
                  Lisa 4 

Viljandi valla hariduse arengukavale 

aastateks 2019 – 2025 

NR Tegevus Selgitus Tulemus Mõõdik Vastutaja

1

Haridusvõrgu ümberkorraldamine 

õppekvaliteedi tõstmiseks ja 

ressursside optimeerimiseks

Haridusasutuste  ümberkorraldamine, et säiliks ühtlane ja 

toimiv  haridusvõrk ning tagada parem ressursside kasutus  

sh personali, õppevahendite olemasolu ning haldusvõimekus. 

Õppekvaliteedi tõstmine läbi kvalifitseeritud personali 

olemasolu  ja ressursside kasutamise. Haridusasutuste  võrgu 

ümberkorraldamisel lähtutakse eelkõige laste huvidest ja 

õpikeskkonna kvaliteedi paranemisest ja seejärel 

majanduslikust otstarbekusest (valla arengukava).  

Haridusasutuste ümberkorraldamine arutatakse läbi  koostöös 

huvigruppidega arvestades piirkonna eripära, õppijate 

vajadusi ja asutuste paiknemist.

Ühtlaselt kaetud optimaalse 

juhtimisulatusega haridusvõrk

Ühes 

haridusasutuses 

õpib  minimaalselt 

50 õppijat, 

gümnaasiumi-

astmes minimaalselt 

30 õppijat

Vallavalitsus ja 

volikogu

2

Haridusasutuste juhtimisulatuse ja 

personali optimeerimine

Haridusasutuste ümberkorraldamisest ja personalivajaduse 

analüüsist  tulenevalt  optimeerida personali  sh juhtide arvu, 

et tagada optimaalne ressursside kasutus ja juhtmiskvaliteedi 

tõus. Kvaliteetse juhtimise korraldamine üherühmaliste 

lasteaedade ümberkorraldamisega üheks haridusasutuseks ja 

tugipersonali efektiivsem rakendamine teenuse 

parandamiseks (valla arengukava).

Optimeeritud personali arv 

haridusasutuses ja 

juhtimiskvaliteedi tõus (rahulolu 

uuring)

Asutuse minimaalne 

juhtimisulatus on 

50 õppijat Vallavalitsus

3

Haridusasutuste transpordi 

korraldamine arvestades õppijate 

vajadusi ning huvitegevuse korraldust

Transpordi  kohandamine  vastavalt õppijate paiknemisele ja 

vajadusele  ning huvitegevuse,  huvihariduse toimimisele. 

Turvaline transpordikorraldus, mis 

arvestab õppijate vajadustega ja 

noorsootööga (sh huvitegevus ja 

huviharidus)

Õppijate ja 

lapsevanemate 

rahulolu

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

 1. Kaasav  nüüdisaegne õpikeskkond, mis on kestlik  ja  tervist edendav 

Lisa 4. Viljandi valla hariduse arengukava tegevuste kava 2019- 2025



4

Haridusasutuste juhid arvestavad  

õppijate vastuvõtul esmalt Viljandi 

valla õppijatega ning asutuse ruumiliste 

võimalustega, seejärel teiste KOV-ide 

õppijatega. Asutuse juhid teevad 

koostööd  õppijate  vastuvõtmisel

Õppijate vastuvõtul lähtutakse esmalt Viljandi valla 

õppijatest ning oma ruumilistest võimalustest. Juhid teevad 

koostööd õppijate vastuvõtmisel  ning vajadusel suunavad  

õppijaid teise kodulähedasse haridusasutusse. HEV õppijate 

suunamine vastavalt haridusasutuse pädevusele ja 

kogemusele ning  tehnilistele võimalustele.

Õppijate arv haridusasutuses vastab 

asutuse ruumilistele  võimalustele ja   

personali pädevusele

Õppijate arv vastab 

haridusasutuse 

võimalustele

Haridusasutuste 

juhid

5

Õpikeskkonna arendamisvajaduste 

kaardistamine  ning ümberplaneerimine 

kaasavat ja nüüdisaegset haridust 

silmas pidades

Haridusasutuse põhiselt kaardistatakse õpikeskkonna  

kaasajastamise vajadused  (sh tehnoloogia) kaasavat ja 

nüüdisaegset haridust silmas pidades. Õpikeskkonna 

arendamine ja ümberplaneerimine vastavalt kaardistusele, 

võimalusel kasutada rahastusel fonde ja meetmeid. 

