
 

Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade 

ühinemisläbirääkimiste  

haridus- ja noorsootöökomisjoni, kultuuri- ja spordikomisjoni ning 

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 23. august 2016 kell 14.00 – 15.30  

Koht: Õru Kultuurikeskus  

Osalejad: Anneli Rants (Valga), Heikki Järlik (Tõlliste), Rudo Lilleleht (Karula), Tõnu 

Sõrmus (Tõlliste), Kalmer Sarv (Õru), Siiri Anier (Õru), Lauri Drubinš (Valga), Meelis Kattai 

(Valga), Merike Viilup (Karula), Ene Kaas (Karula), Külli Mannas (Taheva), Tiia Pärnik-

Pernik (Tõlliste), Arne Nõmmik (Tõlliste), Juta Kond (Taheva), Evi Veerme (Taheva), Monika 

Rogenbaum (Taheva), Anu Tamm (Tõlliste), Maire Baumverk (Tõlliste), Anu-Lii Jürman 

(külaline), Eda Kabrits (Õru), Meeli Tuubel (Valga), Merike Metsavas (Valga), Katre Kikkas 

(ühinemise koordinaator).  

 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord 

1. Tervisedenduse osa ühinemislepingust;  

2. Kooliõenduse tagamine pärast ühinemist;  

3. Hariduslike tugiteenuste tagamine pärast ühinemist;  

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.  

 

 

1. Terviseedenduse osa ühinemislepingust  

 

Meeli tegi sissejuhatuse sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekust. Tervisedendus on 

valdkondade ülene. Kohaliku omavalitsuse tasandil puudutab see ennekõike sportimis- ja 

vabaajaveetmise võimalusi, haridussüsteemi, aga ka linnapaneerimist, keskkonnaküsimusi. 

Seega teeme ettepaneku, et tervisedendus on vastava valdkonna asevallavanema vastutusalas.  

 

Meeli selgitas ka teisi sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni poolt tehtud muudatusi ja ettepanekuid 

ühinemislepingu Tervishoiu korralduse osasse (8.8). Killustada ei saa ja on kindlasti oluline 

teema.  

 

Kalmer: Ettepanek, et tervisedenduse osa jääks vastutada kas ühe osakonna juhatajale või teise 

osakonna juhatajale. Kaks varianti. Mitte panna mõnele abivallavanemale, keda praegu pole 

olemaski ega tea kas tehaksegi.  

 

Toimus arutelu.  

 

OTSUS: Ühinemislepingu tervisedenduse osa (punkt 8.8.2) sõnastatakse järgmiselt: 

Tervisedenduse valdkonda korraldatakse Vallas juhtimise tasandil. 

 

 



 

 

2. Kooliõenduse tagamine pärast ühinemist  

 

Sotsiaalkomisjon tahtis teada, kas koolides on kooliõe teenus tagatud ja olemas lepingud seniste 

teenuseosutajatega ja kas siin on vaja muutusi tekitada.  

 

Anneli selgitas süsteemi. Haigekassa rahastab seda 11 kuu vältel. KOV peab sõlmima teenuse 

osutajaga lepingu, kes seda teenust koolidele vahendab. Näiteks Valgas on see sõlmitud Valga 

Haiglaga. Praegu on see 1,34 eurot ühe õpilase kohta kuus ja erivajadustega õpilaste kohta on 

see summa suurem. Praegu peaksid kõikidel koolidel olema kehtivad lepingud perioodiks 2015 

– 2020.  

 

Meeli: Valga linnal küll, aga kuidas on valdades? Kas teenuse osutaja on kindel ja probleeme 

pole?  

 

Rudo: Karula vallas tegeles asjaga perearst Katrin Palover, aga kuna tema väga ei tahtnud, siis 

leidsime teise, kes eelmisest aastast lasteaiad üle võttis ja nüüd võtab ka kooli. Kaja Vainola, 

kes osutab teenust ka Valgamaa Kutseõppekeskusele.  

 

Meeli: Kas omavalitsus lisab ka sinna raha? Jah, omavalitsus rahastab seda, et med-õde oleks 

lasteaias olemas.  

 

Seda lasteaedade osa mujal pole. Lasteaedades pole, sest kooli astumisel tegelevad perearstid.  

 

Kalmer: Pärast ühinemist peaks jälle ühtsuse looma. Ühtse keskse teenuseosutaja.  

 

Heikki: Meil on Tõrva Tervisekeskus teenuseosutaja.  

 

Siiri: Meil ka teenuseosutajaks Tõrva Tervisekeskus.  

 

Meeli: Tulevases vallas saab äkki tõesti seda teha, et Valga Haigla on ühine teenusepakkuja.  

