
 

Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade 

ühinemisläbirääkimiste  

haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 8. august 2016 kell 14.00 – 16.00  

Koht: Hargla Maakultuurimaja  

Osalejad: Anneli Rants (Valga), Andres Illak (Tõlliste), Heikki Järlik (Tõlliste), Kalmer Sarv 

(Õru), Juta Kond (Taheva), Rasmus Onkel (Taheva), Rudo Lilleleht (Karula), Katre Kikkas 

(ühinemise koordinaator).  

Puudujad: Alar Nääme (Valga), Siiri Anier (Õru), Ülvi Kann (Karula), Monika Rogenbaum 

(Taheva).  

 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord 

1. Ülevaade juhtkomisjonist ning ühinemislepingu tööversiooni avalikustamisest;  

2. Struktuur ja tugiteenuste korraldamine;   

3. Meetmete kavad ja plaanid;  

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.  

 

1. Ülevaade juhtkomisjonist ning ühinemislepingu tööversiooni avalikustamisest  

Ühinemise koordinaator andis ülevaate viimasest juhtkomisjoni koosolekust, mis toimus 12. 

juulil 2016. aastal.  

 

Arutati ühinemistoetust, selle jagunemist ja investeeringuid ning lepiti kokku, et kuna 

soovitakse garantiid, siis ühinemislepingusse lähevad volikogude poolt kinnitatud toetuse 

kasutamine ja prioriteedid investeeringuteks kuni aastani 2020. Otsustati, et kõik komisjonid 

vaatavad üle praeguste ja võimalike meetmete kavad ja edastavad tervikpildi saamiseks 

ühinemise koordinaatori poolt etteantaval vormil vastava valdkonna suuremad 

investeeringuobjektid ning iga projekti kohta ka võimalik välisrahastuse osa ning kirjeldavad 

ka projektijärgseid (püsi)kulusid. Samuti otsustati, et volikogud kinnitavad ühinemistoetusest 

planeeritud prioriteedid hiljemalt septembris 2016.  

Seejärel arutas juhtkomisjon ühinenud omavalitsuse struktuuri. Otsustati, et kõik komisjonid 

peavad vähendama spetsialistide arvu ning iga komisjon peab tegema ettepaneku kolme 

ametikoha vähendamiseks.  

 

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni 12. juuli 2016 otsusega on ühinemislepingu tööversioon 

avalikustatud veebis esmaseks tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks perioodil 18. juuli 2016 

- 26. august 2016.  

Järgmine juhtkomisjoni koosolek on kokku lepitud 6. septembriks 2016 ehk kõik komisjonid 

peavad augusti jooksul saadud ülesanded ära täitma.  

Sellest kõigest tulenevalt tekkis ka tänase koosoleku päevakord ning arutamist vajavad 

küsimused.  

 

 



 

 

2. Struktuur ja tugiteenuste korraldamine  

Juhtkomisjon andis ühinemisläbirääkimiste komisjonidele ülesandeks vaadata üle struktuur 

ning vähendada ametnike arvu kolme võrra.  

 

Arutelu algas tugiteenuste korraldamisest. Ühinemise koordinaator selgitas, et sama teemat 

arutab 10. augustil ka ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ning pärast seda 

teeksime kahe komisjoni ühiskoosoleku, kuna tugiteenused on väga tugevalt seotud mõlema 

valdkonnaga.  

 

Anneli: Mulle meeldib see, et tugiteenused on vallavalitsuse all, sest see aitab inimeste 

koormust õigena hoida, eriti näiteks logopeedid, kes käivad nii lasteaedades kui ka koolides.  

Rudo: Ühelt poolt see ülesanne, et midagi maha võtta, ütleb küll, et logopeedid koolide juurde.  

Katre: See teeb tabeli väiksemaks, aga nende palkadega tuleb ikkagi arvestada.  

Kalmer: Kas kolm logopeedi katab kõik ära?  

Anneli: Et kata, sest praegu on juba 3, aga kaks logopeedi on koolide juures.  

Kalmer: Kas jäävad koolide juurde ja kui palju?  

Heikki: Meil tuleb teha loendus, kui palju meil neid praegu on ning kui palju puudu on.  

 

Valga: Valga Priimetsa Koolis üks logopeed, Valga Põhikoolis üks logopeed ja kaks 

eripedagoogi; Valga Linnavalitsuse struktuuris on kolm logopeedi, kes teenindavad 

lasteaedasid. Valga Priimetsa Koolil ja Valga Põhikoolil lisaks kummalgi üks psühholoog.  

Karula: Karulas ostetakse teenust Rajaleidja keskuse kaudu – eripedagoog-logopeed ühel 

päeval nädalas. Kuu jooksul üks hommikupoolik Lüllemäel, üks hommikupoolik Kaagjärvel ja 

sellest ilmselgelt vähe. Reaalsus on 0,2 ametikohta. Reaalne vajadus oleks vähemalt 0,5. 

