
Lisa 7. Valgamaa omavalitsuste hariduse hetkeseisu kirjeldus ja hindamine omavalitsuste kaupa 

Lisa 7.12. Valga  linn 

VALGA LINN 
HARIDUSVALDKONNA ÜLEVAADE 

 

I ÜLDANDMED JA KIRJELDAV OSA 

Valga linna haridusvaldkond on  koordineeritud Valga Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriameti poolt. Haridus –ja kultuuriameti struktuuris töötavad 

ametijuhataja, kultuurinõunik,  3 sotsiaalpedagoogi ja kaks logopeedi. 

Ametijuhataja  ülesanneteks  on  Valga linna alus-, üld-, ja huvihariduse, noorsootöö planeerimine ja koordineerimine, õppe- ja kasvatustööd ning 

koolikohustust puudutavate küsimuste lahendamine; haridus- ja kultuuriameti töö korraldamine vastavalt ameti põhimäärusele. Sotsiaalpedagoogide töö 

valdkondadeks on  koolides tekkinud  probleemide erapooletu lahendamisele kaasaaitamine, eesmärgiga kujundada häid suhteid koolis õpetajate ja õpilaste, 

vanemate ning õpilaste endi vahel. Sotsiaalse tõrjutuse ennetamine läbi sotsiaalvõrgustiku töö kooli juhtkonna, klassijuhatajate, lastevanemate, omavalitsuse, 

noorsoopolitsei ja teiste ametkondadega. Koolikohustuse mittetäitmisega ja koolivägivallaga seotud probleemidele lahenduste leidmine, õpilaste ja vanemate 

nõustamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, koostöö alaealiste komisjoniga ja õpilaste kodudega. Preventiivne töö koostöös koolidega Tegelemine 

Valga linna koolikohustuslike lastega, kes on suunatud väljapoole Valgat õppima ja ei täida koolikohustust 

Haridus-ja kultuuriametis töötavad logopeedid ( eetsi ja vene keel)  teenindavad Valga linna koolieelseid lasteasutusi.  

 

Alusharidust  võimaldavad Valgas  neli munitsipaallasteaeda: Buratino, Kaseke, Walko ja Pääsuke lastele vanuses 1,5-7 aastat. Alusharidust on võimalik 

omandada nii eesti kui ka vene keeles. Lasteaiad lähtuvad oma õppe-ja kasvatustöös  koolieelse lasteasutuse  seadusest, riiklikust õppekavast ja teistest  

õigusaktidest. Lasteaedades, kus on vene kodukeelega lapsi  on tähtsal kohal eesti keele kui teise keele õpe. Lasteaias tagatakse  lastele eesti keele õpe alates 

kolmandast eluaastast,  kas eraldi keeletegevuste, osalise keelekümbluse  või lõimitud tegevuste kaudu, mis on  täielikus vastavuses riikliku õppekavaga. 

Keelekümblusmetoodikast  osa saavate laste arv on võrreldes varasemate õppeaastatega suurenenud. Lasteaedades rakendatakse väga erinevaid 

õppemetoodikaid, kõik Valga linna lasteaiad on liitutud  „Kiusamisest vaba lasteaed” programmiga, pilootlasteaiana ja programmi maakonna  

metoodikakeskusena  töötab lasteaed Buratino.  

 

Põhiharidust  pakuvad Valga linnas Valga Põhikool ja Valga Vene Gümnaasium. Valga Vene Gümnaasiumis on põhikooliastmes võimalik õppida 

keelekümblusmetoodika alusel 

 

 Gümnaasiumiharidus.  

Valga linn on  koolivõrgus teinud mitmeid ümberkorraldusi. Valgas on loodud ainult gümnaasiumiklassidega gümnaasium, HTMi ja Valga LV vahel on 

15.03.2013. a sõlmitud ühiste kavatsuste kokkulepe nr 8.1-10/50, mis muuhulgas näeb ette Valga Gümnaasiumi hoonete rekonstrueerimise ning kooli 

pidamise üleandmise riigile-luuakse riigigümnaasium. Valga Gümnaasiumis  on välja töötatud järgmised õppesuunad: humanitaarsuund (alates 2012/2013, 

reaalsuund (alates 2012/2013, majandus- ja IT suund (alates 2012/2013), 2013/2014 alates  kunstisuund ja 2014/2015 riigikaitsesuund. Lisaks eelnevale  

alustati 2013/2014 Valga Vene Gümnaasiumi järk-järgulist ümberkorraldamist põhikooliks (alates 2013/2014 õppeaastal ei avatud Valga Vene Gümnaasiumis 



enam kümnendaid klasse. Täiskasvanutel õppijatel on võimalik oma katkenud haridusteed jätkata Valga Kaugõppegümnaasiumis  kaheksandast klassist alates 

kuni gümnaasiumi lõpuni. 