Õpikeskkonnad on sisustatud 

kaasavat ja nüüdisaegset haridust  

ning õppijate vajadusi silmas 

pidades

Õppijate ja 

lapsevanemate 

rahulolu

Haridusasutuste 

juhid koostöös 

vallavalitsusega

6 Noorte oma ruumi loomine igas koolis

Vanema kooliastme noored soovivad oma ruumi 

koolikeskkonnas, kus vajadusel rahulikult olla, kodutöid teha 

ja omavahel suhelda. Ruumi, kus saaks huvijuhiga  koos 

üritusi planeerida. 

Noortele on tagatud ruum 

koosolemiseks, omaalgatuseks  ja 

rahulikuks olemiseks

Ruumi olemasolu, 

kasutajate arv

Haridusasutuste 

juhid

7

Ujumisvõimaluste laiendamine 

koolieelikutele 

Ujumismajade vajalikkuse hindamine ja planeerimine 

vastavalt  piirkonna  vajadustele ning omavalitsuse 

võimalustele.

Kõigile koolieelikutele on tagatud 

ujumisõpe Kasutajate arv

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

8

Haridusasutused pakuvad tervislikku ja 

tasakaalustatud toitu lasteaiapäeva, 

koolipäeva vältel 

Valla kõikides haridusasutustes jälgitakse, et pakutav menüü 

oleks tervislik ja tasakaalus.  Analüüsitakse võimalust 

pakkuda õppuritele lisaks oodet hommikul  ja pealelõunal. 

Õppijatele on tagatud tervislik toit, 

lisaks võimalusel tervislik oode

Õppijate ja 

lapsevanemate 

rahulolu

Haridusasutuste 

juhid, hoolekogud

9

Õpilaskodu kohtade  loomise vajaduse 

kaardistamine

Õppijate baasvajaduste tagamine ja kaasava hariduse 

rakendamine. Õppijate baasvajadused on toetatud 

Õpilaskodu kohtade 

vajadus on 

kaardistatud, mis on 

aluseks  kohtade 

loomise otsusele

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

10

Pärsti mõisakompleksi 

rekonstrueerimine (raamatukogu, 

lasteaed, seltsitegevus) Viljandi valla arengukava

Nüüdisaegne ja turvaline 

õpikeskkond

Õppijate  ja 

lapsevanemate 

rahulolu, 

ülalpidamiskulud

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

11

Päri lasteaia soojustamine 

energiatõhususe parandamiseks ja 

ülalpidamiskulude vähendamiseks Viljandi valla arengukava

Nüüdisaegne ja turvaline 

õpikeskkond

Õppijate  ja 

lapsevanemate 

rahulolu, 

ülalpidamiskulud

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega



12

Tarvastu gümnaasiumi õppehoone 

projekteerimine, 

ehitamine/rekonstrueerimine Viljandi valla arengukava

Nüüdisaegne ja turvaline 

õpikeskkond

Õppijate  ja 

lapsevanemate 

rahulolu, 

ülalpidamiskulud

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

13

Kolga- Jaani Põhikooli 

rekonstrueerimine Viljandi valla arengukava

Nüüdisaegne ja turvaline 

õpikeskkond

Õppijate  ja 

lapsevanemate 

rahulolu, 

ülalpidamiskulud

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

14

Kolga- Jaani Põhikooli muuseumimaja 

rekonstrueerimine Viljandi valla arengukava Nüüdisaegne ja kaasav õpikeskkond Külastajate arv

