
Lisa 7 Valgamaa omavalitsuste hariduse hetkeseisu kirjeldus ja hindamine omavalitsuste kaupa 

Lisa 7.8. Sangaste vald 

SANGASTE VALLA   
HARIDUSVALDKONNA ÜLEVAADE 

 

I ÜLDANDMED JA KIRJELDAV OSA 

Sangaste vallas asub  lasteaed „Kratila“, Keeni  Põhikool, noortekeskus „SVANK“.  Hariduselu  koordineerib vallavalitsus , vallavolikogu haridus- 

kultuurikomisjon ja asutuste juhid.  Sangaste seltsimajas töötavad huviringid täiskasvanutele ja lastele. Laste huviringid on veel põhikoolis ja noortekeskuses. 

Koolis ja lasteaias töötab logopeed. Koolis töötavad veel eripedagoog ja karjäärinõustaja. Koolis töötab ettevalmistusklass viis päeva nädalas. Kasutatakse 

Valga nõustamiskeskuse teenust. Moodustatud on MTÜ Spordiklubi,  noortekeskus “SVANK“, kelle üheks eesmärgiks on edendada vallas tervislikke eluviise 

läbi sportlike vabaaja veetmiste ürituste. Valla toetusel saab 18 õpilast pikapäevatoitu. Kooli lõpetajatele makstakse toetust. Väga edukatele lõpetajatele on 

toetus suurem. Õpilasetele on korraldatud õpilasliin kooli ja koju, kus arvestatakse huviringide toimumisega. 

Lasteaia hoone vastab nõuetele, vajab kapitaalremonti. Koolihoone vastab nõuetele, vajab ajakohastamist ja osalist kapitaalremonti: küttesüsteem, võimla 

täielik renoveerimine ja kogu maja elektrisüsteemide renoveerimine Noortekeskus on kaasaegne aga vajab ventilatsiooni paigaldamist. 

 

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  

Valla arengukava Valla arengusuunad Sangaste vallavolikogu 3.02.2012 määrus nr.1 2018 www.sangaste.ee  

Keeni Põhikooli 

arengukava 

Keeni põhikooli 

arengusuunad 2012-2016 

Sangaste vallavolikoguSangaste 2016 www.keeni.edu.ee  

Sangaste Lasteaia 

“Kratila“ 

arengukava 

Lasteaia arengusuunad 

2013-2015 

Sangaste vallavolikogu otsus nr.9 26.03.2013 2015 Sangaste lasteaed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 1 1 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Sangaste lasteaed Kratila on väike maalasteaed, mis asub kaunis looduskeskkonnas Väikese- 

Emajõe vahetus läheduses ning pakub mitmekesiseid võimalusi ümbritseva eluga tutvumiseks kohapeal. Lasteaias tegutseb 2 rühma: sõime- ja liitrühm, mis 

pakub lastehoidu ja alushariduse omandamist 36le lapsele vanuses 1,5-7 a. Asutuse väike kollektiiv tagab lastele turvalise ja koduse õhkkonna ning koostöös 

perega toetatakse lapse igakülgset arengut. Lisavõimalustena pakub lasteaed logopeedi teenust ning osalemist loovusringi töös. Lasteaia õppe- kasvatustöö on 

mänguline ning seotud tihedalt eesti rahvakalendri tähtpäevade väärtustamisega. Eriti olulised on need, mis on seotud Sangaste sümboli- rukkiga.  Sujuvaks 

üleminekuks lasteaiast kooli pakutakse koostöös Keeni Põhikooliga võimalust jätkata igapäevaselt õpinguid kooli eelklassis.  
Koht/olulisus maakondlikus vaates Lasteaed on oluline nii oma valla kui naabervaldade lastevanematele (hetkel kasutab lasteaiateenust 2 naabervalla 

lapsevanemat 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

 Lasteaias ruumirohkus: lisaks rühmaruumidele muusika- võimlemissaal, õpetajate tuba, kunstituba, suur õueala 

 Tugiteenuse kättesaadavus – logopeed 

 Pikaajalised traditsioonid- perepäev, koolisaatmispidu, sõbrapäev sõpruslasteaedadega 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

1. Lasteaiahoone vajab renoveerimist 

2. Õueala vajab uute turvaliste ja kaasaegsete mänguvahenditega täiendamist, asfaltkate uuendamist/asendamist 

3. Lasteaia õppevahendi ja inventar vajavad uuendamist/kaasajastamist 

 



1.2. HINDAMISVALDKOND:  Alg-ja põhiharidus 1 1 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Keeni Põhikool asub Valga maakonnas Sangaste vallas Keeni külas ja on valla ainuke põhiharidust 

andev munitsipaalharidusasutus. Kooli teeninduspiirkonda kuulub Sangaste vald. Teiste omavalitsuspiirkondades elavaid lapsi võetakse vastu kooli vabade 

kohtade olemasolul. Lapsi teistest valdadest õpib: Õru vallast – 6 õpilast, Tõlliste vallast -3õpilast  Keeni kool on tervistedendav kool.  Koolis väärtustatakse 

aktiivset liikumist, propageeritakse tervislikke eluviise, sh suurt tähelepanu pööratakse tervislikule toitumisele.   Valikaineteks on dzuudoõpetus ja tantsuõpetus. 

