
 

Lisa 5.  

Valga maakonna arengukava tegevuste väljavõtte, mille arendamine on seotud haridusvõrgu arendamisega 

 
VISIOON „Valgamaa 2018“  

 

Valgamaa on kergesti ligipääsetav, tugeva identiteediga ja atraktiivne Liivimaa keskus, kus on hea elada. 

 

Valgamaa väärtused: 

 hea paik elamiseks, turvaline, kultuuri armastav, huvitav, aktiivse elanikkonnaga, kiiresti arenev, heade töövõimalustega. 

 
*Töögrupp otsis Valga maakonna strateegia teemade ja tegevuste alt kõik need tegevused, milles nägi seost haridusega. Samaaegselt seose leidmisega määratleti seos 

neljast valdkonnast lähtuval: üld-ja kutseharidus (liigitus veel omakorda alus-, põhi-, gümnaasiumi ja kutseharidusega) seostatavaks, huviharidus ja /või noorsootöö, 

elukestev õpe ning hariduseelu üldiselt mõjutav või hariduse kaudu mõjutatav tegevus.   

 

Arengukava 

valdkond 

/teema 

Tegevus  Üld-ja kutseharidus* Huviharidus, 

noorsootöö* 

Elu-

kestev 

õpe* 

Hariduse 

üldine 

toime* Alus Põhi Gümn Kutse 

Valgamaa 

õpikeskkond on 

kvaliteetne 

Gümnaasiumide eripära väljaselgitamine ja fikseerimine  

koolivõrgu arengukavas 

  x    x 

Kooli õppekavas on eripära arvestavad valikained  x x x    

Õppekavade töörühmade moodustamine ja õppekavade 

koostamine erialati.  

 x x x    

Dokumentatsiooni koostamine ja vormistamine koolitusloa 

taotlemiseks. Koostöös kõrgkoolidega õppekavade 

kooskõlastamine. 

  x x    

Vajaduste ja soovi tekitamine keskhariduse omandamiseks 

(õppekava töörühma moodustamine ja õppekava koostamine) 

  x x  x  

Koostatakse erinevaid profiili ja kestusega õppeprogramme.  x x x  x  

Noored (7-26) 

oskavad 

planeerida oma 

arengut 

Info- ja nõustamiskeskuse arengukava koostamine ja 

heakskiitmine arengunõukogus 

    x  x 

Põhikooli lõpetajate ja koolide küsitluse koostamine, läbiviimine 

ja analüüs 

 x      

Nõustamiskeskuse loomine ja käivitamine       x 

Karjäärikoordinaatorite rakendumine koolielus  x x x    

Karjääriteenuste kättesaadavuse, rahastatuse ja rahuloluküsitluse 

läbiviimine koolidele 

 x x x    

Noorteportaali TANKLA arendusprojekti koostamine ja 

elluviimine 

    x  x 

Üldhariduskoolide 8. ja 11. klasside õpilastele 35 tunnise 

karjääriõppe läbiviimine 

 x x     

Noorte vabatahtlikkuse süsteemi teavitamine, andmebaasi 

pidamine ja passi väljaandmine 

    x  x 
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Haldussuutlik 

maakond 

Praktika- ja tööpakkujate teavitamine ja nõustamine ning 

pakkumiste kajastamine noorte töö- ja praktikabörsil läbi 

noorteportaali TANKLA 

  x x x  x 

Ühinemisläbirääkimiste algatamine.       x 

Kaasamis- ja meediaprogrammi koostamine.       x 
Ühisürituste kava koostamine ühinemispiirkondades ja nende 

korraldamine 

    x x x 

Valgamaalaste rahulolu-uuringu läbiviimine x x x x   x 
Kaardistatakse ühisvaldkonnad ja koostatakse tegevuskava. 

