KARULA VALD
HARIDUSVALDKONNA ÜLEVAADE

I ÜLDANDMED JA KIRJELDAV OSA

Karula vallas tegutseb üks haridusasutus – Lüllemäe Põhikool. Tegemist on lasteaed-põhikooliga, mille kooli osa töötab Lüllemäel ja lasteaia osa Lüllemäel ning
Kaagjärvel.
Koolis on 9 klassi ja seisuga 01.08.2015 77 õpilast. Klasside kaupa on laste arv järgmine: 1kl 7 , 2kl 11, 3kl 4, 4kl 10 , 5kl 10, 6kl 12, 7kl 11, 8kl 4 ja 9kl 8 õpilast.
Lüllemäe lasteaia liitrühmas on 20 last ja hetkel soovib veel lasteaiakohta 10 last (lähiaastatel soovib Lüllemäe lasteaeda kohta veel vähemalt 10 last). Kaagjärvel
käib lasteaias 12 last.
Kooli ja lasteaia varustatus pedagoogilise kaadriga on hea. Karula vald maksab õpetajate palgafondile juurde täiendavaid vahendeid.
Hetkel teeb Lüllemäe Põhikool tugispetsialistide osas aktiivset koostööd Valgamaa Rajaleidja Keskusega. Samas on vajadus püsivate kohapealsete
tugispetsialistide järele.
Lüllemäe Põhikool on teinud koostööd Maaülikooliga, kus KIKi projektide raames viidi läbi Looduskooli. Looduskooli raames uuriti oma ala spetsialistide abiga
Karula loodust/kodukohta. Toimusid väljasõidud Maaülikooli ja Tallinna loomaaeda. Aktiivsete lastevanemate abil on aastaid toimunud loodusring, mille raames
on käidud mitmepäevastel matkadel nii kodukandis kui kaugemal. Koostöös MTÜ Karula Hoiu Ühinguga on koolil kasutada rikkalik valik puhkpille. Lastel on
võimalik õppida mängima väga erinevaid pille oma ala meistrite käe all (viiul, hiiu kannel, väikekannel, metsasarv, tromboon, kitarr, saksofon, akordion, pikkvilie,
klaver). Toimuvad spordiringid (jalgpall, kergejõustik, laskmine), koolil on olemas talispordivarustus. Koostöös MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskusega
on kooli ümbruses väga head suusarajad ja on olemas mäesuusatamise võimalus (suusanõlv ja tõstuk kooli ees). Talviti on kooli juures käinud suusabuss, kus on
propageeritud aktiivset sporti. Koolis toimub võru keele ring ning suviti on koostöös Taheva vallaga läbi viidud võru keele laagrit.
Aktiivsete lapsevanemate eestvedamisel on kooli külastanud ja oma tegemisi tutvustanud/teadmisi jaganud mitmed väga tuntud külalised (näiteks Timo Palo,
Mikä Keränen, Peeter Volkonski, TradAttack!, Tarmo Noormaa ja Lauri Õunapuu, Eveli Habakuk jpt). Kool on olnud avatud lastevanematele – on korraldatud
projektikohvikuid: tervisekohvik, teaduskohvik, keeltekohvik. Kogukonna, koolipidaja ja kooli vahel toimuvad koolitused, ümarlauad ja seminarid.
Noore õpetaja algatusel viidi läbi FB kampaania Lüllemäe Põhikooli raamatukogu täiendamiseks, mis tõi koolile lisaks raamatutele ka hulgaliselt positiivset
tuntust.
Kool on koostööd teinud Keskkonnaametiga – Karula rahvuspargi infolehes „Tarupettäi“ on avaldatud õpilaste töid.