Huviharidus: Valga Muusikakool, Valka Kunstikool -koostööleping kunsthariduse osas Vaka linnaga, Valgast õpib  üle saja õpilase  kunstikoolis. Valga 

Kultuuri-ja Huvialakeskus-  EHIS-es on  registreeritud 21 õppekava. Aastate jooksul on huviringides osalenud aastas enam kui 300 õpilast. Huvihariduses 

tegutsetakse käesoleval õppeaastal järgmistes valdkondades: muusika ja kunst, sport, üldkultuur. Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuse koosseisus töötab Valga  

Avatud Noortekeskus. 

Tugiteenused: koolides töötavad logopeedid, psühholoogid, abiõpetajad, õpilasnõustajad,  on määratud karjäärinõustajad, samuti on tagatud 

sotsiaalpedagoogiline teenus. Toetused hariduses lastele ja õpilastele: Tasuta hommikupuder ja koollõuna alates 1.-12.kl. Kõigi  lasteaialaste toidupäeva  

maksumuse doteerimine linna poolt. Minimaalne lasteaiatasu ja huviringides osalemise tasu, neid on hoiutud kaheksa aastata muutmata.  Valga linnas  

lasteaiad, koolid ja huvikoolid  töötavad kõik  hoonetes, mis kuuluvad Valga linnale.  Valga linna koolides käib teistest Valgamaa omavalitsustest kokku 118 

õpilast, kellele on tagatud kõik koolis pakutavad tugi-ja nõustamisteenused. 

Tabel 1. Andmed valla/linna arendus- ja strateegiliste dokumentide kohta, millega kujundatakse haridusvaldkonda 

 

Dokumendi nimetus Mida reguleerib Kus/kes kinnitanud 
Kaua 

kehtib 
Veebilink või asukoht Märkused  

Valga arengukava 2012 - 2020 

„Valga 2020 – Liivimaa süda – 

reibas, roheline ja 

rahvusvaheline” 

Valga linna areng 

erinevates valdkondades 

Valga, Valga Linnavolikogu  

 Määrus nr 6 26.04.2013.a. 

2020 http://www.valgalv.ee/et/Linnakoda

nikule/Projektid-ja-

arengukavad/arengukava 

 

Valga linna üldharidusvõrgu 

korralduse arengukava aastateks 

2011-2015 

Valga linna 

üldharidusvõrgu 

korralduse arengut 

aastateks 2011-2015 

Valga Linnavolikogu 2015 http://www.valgalv.ee/et/Linnakoda

nikule/Projektid-ja-

arengukavad/arengukava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 toode välja kuni kolme 

alapunktiga. NB, Kindalasti, 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    Arenguvaade     

1= vastab nõutavale tasemele    1=tagab jätkusuutliku arengu 

2= pigem vastab nõutavale tasemele  2= pigem tagab jätkusuutliku arengu 

3= pigem ei vasta nõutavale tasemele  3= pigem ei taga jätkusuutlikku arengut 

4= ei vasta nõutavale tasemele   4=ei taga jätkusuutlikku arengut  
 

KOHALIKU OMAVALITSUSE HARIDUSVÕRK Hinnang 

Hetke- 

vaade 

Arengu

-vaade 

1.1.HINDAMISVALDKOND:  Alusharidus: Lasteaiad  Pääsuke, Walko, Kaseke, Buratino 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  

Valga linna alusharidusvõrk on optimaalne ning olulisemaid muudatusi ei vaja. Valga linna alusharidusasutused on Lasteaed „Buratino“, Lasteaed „Kaseke“, 

Lasteaed „Pääsuke“, Lasteaed „Walko“. Lasteaedades on rakendatud erinevad õppemetoodikad, õpetajad vastavad kvalifikatsioonile. Edaspidi  võib üles 

kerkida erivajadustega lasteaialastele rühmade moodustamine  ja uute  lisarühmade  loomise  küsimus. Puuetega lastega tegelemine vajab eri tähelepanu ning 

tekitab vajaduse tugiisikute järele. Sõltuvalt erivajadustega laste arvust, tuleb vajadusel kaaluda, kas lahendada olukord tugiisikute süsteemiga tavarühmade 

baasil, luua erivajadustega laste rühm ühe lasteaia juurde või näiteks uurida koostöövõimalusi Valga Jaanikese Koolis leiduva kompetentsi kasutamiseks. Uusi 

lisarühmi vajatakse, sest vajadus lasteaiakohtade järele on tõusnud. Lähiaastate prioriteetsed eesmärgid valdkonniti ja tegevused prioriteetsete eesmärkide 

saavutamiseks on kajastatud detailselt lasteaedade kehtivates arengukavades. 

