
 

Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade  

ühinemise haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 13. september 2017 kell 14.00–15.30  

Koht: Hargla kool  

Osalejad: Anneli Rants (Valga), Kalmer Sarv (Õru), Siiri Anier (Õru), Triinu Rätsepp 

(Karula), Heikki Järlik (Tõlliste), Juta Kond (Taheva), Rasmus Onkel (Taheva), Monika 

Rogenbaum (Taheva), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  

Kutsutud: Karl Kirt (Valga spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist).  

Puudujad: Jana Tiits (Karula), Andres Illak (Tõlliste), Milvi Karuse (Valga), Ilme Sitik 

(Tõlliste).  

 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

1. Päevakorra kinnitamine  

Päevakord 

1. Päevakorra kinnitamine;  

2. Ülevaade huvitegevuse kavast;  

3. Toitlustuse korraldamine koolides ja lasteaedades;  

4. Lasteaias osalemise tasu, toiduraha ja lasteaedade personali palgamäärade ja puhkuste 

ühtlustamise kava;  

5. Ülevaade haridusvaldkonna palgakorraldusest Valga linnas;  

6. Muud küsimused.  

 

Anneli Rants tutvustas eelnevalt väljasaadetud päevakorda ning tegi ettepaneku see kinnitada.  

 

OTSUS: Koosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt.  

 

2. Ülevaade huvitegevuse kavast  

Riigieelarvest on eraldatud täiendav toetus 7 –19aastaste noorte juhendatud huvitegevuse ja -

hariduse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks. Toetuse kasutamiseks oli kohalikul 

omavalitsusel kohustus koostada noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis esitati 31. 

augustil Eesti Noorsootöö Keskusele. Vastavalt ühinemise juhtkomisjonis kokkulepitule, 

otsustasid omavalitsusjuhid ühendada huvihariduse ja -tegevuse tegevuskava varasema Eesti 

Noorsootöö Keskuse hanke tegevuskavaga, mida finantseeritakse ESFi vahenditest. See oli ka 

ENTK soovitus.  

 

ESF-i rahastust saab kasutada vastavalt Taheva Vallavalitsuse  ja Eesti Noorsootöö Keskuse 

vahel sõlmitud hankelepingule nr 4.-7.1/16/483 ja raamlepingule nr 4.-7.1/16/458, mille alusel 

finantseeritakse viie omavalitsuse noorsootööd vastavalt koostöögrupi tegevuskavale. Taheva 

Vallavalitsus on selles hankes kõigi omavalitsuste esindaja. ENTK soovitusel lisasime ka 

huvihariduse ja -tegevuse kava ESFi tegevuskava juurde ja protsessi käigus muutsime vastavalt 

omavalitsuste soovidele ka mõningal määral ESFi tegevuskava. ESF- i kava  muutmist saab 

taotleda kord aastas. Suure töö tulemusel sai valimis ühtne tegevuskava, mis on alus ja juhis 

neile, kes sellega reaalselt igapäevaselt tegelevad. Huvitegevuse ja –hariduse kavas on lubatud 



muudatusi teha, aga tuleb arvestada, et muudatusi tuleb põhjendada ja 15. jaanuaril 2019 

tulemuste täitmise aruanne esitada.  

 

Toetusraha on mõeldud erinevate asjade jaoks, omavalitsused said ise otsustada, kuidas 

kulutavad, kuid peamiseks eesmärgiks riiklikul lisatoetusel on parandada huvihariduse ja -

tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.  

 

Oluline on see, et kava raames teostatavad tegevused tuleb dokumenteerida (osalejate 

registreerimine, ringipäevik jne).  

 

2018. aasta raha planeerimine: ametlik seisukoht on see, et selle aasta summa tuleb korrutada 

2,5-ga, aga mitteametlik soovitus oli, et 2,1-ga. Selle toetussumma väljaarvutamise valem oli 

pikk ja keeruline ning võib olla oht, et haldusreform mõjutab seda summat. Valga linn võttis 

2,5, kuna tagamaa komponenti pole. Maavallad 2,1-st kuni 2,2.ni. Kui rahad täpsustuvad, siis 

saame juurde panna, aga hiljem kärpida oleks keerulisem.  

 

Karl: Kas seda raha võib nüüd kasutada, kuigi volikogus pole käinud?  

Monika: Teistel peale Valga ja Tõlliste on kinnitatud. Kulutada võib pärast volikogu poolt antud 

heakskiitu.  

