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SISSEJUHATUS 
 

Saaremaa valla hariduse arengukava eesmärk on kokku leppida arengusuunad ja tegevused, mis 
tagavad õppijate ja töötajate heaolu ning annavad haridusasutustele selge sihi ja kindlustunde 
tegutsemiseks. Arengukavas käsitletakse haridusvaldkonda tervikuna: alusharidust, 
üldharidust, täiskasvanuharidust, hariduslike erivajadustega seotud tugitegevust ning 
noorsootööd ja huviharidust. Arengukava keskendub kolmele teemale: inimeste heaolu, õpi- ja 
töökeskkond ning koostöö. 

Saaremaa valla hariduse arengukava visioon ja strateegilised eesmärgid on sõnastatud aastani 
2030, tegevuskava aastateks 2020–2023. Hariduse arengukava toetub hetkeolukorra analüüsile, 
haridusstatistikale (seisuga 10.11.2019) ja haridusasutuste tulemusnäitajatele (seisuga 
10.11.2019) ning Saaremaa valla arengukavale 2019–2030 (Saaremaa Vallavolikogu 
27.09.2019 määrus nr 34) ja valla arengukava muudatusettepanekutele. 

Saaremaa valla arengukava koostamisel on arvesse võetud haridusvaldkonna riikliku 
strateegialoome kokkuvõtteid ja töömaterjale ning valdkondliku arengukava koostamise 
protsessis avaldatud materjale: „Tark ja tegus Eesti 2035“ (ekspertrühmade kokkuvõttev 
visioonidokument 2019); strateegia „Eesti 2035“ töömaterjalid (ARENGUVAJADUSED juuni 
2019); „Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035“ (HTM partneritele kooskõlastamiseks ja 
arvamuse avaldamiseks esitatud arengukava eelnõu 30.03.2020). Riikliku haridusvaldkonna 
arengukava kohaselt on kohaliku omavalitsuse vastutus ja roll tagada valikurohked ja 
kvaliteetsed õpivõimalused ning ligipääsetavus ja kvaliteetsed õppetingimused, seahulgas 
optimaalne õppeasutuste võrk. 

Saaremaa valla hariduse arengukavas leiavad kajastamist riikliku haridusvaldkonna arengukava 
olulisemad sihid aastaks 2035 („Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035“ eelnõu 
30.03.2020): 

 õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele: haridus on kättesaadav, õppimine on 
toetatud ning õpivõimalused vastavad õppijate võimetele ja vajadustele; 

 koolivõrk: õppekeskkonnad toetavad kvaliteetse ja tulevikku suunatud hariduse 
kättesaadavust, suureneb haridustaristu ühiskasutus ja ressursitõhusus; 

 nüüdisaegne õpikäsitus on rakendunud kõigil haridustasemetel ja -liikides; 
 kvalifitseeritud haridustöötajate järelkasv on tagatud; 

 
ning tegevussuunad („Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035“ eelnõu 30.03.2020): 

 taristu ja õpperuumid viia kooskõlla nüüdisaegse õpikäsitusega, arvestades 
energiatõhususe põhimõtetega; 

 tõsta lasteaedade pidajate võimekust erivajadust märgata ja pakkuda koolieelses eas 
lastele kvaliteetseid tugiteenuseid;  
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 töötada välja terviklähenemine haridusliku erivajadusega, sh andeka õppija 
juhtumipõhiseks toetamiseks alates alusharidusest; 

 soodustada praktilist STEAM-ainete (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) 
õpet üldhariduses ning laiendada STEAM hariduse võimalusi; 

 suurendada eri osaliste koostööd õpingute katkestamise ennetamisel ning haridustee 
katkestanute märkamisel ja toetamisel; luua täiendavaid meetmeid nii katkestamise 
ennetamiseks kui ka katkestanute, sh madala haridustasemega inimeste tagasitoomiseks 
formaalõppesse; 

 välja töötada ja rakendada piirkondlike hariduskeskuste kontseptsioon, mille fookuses 
on kutse- ja üldkeskhariduse lõimimine; 

 kohalikul omavalitsusel tagada info kättesaadavus ja tugi täiskasvanute osalemiseks 
elukestvas õppes. 
 

Saaremaa valla hariduse arengukavas kirjeldatakse valdkonna lähtepositsiooni, sõnastatakse 
visioon aastaks 2030 ja läbivad väärtused, esitatakse kokkuvõtlik strateegiline plaan ning 
põhiteesid. Ülevaatlikus tabelis on kajastatud strateegilised eesmärgid kuni aastani 2030, 
tegevuskava aastateks 2020–2023 koos mõõdikutega eesmärkide saavutamise hindamiseks 
ning investeeringute kava 2020–2023(2030). Viies hariduse alavaldkonnas on koostatud eraldi 
lühikokkuvõtted, mis kajastavad alavaldkonna probleeme ja teemagruppide aruteludes 
väljaselgitatud tegevusprioriteete. Põhiteksti lõpuosas kirjeldatakse arengukava koostamise 
protsessi ning arengukava seire ja muutmise põhimõtteid. Lisades on ära toodud arengukava 
koostamise ajakava, töögrupi ja teemagruppide koosseisud ning tegevuskava aruteludes 
selgunud eelistused. Viimases lisas on joonistel ja tabelites esitatud Saaremaa valla 
haridusvaldkonna hetkeolukorda ja prognoose kajastav üldstatistika. 

 

 

 

 

1. LÄHTEPOSITSIOON AASTATEKS 2020–2030 
 

Eesti Vabariigis on vastutus alus- ja põhihariduse ning laste ja noorte huvihariduse ja 
huvitegevuse arendamisel antud kohaliku omavalitsuse vastutusalasse. 2018. aastal koondus 
seoses Saaremaa valla moodustumisega 12 omavalitsuse haridusküsimustega tegelemine ühe 
omavalitsuse haldusalasse. Moodustus üle-saaremaaline haridusasutuste võrk, mis koosneb 30 
munitsipaalomandis olevast lasteaiast ja üldhariduskoolist ning viiest huvikoolist ja kolmest 
avatud noortekeskusest (haridusasutuste loend vt lisa 3). Lisaks tegutseb valla territooriumil 
üks üldhariduslik riigikool ning üks kutseõppeasutus ja kõrgkooli struktuuriüksus. Erasektori 
poolelt täiendavad seda kaks eralasteaeda, üks lastehoid, üks erakool ning arvukalt erinevaid 
huviharidusvõimaluste pakkujaid. Kui ühinemise eelselt oli valdavalt igas omavalitsuses üks 
kool ja üks lasteaed, siis ühinenud vallas on suurimaks väljakutseks tasakaalustatud, üle-
saaremaaliselt paikneva ja kättesaadava haridusvõrgu arendamine muutuvates demograafilistes 
tingimustes koos heal tasemel õpetusega. 
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Saaremaa vallas on aastate jooksul välja kujunenud mitmekesiste valikuvõimalustega 
haridusasutuste võrk, mis paikneb hajusalt üle valla. Loodud on tingimused alus-, põhi-, kesk- 
ja kõrghariduse omandamiseks, huviharidusega tegelemiseks ning elukestvas õppes 
osalemiseks. Kutseharidust on võimalik omandada põhi- ja keskhariduse baasil ning 
rakenduskõrgharidusõppes. Haridusvõimaluste mitmekesistamiseks tehakse koostööd 
erasektoriga alus- ja üldhariduses, täiskasvanute koolituses ning huvihariduses ja ollakse 
partneriks tööturu vajadustele reageerimisel. Jätkuvaks väljakutseks on toimetulek 
demograafiliste muutustega ja uue, erialase kvalifikatsiooniga pedagoogilise personali 
leidmine. Kohaliku hariduskorralduse arendamine ja pakutavad võimalused haridusasutustes 
muutuvad järjest olulisemaks teguriks, mille alusel teevad pered oma tulevased elukohavalikud 
ning millest hakkab sõltuma Saaremaa valla elanike arv tervikuna ning piirkonniti. 
Võtmeteguriks saab olema Saaremaale elama ja tööle kutsuva haridusõhustiku loomine. 

 

Joonis 1. ja 2. Lasteaia laste ja põhikooli õpilaste paiknemine kaardil (allikas: Saaremaa 
vallavalitsus)  
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Nüüdisaegse juhtimiskultuuri, paindlike õppemeetodite ning innovaatiliste õppevahendite  
rakendamine on vajalik nii lapse arengu, õpetaja professionaalsuse tõstmise kui ka lapsevanema 
ootuste seisukohalt. Uueneva õpikäsituse mõistes on oluline õppijast lähtuvate lõimitud 
õppekavade ja õppekeskkonna arendamine haridusasutuste koostöös. Õppetöö 
mitmekesistamiseks on vajalik toetada osalemist erinevates koostööprojektides ning pöörata 
senisest enam tähelepanu andekate laste tegevusvõimaluste avardamisele ja toetamisele. 
Edasiarendamist vajavad erinevad e-lahendused ning haridusvaldkonna veebipõhine 
andmehalduskeskkond, mis on oluline töövahend kohalikule omavalitsusele, 
ringijuhendajatele, teenusepakkujatele ja ka lapsevanematele. 

