kasutada trenažööre, graatsiakettaid, 

poksitarvikuid. XBOX-360 

ja paljud erinevad lauamängud. 

Lisaks ANK-i tegevustele on noortel võimalus 

kasutada Õru puhkeala spordiväljakut, kus saab 

mängida võrkpalli, korvpalli ja tennist. Puhkealal 

võimalus mängida disc-golfi ja jalgpalli.  

Allikas: Valgamaa Noorsootöö Arengustrateegia 2012-2020; info noorsootöötajatelt  

Avatud noortekeskusi rahastatakse KOV eelarvest + lisavahendid projektidest.  

 

Omavalitsuste vahel jaguneb noorte (7-26 eluaastat) arv järgnevalt: 

Omavalitsus Noorte arv (01.04.2015)  

Valga linn 2967 

Tõlliste vald 337 

Sangaste vald 295 

Taheva vald 143 

Karula vald 218 

Õru vald 97 

KOKKU  4057 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

Noorteühendused ja -organisatsioonid koolides 2015. aastal  

KOOL ÕPILASESINDUSE 

LIIKMETE ARV 

ORGANISATSIOONI 

NIMETUS 

LIIKMETE 

ARV 

Hargla põhikool 10 Kodutütred 

Noorkotkad 

3 

2 

Keeni Põhikool 16 - - 

Lüllemäe Põhikool 10 - - 

Tsirguliina Keskkool 8 T.O.R.E  

Kodutütred  

Noorkotkad  

Punane Rist  

12  

Tegutsevad 

maakonna 

rühmades.  

Valga Põhikool 32 Punane Rist 14 

Valga Priimetsa kool 20 T.O.R.E 20 

Valga Gümnaasium 12 Kodutütred 

Noorkotkad 

16 

11 

 

  



Toetused noortele ja noorteühendustele:  

Valga - Noortevolikogu saab oma üritusteks toetust 200 eurot aastas. Noorte omaalgatuslikke 

projekte toetatakse volikogu poolt kinnitatud korra alusel 2016. aastal 1000 euroga.  

Taheva - valla eelarvest makstavad toetused: lasteaia toiduraha makstakse kinni perele, kelle 

laps käib Hargla Kooli lasteaias (toiduraha maksmine toimub kuuel kuul aastas - jaanuar, 

veebruar, mai, september, november ja detsember); toetus 1. klassi minevale lapsele 100 eurot; 

õpilase koolitarvete toetus 20 eurot õppeaasta kohta; õpilase huvitegevuse toetus 10 eurot kuus 

(oktoobrikuust juunikuuni); gümnaasiumi- ja keskkooli õpilase toetus v.a Valga Gümnaasiumi 

õpilasele 25 eurot kuus; gümnaasiumi- ja keskkooli õpilase toetus Valga Gümnaasiumi 

õpilasele 40 eurot kuus.  

 

Toetus edukatele koolilõpetajatele:  

Omavalitsus Kool  Sisu  

Valga linn Valga Gümnaasium  

 

Valga Gümnaasiumis  makstakse  hästi ja väga hästi 

õppivatele noortele stipendiumi, mille maksmine 

toimub  statuudi alusel. Otsused teeb  komisjon, kus 

on ka linna esindaja.  Stipendiumi suuruseks on ainult 

väga hea õpeedukuse korral 70 eurot kuus ning hea ja 

väga hea õppeedukuse korral 50 eurot kuus. 

Stipendium makstakse välja igakuiselt septembrist 

kuni maini. Eelarves on selleks eraldatud 10 000 eurot 

aastas.  

Tõlliste vald Tsirguliina 

Keskkool  

Põhikooli heade ja väga heade hinnetega lõpetaja saab 

ühekordse toetuse 100 €.  

Igal kooliaastal antakse välja kaks kooliaasta preemiat 

I preemia 160 € ja II preemia 65 €.  

Iga trimestri lõpus tänatakse „5“ õppinud õpilast 

suurema šokolaadiga ja „4“ ja „5“ õppinut väiksema 

šokolaadiga.  

Õppeaasta „5“ lõpetanud saavad lisaks veel 

mälestuseseme (traditsiooniliselt ilukirjanduslik 

raamat või kinkekaart). Raamatu saavad mälestuseks 

ka kõik põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad.  

Tublimate tunnustamiseks korraldatakse ka kaks 

vastuvõttu: juunis vastuvõtt tublimate õpilaste 

vanematele (Tsirguliina rahvamajas) ja detsembris 

vastuvõtt möödunud õppeaasta tublimatele õpilastele 

(väljasõit kuhugi õpitubasid pakkuvasse huvitavasse 

kohta Lõuna-Eestis koos hilisema piduliku lõunasöögi 

ja kooli sümboolikaga meenega).  

Šokolaadi või meenega tunnustatakse ka iga trimestri 

lõpus kõiki kooli esindanud õpilasi vastavalt 

saavutatud tulemusele.  

Sangaste vald   



Taheva vald Hargla Kool  Põhikooli lõpetamise toetus 20 eurot; gümnaasiumi 

või kutseõppeasutuse lõpetamise toetus 25 eurot; 

kõrgkooli lõpetamise toetus 35 eurot.  

Karula vald  Lüllemäe Põhikooli, Priimetsa kooli, erikoolide 

lõpetamise toetus 160€. 

Õru vald Õru Lasteaed - 

Algkool 

Õru Lasteaed - Algkooli lõpetaja saab sülearvuti. 

Põhikooli lõpetaja 40 eurot ja gümnaasiumi lõpetaja  

80 eurot.  

 