Heikki: Pooldan kindlasti ühist, et saaks igal ajal pöörduda.  

Monika: Tahevas on Katrin Palover. Muud varianti lihtsalt pole.  

 

See on nagunii meie seadusest tulenev kohustus. Ruumide tagamine sealjuures.  

 

OTSUS: Ühinemislepingu kooliõenduse osa (punkt 8.8.4) sõnastatakse järgmiselt: 

Koolitervishoiuteenus tagatakse kõikides munitsipaalkoolides läbi ühtse teenusepakkuja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hariduslike tugiteenuste tagamine pärast ühinemist  

 

Hariduslike tugiteenuste tagamise osa on eraldi arutanud nii haridus- ja noorsootöökomisjon 

kui ka sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.  

 

Anneli uuris teistest omavalitsustest ning kõigil on korraldatud väga erinevalt.  

 

Toimus lühike arutelu seoses sellega, millise osakonna alla sotsiaalpedagoogid kuuluda 

võiksid.  

 

OTSUS: Sotsiaalpedagoogid lähevad sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse alla. Tänase 

haridus- ja kultuuriameti alla jääks pärast ühinemist üks selline inimene, kes tegeleks lasteaia 

registrite/avalduste jms-ga. Koolikohustuse täitmise tagamine, mis tuleb PGSist KOVile, peab 

jääma sotsiaalpedagoogide alla, aga võivad vabalt minna lastekaitseteenistuse kõrvale.  

 

Meeli: See võikski tuua kaasa töö efektiivistumise. Kõik koonduks seoses tööprotsessidega. Ka 

alaealiste komisjoni tegevus on peagi KOV-põhine juhtumikorraldusliku töö kaudu.  

 
Hetkeolukorra kirjeldus, mis kaardistati haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul.  

Karula  Eripedagoog-logopeed: ühel päeval nädalas (Rajaleidja keskus); kuu jooksul üks hommikupoolik 

Lüllemäel, üks hommikupoolik Kaagjärvel. See ei kata vajadust. Reaalsus on 0,2 ametikohta. 

Reaalne vajadus oleks vähemalt 0,5. Psühholoogi ka 0,2 kohta Rajaleidjast.  

Taheva  Eripedagoog-logopeed: 4h (Rajaleidja keskus); lasteaias üks kord kuus;  

Psühholoog: 4h (Rajaleidja keskus).  

Vajadus on eripedagoogile ja sotsiaalpedagoogile, üks kord nädalas.  

Tõlliste  Eripedagoog: vajadus on, otsitakse, leitud pole.  

Logopeed: üks inimene kooli ja kahe lasteaia peale (tööle võetud 1,0 kohta). Vaja on loomulikult 

rohkem, aga oleme realistid.  

Psühholoog: 0,2 kohta (Rajaleidja keskus).   

Valga  Eripedagoog: kaks Valga Põhikoolis.  

Logopeed: üks Valga Priimetsa Koolis, üks Valga Põhikoolis; kolm Valga Linnavalitsuse 

struktuuris (teenindavad lasteaedasid) 

Psühholoog: üks Valga Priimetsa Koolis ja üks Valga Põhikoolis.  

Sotsiaalpedagoog: kolm Valga Linnavalitsuse struktuuris.  

Õru  Logopeedi vajadus 0,25 koormusega: hetkel pole ei koolis ega lasteaias. Möödunud õppeaastal 

kasutas Õru Lasteaed-Algkool Tsirguliina logopeedi abi üks kord nädalas.  

 

Kolm sotsiaalpedagoogi on olemas, aga üht on vaja juurde.  

Anneli: Valga linn praegu rajaleidjalt midagi ei telli ja on mõtet ikkagi juurde võtta.  

Meeli: Kas on üldse võimalus saada juurde kolm logopeedi?  

Kalmer: Tuleb püüda.  

Anneli: Tegelikult on väga keeruline neid leida.  

Hetkel selline olukord, et pannakse diagnoos, aga tööd edasi ei tehta. Lapsevanem saab ise 

pöörduda ja siis saab 10h tasuta ja edasi tasuline.  

Heikki: See on olegi rajaleidja kohustus. Kooli logopeed leiab probleemi, püüab parandada, kui 

hakkama ei saa, suunab Rajaleidjasse. Seal tehakse otsus, mis edasi teha tuleb. Rajaleidja on 

teine tasand. Algtegevus peab toimuma lasteaias ja koolis.  

Anneli: Ja kvalifikatsioon peab neil olema sama.  

Heikki: Omavalitsus saab ka Rajaleidja käest osta sisse seda esimese tasandi teenust.  