Lepitakse kokku ühiste ülesannete täitmises omavalitsuste liidus 

ja rahastamise põhimõtetes 

      x 

Valgamaa on 

aktiivsem ja 

atraktiivsem 

Meediastrateegia koostamine       x 
Igas kohalikus omavalitsuses määratakse isik, kes edastab 

informatsiooni 

      x 

ERR, Kanal 2, TV3 ja teiste suuremate meediakanalitega 

toimuvad kokkusaamised ja lepitakse kokku koostöös 

      x 

Valgamaalt pärit ajakirjanikega kohtumine Tallinnas       x 

Ajakirjanike päev Valgamaal       x 

Nädal Riigikogus       x 

Valgamaa päev Raekoja platsil (ka muu ürituse raames).       x 

Valgamaa olulisemad tähtpäevade tähistamine     x  x 

Rahvusvaheliste suhete kaudu sõpruspiirkondades 

infomaterjalide levitamine 

  x x x x x 

Valgamaa 

on Liivimaa süda 

Liivimaa Instituudi asutamine ja liikmete leidmine.      x x 

Koostöövõrgustiku loomine ja tegevuse käivitamine.      x x x 

 Kultuuriinfo kogumine ja parem esitlus       x 

Sport: 

Motiveeritud 

kaader  

Spordialade tutvustamine üldhariduskoolides  x x x    

Tippsportlaste kaasamine spordivõistlustel       x 

Treenerite täiendkoolitus x x x x x   

Järjepidev võistluste korraldamine       x 

Tervisespordikeskuste arendamine       x 

Täienduskoolituse korraldamine     x x  

Materiaalse baasi parendamine x x x  x  x 

Kogukonnakesk

used on 

atraktiivsed, 

jätkusuutlikud 

(ka 

majanduslikult) 

ja neis toimub 

mitmekesine 

tegevus 

Ressursside leidmine planeeritud tegevuste elluviimiseks       x 

Kogukonna teenuste koolituse läbiviimine      x x 

Kogukonna eestvedajate koolituse korraldamine      x x 

Paranenud on 

töövõimalused ja 

tööjõu 

Ettevõtjatele strateegilise juhtimise, tootearenduse ja 

turundusalase koolituste läbiviimine 

     x x 

Ettevõtjate nõustamine töötajate arendamiseks.      x x 
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kättesaadavus Strateegilist ettevõtluse ja piirkonna arendamist käsitlevad 

koolituste läbiviimine 

     x x 

Ettevõtja silmaringi laiendamiseks koolituste korraldamine      x x 

 

Ettevõtlusnädala läbiviimine       x 

Kõigis gümnaasiumides ettevõtlusõppe läbiviimise kokku 

leppimine + kokkulepete tegemine Valgamaa ettevõtjatega 

koolides õpetamiseks. 

  x    x 

Õppekülastuste korraldamine ettevõtetesse  x x x x  x 

Valgamaa Kutseõppekeskuse (VKÕK) teabepäeva läbiviimine; 

noorte tööturukonverentsi läbiviimine 

   x x  x 

Alustavate ettevõtjate nõustamine ja toetuspakettide tutvustamine      x x 

 

Ettevõtlusinkubaatori kavandamine ja loomine Valgamaa 

Kutseõppekeskuse juurde 

   x  x x 

Õpilasfirmade tegevuse korraldamine.  x x x    

Valgas tegutseb 

rahvusvaheline 

logistika 

kompetentsi-

keskus 

EAS-i ja Valga linna rahastuse tagamine 2011-2014      x x 

Infopäevade korraldamine.     x  x 

Õppekavade arendamine   x x  x  

Uuringute teostamine       x 

Rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel konsultatsiooni-teenuste, 

infopäevade, koolituste pakkumine Eestis ja piirkondliku 

koostöövõrgustiku loomine 

     x x 

Valgamaa on 

ühtne, sõbralik 

ja arenev 

populaarne 

turismisihtkoht 

Regulaarsete teeninduskoolituste läbiviimine    x  x  

Turismiettevõtete töötajate arendamine      x x 

Maakondlike meenete, suveniiride väljatöötamine       x 

Ühistranspordi 

ühendused 

maakonna 

siseselt ja üle 

piiride on kiired 

ning neid 

kasutatakse 

rohkem 

Ühistranspordi uuringu läbiviimine 

 

 

 

 

 

      x 

Liinivõrgu optimeerimine       x 

Lastega perede, 

puuetega 

inimeste ja 

eakate sotsiaalne 

turvalisus ning 

toimetulek on 

tagatud. 