Saaremaa valla moodustamise järgselt on oluline ühiste väärtuste sõnastamine ning 
valdkonnaülese otsiva vaimu säilitamine. Haridusasutuste ja lapsevanemate koostöö 
tõhustamiseks on vaja väärtustada vanemaharidust ja kogukondlikku kaasamist. 

Haridusasutuste pedagoogilise personali koosseis vajab kavakindlat tööd juhtide ja õpetajate 
professionaalsuse tõstmisel ning järelkasvu süsteemsel ettevalmistamisel. Haridustöötajate 
väärtustamiseks on vajalik luua tunnustus- ja mentorlussüsteem ning tagada motiveeriv palk.  

Saaremaa valla laste ja õpilaste arv on viimased kümme aastat püsinud suhteliselt stabiilsena, 
koolikohustuslikku ikka on jõudmas viimased suure sünniarvuga aastakäigud ning lähiaastatel 
üldarvudes suuremaid muutusi ette näha ei ole (vt joonised 21, 23, 24, 25, 26 ja 28). Siiski on 
probleemiks asjaolu, et nii lasteaialaste kui ka õpilaste arv haridusasutustes on väga erinev ning 
jätkuvalt suureneb ootus Kuressaare linna õppekohtadele. Haridusasutuste võrgu korrastamisel 
on väljakutseks muutuvate demograafiliste oludega arvestamine ning lahenduste leidmine 
kogukondlike võimaluste tasakaalustatud kasutuseks ja koostöö tegemine riigi- ja erasektoriga. 
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Juba täna tuleb haridusvõrgu kavandamisel arvestada peatselt prognoositava sündimuse 
vähenemisega (2025. aastast). 

Saaremaa vallas on tagatud piisav arv lasteaiakohti ning suudetud tagada paindlikkus uute 
rühmade moodustamisel, kui vajadus seda nõuab. Lasteaedade ja koolide võrk jaotub üle valla, 
kindlustades piirkondliku alushariduse kättesaadavuse ning põhihariduse  omandamise 
võimaluse. Kasvavaks väljakutseks on erivajadustega laste arvu suurenemine ning kaasava 
hariduse põhimõtete rakendamise mõtestamine tagamaks kõigile lastele ja õpilastele vajaliku 
toe haridustee läbimisel. Haridusasutustes on küll loodud erirühmi ja -klasse erivajadustega 
lastele, kuid see ei ole piisav või kättesaadav. Puudu jääb asjatundlikkusest, oskuslikust 
nõustamisest ja toimivast võrgustikutööst, et tagada õigeaegne toetus lastele, õpetajatele ja 
peredele. Koolieelses eas abita jäämisel võimenduvad lapse hariduslikud erivajadused koolis ja 
edaspidises elus.  

Haridusasutuste vahel laiali jagunenud tugispetsialistide ametikohad koondati volikogu 
jaanuari 2019. aasta otsuse alusel Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuseks, eesmärgiga tõsta 
kvaliteeti, tagades sealjuures teenuse kättesaadavus ning ressursi parem kasutus. Tugikeskus 
alustas sisulise tööga septembrist 2019. 

2020. aasta veebruari seisuga on Saaremaa vallas 13 lasteaeda, 5 lasteaed-põhikooli ja 12 
üldhariduskooli, sealhulgas kolm kooli, kus põhikool ja gümnaasium töötavad ühe asutusena, 
ning üks mittestatsionaarse õppevormiga üldhariduskool. Lisaks toetab vald alushariduse 
andmist kahes eralasteaias, lapsehoiuteenuse osutamist avalikus-, era- ja kolmandas sektoris 
ning erakooli tegevust (haridusasutuste loend vt lisa 3).   

Saaremaa riigigümnaasiumi avamine on planeeritud 2021. aasta sügiseks ning sellega seoses 
korraldatakse kaks Kuressaares tegutsevat gümnaasiumi ümber põhikoolideks. Täiskasvanute 
gümnaasiumis jätkab mittestatsionaarses vormis tööd põhikooli- ja gümnaasiumiosa ning 
Orissaare Gümnaasium jätkab maagümnaasiumina. 

Kohalik omavalitsus on järjepidevalt panustanud haridusasutuste hoonete ja rajatiste 
kaasajastamisse ning püüdnud tagada vastavuse nõutavatele tingimustele. 2019. aastal valmis 
eriprojekti alusel ehitatud 8-rühmaline Kuressaare Pargi Lasteaed, kuid haridusasutuste 
füüsilise keskkonna pidev arendamine ning nüüdisaegse inspireeriva õppekeskkonna 
kujundamine vajab järjepidevaid investeeringuid. Lähiaastateks on kavandatud suuremad 
investeeringud seoses riigigümnaasiumi uue hoone ehitamisega ning Kuressaare linna Hariduse 
tänava kooli ja Kuressaare Vanalinna Kooli rekonstrueerimisega. 

Huviharidusega tegelemiseks on võimalused viies munitsipaalhuvikoolis ja kõikides 
üldhariduskoolides. Lisaks toetatakse valla eelarvest erahuvikoolide ja -spordiklubide tegevust. 
Huvihariduse- ja -tegevuse võimaluste mitmekesistamist ja piirkondlikku kättesaadavust toetab 
huvihariduse- ja -tegevuse riiklik rahastus. Vallavalitsuse hallatavate asutustena tegutseb kolm 
noortekeskust viies asukohas, rahvamajade juures on kaks ja kogukonna algatusel toimib üks 
noortekeskus (haridusasutuste loend vt lisa 3).  

Õppimise või tööga hõivamata noori toetab Noortegarantii programm, noortekeskuse juures 
tegutseb Tugila.  

MTÜ Saaremaa Noorsootöö, mis koondab maakonna noorsootöötajaid ja huvijuhte, 
koordineerib võrgustikutööd noorsootöö korraldamisel ning on hea koostööpartner vallale. 
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Noorsootöö edasiarenguks on planeeritud koondada erinevad noortekeskused ühise juhtimise 
alla, vaadata üle noorsootööga kaetus piirkondades ning jätkata koostööd teiste 
sidusvaldkondadega. 

Jätkuvat toetamist vajab tugev koolinoorsootöö traditsioon, mitmekesised võimalused 
huvitegevuses osalemiseks ja teotahteliste noorte ning särasilmsete juhendajate kaasamine ja 
väärtustamine. Toimuvad traditsioonilised õpilasüritused ja üle-vallalised noorteprojektid 
(Saaremaa Öpilasmalev, Tulevikukompass, osaluskohvik). Suuremat tähelepanu ning 
kättesaadavuse parandamist vajab noorsootöö erinevatest võimalustest teavitamine ning 
noorteinfo jagamise süsteemsus. Oodatud on noorte aktiivne panustamine kogukonna ellu (sh 
vabatahtlik töö) ja osalemine otsustusprotsessides. Sobivad meetodid tuleb leida väljaspool 
keskusi elavate ja 16+ vanuses noorte kaasamiseks.  

Koostamisel oleva riikliku strateegiadokumendi „Eesti 2035“ raames väljatoodud 
arenguvajadused – edukas kohanemine muutustega rahvastikus ning ühiskonna vajadustele 
vastava ruumi ja taristu kujundamine – on väljakutseteks ka Saaremaa vallas. Fookus on seatud 
inimesele ning haridussüsteemi arendamine õppijakeskseks, paindlikuks ja tulevikku 
vaatavaks. Haridus- ja Teadusministeeriumis valminud visioonidokument „Tark ja tegus Eesti 
2035“ seab eesmärgiks suurendada Eesti ühiskonna kui terviku ning iga Eesti inimese 
materiaalset, sotsiaalset ja vaimset heaolu, tagada eesti keele, kultuuri ja looduskeskkonna 
kestlikkus ning Eesti majanduse konkurentsivõime.  

 

 

Saaremaa valla eripära 

Saaremaa valla eesmärk on pakkuda haridust, mis hindab kogukonda ja traditsioone ning peab 
au sees saare pärandvara. Siinne kogukond hoolib oma lastest – panustades 
konkurentsivõimelisse haridusse, panustatakse ka Saaremaa jätkusuutlikkusse. Kogukond 
väärtustab töökust, ausust ja inimväärikust ning kannab vastutust kogukonna väärtuste 
hoidmise eest. 

Saaremaa kogukonna läbivateks väärtusteks on hoolimine, avatus ja õpitahet toetav 
kompetentne keskkond. Strateegilised väärtused on koostöö ja erinevate hariduskeskuste 
lõimimine, eesmärgiga luua õppija arengut toetav keskkond, mis on ühtviisi nõudlik kõigi 
hariduskogukonna liikmete suhtes. 