Kooli õpilaste arv on viimase 5 aastaga pea kahekordistunud. Lüllemäe Põhikoolis käib lapsi naabervaldadest (Antsla, Taheva) ja Valga linnast.
Täiskasvanute ja huviharidusega tegelevad Karula vallas Lüllemäe Põhikool, Lüllemäe Rahvaõpistu, MTÜ Maavillane, MTÜ Karula Hoiu Ühing, MTÜ Karula
Naisselts, MTÜ Karula Spordiklubi, valla raamatukogud.
Hariduse valdkonda koordineerib Vallavalitsus, kus haridusküsimustega tegeleb vallavanem. Nõu- ja hinnanguid annab volikogu juures tegutsev haridus- ja
kultuurikomisjon, kooli hoolekogu. Kooli tööd koordineerib kooli juht.
Lüllemäe Põhikoolis antakse alus-, alg- ja põhiharidust Alusharidust antakse Lüllemäel ja Kaagjärvel, mis asuvad väikelastele suhteliselt kodu lähedal. Alg- ja
põhiharidust antakse Lüllemäel, sest on olemas vajalik taristu ja pedagoogiline ja muu personal. Samuti on antud kooli asukohas võimalik laste kooli jõudmine
tagada seaduses ettenähtud ajaga.
Täiskasvanute taseme- ja täiendõpe ning täiskasvanute huviharidusega tegutsevad Lüllemäe Rahvaõpistu, MTÜ Maavillane, MTÜ Karula Hoiu Ühing, Karula
Naisselts, Karula Muinsuskaitse Selts, Pensionäride ühendus, Lüllemäe ja Kaagjärve raamatukogu.
Karula vallas tegutseb Karula Noortekeskus, mille jaoks on eraldatud ruumid Lüllemäel (endine postkontor). Ühel päeval nädalas on noorsootöötakja Kaagjärve
Raamatukogus. Spordi valdkonnas tegutsevad Lüllemäe Põhikool, MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus, OK Juku-Peedu ja MTÜ Spordiklubi Karula.
Lastele ja täiskasvanutele korraldatakse rattareedeid, suusamatkasid, käimissarja, orienteerumist, Õdri triatloni, valla spordipäeva. Lüllemäe Põhikoolis toimuvad
spordiringid – kergejõustik, jalgpall, laskmine.
Lüllemäe Põhikoolis toimub palju erinevaid huviringe: pilliringid (viiul, hiiu kannel, puhkpillid jne), näiteringid, võru keele ring, loodusring, puutöö ring,
käsitööring, robootika, rahvatants, laulu- ja mängukoor, peotants.
Karula valla Kultuuri- ja huvialakeskuses tegutsevad järgmised ringid: linetants, moderntants, tervisevõimlemine, bändiring, kitarriõpe, lauluring, akordioniring,
loovusring, memmede laulu- ja tantsuring, segaansambel. Aktiivsete lapsevanemate eestvedamisel on Lüllemäel toimunud lastele judo-ring. Karula valla
kultuurispetsialist on korraldanud üritusi ka lastele, näiteks teatrietendused, kino jne. Noortega tegeleb noorsootöötaja.
Karula vald pakub õpilastele toetust. Huviharidus on tasuta, koolis on korraldatud pikapäevarühm koos hommikusöögi ja õhtuootega. Vallasiseselt on tagatud
õpilastransport kooli ja kodu vahel, teistele kompenseeritakse osaliselt bussipiletid. Vallal on soetatud kaks bussi. Erivajadustega lastele on tagatud
sotsiaaltransport. 1. klassi minevatele lastele makstakse ranitsatoetust sõltumata lapse sissekirjutusest. Lüllemäe Põhikooli lõpetajatele makstakse
koolilõputoetust. Lastele on tagatud tasuta töövihikud kogu põhikooli vältel.
Karula vallale kuuluvad Karula Põhikooli hooned (kooli ruumid sh spordisaal, lasteaia ruumid Lüllemäel ja Kaagjärves, kooli söökla), kultuuri- ja huvialakeskus,
Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse ruumid, raamatukogu ruumid Lüllemäel ja Kaagjärvel ja Naisseltsi hoone Lüllemäel, Avatud Noortekeskuse ruumid
Lüllemäel. Noortekeskus teeb koostööd Valgamaa Rajaleidja keskusega, Politsei- ja piirivalveametiga, Maanteeametiga, naabervaldade noortekeskustega nagu
Tõlliste, Taheva ja Mõniste, Karula kiriku pühapäevakooliga, MTÜ Tervise heaks, Kaitseliidu Valgamaa malevaga. Erinevate õpitubade läbiviijaks on kohalikud