Kooli õpilased osalevad aktiivselt spordiringides: võrk-, korv-, jalg- ja rahvastepall ning rahvatantsu ja võimlemisringides. 

Kooli õppe- ja kasvatustegevus on suunatud õpilase õpivalmiduse, ettevõtlikkuse ning enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste suurendamisele. Õpikeskkonda 

kaasajastatakse järjepidevalt , toimib õpiabisüsteem ja karjäärinõustamine. Meie õpilasi teenindavad logopeed, eripedagoog. Meie koolis õpivad õpilased 

erinevate õppekavade järgi. Erivajadustega  õpilased  õpivad lihtsustatud õppekava ja individuaalõppekava järgi. Ühele raske puudega õpilasele osutatakse 

tugiõpet kodus. Osaleme INNOVE karjäärnõustamise projektis aastast 2009. Karjäärinõustamine aitab kaasa õpilaste õigete valikute tegemisele peale põhikooli 

lõpetamist. Õpilastele mitmekesiste arengutingimuste loomist toetavad huvitegevuse raames korraldatavad üritused, näiteringi ning mudilas- ja lastekoori 

tegevus ning koolis töötav muusikakool. Koolis töötab ettevalmistusklass viis päeva nädalas. Töö ettevalmistusklassis toimub koolieelse lasteasutuse riikliku 

õppekava järgi. Ettevalmistusklassis töötavad õpetajad on läbinud vastavad kursused selles klassis õpetamiseks. Klassi eesmärgiks on tasandada koolieelse 

riikliku õppekava ja põhikooli riikliku õppekava erinevad nõudmised, et kooli tulev laps oleks kooliküps. 

Õpilasi teenindab pedagoogiline kvalifikatsioonile vastav kaader 17õpetajat(k.a. direktor ja õppealajuhataja) 

 

Koht/olulisus maakondlikus vaates   Oleme naaberkoolidest kaugel. Pukka 12 km, Tsirguliina 13 km, Otepääle 30 km. Õpilaste arv  seitsme aasta jooksul jääb 

100 õpilase piirides. Suurim maapõhikool Valgamaal. 

Tugevused (kuni 3 nimetada )     

Kooli juhtimine toimub eesmärkidest lähtuvalt.  Kvalifitseeritud pedagoogiline personal. Õpilaste arvu stabiilsus.  Välja kujunenud õpilaste tugiõppe süsteem. 

Õppekava toetavad huviringid 

Kooli füüsilise õpikeskkonna täiustamine. Kooli ja lasteaia suurem integreerimine ja ühendamine. Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

 

1.3.HINDAMISVALDKOND:  Gümnaasiumiharidus puudub - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

1.4.HINDAMISVALDKOND:  Kutse-ja kõrgharidus puudub - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

1.5.HINDAMISVALDKOND:  Elukestev õpe 2 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
Toimunud projektikoolitused: Enesemotivatsioon, tööturule suunamine, uute oskuste arendamine, beebi kool, ettevõtluse alustamine, turundusplaani 

koostamine 



Koht/olulisus maakondlikus vaates Meil toimuv elukestev  õpe on oluline kogu maakonna tööturu vaatenurgast. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Pakutavate võimaluste meiepoolne väga hea ärakasutamine. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Elukestva õppe suurem mitmekesistamine ja paindlikkus. 

 

HARIDUSVÕRKU TOETAVAD TEENUSED JA TOETUSE, HUVIHARIDUS JA NOORTETÖÖ Hinnang 

Hetke- 

vaade 

Arengu-

vaade 

2.1.HINDAMISVALDKOND:  Tugiteenused õpilastele/noortele 1 1 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Koolis töötavad logopeed, eripedagoog., karjäärinõustaja, sotsiaalpedagoog. Huviringid koolis, 

seltsimaja, noortekeskuses „SVANK“. Lasteaias töötab logopeed. 
Koht/olulisus maakondlikus vaates Meil on olemas kohapeal kõik võimalused õpilaste/noorte mitmekesiseks toetamiseks. Parimatest maakondlikest mudelitest. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Eriharidusega tugispetsialistide olemasolu. Noorte jaoks noortekeskus. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Mitmekesistada  huviringide nimistut- igale noorele tema huvi- ja võimete järgi. Psühholoogi vajadus. 