Meie õppija arengu toetamisel on olulisel kohal õpetaja, kui inspireeriv, pädev ja samas 
saarlasele omaselt toetav ning heatahtlik eestvedaja, kes arvestab oma töös kodusaare 
traditsioone, väärtustab siinse keskkonna võimalusi ning aitab kaasa mitmekesisema 
õpikeskkonna loomisele, kus õppija ennast hästi tunneb ja õppida tahab. 

Eriliseks teeb siin antava hariduse saare elu ehedus, rikkalik ajalugu, võimalus olla  kestvalt 
ühenduses saastamata loodusega ja loomulikult kompetentsed õpikeskkonnad, kus kõik 
protsessis osalejad tunnevad end turvaliselt, nii vaimselt kui füüsiliselt.  

Meie eesmärk on olla 2030. aastaks piirkond, kus lisaks konkurentsivõimelisele haridusele ja 
oma saare kestliku arengu eest vastutust tundvale ning ühtehoidvale kogukonnale leiab õppija 
turva- ja kuuluvustunde, mida toetab meelerahu pakkuv arengukeskkond. 



Lisa Saaremaa Vallavolikogu 19.06.2020. a määrusele nr 23 „Saaremaa valla  hariduse arengukava  
 2020–2030 kinnitamine“  

 

11 
 

 

 

 

 

 

2.  VISIOON AASTAKS 2030 

3. LÄBIVAD VÄÄRTUSED  

4. STRATEEGILISED EESMÄRGID 

5. KOOLIVÕRGU ARENDAMISE TEESID 
 



Lisa Saaremaa Vallavalitsuse 18.02.2020. a korraldusele nr  „Saaremaa valla  hariduse arengukava  
 2020–2030 eelnõu heakskiitmine ning avalikustamisele suunamine“ eelnõu seisuga 18.02.2020 

 

12 
 

  



Lisa Saaremaa Vallavolikogu 19.06.2020. a määrusele nr 23 „Saaremaa valla  hariduse arengukava  
 2020–2030 kinnitamine“  

 

13 
 



Lisa Saaremaa Vallavalitsuse 18.02.2020. a korraldusele nr  „Saaremaa valla  hariduse arengukava  
 2020–2030 eelnõu heakskiitmine ning avalikustamisele suunamine“ eelnõu seisuga 18.02.2020 

 

14 
 

6. SAAREMAA HARIDUSKAART 
 Joonis 3.  Saaremaa haridusasutused (allikas: Saaremaa vallavalitsus)  

 

Haridusasutuste loend (2019/2020 õppeaasta seisuga) toodud lisas 3.   
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7. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA ALAEESMÄRGID  
EESMÄRGID JA OODATAVAD TULEMUSED 
1. Inimesed. Õppija arengut toetav pädev, motiveeritud ja innustav personal ning 
inspireeriv ja asjatundlik eestvedamine. 

 

1.1. Inspireeriv ja asjatundlik eestvedamine  
1.1.1. Uued tulijad on oodatud.  
1.1.2. Teadlik mainekujundus.  
1.1.3. Asutuste juhtide pädevus ja järelkasv on tagatud.  
1.1.4. Paindlikud ühiskasutusvormid. 

1.2. Õppija arengut toetav pädev, motiveeritud ja innustav personal  
1.2.1. Kõik ametikohad on täidetud kvalifitseeritud personaliga.  
1.2.2. Motiveeritud ja väärtustatud töötajad.  
1.2.3. Plaanipärased ja vajadustele vastavad koolitused. 

1.3. Õnnelik õppija.  
1.3.1. Motiveeritud ja väärtustatud õppurid. 

2. Keskkond. Kaasav, turvaline ja tervislik õpi- ja töökeskkond; terviklik ja kestlik 
haridusvõrk 

 

2.1. Kaasav, turvaline ja tervislik õpi- ja töökeskkond  
2.1.1. Heaolu loov, tervislik ja turvaline keskkond.  
2.1.2. Inspireeriv, kaasajastatud õppe- ja töökeskkond.  
2.1.3. Tõhus infojuhtimise süsteem.  
2.1.4. Innovaatilised hariduslikud keskused. 

2.2. Terviklik, kestlik ja optimaalne haridusruum  
2.2.1. Komplekssed jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi kriteeriumid.  
2.2.2. Pikaajaline koolivõrgu kava.  
2.2.3. Autonoomsed ja arukale majandamisele motiveeritud 
haridusasutused. 

3. Koostöö. Haridustasemete ja -valdkondade ülene võrgustikupõhine koostöö: info 
juhtimine ja mõistlik ühisressursikasutus, formaalse ja mitteformaalse elukestva õppe 
ning noorsootöö lõiming, koostöö teiste asutustega, lapsevanemate, vilistlaste jm 
partnerite kaasatus ning toetav kogukond. 

 

3.1. Haridustasemete ja -valdkondade ülene võrgustikupõhine koostöö  
3.1.1. Mitmekesine haridusmaastik.  
3.1.2. Kokkulepitud strateegilise planeerimise protsessid.  
3.1.3. Mitmekesine noorsootöö ja huviharidus.  
3.1.4. Tegutsevad valdkondlikud võrgustikud. 

3.2. Ühisressursikasutus, tsentraalsed tegevused majandamise osas vastavalt vajadusele ja 
võimekusele  

3.2.1.Ruumide, inventari, territooriumi ja tegevusvõimaluste terviklik 
ülevaade.  
3.2.2. Ressursisäästlikud ühistegevused, hanked ja soetused.  
3.2.3. Avalike teenuste terviklahendused piirkondades. 

3.3. Formaalse ja mitteformaalse elukestva õppe ning noorsootöö lõiming, koostöö teiste 
asutustega, lapsevanemate, vilistlaste jm partnerite kaasatus ning toetav kogukond  

3.3.1. Lõimitud formaalne ja mitteformaalne haridus.  
3.3.2. Haridusasutused teevad koostööd teiste asutuste, lastevanemate, 
vilistlaste ja partneritega.  
3.3.3. Riigigümnaasiumi suund vastab valla arenguhuvidele. 

3.4. Regulaarne rahulolu uuring 
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8. STRATEEGILISED MÕÕDIKUD 
 

Mõõdik Baastase 2019 Sihttase 2030  

Alushariduses osalevate laste osakaal (vanuses 2 aastat kuni koolini)  
(Allikas: EHIS, 10.11. 2019 seisuga) 

2 kuni 4aastased 90% 
4aastased kuni koolini 96,3% 

90% 
98% 

Põhikooli lõpetanutest edasiõppijate osakaal (statsionaarses õppevormis 
põhihariduse omandanute õpingute jätkamine samal kalendriaastal)  
(Allikas: Haridussilm, 10.11. 2019 seisuga) 

98,4%    
 

99,9% 

Huvihariduses osalevate laste/noorte osakaal (huvikoolides, kooli huviringides ja 
spordiklubides osalevate laste osakaal statsionaarses õppevormis õppijatest) 
(Allikas: Saaremaa vallavalitsus, 10.11.2019 seisuga) 

67% 75% 

Noorte (kuni 30-aastaste) õpetajate osakaal lasteaedades ja üldhariduskoolides   
(Allikas: Haridussilm ja huvikoolide osas Saaremaa vallavalitsus, 10.11.2019 
seisuga) 

alusharidus: 7,4%, 
üldharidus: 3,8%, 
 

11% 

Alustavate õpetajate osakaal lasteaedades ja üldhariduskoolides 
 

Riigi poolne uus indikaator on 
väljatöötamisel 

Osakaal suureneb   

Lasteaia ja huvikooli õpetajate, noorsootöötajate ja ringijuhtide ning 
tugispetsialistide keskmise töötasu osakaal üldhariduskooli õpetaja töötasu 
alammäärast  
(Allikas: Saaremaa vallavalitsus, 31.12.2019 seisuga) 

lasteaiaõpetajad:  
bakalaureuse tase 90% ja 
magistri tase 100%,  
huvikoolide õpetajad, noorsoo-
töötajad: 84%  
tugispetsialistid 100% 
(andmed täpsustuvad 2019. a 
kokkuvõtte vormistamisel) 

magistritase 100% 
bakalaureuse tase 90% 

Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal  
(Allikas: Haridussilm, 17.02.2020 seisuga) 

põhihariduses 87,5% 
alushariduses 89,7% 

95% 
 

Perioodiline haridusasutuse kvalitatiivne hindamine, sh rahuloluküsitluse 
läbiviimine  

 Indeks/ küsitluse 
tulemus  paraneb  
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9. TEGEVUSKAVA 
 

EESMÄRGID OODATAVAD 
TULEMUSED 

TEGEVUSED MÕÕDIKUD, 
KRITEERIUMID 

1. Inimesed.  Õppija arengut toetav pädev, motiveeritud ja innustav personal ning inspireeriv ja asjatundlik 
eestvedamine. 