aktiivsed tegijad. Iga aastaselt on üks päev noortele, et tervitada uut kooliaasta algust; lööme kaasa noorsootöönädalal, jälgides teemat ; uusaasta pidu
noortele, kus vaatame möödunud aastale tagasi ja täname kaasalööjaid ning vabatahtlikke; algust sai tehtud koostööprojektiga „Taheva, Mõniste ja Karula
Lastekaitsepäev“, mida soovime hoida. Enamus tegevusi on projektipõhised.
Põhikooli ja lasteaia hoone (sh kooli söökla) Lüllemäel on saanud uued katused, klassiruumidest on kaasajastatud loodusainete klass ja kodundusklass.
Klassiruumides on tehtud jooksvat remonti. Renoveeritud on lasteaia ja kooli katlamaja Lüllemäel. Kaagjärvel on lasteaed viidud värskelt remonditud
ruumidesse. Tulevikus tuleb küttesüsteem muuta säästlikumaks, renoveerida spordisaal. Koostöös MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistuga on Karula valla kultuuri- ja
huvialakeskuse ruumid renoveeritud. Kaasajastamist vajab valgustus- ja helitehnika süsteem.
Koolis tegutseb tervisenõukogu, mille ülesanne on tegeleda teavitustööga, tervislike eluviiside propageerimisega ning tervist edendavate ürituste
korraldamisega.
Lüllemäe Põhikooli koduleht asub aadressil karula.edu.ee.
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Karula valla arengukava 2013-2020
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II ANALÜÜSIV OSA
Hetke- ja arenguvaate hinnangu lahtrisse märkige skaala number, mis iseloomustab antud kriteeriumi toimivuse taset. Iga hindamisvaldkonna kohta palun
märkige kaks numbrit. Esiteks hindate olemasolevat „hetke“. Nt gümnaasiumiharidus Hetkevaade 1 ja siis areng Arenguvaade 2 .Milles on arenguvajadused, seda toote
välja kuni kolme alapunktiga. NB, Kindlasti, palun, lähtuge nendest samadest dokumentidest oma hetkevaate ja arenguvaate esitamisel, mis punktis I nimetasite.
Selle tabeli koostamiseks s ei pea tegema eraldi ajarünnakuid. On väga hea, kui suudate kogu kirjeldava osa esitada nii, et see mahub 3-4 leheküljele ( osad II-III)

Hetkevaade
1= vastab nõutavale tasemele
2= pigem vastab nõutavale tasemele
3= pigem ei vasta nõutavale tasemele
4= ei vasta nõutavale tasemele

Arenguvaade
1=tagab jätkusuutliku arengu
2= pigem tagab jätkusuutliku arengu
3= pigem ei taga jätkusuutlikku arengut
4=ei taga jätkusuutlikku arengut

KOHALIKU OMAVALITSUSE HARIDUSVÕRK

1.1.HINDAMISVALDKOND: Alusharidus
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)