 

Karl: Kui aasta lõpus jääb raha üle, siis mis saab?  

Monika: Tuleb dokumenteerida ja pärast olla valmis aru andma. Mitteabikõlblikke kulusid ei 

tohi teha. Huvihariduse ja -tegevuse toetus on toetusfondi eraldis ja selle kasutamatajätmine 

võib tuua kaasa järgmise aasta toetussumma vähendamise. 

 

Heikki: Kuidas korraldada ringijuhi päeviku pidamine?  

Monika: Igaüks teeb selles osas otsused ise, aga peaasi, et oleks dokumenteeritud.  

 

Katre: Kas selle aasta raha tuleb sel aastal ära kulutada kindlasti? Ega järgmisesse 

eelarveaastasse ju üle ei kandu?  

Monika: See toetus toimib nii nagu kõik teised toetusfondi rahad. Soovitus on ikka kõik ära 

kasutada.  

 

Karl: Kui MTÜ-le kanname, siis meie reeglite alusel võivad nemad ikka teha, mis tahavad?  

Monika: Jah, aga reeglid on samad, tuleb nõuded esitada neile ja raha kasutada sihipäraselt.  

 

Katre: Uues omavalitsuses tuleks arutada, kas on võimalik üks keskkond teha 

dokumenteerimiseks.  

Monika: Osadel juba tegevus käib.  

Katre: Pärast saab kokku panna.  

 

 

3. Toitlustuse korraldamine koolides ja lasteaedades  

Anneli andis ülevaate, et hetkel on meie haridusasutustes toitlustamine erinevalt korraldatud. 

Valga linn on ainuke, kes on läinud üle eraldi eratoitlustaja peale.  

Heikki: Maapiirkonnas on kõigil ühtmoodi. Kõigil on kokad palgal.  

 

Harglas üks inimene, eelarves koolitoidu real. Toiduladu peavad raamatupidaja ja kokk 

kahekesi. Plaan on, et see liiguks raamatukogu juhatajale, kuna ta asub peagi tööle koolimajas. 

1,9 eurot koolitoit ja 2,2 eurot lasteaed. Hommikupuder ka.   



Triinu: Kas raamatukogu töötaja saab siis lisatasu, kui hakkab ladu pidama? Monika: Meie 

vallas ei saa tööajal tehtava töö eest lisatasu.  

 

Tõllistes kolm+üks inimest, kui valla seisult vaadata. Kolm on Tsirguliinas (kool ja lasteaed) 

ja üks on Sooru lasteaias. Menüüd teeb kokk. Ühel inimesel on sekretäritöö ja toiduladu. 

Toiduarved on arvete hulgast 90%. Seal on nii kool kui ka lasteaed, aga kõik hoitakse hoolsalt 

eraldi. Toidupäeva maksumus on 1,5 eurot lisaks hommikupuder ja pikapäevasöök.  

 

Õrus sama moodi. Toidupäeva maksumus 1,2 eurot ja ülejäänu maksab vald juurde. Kui ikka 

inimesel endal maksta pole, siis maksab vald kinni. Õrus üks kokatädi ja majandusspetsialist 

poole kohaga. Laoarvestus käib kõik vallas.  

 

Tsirguliinas kõik lapsevanemad maksavad ise, aga Tahevas katab lasteaialaste toidukulud vald 

kuuel kuul aastas.  

 

Valgas alates 2000. aastast lasteaed WALKOs üks suur köök .  Toitlustaja leitakse hanke korras 

viieks aastaks. Seni on hanked võitnud OÜ Culina. Toiduhind sõimerühmas 2,88 eurot, millest 

vanem maksab 2,03 ja aiarühmas 3,2 eurot, vanem maksab 2,25. Linn doteerib sõimerühma 

laste toidupäeva 85 senti ja aiarühma laste toidupäeva 95 senti.  

Valga linna koole toitlustavad OÜ Rema Köök ja OÜ Triinu ÄRI. Toitlustajad leitakse samuti 

hanke teel. Lastele on kooli lõunasöök tasuta (lõuna maksumus 1,60 eurot). Küll aga maksavad 

vanemad pikapäeva toidu eest. Koolides võimaldatakse soovijatele tasuta hommikuputru. 

 

Heikki: Hetkel kõik tehnika meil valla oma. 

Anneli: Valgas on enamus seadmeid eraettevõtja oma. Tol korral meie remontisime köögi ja 

tegime vajalikud tehnilised valmisolekud ja pakkuja tuli oma tehnikaga.  