 

1.1. Inspireeriv ja asjatundlik eestvedamine. 
 

 
1.1.1. Uued tulijad on oodatud. 

 
  

 Lasteaialaste ja õpilaste kohanemise toetamine. 
 Lastevanemate nõustamine ja toetamine ning kaasamine hoolekogude kaudu. 
 Uute töötajate nõustamine ja toetamine. 

rändesaldo; 
rahulolu uuring 

 
1.1.2. Teadlik mainekujundus. 

 
  

 Väärtustel põhinev maine kujundamine, aktiivne infojagamine kõigis meediakanalites. 
 Tegevusfookuse valik ja oma näo kujundamine igas asutuses.   
 Koolid on kogukonna sidujad ning saarlaste vaimse pärandi edasiandjad 

positiivne meedia-
kajastus; 
rahulolu uuring  

1.1.3. Asutuste juhtide pädevus ja järelkasv on tagatud. 
 

  
 Haridusasutuse juhi kompetentsusmudeli rakendamine. 
 Juhtide regulaarne tulemushindamine. 
 Juhtide järelkasvu kava koostamine. 

mudel rakendatud 
 
kava koostatud  

1.1.4. Paindlikud ühiskasutusvormid. 
 

  
 Teenuste ja/või juhtimisülesannete ühendamine mitme asutuse vahel (juhi erinevate 

funktsioonide vähendamine) vastavalt võimalusele ja võimekusele. 
 Erispetsialistide rakendamine mitme asutuse vahel: tugispetsialistid, 

haridustehnoloogid, ringijuhid, õppejuhid, haridusliku erivajadusega õpilaste õppe 
koordineerijad (edaspidi: HEVKO), arengulise erivajadusega laste õppe koordineerijad 
(edaspidi: AEVKO), muusika- ja liikumisõpetajad, meditsiiniteenus jne vastavalt 
võimalusele ja võimekusele. 

 Asendusõpetajate süsteemi loomine. 
 Paindlike ühiskasutusvormide rakendamine õppekorralduses: kooli-, klassi- ja 

õpetajavahetus, videotunnid, koostöine õpetamine, „ratastel kool“. 

 
 
rahulolu uuring; 
süsteem on loodud 
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1.2. Õppija arengut toetav pädev, motiveeritud ja innustav personal. 
 

 
1.2.1. Kõik ametikohad on täidetud kvalifitseeritud personaliga. 

 
  

 Noore/alustava spetsialisti toetamine. 
 Stipendiumide kehtestamine. 
 Tööandja üüripindade võimaldamine. 
 Stardipaketi koostamine. 
 Praktikakohtade rakendamine. 
 Personalikava koostamine. 

regulatsioonid välja 
töötatud; 
kvalifikatsioonile 
vastavuse dünaamika 
positiivne; 
personali keskmine 
vanus noorenev; 
noorte õpetajate osakaal 
kasvav; 
nais- ja meesõpetajate 
osakaal 65%/35%  

1.2.2. Motiveeritud ja väärtustatud töötajad. 
 

  
 Tunnustussüsteemi rakendamine töötajatele. 
 Töötajate nõustamine: supervisioon, kogemusnõustamine. 
 Läbipõlemise vältimiseks vaimse tervise toetussüsteemi loomine. 
 Näidistundide, ühisõppe- ja projektipäevade korraldamine. 

tunnustussüsteem 
väljatöötatud 
 
rahulolu uuring  

1.2.3. Plaanipärased ja vajadustele vastavad koolitused. 
 

  
 Koolitusvajaduste kaardistamine. 
 Ühiskoolituste korraldamine. 
 Digipädevuste arendamine. 
 Tasemekoolituse moodulite korraldamine Saaremaal vastavalt vajadusele. 

kaardistus tehtud; 
koolitusplaan koostatud 
ja süsteemselt rakendatud 

1.3. Õnnelik õppija.   
1.3.1. Motiveeritud ja väärtustatud õppurid. 

 
  

 Tunnustussüsteemi rakendamine õpilastele. 
 Andekuse ja eripärade märkamine ning toetamine.  
 Õppeprotsessi tõhusamaks ja köitvamaks muutmine. 
 STEAM/MATIK (matemaatika, teadus, tehnoloogia, inseneeria ja kunstid) õppe 

juurutamine. 
 Kvaliteetse IKT-õppe pakkumine ja digipädevuste arendamine kõigil haridustasemetel. 

tunnustussüsteem 
loodud; 
õpingud katkestanute 
arv; 
rahulolu uuring 
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 Uurimistööde teemade suunamine õpilastele. 
 Haridustee katkestamise ennetamine ja katkestanute tagasitoomine. 

2. Keskkond. Kaasav, turvaline ja tervislik õpi- ja töökeskkond; terviklik ja kestlik haridusvõrk. 
 

2.1. Kaasav, turvaline ja tervislik õpi- ja töökeskkond. 
 

 
2.1.1. Tervislik ja turvaline keskkond. 

 
  

 Tervislike eluviiside ja tervislikkuse eestvedamine, õuesõppe keskkondade 
arendamine. 

 Turvaline koolipäev 
 Tervisliku, kvaliteetse ja tasakaalustatud toidu tagamine, kohaliku toidu osakaalu 

tõstmine. 
 Valgus- ja mürareostuse likvideerimine. 
 Turvalise liikluskorralduse loomine. 
 Vaimse ja füüsilise kiusamise ennetamine, märkamine ja sellele reageerimine. 
 Kriisiolukordadeks valmistumine, kriisiplaanide koostamine. 

haridusasutused, 
mänguväljakud, 
territoorium ja 
liikluskorraldus vastavad 
seadustest tulenevatele 
nõuetele; 
pinnakasutus m2 õppuri 
kohta; 
baasid maksimaalses 
kasutuses; 
kriisiplaanid koostatud  

2.1.2. Heaolu loov, inspireeriv, kaasajastatud õppe- ja töökeskkond. 
 

  
 Ehitiste nõuetele vastavuse, tervislikkuse ja turvalisuse kaardistamine. 
 Investeeringuvajaduste kaardistamine ja prioritiseerimine. 
 Remondifondi kavandamine nõuete täitmiseks ja puuduste operatiivseks 

likvideerimiseks. 
 Hoonetele nutikate energiatarbimise lahenduste rakendamine 
 Võimaluste loomine haridusasutuste rajatiste avalikuks kasutamiseks: 

tegevusvõimaluste kaardistamine, valla (spordi)baaside kasutamise eelarveliste piiride 
kõrvaldamine. 

 Õpiruumi loov arendamine. 
 IT standardi määratlemine – baastase riistvaras, tarkvaras, oskustes. 
 Ühtne IT-haldus ja hooldus ning võrkude haldamine. 
 Arvutipargi rent ja hooldus. 
 Kiire internetiühenduse kindlustamine asutustes. 

süsteemid on loodud; 
kiire internetiühendus on 
tagatud 

 
2.1.3. Tõhus infojuhtimise süsteem. 
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 Ühtsete asjaajamise aluste ja süsteemide loomine (kodulehed, e-post, 

privaatsusnõuded, ühiskalendrid). 
 Valla regulatsioonide liikumise korrastamine. 
 Dokumendihalduse ühtlustamine, ühtsete mallide loomine. 
 Personalihalduses ja eelarvestamises ühtsete e-lahenduste rakendamine. 
 Haridusvaldkonna registrikeskkonna väljaarendamine. 
 Tsentraalsete lahenduste tehnilise toe pakkumine. 
 Asutuste projektivõimekuse tõstmine, info koondamine ja toestamine. 
 Koordineeritud teadmusjuhtimise rakendamine informatsiooni kogumiseks, 

töötlemiseks ja kasutamiseks. 

veebipõhised juhised e-
lahenduste 
rakendamiseks; 
registrikeskkonnad 
toetavad töökorraldust; 
rahulolu uuring 

 
2.1.4. Innovaatilised hariduslikud keskused. 

 
  

 Koostöös kutse- ja kõrgkooli, riigigümnaasiumi ning muuseumiga innovaatiliste 
keskuste väljaarendamine (robootika, IT, programmeerimine, audiovisuaalne 
kommunikatsioon, merendus, STEAM/MATIK, disain, tootearendus). 

 Mobiilne noorsootöö buss - multifunktsionaalsete tegevuste kavandamine ning teenuse 
kättesaadavuse parendamine. 

ratastel noorsootöö on 
osa noortekeskuse 
struktuurist; 
rahulolu uuring 

2.2. Terviklik, kestlik ja optimaalne haridusruum. 
 

 
2.2.1. Komplekssed jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi kriteeriumid. 

 
  

 Komplekssete jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi kriteeriumide väljatöötamine. demograafiline prognoos; 
kaugus koolist kooli-
astmeti; 
laste arv klassis/rühmas 
m2 lapse kohta; 
lapsevanema eelistused; 
piirkonna arengu-
võimekus; 
valla terviklik teenuste 
võrk  

2.2.2. Pikaajaline haridusasutuste võrgu kava. 
 

  
 Haridusasutuste võrgu kava koostamine. lasteaiad kuni 2030; 

koolid kuni 2036 
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 Pikaajalise haridusvõrgu kava avalik arutelu ja kooskõlastamine valla erinevate 
piirkondadega. 