Hinnang
Hetkevaade
2

Alusharidust antakse Lüllemäe ja Kaagjärve lasteaiarühmas. Moodustatud on 2 liitrühma, kusjuures Lüllemäe rühmas on hetkel 20 last (seadusega
ette nähtud maksimum), Kaagjärves 12 last Kohe sooviksid lasteaiakohta Lüllemäel veel kümmekond last. Lasteaialaste transport on korraldatud
osaliselt (koos koolilaste transpordiga). Tugiteenustena antakse lepingu alusel Rajaleidja Keskusega logopeedilist abi.
Koht/olulisus maakondlikus vaates
Tegemist on Karula valla ainukese lasteaiaga.
Geograafilises mõttes teised lasteaia asukohad kaugel– Antsla linn, Valga linn, Tsirguliina.
Tugevused (kuni 3 nimetada )
Alushariduse saamise võimalus suhteliselt kodu lähedal, individuaalne lähenemine lastele
Õuesõpe olulisel kohal, olemas spordi- ja muusikaring
Arvestatav noorte perede hulk ja sealt tulenev laste arv
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)
Lastehoiu teenus pakkumine või täiendava lasteaiarühma loomine
Mänguväljakute ja siseruumide remont, tänapäevaste mänguvahendite pidev soetamine
Personali ja lapsevanemate täienduskoolitus
1.2. HINDAMISVALDKOND: Alg-ja põhiharidus
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)
Lüllemäe Põhikoolis on olemas vajalik pedagoogiline personal ja vahendid. Sisse ostetud teenusena on olemas eripedagoog-logopeed, psühholoog.
Õpilaste arv on viimase viie aasta jooksul kasvanud ligemale 2 korda ning seetõttu ei ole loodud liitklasse. Kool on eriline tänu siinse piirkonna

2

pärimuse ja looduse väärtustamisele. Neid väärtusi kannavad edasi koolis tegutsevad ringid: pilliringid (viiul, hiiu kannel, puhkpillid), loodusring,
rahvatants, laulu- ja mänguring, võru keele ring, puutööring. Samuti tegeletakse aktiivselt spordiga – ringidest toimuvad kergejõustik, jalgpall,
laskmine. Võetakse aktiivselt osa nii maakondlikest kui üleriigilistest võistlustest. Kool korraldab tuntud kirjaniku ja riigimehe Jaan Lattiku nimelist
jooksu. Lisaks toimuvad veel näiteringid, robootika ring. Viimastel aastatel on erinevates ainetes saavutatud väga häid tulemusi maakondlikel
olümpiaadidel.
Koolis toimib pikapäevarühm, kus pakutakse hommiku- ja õhtuoodet. Huviringide toimumisajad on sobitatud pikapäevarühma plaanidega. lapsed,
kes elavad kaugemal, on järelvalve all koolipäeva lõpuni.
Omanäolist väikest Lüllemäe kooli väärtustavad ka naabervaldade lapsevanemad, kes toovad siia kooli oma lapsi.
Koht/olulisus maakondlikus vaates
Karula vallas AINUS põhiharidust andev kool, seega põhikoolina VAJALIK. Naaberkoolid on kaugel – vallakeskusest Antsla 16 km, Valga 22 km.
Rõhuasetus paikkondliku kultuuri, pärandi ja looduse väärtustamisele. Kõikides kooliastmetes on maakonna tasemel saavutatud märkimisväärseid
kohti akadeemilisi, spordi , kultuuri ja huvihariduse valdkonnas .
Väärtustatakse sporti, propageeritakse tervislikke harjumusi.
Tugevused (kuni 3 nimetada )
Õpilaste arv on suurenenud viimase viie aastaga 42lt 77le, lasteias on olemas järelkasv. Personali olemasolu.
Kodulähedane asukoht, õpilaskeskne kool/individuaalne lähenemine.
Omanäoline huviharidus, mis on kättesaadav kõikidele lastele.
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)
Kaasaegsete õppevahendite soetamine.
Õpetajate täiendkoolitus, tugiteenuse täies mahus pakkumine.
Järjepidev koolihoone kaasajastamine ja olmetingimuste parandamine (sh spordisaal, küttesüsteemide optimeerimine).