Koht/olulisus maakondlikus vaates- Valga linna lasteaiad on mitmete uute õppemetoodikate rakendamisel pilootlasteaedadeks ja  maakonnas metoodilisteks 

keskusteks. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ), Lasteaedadel on  kvalifikatsioonile vastavad pedagoogid ja abipersonal, kompetents projektide kirjutamises osas( KIK, 

maanteeameti projektid, Caparoli projektid jn.),. Kõikidel Valga linna lastel on võimalus alushariduse omandamiseks.  

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Õuealade korrastamine, mängu ja spordivahendite täiendamine, sobitusrühmade loomine   

1.2. HINDAMISVALDKOND:   Põhiharidus, Valga Põhikool, Valga Vene Gümnaasium 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)   

 Renoveeritud , kaasaegsed õppehooned, kvalifitseeritud pedagoogid, tugiteenuste olemasolu koolis,  eelkutseõpe ja keelekümblusmetoodika, õueõpe jm, 

metoodikad ning projektide  kirjutamisoskus, tugevad hoolekogud. 

Koht/olulisus maakondlikus vaates-  Võimaldatakse põhiharidust ka  Valga maakonna erinevate omavalitsuste õpilastele, kool korraldab täiendkoolitusi, mis 

mõeldud kogu maakonna õpetajaskonnale 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Valga Põhikool on eestvedaja rollis- korraldatakse erinevaid üritusi, kuhu kaasatakse maakonna koole, Valga Vene Gümnaasim 



on pilootkooliks Kiusamisest vaba kool projektis.  

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)- Koolide materiaal-tehnilise baasi  uuendamine,  pidev personali täiendkoolitus, tugisüsteemide arendamine. 

1.3.HINDAMISVALDKOND:  Gümnaasiumiharidus 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)    

Valgas on loodud ainult gümnaasiumiklassidega gümnaasium, HTMi ja Valga LV vahel on 15.03.2013. a sõlmitud ühiste kavatsuste kokkulepe nr 8.1-

10/50, mis muuhulgas näeb ette Valga Gümnaasiumi hoonete rekonstrueerimise ning kooli pidamise üleandmise riigile. Valga Gümnaasiumis  on välja 

töötatud järgmised õppesuunad ja neil saab õppida: humanitaarsuund (alates 2012/2013, reaalsuund (alates 2012/2013, majandus- ja IT suund (alates 

2012/2013), 2013/2014 alates  kunstisuund ja 2014/2015 riigikaitsesuund. 

Koht/olulisus maakondlikus vaates- gümnaasiumihariduse  Valga linna ja maakonna õpilastele  on   Valga Gümnaasiumis võimalus õppekava nõuetele vastava 

valikuterohke üldkeskhariduse omandamiseks. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Väljaarendatud  on õppesuunad,  on kvalifikatsiooniga  pedagoogid, on  projektide kirjutamise oskus, osaletakse projektides 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Õppekeskkonna edasiarendamine, õpilaskodu teenuse  võimaldamine, kooli personali pidev arendamine –täiendkoolitused. 

1.4.HINDAMISVALDKOND:  Kutse-ja kõrgharidus   - - 

Valgamaa Kutseõppekeskus on riigikool. 

1.5.HINDAMISVALDKOND:  Elukestev õpe (Kes annab, kus ja kuidas on KOV selles ise panustab, kes veel ja kus sellist teenust 

elanikud saavad) Valga Kaugõppegümnaasium – s.o  munitsipaalüldhariduskool 1 

2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)    

Valga Kaugõppegümnaasium pakub  tasemeharidust neile täiskasvanud õppijatele, kel mingil põhjusel on haridustee katkenud põhikooli viimastes  klassides , 

või  kes  soovivad omandada keskharidust.  Koolis on kvalifitseeritud pedagoogid, ja aasta-aastalt paranenud riigieksamite tulemused. 