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

15

Tarvastu lasteaia Mustla maja õueala 

kuivendamine, kanalisatsiooni ja 

välisvõrkude rekonstrueerimine, parkla 

laiendamine Viljandi valla arengukava

Tagatud on turvalised õuesõppe 

tingimused

Õppijate  ja 

lapsevanemate 

rahulolu

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

16

Tarvastu lasteaia Soe lasteaiahoone 

rekonstrueerimine Viljandi valla arengukava

Nüüdisaegne ja turvaline 

õpikeskkond

Õppijate  ja 

lapsevanemate 

rahulolu, 

ülalpidamiskulud

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

17

Tarvastu Avatud Noortekeskuse 

laiendamine Viljandi valla arengukava Noorsootöö kvaliteedi tõus Külastajate arv

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

18 Kolga- Jaani lasteaia rekonstrueerimine  Viljandi valla arengukava

Nüüdisaegne ja turvaline 

õpikeskkond

Õppijate  ja 

lapsevanemate 

rahulolu, 

ülalpidamiskulud

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

19 Viiratsi Lasteaia Rüblik laiendamine Viljandi valla arengukava

Koolieelikute rühmal on olemas 

ruum 

Õppijate  ja 

lapsevanemate 

rahulolu

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

20 Päri Spordihoone rekonstrueerimine Viljandi valla arengukava

Tervist edendavad ja  kogukonna 

vajadusi arvestavad 

sportimistingimused, mis 

võimaldavad ellu viia õppekava

Spordihoone 

kasutajate arv

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

21

Heimtali Põhikooli ja Saarepeedi Kooli 

staadioni projekteerimine ja ehitus Viljandi valla arengukava

Tervist edendavad ja  kogukonna 

vajadusi arvestavad 

sportimistingimused, mis 

võimaldavad ellu viia õppekava

 Kasutajate arv, 

õppekava täitmine

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega



22

Viiratsi alevikku spordikompleksi 

rajamine, olemasoleva staadioni 

korrastamine, disc-golfi raja ehitamine Viljandi valla arengukava

Tervist edendavad ja  kogukonna 

vajadusi arvestavad 

sportimistingimused. 

Sportimistingimused, mis 

võimaldavad ellu viia õppekava

 Kasutajate arv, 

õppekava täitmine

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtide ja 

kogukonnaga

23

Tarvastu Gümnaasiumi staadioni 

projekteerimine ja  rekonstrueerimine Viljandi valla arengukava

Tervist edendavad ja  kogukonna 

vajadusi arvestavad 

sportimistingimused, mis 

võimaldavad ellu viia õppekava

Kasutajate arv, 

õppekava täitmine

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuste 

juhtidega

24

Kolga- Jaani Põhikooli, Paistu Kooli, 

Kalmetu Põhikooli ja Holstre Kooli 

staadionite rekonstrueerimine Viljandi valla arengukava

Tervist edendavad ja  kogukonna 

vajadusi arvestavad 

sportimistingimused, mis 

võimaldavad ellu viia õppekava

 Kasutajate arv, 

õppekava täitmine

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuse 

juhtidega

25

Liikumisõpetust võimaldavate 

harjutusväljakute loomine Terviseedendus, liikumisvõimaluste mitmekesisus

Tervist edendavad ja  kogukonna 

vajadusi arvestavad 

sportimistingimused, mis 

võimaldavad ellu viia õppekava

 Kasutajate arv, 

õppekava täitmine

Vallavalitsus 

koostöös 

haridusasutuse 

juhtide, 

noorsootöötajate ja 

kogukonna 

liidritega

26

Noorsootöö kvaliteedi hindamine 

noorsootöö teenuste arendamiseks, 

noortetekeskuste vajaduse hindamiseks 

ja noorsootöötajate ametikohtade ning 

koormuse planeerimiseks 

Noorsootöö kvaliteedi  hindamine, et selgitada välja 

vajadused noorsootöö teenuste planeerimiseks. Noortetoa, 

noortekeskuse vajalikkuse hindamine. Noorsootöötajate 

ametikohtade vajaduse ning koormuse väljaselgitamine. 

Noorte omaalgatuse toetamine, passiivsete noorte kaasamine. Noorsootöö kvaliteedi tõus Noorte rahulolu

Noorsootöötajad, 

vallavalitsuse 

ametnikud

27

Laste ja noorte huvitegevuse ning 

huvihariduse toetamine koolides, 

rahvamajades, külatubades, 

huvikoolides Viljandi valla arengukava

Huvikoolides ja huvitegevuses 

osalemine on võimalik  pere 

majanduslikust olukorrast sõltumata

Huvikoolides ja 

huvitegevuses 

osalevate noorte arv Vallavalitsus

28

Regulaarse karjääriõppe ja 

karjääripäevade sisseviimine kooli 

õppekavadesse.  Karjäärinõustamise 

pakkumine nii põhikooli viimastes 

klassides kui ka gümnaasiumis

Õppijaid motiveerib enim selgete sihtide  olemasolu. 