 Taristu ja õppevara toetab nüüdisaegset õpikäsitust; taristu ühiskasutus ja 
ressursitõhusus.  

2.2.3. Autonoomsed ja arukale majandamisele motiveeritud haridusasutused. 
 

  
 Haridusökonoomika tõhustamine, selgete kokkulepete kehtestamine eelarvestamise 

põhimõtetes ja palgakorralduses. 
 Asutuste huvi tekitamine säästliku majandamise ja tervikliku ruumikasutuse vastu. 

kord kokku lepitud ja 
rakendatud  

 2.2.4.  Arvestav transpordikorraldus.  
   Transpordikorraldus toetab ja soodustab õppetegevuses, noorsootöös, huvihariduses ja 

huvitegevuses osalemist ning esindamist.  
  Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise ja esindamise transpordikulude  

toetussüsteemi (transpordikorralduse) arendamine. 

 
kord kokku lepitud ja 
rakendatud 

3. Koostöö. Haridustasemete ja -valdkondade ülene võrgustikupõhine koostöö: info juhtimine ja mõistlik 
ühisressursikasutus, formaalse ja mitteformaalse elukestva õppe ning noorsootöö lõiming, koostöö teiste asutustega, 
lapsevanemate, vilistlaste jm partnerite kaasatus ning toetav kogukond. 

 

3.1. Haridustasemete ja -valdkondade ülene võrgustikupõhine koostöö 
 

 
3.1.1. Mitmekesine haridusmaastik. 

 
  

 Erinevate haridustasemete tegevuse toetamine. 
 Era- ja kolmanda sektori algatuste toetamine valikute mitmekesistamiseks (lastehoid, 

alternatiivpedagoogikad, huviharidus, täiskasvanuharidus). 

 

 
3.1.2. Kokkulepitud strateegilise planeerimise protsessid. 

 
  

 Valla ja haridusasutuste arengukavade ja eelarvete ühise aluse ja seotuse 
määratlemine. 

 Haridusasutuste arengukavade menetlemise korra kehtestamine. 
 Valla haridusvaldkonda puudutava õigusruumi korrastamine. 
 Haridusasutuste seadusjärgse tegevuse seire. 

 

 
3.1.3. Mitmekesine noorsootöö ja huviharidus. 

 
  

 Saaremaa noorsootöö korraldusmudeli väljatöötamine ja rakendamine. 
 Huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamine.  
 Lasterikaste perede toetusvõimaluste laiendamine.   

huvihariduses osalejate 
%; 
rahulolu uuring; 
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 Uute harivate ja arendavate huvitegevuste pakkumine (programmeerimine jms). 
 Noorsootöö ja huvihariduse sidustamine. 
 Noorte osaluse toetamine ja soodustamine. 
 Uuenduslike noorsootöö mudelite rakendamine (infohunt, ressursipank, arenguredel). 
 Terviklik süsteem huvide, võimete arendamiseks. 
 Tulevasi elukutse valikuid toetavate huviringide eelisarendamine.   

 
kord ja selle rakendamine 

 
3.1.4. Tegutsevad valdkondlikud võrgustikud. 

 
  

 Erinevate haridusvaldkondade võrgustike toimimises ja eestvedamises kokkuleppimine 
(noorsootöö, täiskasvanuharidus). 

 Valdkonnaülese võrgustiku toimimise koordineerimine (sotsiaaltöö, politsei- ja 
päästeteenistus, tervishoid). 

regulaarne infovahetus; 
konkreetne rollijaotus 
võrgustikus 

3.2. Ühisressursikasutus, tsentraalsed tegevused majandamise osas vastavalt vajadusele ja võimekusele. 
 

 
3.2.1.Ruumide, inventari, territooriumi ja tegevusvõimaluste terviklik ülevaade. 

 
  

 Ruumiprogrammi, -kasutuse, -koormatuse ja tegevusvõimaluste kaardistamine. 
 Inventari, asjade ringluse ja vastutuse kaardistamine. 

 

 
3.2.2. Ressursisäästlikud ühistegevused, hanked ja soetused. 

 
  

 Hoolduse ja haldamise korraldamine, vastavalt vajadusele tegevuste koondamine. 
 Vajadusel tsentraalne varustamine haridusasutuste toitlustamisel. 
 Tervislike tüüpmenüüde koostamine haridusasutustele. 
 Õppekirjanduse ühine soetamine. 
 Õppeinventari ühine soetamine. 
 Õpilaste majutuse korraldamine. 

 

 
3.2.3. Avalike teenuste terviklahendused piirkondades. 

 
  

 Koolide ja keskraamatukogu haruraamatukogude võrgu korrastamine ja vajadusel 
funktsioonide liitmine. 

 Ruumiressursi mõistlik kasutamine, piirkonna vajadustest ja võimekusest lähtuv 
heaoluteenuste keskuste loomine avalike teenuste terviklahenduseks: raamatukogud, 
rahvamajad, toitlustamine, terviseteenused, nt põlvkondade majad jm. 

 Sööklate funktsioonide määratlemine (haridusasutuse toitlustus, sotsiaalseks otstarbeks 
või teenusena). 
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3.3. Formaalse ja mitteformaalse elukestva õppe ning noorsootöö lõiming, koostöö teiste asutustega, lapsevanemate, 
vilistlaste jm partnerite kaasatus ning toetav kogukond. 

 

 
3.3.1. Lõimitud formaalne ja mitteformaalne haridus. 

 
  

 Huvihariduse ja üldhariduse õppekavade lõimine, sh elukestva õppega, 
pikapäevakooliga.  

 Koolitussüsteemi ja elukestva õppe võimaluste arendamine (sh täiendus- ja ette-
valmistuskursused, avatud õpe, distantsõppevõimalused) inimeste konkurentsivõime 
tõstmiseks tööjõuturul ning aktiivses ühiskondlikus elus hoidmiseks. 

 Huvihariduse tulemuste või koormusega arvestamine üldhariduses. 
 Koostöö arendamine riigi, eraalgatuslike  ja kolmanda sektori võimaluste paremaks 

kasutamiseks (muuseumihariduse, loodushariduse, säästev areng jms rakendamine). 

 

 
3.3.2. Haridusasutused teevad koostööd teiste asutuste, lastevanemate, vilistlaste ja partneritega. 

 
  

 Regulaarne koostöö lapsevanematega, lastevanemate koolituste korraldamine. 
 Asutuste hoolekogude ja koolide juhtimise võimestamine. 
 Hoolekogude või lapsevanemate/vilistaste panuse ja aktiivsuse suurendamine, nt 

esinemised vms. 
 Koostöös Kuressaare Ametikooliga laiahaardeliste kutseharidusvõimaluste arendamine 

vastavalt Saaremaa inimeste ja tööandjate vajadustele. 
 Kutsevaliku- ja karjääriõppe süstemaatiline arendamine. 
 Kutsevaliku-aasta võimaluse propageerimine põhikooli lõpetanule. 
 Kõrgharidusvõimaluste kättesaadavuse arendamine Saaremaal väärtusahela 

lisandväärtuslikemas etappides ja valdkondades. 
 Kutsevaldkonna tippkeskus/kompetentsikeskus - regionaalne hariduskeskus, sh 

koostöö, mis toetab piirkonna ja kogukonna arengut.  
 Koostöös riigigümnaasiumiga kooli õppesuundade valimise mõjutamine, fookuses 

STEAM/MATIK õpe (loovus, IT seotud tugeva vundamendiga reaalainetes) ja keeled, 
sh hiina keel.  

 Piirkondade eestvedamisel Külaakadeemia projekti algatamine. 
 Piirkonnale omaseid väärtusi kandvad kogukonnakoolid ja -lasteaiad hoiavad elus 

meie vaimset pärandit ning tugevdavad saarlaste identiteeti.  

tööealisest elanikkonnast  
kolmanda taseme 
haridust omavate 
inimeste osakaal kasvab; 
 
 
 
 
valla tugi Saaremaal 
kõrghariduse 
õpetamiseks 

3.4. Regulaarne rahulolu uuring. 
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10. INVESTEERINGUTE OBJEKTID 2020 – 2023 (2030) 
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11. TEEMAGRUPPIDE KOKKUVÕTTED  

11.1. ALUSHARIDUS 
 

Probleemid: 

 puudub süsteemne lähenemine lapse tervise väärtustamisel (liikumine, toit, vaimne- ja 
füüsiline heaolu); 

 puuduvad lapse erivajadust toetavad õpikeskkonnad (väike laste arv rühmas, pädev 
õpetajaskond ja tugiteenuste kättesaadavus); 

 puudub koordineeritud võrgustikutöö; 
 andekate laste arengu toetamine ja nende õppe korraldamine ei ole süsteemne; 
 vajadus õpetajate, haridustehnoloogi ja juhtide järele, kellel on pädevus rakendada uut 

õpikäsitust, oskus luua tõhusaid koostöösuhteid ning juhtida info liikumist; 
 õpetajate ja juhtide nõustamissüsteem ja mentorlus (supervisioon) on puudulik; 
 alushariduse rahastamise alused on kokku leppimata (sh asendamised); 
 puudub süsteem asendustöötaja leidmiseks lasteaeda haiguste ja koolituste perioodil; 
 vanemahariduse ja nõustamisteenuse vähene väärtustamine (sh rahastus); 
 alternatiivpedagoogikate vähene rakendamine.  