 Koht/olulisus maakondlikus vaates   Kool on  täiskasvanutele tasemeharidust pakkuv kool, töötatakse  mittestatsionaarses vormis, tasemeharidust omandavad 

siin õppijad kogu Valgamaalt. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Kvalifitseeritud pedagoogid, aasta-aastalt paranenud  koolikindlus ja riigieksamite tulemused,   

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada). Valga Kaugõppegümnaasiumi  ühendamine  Valga Gümnaasiumiga 

HARIDUSVÕRKU TOETAVAD TEENUSED JA TOETUSE, HUVIHARIDUS JA NOORTETÖÖ Hinnang 

Hetke- 

vaade 

Arengu-

vaade 

2.1.HINDAMISVALDKOND:  Tugiteenused õpilastele/noortele 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)    

Koolides töötavad psühholoogid, logopeedid, eripedagoogid. Tagatud on sotsiaalpedagoogiline teenus. Koolidel on võimalus rakendad abiõpetajaid.  Puuetega 

lastele on võimaldatud kasutada tugiisiku teenuseid. 

Koht/olulisus maakondlikus vaates-  Valga  koolides käib lapsi kogu maakonnast, muidugimõista on koolis ka neile tagatud tugiteenused.  

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Kvalifitseeritud personal,  koostöö  on  erinevatel tasanditel hea. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) preventiivse töö arendamine, personali koolitus ja tugiteenuste edasi arendamine 

2.2.HINDAMISVALDKOND: Karjääri-ja nõustamisteenused 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)    



Koolides tegeletakse karjäärinõustamisega, töötavad õpilasnõustajad, psühholoog. Nii klassijuhataja kui ka  ainetundides käsitletakse lõimitud tegevustena 

karjäärinõustamist. psühholoogid, logopeedid, eripedagoogid. Tagatud on sotsiaalpedagoogiline teenus. Koolidel on võimalus rakendad abiõpetajaid.  Puuetega 

lastele on võimaldatud kasutada tugiisiku teenuseid. 

Koht/olulisus maakondlikus vaates..   Valga linna koolides võimaldatud teenustest saavad osa  kõik õpilased. Koostöö maakondliku nõustamiskeskusega  

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Tugiteenuste arendamine, tugispetsialistide   lapsevanemate koolitused, 

2.3.HINDAMISVALDKOND:  Toetused õpilastele ja õppijatele 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  

Vajaduspõhised sotsiaaltoetused on tagatud  seda vajavatele õpilastele ja õppijatele. On võimaldatud tasuta  hommikupuder, tasuta koolitoit 1.-12.klassini. 

Koolides töötavad aine ja huviringid on õpilastele  tasuta. 

Koht/olulisus maakondlikus vaates .  

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

2.4. HINDAMISVALDKOND: Huviharidus ja noortekeskused ja –toad, avatud noortekeskus 1 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  

Huviharidust  saab Valgas omandada Valga Muusikakoolis, Valka Kunstikoolis -koostööleping kunsthariduse osas Vaka linnaga. Valga Kultuuri-ja 

Huvialakeskuses- EHIS-es on  registreeritud 21 õppekava. Aastate jooksul on  huvikoolides kokku  õppinud  aastas üle 500 õpilase,  huviringides on osalenud 

aastas enam kui 300 õpilast. Huvihariduses tegutsetakse käesoleval õppeaastal järgmistes valdkondades: muusika ja kunst, sport, üldkultuur. Valga Kultuuri-ja 

Huvialakeskuse koosseisus töötab Valga  Avatud Noortekeskus, mis pakub võimalusi sihipäraseks vaba aja veetmiseks. Valgas on tugevad  laste ja noortega 

tegelevad kultuuriühendused ja spordiklubid. 

Koht/olulisus maakondlikus vaates Huviharidusest saavad osa teiste Valgamaa  omavalitsuste lapsed, õpilased 

Tugevused (kuni 3 nimetada )Kvalifikatsiooniga personal, mitmekesised õppekavad, tihe koostöö  Valka linnaga  

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Personali arendamine, uute õppekavade väljatöötamine, nende arendamine, 

 
RESSURSSIDE JA TEGEVUSTE KAVA AASTANI 2020 HINDAMISVALDKONDADE KAUPA on kirjeldatud  üksikasjalikult Valga Linna arengukava 

tegevuskavas http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Projektid-ja-arengukavad/arengukava  

http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Projektid-ja-arengukavad/arengukava