Karjääriõpe on koolides regulaarne õppekava osa ning toimib 

koostöös Töötukassa maakondliku arenduskeskusega,  

ettevõtjate ja ettevõtetega, kutsekoolide, gümnaasiumide ja 

kõrgkoolidega. Õpilaste regulaarne tutvustamine  kutseõppe,  

gümnaasiumiõppe ja kõrgharidusõppe  võimalustega, heal 

tasemel karjäärinõustamine isiksusele sobivate valikute 

leidmiseks

Toimiv karjääriõpe- ja nõustamine 

valla koolides

Tundide arv, 

õppijate liikumine 

järgmisesse 

haridusastmesse

Haridusasutuste 

juhid



29

Ettevõtlikkuse arendamine ja 

omaalgatuse toetamine

Ettevõtlikkuse ja omaalgatuse toetamine läbi huvitegevuse  

koostöös ja  piirkonnapõhiselt. Ettevõtlusnädala 

korraldamine piirkonnas, ettevõtete külastused, ettevõtjate 

kaasamine õppesse.  Õpilasfirmade loomise toetamine ja 

juhendamine. Noorte omaalgatuslike projektide toetamise 

fondi loomine

Noorte omaalgatus  ja ettevõtlikkus 

on toetatud, toimivad õpilasfirmad

Õpilasfirmade arv, 

omaalgatuste arv

Vallavalitsuse 

ametnikud, 

noorsootöötajad, 

haridusasutuste 

juhid

30

Täiskasvanute enesearengule suunatud 

tegevusi toetatakse läbi  täiendõppe ja 

ümberõppe võimaluste tutvustamise

Koostöö Töötukassa maakondliku arenduskeskusega, 

Viljandimaa kutseõppeasutustega,  TÜ Viljandi 

Kultuuriakadeemiaga,  Viljandimaa Arenduskeskusega jms 

täiendhariduse vallas

Loodud on võimalused 

täiskasvanute eneseteostuseks ja 

enesearenguks

Osalejate arv, 

ürituste arv

Vallavalitsuse 

ametnikud

31

Väärtuskasvatuse ja isamaalisuse,  

kohaliku identiteedi tugevdamine läbi 

õppetegevuse ja õppekavade loomise

Valla lasteaedades ja koolides hoitakse isamaalisust au sees 

ning rakendatakse väärtuskasvatust õppetöös. Valla poolt 

korraldatud laste suvelaagrite ja sündmuste üheks oluliseks 

teemaks on inimlikud väärtused.Tegevusi planeeritakse 

koostöös kogukonna ja organisatsioonidega

Kohalik idenditeet on hoitud ja 

arendatud. Noored tunnevad sidet 

kohaliku kultuuri ja piirkonnaga

Eesti Vabariigile 

olulised ja 

paikkondlikud 

sündmused on 

väärikalt tähistatud

Vallavalitsuse 

ametnikud,  

haridusasutuste 

juhid, kogukond

32 Keskkonnateadlikkuse tõstmine

Keskkonnahariduse alaste  väärtushinnangute kujunemist 

mõjutavate oskuste omandamine kursuste, koolituste, 

õppepäevade raames nii valla noortele, täiskasvanutele, 

eakatele, haridus- ja kultuuriasutuste töötajatele.

Säästva arengu põhimõtted on 

kodanike hulgas väärtustatud. 

Toimib elukestev õpe ja kogemuste 

vahetamine eri põlvkondade vahel Elanike rahulolu

Vallavalitsuse 

ametnikud,  

haridusasutuste 

juhid, kogukond

33
Õpilasesinduste toimevõime 

arendamine

Õpilasesindus on koolidemokraatias väga tähtis. Tugev 

õpilasesindus on koolijuhti toetav (tagaside otsustele, 

õpilaste seisukohtade kaardistamine). Samuti on tegemist 

noorte mitteformaalse õppega.