1.5.HINDAMISVALDKOND: Elukestev õpe
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Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)
Tegelevad organisatsioonid: Lüllemäe Rahvaõpistu, MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus, MTÜ Maavillane, MTÜ Karula Hoiu Ühing, OK
Juku-Peedu, Spordiklubi Karula, Karula Naisselts, Karula Muinsuskaitse Selts, Pensionäride Ühendus, Keskkonnaamet, RMK-ga. Kõigile on
kättesaadavad Lüllemäe ja Kaagjärve raamatukogu teenused.
Koht/olulisus maakondlikus vaates
pärimus, looduslähedus, ettevõtlus, Vana-Võromaa arendamine
Tugevused (kuni 3 nimetada )
koolitusi/täiendust pakkuvate organisatsioonide olemasolu
ettevõtlikud inimesed
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)
Infovahendamine
Koolitusvajaduste elluviimine
Olemasolevate ruumide kaasajastamine elukestva õppe arendamiseks, sealhulgas raamatukogude kaasajastamine.

HARIDUSVÕRKU TOETAVAD TEENUSED JA TOETUSE, HUVIHARIDUS JA NOORTETÖÖ

2.1.HINDAMISVALDKOND: Tugiteenused õpilastele/noortele
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)
Vajadus tugiteenuste järele on suurem, kui nende tegelik kättesaadavus. Puudu kohapealsest kvalifitseeritud kaadrist. Kohad on loodud, valmisolek

Hinnang
Hetkevaade
2

on olemas.
Koht/olulisus maakondlikus vaates
Kohapeal enamasti tugispetsialistid puuduvad.
Võimalus koolide/KOVide omavaheliseks koostööks, et leida kvalifitseeritud kaader.
Tugevused (kuni 3 nimetada )
Toimiv koostöö Rajaleidjaga
Lastekaitsetöötaja olemasolu
Kooliõde
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)
Vajalik senisest enamad võimalused tugispetsialistide kaasamiseks (rahalised ressursid väga piiratud, vastavad spetsialistid üle koormatud,
vanemate teadlikkus ja huvi sageli minimaalne).
Koostöö naaberkoolidega ühiste spetsialistide leidmiseks/palkamiseks.
Vastavad ametikohad on loodud, kuid spetsialistid puuduvad.
2.2.HINDAMISVALDKOND: Karjääri-ja nõustamisteenused
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)
Maakondliku keskuse, avatud noortekeskuse, kooli ja erinevate projektide baasil on teenused kättesaadavad.
Koht/olulisus maakondlikus vaates
Vajalik maakonnakeskne koordineerimine, vastava keskuse töö, kelle abil kohapeal suudetakse teenuseid osutada.
Tugevused (kuni 3 nimetada )
Teenused on koostöös teiste organisatsioonidega kättesaadavad.
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Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)
Kohalike spetsialistide (noorsootöötaja, õpetajad) koolitamine.
Vajalik maakonnakeskne koordineerimine, vastava keskuse töö, kelle abil kohapeal suudetakse teenuseid osutada.
2.3.HINDAMISVALDKOND: Toetused õpilastele ja õppijatele
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2

2

2

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)
Karula vald pakub õpilastele toetust. Huviharidus on tasuta, koolis on korraldatud pikapäevarühm koos hommikusöögi ja õhtuootega. Vallasiseselt
on tagatud õpilastransport kooli ja kodu vahel, teistele kompenseeritakse osaliselt bussipiletid. Vallal on soetatud kaks bussi. Erivajadustega lastele
on tagatud sotsiaaltransport. 1.klassi minevatele lastele makstakse ranitsatoetust sõltumata lapse sissekirjutusest. Lüllemäe Põhikooli lõpetajatele
makstakse koolilõputoetust. Lastele on tagatud tasuta töövihikud kogu põhikooli vältel.
Koht/olulisus maakondlikus vaates
Lapsed on järelvaadatud ka pärast tundide lõppemist, sh toitlustamine - 3 korda päevas tasakaalustatud/tervislik toit.
Tugevused (kuni 3 nimetada )
Pikapäevarühm, toitlustamine, Vallal on omad bussid
Tugev kogukond, kes on aktiivselt kirjutanud projekte laste hariduse täiendamiseks.
Projektivõimekus.
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)
Projektide suurem rakendamine eesmärkide saavutamiseks.
Tasuta toitlustamine kõigile lastele 3x päevas.
Koolitranspordi optimeerimine.
2.4. HINDAMISVALDKOND: Huviharidus ja noortekeskused ja -toad
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)