2.2.HINDAMISVALDKOND: Karjääri-ja nõustamisteenused 1 1 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Koolis toimiv karjäärinõustamine. 9.klassis karjääriõpetuse tund. Kasutame ka maakonna 

karjäärinõustamise keskuse teenuseid. 
Koht/olulisus maakondlikus vaates Oleme karjäärinõustamise pilootkool 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Lõpetamise järgne edukas edasiõppimine 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Veelgi tõhustada karjäärinõustamise süsteemi 

2.3.HINDAMISVALDKOND:  Toetused õpilastele ja õppijatele 2 2 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Kõigile gümnaasiumites õppivatele õpilastele kooli- ja kojusõidu  toetus. Vajaduspõhiselt 

toetatakse õppijate olmet. 
Koht/olulisus maakondlikus vaates Toetame väljaspool valda, maakonda õppivaid noori. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Minimaalne väljalangevus koolidest. (oluline meede) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Parendada süsteemi paindlikumaks ja sihitumaks 

2.4. HINDAMISVALDKOND: Huviharidus ja noortekeskused ja -toad 1 1 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  Koolis muusikakool, erinevad huviringid. Noortekeskuse „SVANK“ noori toetav töö. Seltsimaja 

ringid. 
Koht/olulisus maakondlikus vaates Kohalik toimiv  huviharidus ja noortekeskus. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Noortel on võimalused mitmekesiseks huvitegevuseks 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Noorte motiveerimine ja kaasamine erinevatesse tegevustesse 

2.5 HINDAMISVALDKOND: Õpilastransport ja liikumise logistika 1 1 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Vald kasutab õpilaste transpordiks kooli ja koju firma teenust, mis on väga kulukas. Õpilasringid on 

seatud nii, et on võimalik osaleda huviringides. Gümnaasiumis õppivatele õpilastel toetatakse  kooli ja koju sõitu. 
Koht/olulisus maakondlikus vaates Hetkel toimiv süsteem 



Tugevused (kuni 3 nimetada ) Kõikidel õpilastel võrdsed võimalused 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Vajalik leida võimalused  transpordikulude vähendamiseks 

 

RESSURSID JA INVESTEERINGUD Hinnang 

Hetke- 

vaade 

Arengu-

vaade 

3. HINDAMISVALDKOND:  Ressursside juhtimine. Infrastruktuur ja investeeringud 

 

1 1 

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). 

Hariduse osa eelarvest on 2/3 valla eelarvest.  Baas on asjakohane aga vananenud. Tarkvarahind pole jõukohane. Õpilastele 

vabaaine tundide arvelt infotehnoloogia õpe. Arvuti kabinet kogukonnakasutuses koos juhendajaga. Investeering vastavalt 

võimalustele. 

Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Väga oluline 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Võimaldab kasutada infotehnoloogilisi vahendeid 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

Tark- riistvara mahajäämus kaasaja võimalustest. 

  

 

 
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 

  

 Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€) 

Vastutaja Partnerid 

Märkused, selgitused (s.h kui projekt jätkub pärast 

2018., siis välja tuua prognoositav kogumaksumus) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



1..HINDAMISVALDKOND:   
                 

1.  Alusharidus  

  

 

110000 115000 120000 

125000 125000 125000 130000 vald  

Finantsprognoos rahandusministeeriumis leheküljel 

Avalik andmebaas 

2. Põhiharidus 

  

460000 470000 490000 500000 510000 520000 530000 vald riik 

 

3. Gümnaasiumiharidus 

      

      

4. Kutse-ja kõrgharidus 

  

    

  

 

    

5. 

Elukestev õpe 

 

  

 

20000 20000 21000 21000 22000 22000 22000 vald 

  
 Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€) 

Vastutaja  

 

Partnerid 

 

 Märkused, selgitused 

   II HINDAMISVALDKOND 2014 2015 2016 2017 2018 +2019 2020 

1. Tugiteenused õpilastele/noortele 

 
 

50000 60000 60000 70000  70000 80000 80000 vald riik  

2. Karjääri-ja nõustamisteenused 

  10000 10000 11000 11000  12000 12000 13000  vald  projekt  

3. Toetused õpilastele ja õppijatele 

  11000  11000 12000 12000 12000 12000 12000 vald    

4.  Huviharidus,  noortekeskused ja -toad 

  100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 vald   

 5. Õpilastransport ja liikumise logistika 

 
 

50000 50000 60000 70000 70000 70000 70000  vald  riik Loodame, et riik hakkab toetama 

 Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€) 
Vastutaja  

 

Partnerid 

 

 Märkused, selgitused 

   III HINDAMISVALDKOND 2014 2015 2016 2017 2018 +2019 2020 

1. Investeeringud haridusasutuste hoonetesse ja rajatistesse  

 

 

16500 300000 500000 200000 100000 100000 100000 vald 

EUro 

fondid Hoonete renoveerimine 



valla 

eelarve 

2. Investeeringud haridusega seotud objektidesse ja/või vahenditesse  

  70000 200000 200000 200000 20000 200000 200000 vald 

Euro 

fondid 

Valla 

eelarve 

KIK  

 