 

Valdkonnale olulisemad ja kiireloomulisemad tegevused (metoodika vt lisa 4): 
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Ühisressursikasutus, tsentraalsed tegevused majandamise osas vastavalt 
vajadusele ja võimekusele 

4 4 5 13 

Tõhus infojuhtimise süsteem 6 2 5 13 

Õpetajate ja spetsialistide vajadus / õpetajate ja spetsialistide järelkasv 3 7 3 13 

Töötaja motivatsioon 4 3 4 11 

Juhtide järelkasv 3 2 5 10 

Selged palgakorralduse alused 3 1 5 9 

Luua ja rakendada süsteem, mis võimaldab kaasaegsete vahenditega sisestada,  
koguda ja edastada informatsiooni ja teadmisi, et neid oleks võimalik uuesti 
organisatsioonis rakendada, neist teatakse, kasutatakse, parandatakse teostust, 
õpitakse (sh personaliarvestus, eelarvestamine, dokumendihaldus, kodulehed) 

 
3 5 8 

Mitmekesisus valikutes, nt lastehoi(u)d, alternatiivpedagoogika jne (III sektor)  3 3 2 8 

Regulaarne rahulolu uuring 3 4 1 8 

Koostöö, formaalse ja mitteformaalse elukestva õppe ning noorsootöö 
lõiming, koostöö teiste asutustega, lapsevanemate, vilistlaste jm partnerite 
kaasatus ning toetav kogukond 

4 4 
 

8 

Terviklik, kestlik ja optimaalne haridusruum - pikaaegne koolivõrgu kava 1 5 1 7 
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11.2. ÜLDHARIDUS 
 

Probleemid: 

 puudu on uue põlvkonna õpetajatest, tugispetsialistidest, ringijuhendajatest - inimestest, 
kellel on tahe töötada koolis;  

 erivajadustega õpilaste arvu suur kasv ning tasakaalustatud toetussüsteemi puudumine; 
 mugavustsoonis tegutsemine; 
 laste ja vanemate õiguste ning vastuse tasakaalu tunnetus on kadunud; 
 puudub üksteist arvestav ja austav koostöö ning sisuline kommunikatsioon, ei suudeta 

leida kompromisse;  
 IKT ja haldusküsimuste koostöine lahendamine on puudulik; 
 gümnasistidele ei ole tagatud piisaval arvul kohti õpilaskodus; 
 hariduses toimuvad muudatused (nii riigi kui KOV tasandil) ei ole õpetajatele piisavalt 

arusaadavad; 
 vaja on uusi lähenemisi koostööle, ressursside ühiskasutust; 
 ebakindlus tuleviku suhtes. 

 
Valdkonnale olulisemad ja kiireloomulisemad tegevused (metoodika vt lisa 4): 
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Terviklik, kestlik ja optimaalne haridusruum - pikaaegne koolivõrgu kava   11 7 18 
Tõhus infojuhtimise süsteem 1 10 4 15 
Ühisressursikasutus, tsentraalsed tegevused majandamise osas vastavalt 
vajadusele ja võimekusele 

 
0 

 
8 

 
4 12 

IT standardi määratlemine – baastase riistvaras, tarkvaras, oskustes. 0 1 9 10 
Regulaarne rahulolu uuring   5 3 8 
Õpetajate ja spetsialistide vajadus / õpetajate ja spetsialistide järelkasv   6 1 7 
Haridusökonoomika – eelarvestamine, kokkulepped eelarvestamise põhimõtetes   4 2 6 
Haridusruum – heaolu loov vaimne ja füüsiline keskkond 1 4 1 6 
Andekuse ja eripärade märkamine ning arendamine    4 1 5 
Selged palgakorralduse alused   3 1 4 
Töötaja motivatsioon   4   4 
Koostöö, formaalse ja mitteformaalse elukestva õppe ning noorsootöö lõiming, 
koostöö teiste asutustega, lapsevanemate, vilistlaste jm partnerite kaasatus ning 
toetav kogukond 

  
 
 
4 

  
4 

Juhtide järelkasv 1 3   4 
Remondifond, mis katab nõuete täitmise   1 3 4 
Asutuste autonoomia 0 2 2 4 
Personali supervisioon 1 1 2 4 
Teiste valdkondadega seosed – sotsiaal, sport, kultuur, raamatukogud, 
kõrgharidus, teadus, ettevõtlus, meditsiin, politsei jne 

  
 
3 

 
1 4 
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11.3. ERIVAJADUSEGA LAPSED  
 
Probleemid:  

 tugispetsialistide ja AEVKO/HEVKO töö on erinevate osapoolte (haridusasutused, 
tugispetsialistid, lapsevanemad ,sotsiaalvaldkonna töötajad) poolt erinevalt teadvustatud ja 
tajutud, erinevate osapoolte ootused on erinevad ning vastandlikud; 

 sekkumine erivajadusega lapse toetamiseks pole alati tulemuslik;   

 tugispetsialistidel on piirkonnas ebapiisav järelkasv;   

 õpetajatel ja tugispetsialistidel puudub süsteemne toetamine;   

 valdkonnaülene võrgustikutöö on välja arendamata;  

 võtmemõõdikute puudumine sekkumise tulemuslikkuse hindamisel;  

 uute ja innovaatiliste sekkumiste rakendamine on ressurssi- ja aeganõudev;  

 võrgustikutöö toimimine haridusasutuses on ebaühtlase kvaliteediga;   

 puudub AEV lapse/HEV õpilase vajadusi arvestav õppekeskkond.  
 
 
Valdkonnas olulisemad tegevused:  
 
 tugispetsialistide ja valdkonna tunnustatud praktikute (sh. välisriikide omade) poolt 

erialaste koolituste, teabepäevade, seminaride, parimate praktikatega tutvumisürituste ning 
õpirände korraldamine haridusasutuses õpetajatele, teistele tugispetsialistidele ja 
lapsevanematele ning artiklite sarja avaldamine kohalikus meedias;  

 juhendmaterjalide koostamine ja avaliku teabekeskkonna loomine;  

 varajase sekkumise süsteemi loomine tugikeskuse, sotsiaal-, haridus- ja tervishoiusüsteemi 
vahel. Ennetustegevusele keskendumine koostöös lapsevanemate ja õpetajatega, 
rühmades/klassides regulaarsete sõeluuringute teostamine kindlates vanusegruppides laste 
probleemide monitoorimiseks;  

 positiivse teadliku vanemluse toetamine, erivajadustega laste vanemate sihipärane ja 
regulaarne toetamine läbi kaasamise ja koolituste;  

 spetsialistide ümberõppe toetamine;   

 piirkonda tööle asuvale tugispetsialistidele munitsipaaleluruumi võimaldamine; 

 tugikeskuse maine kujundamine hinnatud tööandjana – toetatus ja nõustamine;  

 süsteemne järelkasvu otsing (praktikabaasi loomine ja tutvustamine, stipendiumid jm.); 

 teaduspõhiste toetusmeetmete – kovisiooni ja supervisiooni kasutuselevõtmine;  

 mentorlusprogrammide rakendamine ning õpetajate ja tugispetsialistide enesetäiendamise 
võimaldamine. Koolituste, õpiaasta, piiriüleste parimate praktikatega tutvumine;  

 abiõpetajate ja tugiisikute süsteemi väljatöötamine. Õpetajate lisaabivajaduste 
kaardistamine, selle põhjal abiõpetajate ja tugiisikute väljaõppe korraldamine;  

 erinevate osapoolte vahelise (lasteaed, kool, tugikeskus, kooliväline nõustamismeeskond, 
huvikool, noortekeskus, politsei, omavalitsus, sotsiaal- ja tervishoiusüsteem jne) koostöö 
arendamine süsteemseks valdkonnaüleseks võrgustikutööks;  
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 õpitulemuste, koolist välja langemise, koolist puudumiste jm objektiivsete ja subjektiivsete 
(rahulolu uuring jm.) andmete regulaarne monitoorimine ja analüüsimine;  

 haridusasutuse sisekliima parandamine, haridusasutuse positiivse käitumise kujundamine;  

 töökorralduse ümbermõtestamine ja olemasoleva ressursi otstarbekas kasutamine; 

 haridusasutuse töötajatest ja tugispetsialistidest koosneva Haridusasutuse tugimeeskonna, 
kui institutsiooni, loomine kõikides haridusasutustes. Efektiivsete koostööprintsiipide 
kokkuleppimine; 

 haridusasutustes süsteemse sekkumiskava koostamine HEV õpilase käitumise toetamiseks;  

 väiksemaarvuliste lasteaiarühmade ja erirühmade loomine; 

 tasemeõpperühmade loomine koolis;  

 tõhustatud või eritoega õppivate laste õppe tagamine lähtuvalt lapse erivajadusest 
kohandatud koolikeskkonnas.  