Anneli: Ka Rajaleidja probleem on see, et kvalifikatsiooniga personali ei leia (just logopeedide 

puhul).  

 

OTSUS: Logopeedid lähevad tööle otse koolide juurde.  



4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

Valdades on palju koolidega ja vaba aja korraldamisega seotud toetusi ja tunnustusüritusi 

õpilastele ja eakatele, mis seni liikusid läbi sotsiaalsüsteemi, nt kooli kommipakid, eakate 

üritused, koolilõpu kingitused, toetused, lasteaialõunate arvestused (vabandust, nimekiri pole 

ilmselt ammendav) jne. Sotsiaalkomisjon otsustas toetussüsteemi tulevikus ühtlustada ja 

sellised toetused, asjad ja kingitused, mis ei ole seotud perekonna vähese materiaalse 

kindlustatusega, ei peaks läbi sotsiaalsüsteemi liikuma ainult eesmärgil, et kasutada ära 

sotsiaalsüsteemi administreerivaid võimalusi (STAR programm). Et aga omavalitsuseti on 

kooli lõpetamise jmt tunnustusüritused ja kingitused väga erinevad, siis tegi sotsiaalkomisjon 

ettepaneku, et uus omavalitsus ei suuda hetkel ja kohe neid ühtlustada ja traditsioone püütakse 

jätkata iga kooli kaupa. Eakate puhul siis kultuurimajade kaupa. See tähendab ka, et nende 

ürituste kingituste administreerimine läheks ka vastavale asutusele. Siin saaks Valga linn oma 

nõu ja kogemusega abiks olla, sest nii see toimib juba praegu meil.  

OTSUS: Kõik koosolekul osalejad olid sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni poolt otsustatud 

süsteemiga ning muutustega nõus.  

Lauri tõstatas õpilaskodu küsimuse ning selle, et see võiks olla ka ühinemislepingus sees.  

Kalmeri ettepanek: Seal võiksid saada ööbida/teenust kasutada mitte ainult Valga 

Gümnaasiumi õpilased, vaid see võiks olla uue valla õpilaskodu.  

Heikki: Juhul kui meil on maja olemas, siis saab HTM-i taotluse teha.  

Anu-Lii seletas süsteemi ja seadusandlust. Õpilaskodu on kuni põhikooli lõpuni. Kui on 

ehitatud, sisustatud ja mehitatud, siis saab ka rahastust taotleda.  

OTSUS: Õpilaskodu osa sõnastatakse ühinemislepingus järgmiselt: Vald seab prioriteediks 

õpilaskodu, õpilaselamu ja/või õpilaskorterite loomise.  

OTSUS: Ühinemislepingu punktist 8.2.6 otsustati võtta välja sõna ’Töötukassa’.  

 

Toimus arutelu seoses Valga Muusikakooli tegevuse laiendamisega maapiirkondadesse.  

OTSUS: Muusikakooli punkt ühinemislepingus (8.5.3) sõnastatakse järgmiselt: Valga 

Muusikakooli tegevust laiendatakse vastavalt võimalusele maapiirkondades nendesse Valla 

munitsipaalkoolidesse, kes seda soovivad.  

 

Toimus arutelu seoses noorsootöö ja noortekeskuste korraldamisega.  

OTSUS: Pärast ühinemist luuakse üks ühine noortekeskus hallatava asutusena.  

OTSUS: Ühinemislepingu punktid sõnastatakse järgmiselt: 8.6.3. Iga lepinguosalise 

territooriumil on tööl vähemalt üks noorsootöötaja (1,0 kohaga) ning Valla keskuses vähemalt 

kolm noorsootöötajat. Noorsootöötajate tasustamise põhimõtted ühtlustatakse 1. jaanuariks 

2019. Olemasolev noortekeskuste võrgustik säilib: Karula valla Avatud Noortekeskus, Taheva 

valla Avatud Noortekeskus, Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK, Valga Avatud 

Noortekeskus, Õru Noortepada. 8.6.4. Noortekeskused korraldatakse ümber ühtse juhtimise 

alla jätkusuutlikuks kohaliku omavalitsuse üksuse allasutuseks.  



Toimus arutelu ka kultuurikeskuste osas. Arutati seda, kuidas peaks olema korraldatud 

kultuurikeskuste/rahvamajade juhtimisstruktuur. Kas süsteem peaks olema teiste hallatavate 

asutustega sama või erinev?  

OTSUS: Kultuurikeskus, rahvamajad jne jäävad ka pärast ühinemist igaüks eraldi 

vallavalitsuse hallatavate asutustena.  

 

 

 

 

Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja ja protokollija  


