
 

 

Haridus- ja noorsootöökomisjoni osa ühinemislepingust teiste ühinemislepingute näitel 

ning komisjoni otsuste põhjal  

Ühinemisläbirääkimiste haridus- ja noorsootöö komisjoni 25. mai 2016 koosoleku 

PROTOKOLLI LISA  

 

1. AVALIKE TEENUSTE ARENDAMINE  

1.1. Lepinguosaliste eesmärk on tagada kõigile lastele lasteaiakoht ja anda kvaliteetset 

elukohalähedast alus- ja põhiharidust ning gümnaasiumiharidust piirkonnas, lähtudes 

alljärgnevatest põhimõtetest:  

1.1.1. Alusharidust ja põhiharidust saab omandada võimalikult kodu lähedal.  

1.1.2. Tagatakse tasuta hommikusöök ja lõunasöök kõigis ühinenud kohaliku omavalitsuse 

üksuse koolides.  

1.1.3. Hariduslike erivajadustega (HEV) lastele pakutakse olemasolevate lasteaedade ja 

koolide baasil laste ea- ja võimetekohaseid õpitingimusi.  

1.1.4. Toetatakse lõpetamata põhikooli- ja gümnaasiumihariduse jätkamist.  

1.1.5. Tagatakse tasuta transport õpilaste pääsemiseks kodulähedasse kooli ja koju ühinenud 

kohaliku omavalitsuse üksuse piirides. Sealjuures peavad transpordiringid olema 

mõistliku pikkusega ning arvestama koolipäeva algust ja lõppu. Transpordiringide 

planeerimisel tuleb arvestada, et laste kodu ja bussipeatuse vaheline distants, 

väljaspool valgustatud külakeskuseid või -kergliiklusteid, ei ületaks 500m (v.a 

juhtudel, kui on tegemist halvas seisukorras olevate erateedega). Samuti arvestatakse 

transpordiühenduste planeerimisel mõistlikkuse piires õpilaste huviringide 

tegevusega.  

1.1.6. Tehakse koostööd Töötukassaga elanike täiend- ja ümberkoolituse korraldamisel, et 

suurendada nende tõhusat tööhõivet.  

1.1.7. Edendatakse haridusasutuste koostööd kohalike ettevõtetega.  

1.1.8. Lepinguosalised peavad oluliseks riigigümnaasiumi olemasolu oma piirkonnas ning 

stipendiumi maksmise jätkamist gümnaasiumi parimatele õppuritele.  

1.1.9. Põhjalikult analüüsitakse haridusasutuste pakutavaid tugiteenuseid ja vajadusel 

suurendatakse nende osutamise võimekust ja kättesaadavust kõikidele asutustele nii 

täiendavate spetsialistide töölevõtmisega kui teenuste sisseostmisega.  

1.1.10. Eelarve tasandil ühtlustatakse õpetajate töötasude arvestamise põhimõtted.  

1.1.11. Töötatakse välja parimate õppurite ja pedagoogide tunnustamise kord.  

1.1.12. Lepinguosaliste eesmärk on mitmekesiste huvitegevuse võimaluste kättesaadavus. 

Selleks arendatakse välja võrgustikupõhine pakkumine, mis juurdepääsu eripalgelisele 

huvitegevusele.  

 

1.2. Alusharidus  

1.2.1. Lasteaia- ja lastehoiukohtade pakkumine korraldatakse kodulähedaseima 

teenuskeskuse põhiselt. Vajadusel lasteaiavõrk korrastatakse eeldusel, et igasse 

teenuskeskusesse jääb vähemalt üks lasteaed.  

1.2.2. Lasteaias osalemise tasu, toiduraha ja lasteaedade personali palgamäärad ja puhkused 

ühtlustatakse aastaks 2019.  

 

 



 

 

1.3. Üldharidus  

1.3.1. Olemasolev koolivõrk säilib: Hargla Kool, Keeni Põhikool, Lüllemäe Põhikool, 

Tsirguliina Keskkool, Valga Kaugõppe Gümnaasium, Valga Priimetsa Kool, Valga 

Põhikool, Õru Lasteaed-Algkool. Kooliastmed säilitatakse vastavalt õpilaste 

olemasolule.  

 

1.4. Huvikoolid ja huviharidus – arutatakse koos kultuuri- ja spordikomisjoniga  

1.4.1. Huvihariduse ja huvitegevuse arendamisel säilitatakse maksimaalselt juba toimivad 

süsteemid ja otsitakse võimalusi täiendavate võimaluste pakkumiseks, kasutatakse 

mitmekesiseid rahastusallikaid (KOV, tarbija, fondid).  

1.4.2. Jätkatakse munitsipaalhuvikoolide (Valga Muusikakool, …) ja huviringide tegevust 

ning tagatakse nende teenuste kättesaadavus kõigile valla elanikele võrdsetel 

tingimustel.  

1.4.3. Toetatakse väljaspool omavalitsust pakutavat sellise huvihariduse omandamist, mida 

piirkonnas ei pakuta. Selleks tehakse koostööd ja sõlmitakse koostöökokkulepped teiste 

omavalitsuste huviharidusasutustega.  

1.4.4. Pööratakse eraldi tähelepanu täiskasvanute huvitegevusele.  

 

1.5. Noorsootöö  

1.5.1. Jätkatakse noorte omaalgatuse toetamist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest. Kuni 

ühise õigusakti valmimiseni kehtib lepinguosaliste territooriumil ENTK noorsootöö 

projekti käigus rakendatav kord.  

1.5.2. Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses on tööl inimene, kes koordineenrib noorte 

omaalgatuse toetamist ning aitab neid projektitaotluste koostamisel (sh läbi 

noortekeskuste).  

1.5.3. Igal lepinguosalise territooriumil on tööl vähemalt üks noorsootöötaja (1,0 kohaga). 

Noorsootöötajate tasustamise põhimõtted ühtlustatakse 1. jaanuariks 2019.  

1.5.4. Olemasolev noortekeskuste võrgustik säilib: Karula valla Lüllemäe Kultuurimaja 

Avatud Noortekeskus, Sangaste Valla Avatud Noortekeskus, Taheva valla Avatud 

Noortekeskus, Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK, Valga Avatud Noortekeskus, Õru 

Noortepada.  

1.5.5. Noortekeskused korraldatakse ümber ühtse juhtimise alla jätkusuutlikeks kohaliku 

omavalitsuse üksuste allasutusteks.  

1.5.6. Uus kohaliku omavalitsuse üksus kujundab olemasolevate noortekeskuste toel 

võrgustiku ning suurendab noorte endi rolli noorsootöö kavandamises ja juhtimises. 

Selleks soodustakse eripalgelisi tegevusi erinevates noortekeskustes. Soovitakse 

tõhustada koostööd noortekeskuste vahel.  

1.5.7. Võimaldatakse noortel aktiivselt osaleda ühiskondlikus elus ning esindada noorte huve 

kohalikul tasandil läbi noortevolikogu.  

 

 

 