 
 
Kõige kiireloomulisemad tegevused: 
 

1. Tõhustatud või eritoega õppivate laste õppe tagamine lähtuvalt lapse erivajadusest 
kohandatud koolikeskkonnas. 

2. Tugispetsialistide ja valdkonna tunnustatud praktikute (sh välisriikide omade) poolt 
erialaste koolituste, teabepäevade, seminaride, parimate praktikatega tutvumisürituste 
ning õpirände korraldamine haridusasutuses õpetajatele, teistele tugispetsialistidele ja 
lapsevanematele ning artiklite sarja avaldamine kohalikus meedias.  

3. Erinevate osapoolte vahelise (lasteaed, kool, tugikeskus, kooliväline 
nõustamismeeskond, huvikool, noortekeskus, politsei, omavalitsus, sotsiaal- ja 
tervishoiusüsteem jne.) koostöö arendamine süsteemseks valdkonnaüleseks 
võrgustikutööks.  
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11.4. NOORSOOTÖÖ JA HUVIHARIDUS 
 
Probleemid: 

 personal ei ole motiveeritud (palk, õpetajate, juhendajate puudus); 

 tegijaid ei kaasata koostöösse (nt eelarve ja kommunikatsioon vallavalitsuse 
hallatavatele asutustele sh üritused, koolitused, koosolekud langevad samadele aegadele 
kokku); 

 puudub valda hõlmav avatud noortekeskuste korraldus - ühtne struktuur; 

 transport tulenevalt regionaalsest asukohast. Koolitused, võistlused, konkurssidel 
osalemine. Sh kohalik transport (transpordi korraldus ja väljumisajad ei toeta noorte 
osalemist noorsootöös ja huvihariduses); 

 ei teata noorte tegelikke vajadusi ja huvisid; 

 huvihariduse piiratud võimalused ehk ei toetata vanuses 3-4a ja 19+ aastaste osalemist 
noorsootöö tegevustes ja huvihariduses; 

 spetsialistidel puuduvad piisavad teadmised hariduslike erivajadustega noortele 
huvihariduse ja huvitegevuse pakkumiseks; 

 kesine teadlikkus rahvusvahelise noorsootöö võimalustest; 

 piiratud võimalused uuteks ja atraktiivseteks tegevusteks huvihariduses ja 
huvitegevuses, sh ka juhendaja puudus; 

 baaside puudulikkus. 

Valdkonnale olulisemad ja kiireloomulisemad tegevused (metoodika vt lisa 4)  
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Transpordi mõistlik korraldus (kodu - asutus - huvitegevus - vaba aeg) 3 2 6 11 

IT standardi määratlemine – baastase riistvaras, tarkvaras, oskustes 4 2 3 9 

Ühisressursikasutus, tsentraalsed tegevused majandamise osas vastavalt 
vajadusele ja võimekusele 

2 2 3 7 

Terviklik, kestlik ja optimaalne haridusruum - pikaaegne koolivõrgu kava  4 2 6 

Tõhus infojuhtimise süsteem 2 2 2 6 
Saaremaa noorsootöö koondamine noorsootöö ja huvihariduse 
mitmekesistamise eesmärgil 

5  1 6 

Õpetajate ja spetsialistide vajadus / õpetajate ja spetsialistide järelkasv 3 3  6 
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11.5. TÄISKASVANUHARIDUS  
 
Eesmärk: täiskasvanuhariduse lõimimine elukestvasse õppesse. 
 

Probleemid: 

 täiskasvanute vähene osalus elukestvas õppes;  
 täiskasvanute koolitusvajaduste kaardistamise, ühiskoolituste korraldamise, digi-

pädevuste arendamise ning tasemekoolituste Saaremaale toomise vähesus ja 
puudulikkus; 

 tööturu vajadustest lähtuvate ning õppija huvidele ja võimetele vastavate õppekavade 
väljaarendamise vähesus; 

 madalal haridustasemel  (põhi- ja keskharidus) õpingute katkestamise ennetamise ja 
katkestanute tagasitoomise ebapiisavus; 

 põhi- või keskhariduseta täiskasvanute teavitamine haridusvõimalustest ja nende 
motiveerimine, tasemehariduses osalemise vähesus;  

 täiskasvanud õppija motiveerimisel tunnustussüsteemi  vähene mõjusus; 
 täiskasvanuhariduse mitmekesistamisel on koostöö erinevate haridusasutuste ning 

lektorite vahel ebapiisav; 
 täiskasvanuhariduse võrgustiku eestvedamise koordineerimine, regulaarsete 

ümarlaudade vähene tõhusus ning ühtse info jagamise süsteemi puudulikkus. 
 

 

Valdkonnale olulisemad ja kiireloomulisemad tegevused (metoodika vt lisa 4)  
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Õpetajate ja spetsialistide vajadus / õpetajate ja spetsialistide järelkasv 11 2 1 14 

Terviklik, kestlik ja optimaalne haridusruum - pikaaegne koolivõrgu kava 3 1 7 11 
Koolitusvajaduse kaardistus ja ühiskoolitused 4 1 5 10 
Tõhus infojuhtimise süsteem 5 1 2 8 
Ühisressursikasutus, tsentraalsed tegevused majandamise osas vastavalt vajadusele 
ja võimekusele 

 
3 

 
3 

 
2 8 

Luua ja rakendada süsteem, mis võimaldab kaasaegsete vahenditega sisestada, 
koguda ja edastada informatsiooni ja teadmisi, et neid oleks võimalik uuesti  
organisatsioonis rakendada, et neist teatakse, kasutatakse, parandatakse teostust, 
õpitakse (sh personaliarvestus, eelarvestamine, dokumendihaldus, kodulehed) 

 
 
 
8 

    

8 
Investeeringuvajadused on kaardistatud ja prioritiseeritud 4   4 8 

Regulaarne rahulolu uuring 2   5 7 

Inspireeriv, kaasajastatud õppe- ja töökeskkond 5 1   6 

Kõrgharidusõppekavade moodulite Saaremaale toomise jätkamine ja laiendamine   6     6 
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12. ARENGUKAVA KOOSTAMISE PROTSESS  
 

Haridusvaldkonna arengukava koostamine algatati Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2019. a 
otsusega nr 17. Saaremaa Vallavalitsuse 26.03.2019. a korraldusega nr 370 moodustati 10-
liikmeline töögrupp tegevusvaldkonna sisuliseks käsitlemiseks, määrati kindlaks arengukava 
koostamise ajakava ning eelnõu esitamise tähtajaks veebruar 2020, töögrupi juhiks kinnitati 
abivallavanem Helle Kahm. Vallavolikogu 20.12.2019. a otsusega nr 116 pikendati arengukava 
eelnõu koostamise aega kuni maikuuni 2020, et viia läbi täiendavad arutelud huvi- ja 
sidusgruppide esindajatega ning arvestada koostamisel olevate riiklike arengudokumentidega. 
Volikogu otsuse toel muudeti Saaremaa Vallavalitsuse 21.01.2020. a korraldusega nr 95 
vallavalitsuse 26.03.2019. a korraldust nr 370 „Saaremaa valla hariduse arengukava 2020–2030 
koostamise korraldamine“, kinnitati uus ajakava eelnõu volikogule esitamise tähtajaga mai 
2020 ning töögrupi koosseisu lisati endise haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Raivo 
Peetersi asemel uus osakonnajuhataja Urmas Treiel. 

Saaremaa valla hariduse arengukava on koostatud perioodiks 2020–2030, täpsem tegevuskava 
aastateks 2020–2023. Tegevuskava vaadatakse üle igal aastal ja täiendatakse vähemalt nelja 
eelseisva aasta ulatuses. Vastavalt Saaremaa Vallavolikogu 22.02.2018. a määrusele nr 8 
„Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ vaadatakse tegevusvaldkonna 
arengukava üle ning koostatakse ja esitatakse arengukava täitmise aruanne vallavalitsuse poolt 
sätestatud korras ja tähtajaks. 