Psühholoogi ka 0,2 kohta Rajaleidjast.  

Anneli: Arvestatakse 35 abi vajava lapse peale üks täiskoht.  

Tõlliste: Üks logopeed kooli ja kahe lasteaia peale (1,0 kohta). Vaja on loomulikult rohkem, 

aga oleme realistid. Eripedagoogi me ikka otsime. Klassikalises mõttes on 0,2 kohta 

psühholoogi ka Rajaleidjast.  

Õru: 0,25 koormusega logopeedi vajadus, aga hetkel pole nii koolis kui ka lasteaias.  

Taheva: Rajaleidja keskusest seni oli 4h psühholoogi ja 4h logopeed-eripedagoogi. Lasteaias 

käis üks kord kuus. Vajadus on hetkel eripedagoogile ja sotsiaalpedagoogile, üks kord nädalas.  

 

Anneli: Eripedagoog tegeleb raskustega õpilastega; kooli juures. Sotsiaalpedagoogi põhiline 

ülesanne on see, et ta aitab tagada koolikohustuse täitmise. Teeb tööd koostöös klassijuhatajaga, 

sotsiaaltöötajaga, Rajaleidja keskusega, politseiga jne. Tingimused kodus õppimiseks, 

võimaluste leidmine jne.  

Heikki: Sotsiaalpedagoog peaks olema regioonipõhine.  

Andres: Kooli struktuuris oleks parem äkki, sest siis poleks see inimene võõras kooli personali 

jaoks.  

Heikki: Sõltumatus on oluline. Kalmer: Aidata saab siis, kui spetsialist tunneb peresid.  

Anneli: Üks sotsiaalpedagoog on Valgas hetkel see, kes tegeleb lasteaedadega (avaldused, 

kohajärjekorrad jne) ning nende õpilastega, kes on Valga linna elanikud, aga õpivad mujal.  

Kalmer: Kes tegeleb õppekava määratlusega? Erisustega just.  

Heikki: Palju meil üldse selliseid sotsiaalpedagooge on? Anneli: Meil on.  

Heikki: See peaks toimuma koolis ikkagi.  

 



OTSUS: Tugiteenuste tagamist arutatakse edasi koos ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja 

tervishoiukomisjoniga.  

Toimus struktuuri arutelu.  

Heikki: Haridusspetsialist peaks kindlasti olema eraldi.  

Andres: Mina olen selle poolt, et kõik võiks olla eraldi.  

Kalmer: Kultuurimajad on kultuurispetsialisti all; noortekeskused on noorsootööspetsialisti all.  

Kõik peavad jääma eraldi. Alus-, üld- ja huviharidus on hariduse all koos ja see valdkond on 

väga suur. Logopeedid tuleks tõsta koolide juurde, aga samas peab arvestama nende koormuse 

täituvusega.  

 

OTSUS: Haridus- ja noorsootöökomisjon leiab, et struktuuris võiksid olla eraldi: 

haridusspetsialist, kultuurispetsialist, noorsootööspetsialist ja spordispetsialist. Seda seetõttu, et 

need valdkonnad on erinevad, samuti eeldavad need ka spetsialistidelt erinevat kvalifikatsiooni 

ja pädevust. Haridus- ja noorsootöökomisjoni arvates peaks noortekeskused olema 

noorsootööspetsialisti hallata; kultuurispetsialist haldaks kultuurimajasid, rahvamajadus, 

külakeskusi jne; spordispetsialist tegeleks eraldi spordivaldkonnaga ning samuti oleks 

haridusspetsialistil kanda väga suur valdkond, kus haridusasutusi tuleb suure valla peale kokku 

väga palju.  

 

 

3. Meetmete kavad ja plaanid  

 

Juhtkomisjon andis ühinemisläbirääkimiste komisjonidele ülesandeks vaadata üle praeguste ja 

võimalike meetmete kavad ning vormistada need ühinemise koordinaatori poolt etteantud 

vormil, kuhu tuleb kanda vastava valdkonna suuremad investeeringuobjektid ning iga projekti 

kohta ka võimalik välisrahastuse osa ning ka projektijärgseid (püsi)kulud.  

 

OTSUS: Meetmete kavade ja plaanide arutelu lükati edasi järgmisesse koosolekusse, et 

komisjoni liikmetel oleks rohkem aega ette valmistada.  

 

 

 

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

 

OTSUSTATI: 

1. Ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiukomisjonile pakutakse tugiteenuste 

tagamise ühiskoosolekuks välja 22. august 2016 kell 14.00 Valga Raekojas.  

2. Järgmine ühinemisläbirääkimiste haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub 5. 

septembril 2016 kell 15.00 Tsirguliina Keskkoolis.  

 

 

 

Rudo Lilleleht        Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja        Koosoleku protokollija  