Rahuloluküsitluse läbiviimine       x 

Hoolekandeteenuse pakkujate teenuse- ja turundusalaste 

koolituste läbiviimine 

   x  x  

Hooldustöötajate koolituste korraldamine    x  x  

Kolmanda sektori arengule suunatud koolituste läbiviimine      x x 

Rahuloluküsitluse läbiviimine       x 

Lastega peredele suunatud tugiteenuste arendamine       x 

Nõustamisteenuste arendamine  x x x    

Teenuste ühtsete kordade ja tingimuste väljatöötamine       x 
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Elanikele on 

tagatud 

 kvaliteetne ja 

õige-aegne 

üldarsti-

abiteenuse 

kättesaadavus 

Viiakse ellu tervisedenduslikke projekte     x  x 

Maakonna perearstidele viiakse läbi täiendkoolitusi      x  

Korraldatakse koostööseminare perearstidele, residentidele, 

ametiasutustele, KOV esindajatele ja Tartu Ülikooli 

peremeditsiini õppetooli esindajatele 

     x x 

Elanikkonna 

terviseteadlikkus 

ja paik-konna 

tervis-

edenduslikul 

tegevuse 

võimekus on 

suurenenud 

Koolituste läbiviimine ja nõustamine terviseprofiilide 

koostamiseks. 

     x x 

Suuremates KOVides on tööle võetud tervisedenduse töötajad       x 

Regulaarsete liikumisürituste, seminaride ja infopäevade 

korraldamine 

    x x x 

Koolituste läbiviimine tervisedenduslike projektide koostamiseks     x x x 

Ettevalmistustööd tervisedendavate asutuste võrgustikuga 

liitumiseks 

x x x x x  x 

Tervisedenduslike asutuste võrgustike liikmete nõustamine  ja 

ühistegevuse juhtimine maakondlikul tasandil 

     x x 

Viiakse läbi tervisekäitumist käsitlev küsitlus       x 

Keskkonna-

valdkonna 

probleemidele 

saab lahenduse 

sujuvalt ja 

keskkonna-

teadlikkuse tase 

on tõusnud 

Maakonna infoportaalis on keskkonnavaldkonna üritused lisatud 

ürituste kalendrisse, uudiste rubriigis on võimalik vaadata kõiki 

selle kuu uudiseid, olemas on temaatilised vahelehed, s.h on 

esindatud keskkonnavaldkond (keskkonnaharidus) 

x x x x x x  

Otepää looduskeskuses on teabepunkt ja Otepää looduspargi 

loodust tutvustav ekspositsioon 

      x 

Maakonnas toimib maakonna eri piirkondade loodust 

tutvustavate matkaradade võrgustik, regulaarselt toimuvad 

loodusõppeprogrammid lasteaialastele ja õpilastele, 

keskkonnateadlikkuse alased üritused erinevatele sihtgruppidele. 

Koostatud on infomaterjale 

x x x x x x  

Keskkonnahariduse alane ümarlaud toimib regulaarselt, infolisti 

kaudu jõuab info õigeaegselt ümarlaua liikmeteni 

      x 

Energia- ja 

loodusressurssid

e kasutuse 

teadlikkust tuleb 

tõsta ning 

energiasäästu ja 

alternatiiv-

energia 

kasutamist 

laiendada 

Külade elanike põhiliste liikumisvajaduste selgitamine ja 

ühistranspordiliinide vastav korraldamine 

    x x x 

Koolitusi veeressursi tänapäevase kasutamise võimalustest 

korraldatakse kodanikeühendustes, kuhu on tavaks kutsuda 

lektoreid. Ajalehe Valgamaalane artiklid. 

     x x 

Koolitused toimuvad, eriti reklaamitakse neid turismitaludele.      x x 

 

 

 