Koolidemokraatia on Viljandi valla 

koolides edukalt rakendatud

Igas Viljandi valla 

koolis on 

regulaarselt 

kooskäiv 

õpilasesindus Koolijuhid

34

Haridusasutuse  personalivajaduse 

analüüsimine ja asutuste 

personaliplaani koostamine

Haridusasutuse juhid analüüsivad oma personalivajadust ning  

koostöös vallavalitsusega otsustatakse optimaalne personali 

arv (sh juhid,  tugispetsialistid, haldustöötajad) vastavalt  

asutuse suurusele, piirkonna eripärale ja õppijate vajadustele

Haridusasutuste  personalivajadus 

on analüüsitud ja igal 

haridusasutusel on olemas  

personaliplaan (ametikohtade arv, 

koormused)

Täidetud 

ametikohtade arv

Haridusasutuste 

juhid, vallavalitsus

35

Haridusasutuste  personali 

palgasüsteemi loomine 

 Haridusasutustel on olemas palgasüsteem personali 

motiveerimiseks.  Noorsootöö kvaliteedi hindamisest 

tulenevalt noorsootöötajate töö tasustamine

Haridusasutustel on olemas selge ja 

motiveeriv palgasüsteem Personali rahulolu

Haridusasutuste  

juhid

2.  Vajaduspõhine pädev ja motiveeritud personal ning asjatundlik eestvedamine



36

Haridusasutuste koolitusvajaduse 

analüüsimine ja arendusplaani 

koostamine

Iga haridusasutus  analüüsib oma personali koolitusvajadust 

ja paneb kokku koolitusplaani. Vastavalt koolitusvajadusele 

toimuvad ühised  koolitused.  Personaliarendamise fookus on 

digipädevused, hariduslikud erivajadused, nüüdisaegse 

õpikäsituse rakendamine , vaimse tervise toetamine (sh 

eluoskused).

Haridusasutustel on olemas 

õppeaastaks vajaduspõhine 

personali arendusplaan, mis seab 

fookusesse  personali digipädevuse 

arendamise, hariduslikud 

erivajadused ja kaasaegse 

õpikäsituse rakendamise,  vaimne 

tervis  (sh eluoskused).  

Piirkonnapõhised ühiskoolitused 

vastavalt valdkonna teemadele Pädevuse tõus

Haridusasutuste 

juhid

37

Haridusasutustes digipädevuse 

tõstmine

Haridusasutuste arendamine digipädevuse valdkonnas sh 

kasutades HITSA võimalusi. Digipädev personal ja õppijad

Digipädevuse tõus 

(test või 

pädevuspõhine 

hindamine)

Haridusasutuste 

juhid, 

vallavalitsuse 

ametnikud

38

Haridusasutustes HEV pädevuse 

tõstmine ja õpetajate 

nõustamissüsteemi (kovisioon) 

sisseviimine

HEV koordinaatori olemasolu haridusasutuse suurust, 

õppijate arvu silmas pidades (personalivajaduse analüüsi 

põhjal), kes koordineerib personali pädevuse tõstmist HEV 

valdkonnas ja nõustab eriolukordade lahendamisel. 

Kovisiooni gruppide loomine parimate praktikate jagamiseks 

ja õpetajate toetamiseks Erivajadustega õppijad on toetatud HEV pädevuse tõus

HEV 

koordinaatorid, 

haridusasutuste 

juhid

39

Haridusvaldkonna tunnustusürituse 

korraldamine  koos õpetajate päeva 

tähistamisega

Piirkonnas tähistatakse õpetajate päeva, mille raames 

korraldab vald tunnustusürituse haridustöötajatele Motiveeritud haridustöötajad Personali rahulolu Vallavalitsus