 

Karulas köögis tööl kaks inimest, peakokka ei leitud. Probleem on kalkulatsioonidega. 

Direktor on püüdnud erinevaid teid pidi hakkama saada. Direktor ütles, et valmisolek süüa ise 

pakkuda on olemas, aga keskselt võiks olla ära lahendatud kalkulatsioonide teema. Et 

kalkulatsioonikaardi alusel oleks hea toimetada. Toidulao pidamine on lahendatud nii, et kokad 

ja direktor toimetavad, aga võiks olla ühtselt lahendatud. Kardetakse kaugelt toidu toomist. 

Toidupäeva maksumus 1,84 eurot. Lasteaias kaks rühma. Koolibuss viib toidu Kaagjärve 

lasteaeda.  

 

Toimus arutelu, et ettevõtja saaks ju kohalikud köökides töötavad inimesed oma palgale võtta. 

Tulevikus on võimalik arutada, kas ja kuidas ühine hange teha.  

 

Kas keegi kasutab mingit programmi?  Enamikul on olemas. Kalmer soovitas, et Tervise 

Arengu Instituudil on olemas tasuta programm selle jaoks.  

 

 

4. Lasteaias osalemise tasu, toiduraha ja lasteaedade personali palgamäärade ja 

puhkuste ühtlustamise kava  

Anneli: Eelmisel korral rääkisime, et lasteaiaõpetajate puhkused on erinevad. Valgal 49 päeva, 

seadusega nõutav 42, õpetaja abile 35, mitte 28, nagu seadus ette näeb. Kuidas teile tundub, et 

kas 2018. aastast võiksime kõik sama rada minna? Kas see segaks näiteks kellegi töökorraldust?  

Monika: Kodaniku ootus on see, et lasteaed suvel töötaks. Kui töötajate puhkuseid 

pikendatakse, siis tuleb leida lahendus lasteaia lahtiolekuks. Viimastel aastatel oleme vaid kaks 



nädalat suve jooksul  lasteaia sulgenud. Põhjus selles, et vanematel ei ole nii pikki puhkuseid 

ja neil on väga keeruline lastehoidu korraldada, kui kohalik lasteaed kinni on. 

Triinu: Mina lapsevanemana võin sama asja öelda.  

Anneli: Valgas on reguleeritud nii, et suvel on üks valvelasteaed.  

Monika: Meie korraldame ka lastele vedu.  

Monika: Puhkused peaks ühtsed olema.  

Õrus õpetajal 56 päeva puhkus. Tõllistes kõigil miinimum.  

 

Ilmselt nõuab tulevikus puhkuste ühtlustamine täiendavaid ressursse, et maapiirkonnas 

vajalikul määral suveperioodil lasteaiarühmi lahti hoida. 

 

Lasteaiaõpetajate miinimumpalgad: Taheva kõik 840; Tõlliste 870; Õru 840; Karula: kaks astet.  

840 ja 960 – kõrgharidusega; Valgas diferentseeritud: lasteaed noorempedagoog 840, pedagoog 

925, vanempedagoog 970 ning pedagoog-metoodik 1025.  

 

Huvikooli kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäär on 925.  

 

 

5. Ülevaade haridusvaldkonna palgakorraldusest Valga linnas  

 

Anneli tutvustas Valga linna munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise aluseid.  

Otsustati, et koostatakse eelnõu Valga valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide 

töötasustamise alused ning sellega minnakse jaanuaris volikokku. Aluseks võetakse Valga 

väljatöötatud määrus, mis vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse 

 

Tugispetsialistide saamisega on suured probleemid. Põud on terves Eestis. Oleme rääkinud, et 

sotsiaalpedagoogidest peaks piirkonna peale üks tulema.  

 

Toimus arutelu, kas ja kes ostab Rajaleidjalt teenuseid? Harglas eripedagoog üks päev nädalas; 

Tõllistes  psühholoog,  eripedagoog;  Karula esindaja ei osanud vastata; Õru ei osta Rajaleidjalt 

teenuseid. Valga ei osta Rajaleidja teenuseid, küll aga kasutatakse Rajaleidja tasuta teenuseid 

koolide, lasteaedade ja lapsevanemate poolt. 

 

Leiti, et puhkuste arvestus peaks kindlasti ühiselt ja ühtmoodi korraldatud olema ning seda 

peaksid juhid otsustama.  

 

 

6. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

 

Muid küsimusi ei olnud.  

 

 

 

Anneli Rants          Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja        Koosoleku protokollija  