Karula vallas pakub huviharidust Karula valla kultuuri- ja huvialakeskus, Lüllemäe Põhikool. Tegutseb noortekeskus. Vald toetab suurematel
üritustel osalemist bussitranspordiga.
Aktiivsete lapsevanemate eestvedamisel on Lüllemäel toimunud lastele judo-ring.
Lüllemäe Põhikoolis pakutav huviharidus:
Mitmekülgne muusikaharidus. Eesti tipptasemel tegijad keel- ja puhkpillide juhendajatena – (hiiu kannel, viiul jne), loodusring, robootika, puutöö,
sport (kergejõustik, jalgpall, judo), käsitööring, võro keel, näiteringid, rahvatants.
Karula valla kultuuri-ja huvialakeskuses pakutav huviharidus:
Karula valla Kultuuri- ja huvialakeskuses tegutsevad järgmised ringid: linetants, moderntants, tervisevõimlemine, bändiring, lauluring,
akordioniring, loovusring, memmede laulu- ja tantsuring, segaansambel, näitering, naisrahvatantsurühm, peotants
Noortekeskus
Noortega tegeleb noorsootöötaja. Karula vallas tegutseb Karula Noortekeskus, mille jaoks on eraldatud ruumid Lüllemäel (endine postkontor).
Kaagjärve Raamatukogus on võimaldatud noortel aega veeta.
Noortekeskuses olemas võimalused mängida videomänge, piljardit ja õhuhokit. Lisaks lauamängud. Toimuvad ühisüritused naaberomavalitsuste
noortega. Käiakse laagrites ja toimuvad karjäärinõustamised.
Koht/olulisus maakondlikus vaates
Eesti tasemel tipptegijad väikeses maakoolis (pilliõpe, pärimusmuusika). Väga tugeva pärimussuunitlusega kool. Karula kihelkonna pillilaager.
Pikaajaline sporditraditsioon
Traditsiooniline võru keele väärtustamine
vabaharidusliku koolituse võimalused kohapeal
Tugevused (kuni 3 nimetada )
Lai huviringide valik nii koolis kui ka Karula valla kultuuri- ja huvialakeskuses. Lisaks toetavad MTÜ-d

Juhendajad ja vahendid (pillid)
Sportimist soodustav loodus ning rajatised
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)
Juhendajate vääriline tasustamine
Noortekeskuse ruumide kaasajastamine ja ruumide leidmine Kaagjärve noortele. Koolimajas pilliõppe läbiviimiseks individuaalse ruumi vajadus.
Huvitegevuse rahastus enamasti ebapiisav
Vabahariduse rahastamine
2.5 HINDAMISVALDKOND: Õpilastransport ja liikumise logistika
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)
Õpilastransport on korraldatud suhteliselt optimaalselt. Karula vallal on olemas 2 bussi. Tuua välja lisaks, kui palju kooli- ja lasteaialapsi seda
kasutavad.
Koht/olulisus maakondlikus vaates
Koolitransport on korraldatud vallaüleselt, lapsed nii Tahevast kui Antslast.
Tugevused (kuni 3 nimetada )
Koolipäeva pikkus on mõistlik ka juhul, kui osaletakse huvitegevuses.
Transport on suures osas tagatud, kui osaled ka huvihariduses.
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)
Bussiliiklus dikteerib haridusasutuse plaane, laste päevakava.
Õpilastranspordi optimaalne korraldamine.