40 Haridusasutuste juhtide arendamine

Haridusasutuste juhtide ühise  professionaalse 

arenguprogrammi  loomine (sh pädevuspõhine arendamine ja 

hindamine, töövarju meetod, mentorlus, kootsing, 

ümarlauad), mis seab fookusesse nii eestvedamise kui ka 

administratiivsed oskused Juhtimiskvaliteedi tõus

Juhtimiskvaliteedi 

tõus läbi rahulolu 

uuringu

Vallavalitsuse 

ametnikud

41 Piirkonna hariduse mainekujundus 

Mainekujundusplaanide koostamine haridusasutustes. Kord 

aastas korraldavad piirkonna haridusasutused/koostöögrupid 

avatud uste päevi koostöös hoolekogude ja noortega, kus 

tutvustatakse õppetööd, viiakse läbi lapsevanematele 

loenguid ja räägitakse noorsootööst. Haridusvaldkonna 

maine tõstmine koostöös hoolekogude ja noortega

Haridusasutuste  hea maine, 

õppijate arv tagab asutuse kestliku 

toimimise, asutustel on 

mainekujundusplaan

Haridusasutuste 

maine tõus 

(küsitlus, 

rahuloluuuring)

Haridusasutuste 

juhid

3.  Piirkondlik koostöö  hariduse lõiminguks ja kvaliteedi tagamiseks 
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Piirkonnapõhiste  hariduse 

koostöögruppide loomine ressursside 

jagamiseks

Olemasolevate haridusasutuste baasil luuakse piirkonna 

keskustesse koostöögrupid  (eraldi uut asutust loomata), mille 

raames tehakse omavahel tihedat koostööd  nii formaalse kui 

ka mitteformaalse hariduse lõimimisel, jagatakse 

tugipetsialistide võrgustikku  (vajadusel ka muud personali), 

vahendeid  ja  ressursse.   Piirkondade koostööüksusi 

koordineerivad vallavalitsuse ametnikud

Hariduse lõiming, ressursside 

jagamine

Lapsevanemate 

rahulolu 

Koostöögrupi 

koordinaator, 

vallavalitsuse 

ametnikud
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Haridusinnovatsiooni juurutamine ja 

rahvusvaheline koostöö valla 

haridusasutustes

Iga hariduse koostöögrupp/haridusasutus valib 

haridusinnovatsiooni, kus osaletakse. Asutus jagab oma 

kogemust teiste piirkonna asutustega ja kaasab vajadusel 

innovatsiooni ka teised piirkonna asutused.  Rahvusvahelistes 

koostööprojektides osalemine võimalusel kaasates ka teisi 

piirkonna asutusi

Haridusinnovatsiooni juurutamine 

asutusepõhiselt,  parimate praktikate 

jagamine teiste haridusasutustega 

(Ettevõtlik kool, Kiusamisvaba 

kool, VEPA, vaimne tervis jne). 

Rahvusvahelise koostöö 

sisseviimine 

Haridusasutuste 

maine tõus, 

lapsevanemate 

rahulolu. 

Koostööprojektide 

arv

Haridusasutuste 

juhid
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Piirkonnasisese noortevahetuse 

korraldamine Piirkonnasisene noortevahetus alates III kooliastmest.

Noorte omavahelise koostöö 

suurenemine, hariduse lõiming

Vahetuses osalevate 

noorte arv

Haridusasutuste 

juhid
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Koostöö „Noored Kooli“ 

programmiga, ülikoolidega, 

kutsekoolidega personalipuuduse 

leevendamiseks

Haridusasutused viivad sisse koostöö kutsekoolide, 

ülikoolide ja Noored Kooli programmiga, et leida 

haridusasutustesse personali. Võimaliku 

motivatsioonisüsteemi loomine personali leidmiseks

Toimiv koostöö personali 

leidmiseks

Täidetud 

ametikohatde arv

Haridusasutuste 

juhid
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Haridusasutuste juhtide ümarlaudade- 

infopäevade korraldamine

Juhtide koostöövormi loomine  ja sujuv infovahetus 

kuupõhiselt Juhtimiskvaliteedi tõus

Juhtimiskvaliteedi 

tõus läbi rahulolu 

uuringu, 

lapsevanemate 

rahulolu

Vallavalitsuse 

ametnikud
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Tugispetsialistide ümarlaudade 

korraldamine parimate praktikate ja 

info jagamiseks

Tugispetsialistide koostöövormi loomine ja sujuv 

infovahetus. HEV õppijad on toetatud

Lapsevanemate 

rahulolu

Vallavalitsuse 

ametnikud, HEV 

koordinaatorid
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Piirkondliku huvitegevuse 

kaardistamine ja  analüüsimine  noorte 

vajadusi silmas pidades, et tagada 

kodulähedus, mitmekesisus,  

piirkondlik koostöö. Huvitegevuse 

dubleerimise vähendamine

Piirkondliku huvitegevuse kaardi loomine ning huvitegevuse 

piirkondlik planeerimine, et tagada huviringide asjakohasus, 

täituvus  ja rahastus. Juhendajate jagamine vastavalt 

vajadusele

Huviringide valik on mitmekesine 

ja piirkonnapõhine ning vastab 

noorte muutuvatele vajadustele Osalejate arv

Vallavalitsuse 

ametnikud, 

noorsootöötajad
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Huviringidele tagatakse  rahastus 

vastavalt ringide toimimisele

Vastavalt huvitegevuse kaardistamisele tagab riik/vald 

tegevuse  rahastuse

Huviringide juhendajad on 

motiveeritud ja ringid on tagatud 

vahenditega

Huviringides 

osalevate noorte arv Vallavalitsus
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Noorte ühisürituste kava 

väljatöötamine sh ühiste teemalaagrite 

korraldamine

Piirkonna aktiivsete noorte koostöös luuakse ühisürituste 

kava piirkonna noortele. Üritused korraldatakse noorte 

eestvedamisel noorsootöötajate abiga. Igal aastal toimub üks 

teemaalger, mille korraldab üks piirkonna haridusasutus 

(kool, noortetuba või noortekeskus)

Ühised üritused piirkonna noortele 

(aktiivsete noorte pidu, laager, 

olümpia jmt) Ürituste arv

Noorsootöötajad,  

aktiivsed noored
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Ühise interaktiivse noortekalendri 

loomine, kus kajastuvad kõik 

noortesündmused ja ringide tegevus 

Dubleerimise vähendamine ja noorte info levitamine. Ühine 

interaktiivne noortekalender, kus kajastuvad kõik 

noortesündmused ja  ringide tegevus Noored on informeeritud

Lehekülje-

rakenduse 

külastuste arv

Noorsootöötajad, 

aktiivsed noored, 

vallavalitsuse 

ametnikud
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Noorsootöötajate koostöögrupi 

loomine ja ümarlaudade korraldamine

Piirkonna noorsootöötajate koostöögrupi loomine eesmärgiga 

vahetada infot ja  kogemusi,  planeerida ning läbiviia  ühiseid 

tegevusi

Noorsootöötajate (huvijuhid, 

noortetubade/keskuste juhid, 

ringijuhid) koostöögrupi loomine 

info vahetamiseks ja  pädevuse 

tõstmiseks

Ühisürtituse arv, 

noorsootöös 

osalejate arv, 

ümarlaudade arv

Noorsootöötajad, 

vallavalitsuse 

ametnikud
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Haridusasutuste hoolekogude 

ühisseminaride sisseviimine 

lapsevanemate kaasamiseks, kogemuste 

vahetamiseks ja hoolekogude 

aktiivsuse tõstmiseks

Hoolekogude koostöögrupi loomine, ühiseks kogemuste 

vahetamiseks erinevatel teemadel. Spetsialistide kaasamine  

vastavalt vajadusele ja teemale

Hoolekogud on aktiivsed 

hariduspartnerid

1x aastas  

ühisseminar Hoolekogud
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Lapsevanematele suunatud 

koolitussarja loomine

Piirkonnapõhine/haridusasutuse põhine koolitussari 

lapsevanematele. Igas piirkonna keskuses toimub kord 

poolaastas lapsevanematele suunatud koolitus, vestlusring 

või õpituba  haridusteemal

Lastevanematele suunatud 

koolitussari koostöös hoolekogude, 

tugispetsialistide ja valdkonna 

asjatundjatega

Osalejate arv, 

ürituste arv

Noorsootöötajad, 

hoolekogud, 

haridusasutuste 

juhid, 

vallavalitsuse 

ametnikud