1

2

RESSURSID JA INVESTEERINGUD

3. HINDAMISVALDKOND: Ressursside juhtimine. Infrastruktuur ja investeeringud

Hinnang
Hetkevaade
2

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu põhjendus: finantsressursside juhtimine; siia võib nimetada ka hariduse osa eelarvest,
materiaal-tehnilise ja infotehnoloogilise baasi asjakohasus ja otstarbekas kasutamine haridusvaldkonna eesmärkide saavutamiseks;
hooned, investeeringud, personal).
Rahaliste ressursside kasutamine on läbi mõeldud, kuid vajab pidevat tähelepanu, et saaks veel paremini. Personali vajadus tegelikkusega
võrreldes suurem, aga rahalised ressursid ei võimalda täiendavalt inimesi palgata.
Koht/olulisus maakondlikus vaates
Hariduskulud õpilase, lapse kohta nii koolis kui lasteaias keskmisest suuremad.
Tugevused (kuni 3 nimetada )
Koolihoonesse ja lasteaiahoonesse on tehtud viimastel aastatel olulisi investeeringuid.
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)
Kooli õppevahendite ajakohastamine.
Kooli ja lasteaia investeeringuvajadused
Raamatukoguruumide kaasajastamine

Alljärgnev tabel on oma ülesehituselt sarnane Valga maakonna arengukava investeeringute ja tegevuste kavaga. Tõsi, ta on kaugeleulatavam. Kui 4 aasta pikkune periood on
KOVi ühe valitsemisperioodi tervik, siis + 3 aastat on keerulisem prognoosida. Palun, aga püüdke siiski. Eriti on seda siis hea teha, kui KOVi arengukava on aastani 2020 või
enam. Juhul, kui KOV arengukava seda perioodi kuidagi ei kata, siis palun lisage märkus. Kasutage eurodes märkimist. Kui summat ei tea (st seda pole KOVi arengukava
tegevuskavas ka märgitud), aga tegevus/ investeering on oluline märkige X. Samuti soovitan väiksemate summade kui 1000 (€) kastutada X-ga märkimist.
Tegevuste nimetamisel palun olge „riigimehelik“, kuid ka enesekeskne ja tehke sellest lähtudes parim valik: märkige oluline tegevuse maakonna ja KOV vaates maakonna ja
oma KOVi haridusvaldkonna eesmärkidest lähtudes. Selleks, et maakonna vaadet kiiremini leida, on kirjale lisatud Valgamaa arendusstrateegia maatriksid ja investeeringute
kava väljavõte, kus on toodud haridus, noorsootöö ning need investeeringukava osad, kus on märgitud haridust/kooli/koolitust.

RESSURSSIDE JA TEGEVUSTE KAVA AASTANI 2020 HINDAMISVALDKONDADE KAUPA

2014

Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€)
2015
2016
2017
2018
2019

Vastutaja

Partnerid

Vastutaja

Partnerid

2020

1..HINDAMISVALDKOND:
1.

Alusharidus
x

2.

x
x

x

x

x

Põhiharidus

3.

Gümnaasiumiharidus

4.

Kutse-ja kõrgharidus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elukestev õpe
5.
Numbreid kahjuks lisada pole, kuna EU projektid on lõppenud ja
uut rahastusperioodi pole kinnitatud

Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€)
II HINDAMISVALDKOND

1.

Tugiteenused õpilastele/noortele

2014

2015

2016

2017

2018

+2019

2020

x

2.

3.

4.

5.

x

x

x

x

x

Karjääri-ja nõustamisteenused

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Toetused õpilastele ja õppijatele

Huviharidus, noortekeskused ja -toad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Õpilastransport ja liikumise logistika

x

x

x
Vastutaja

Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€)
III HINDAMISVALDKOND

1.

2014

2015

2017

2018

+2019

2020

x

x

x

x

x

x

Investeeringud haridusasutuste hoonetesse ja rajatistesse

x

2.

2016

x

x

Investeeringud haridusega seotud objektidesse ja/või vahenditesse

x

x

x

Partnerid