Arengukava koostamise protsessi koordineeris vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond, 
läbivaks põhimõtteks oli huvigruppide kaasamine, konsultandina toetas arengukava koostamist 
Kuressaare Gümnaasiumi projektijuht Anne Keerberg. Teemagruppide aruteludele kutsuti 
kokku 53 inimest erinevatest valdkondadest (nimekirjad vt lisa 2). Moodustati kuus 
teemagruppi: alus-, üld- ja täiskasvanuharidus, noorsootöö ja huviharidus, hariduslikud 
erivajadused ning koostöö ja haridusvõrk. Teemagrupid kogunesid kahel korral ühisarutelule 
(19.09.2019 ja 16.01.2020), lisaks kohtusid teemagrupid kahel korral eraldi töötubades. 
Arutelude kokkuvõttes valminud töödokumendid edastati elektrooniliselt kõigile 
teemagruppide liikmetele. Esimesel ühisarutelul 2019. aasta septembris selgitati välja 
haridusvaldkondade olulisemad probleemid, eraldi töötubades oktoobris ja novembris 
määratleti tegevuseesmärgid ja mõõdikud ning koostati prioriteetsete tegevuste pingerida nii 
alavaldkondade lõikes kui ka valdkondade üleselt, jaanuarikuisel ühisarutelul tutvustati ja 
täiendati arengukava projekti. 

*** 

Arengukava eelnõu suunati avalikustamisele Saaremaa Vallavalitsuse 18.02.2020 korraldusega 
nr 317, 26.02-10.03.2020 toimusid  avalikud arutelud valla erinevates piirkondades, aruteludel 
üles kerkinud ja kirjalikult edastatud ettepankutest koostati muudatusettepanekute kokkuvõte. 
Arengukava koostamise eest vastutav töögrupp kujundas muudatusettepanekute suhtes 
seisukohad aprilli alguses ning esitas need vallavalitsusele. Vastavalt valitsuse seisukohale 
täpsustati arengukava eelnõu ja esitati seejärel I lugemisele vallavolikogu maikuu istungile ja 
kinnitamiseks vallavolikogu juunikuu istungile.  
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LISA 1. ARENGUKAVA KOOSTAMISE AJAKAVA 
 

2019 
28.02  arengukava koostamise algatamine ja kinnitamise tähtaja määramine  (volikogu 

otsusega)  
26.03  arengukava koostamise töögrupi koosseisu ja täpsema ajakava kinnitamine 

(valitsuse korraldusega) 
08.04   arengukava töögrupi koosolek 
03.09    osakonna laiendatud juhtgrupi (edaspidi: juhtgrupp) helikopteripäev 
19.09   arengukava teemagruppide ühiskoosolek 
30.09    arengukava juhtgrupi koosolek 
21.10   alushariduse ja HEV teemagruppide koosolekud 
22.10   täiskasvanuhariduse ja üldhariduse teemagruppide koosolekud 
28.10   noorsootöö ja huvihariduse  ja koostöö ja haridusvõrgu teemagruppide 

koosolekud                      
04.11   arengukava juhtgrupi koosolek   
14.11   arengukava juhtgrupi koosolek 
18.11   alushariduse ja HEV teemagruppide koosolekud 
19.11   noorsootöö ja huvihariduse ning üldhariduse teemagruppide koosolekud 
25.11   koostöö ja haridusvõrgu ning täiskasvanuhariduse teemagruppide koosolekud  
03.12   arengukava juhtgrupi koosolek 
11.12    arengukava juhtgrupi koosolek 
18.12    arengukava juhtgrupi koosolek 
20.12  arengukava kinnitamise tähtaja muutmine (volikogu otsusega) 
30.12    arengukava juhtgrupi koosolek 
 
2020 
14.01    arengukava juhtgrupi koosolek  
16.01   arengukava teemagruppide ühiskoosolek  
21.01  arengukava koostamise töögrupi koosseisu muutmine ja täpsema ajakava 

muutmine  (valitsuse korraldusega)  
22.01   arengukava tervikteksti projekt 
04.02   arengukava juhtgrupi koosolek 
05.-07.02   arengukava eelnõu täpsustamine  
10.02   arengukava eelnõu dokumendihaldussüsteemis kooskõlastamise tähtaeg 

vallavalitsuse nõupidamisele esitamiseks  
11.02   arengukava eelnõu vallavalitsuse nõupidamisel  
18.02    arengukava eelnõu heakskiitmine ja suunamine avalikustamisele (valitsuse 

korraldusega)  
19.02   arengukava eelnõu tutvustamine volikogu haridus- ja noorsootöökomisjonis ja 

hallatavate asutuste juhtidele 
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19.02–20.03   arengukava eelnõu avalikustamine ja avalike arutelude korraldamine +  
arengukava eelnõu esitamine seisukoha kujundamiseks ning ettepanekute 
esitamiseks osavalla- ja kogukonnakogudele  

26.02   arengukava avalik arutelu Kärla Rahvamajas 
05.03   vallalehes arengukava protsessi ülevaade 
03.03   arengukava avalik arutelu Orissaare Gümnaasiumis 
05.03   arengukava avalik arutelu Leisi Koolis 
10.03   arengukava avalik arutelu Kuressaare Kultuurikeskuses 
märtsi lõpp  muudatusettepanekute kokkuvõtte koostamine (muudatusettepanekute 

koondtabel) 
aprilli algus   arengukava töögrupi koosolekud muudatusettepanekute läbivaatamiseks ja 

seisukoha andmiseks  
21.04   valitsuse seisukoht muudatusettepanekute kohta (valitsuse nõupidamine; 

MEMO ja muudatusettepanekute koondtabel)  
aprilli lõpp  arengukava eelnõu täpsustamine vastavalt valitsuse seisukohale 
08.05               arengukava eelnõu dokumendihaldussüsteemis kooskõlastamise tähtaeg  

vallavalitsuse istungile esitamiseks (volikogu määruse eelnõu) 
12.05  arengukava eelnõu vallavalitsuse istungil volikogule suunamiseks (volikogu 

määruse eelnõu) 
20.05  arengukava eelnõu volikogu haridus- ja noorsootöökomisjonis (ja vastavalt 

muudes volikogu komisjonides) 
28.05   arengukava volikogus I lugemisel (volikogu määrus) 
02.06  arengukava II lugemiseks muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 
19.06   arengukava volikogus II lugemisel, arengukava kinnitamine (volikogu määrus) 
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LISA 2. ARENGUKAVA KOOSTAMISE TÖÖGRUPI JA TEEMAGRUPPIDE 
KOOSSEIS 
 
Hariduse arengukava töögrupp (Saaremaa Vallavalitsuse 26.03.2019. a korralduse nr 370 alusel):  
Helle Kahm    töögrupi juht, Saaremaa Vallavalitsus 
Ly Kallas   Eesti Reformierakonna esindaja, Saaremaa Vallavolikogu haridus- ja 

noorsootöökomisjon, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 
Jaanis Prii    Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja 
Mart Mäeker    Eesti Keskerakonna esindaja 
Viljar Aro   Valimisliidu Saarlane esindaja, Saaremaa Vallavolikogu haridus- ja 

noorsootöökomisjon, Saaremaa Ühisgümnaasium 
Jana Tehu    Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja 
Raivo Peeters    Saaremaa Vallavalitsus 
Urmas Treiel   Saaremaa Vallavalitsus 
Tõnu Erin  Saaremaa Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon, Saaremaa valla 

koolide direktorite nõukogu, Kuressaare Vanalinna Kool 
Monika Talistu  Saaremaa valla lasteaedade direktorite nõukogu, Kuressaare Ristiku Lasteaed 
Tarmo Berens  Saaremaa valla huvikoolide esindaja, Kuressaare Muusikakool 
 
Alusharidus:  
Maiu Raun   teemagrupi juht, Saaremaa Vallavalitsus 
Monika Talistu   Saaremaa valla lasteaedade direktorite nõukogu, Kuressaare Ristiku Lasteaed 
Kristel Oinberg-Kelder Tornimäe Lasteaia hoolekogu   
Kätlin Poopuu  Kuressaare Ametikooli sotsiaaltöö ja iluteeninduse õpe 
Kristine Järsk   Kaali Kool 
Siret Liiv   Kesklinna Eralasteaed Naerusuu 
Kerttu Seema    MTÜ Vaba Laps 
Andra Vabar    Kuressaare Pargi Lasteaia hoolekogu 
 
Üldharidus:  
Õilme Salumäe  teemagrupi juht, Saaremaa Vallavalitsus 
Meelis Kaubi   Saaremaa Vallavalitsus 
Sirje Ellermaa   Kärla Põhikool 
Viljar Aro Valimisliidu Saarlane esindaja, Saaremaa Vallavolikogu haridus- ja 

noorsootöökomisjon, Saaremaa Ühisgümnaasium  
Tõnu Erin   Saaremaa Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon, Saaremaa valla 

koolide direktorite nõukogu, Kuressaare Vanalinna Kool 
Riin Suuster    Kuressaare Gümnaasiumi õpilane, Saaremaa valla noortevolikogu 
Tiia Leppik    Kesklinna Eralasteaed Naerusuu, Luce Kool 
Kalmer Poopuu  Salme Põhikool 
Marit Tarkin   Kuressaare Gümnaasium 
Jana Tehu   Leisi Kool, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja 
Madli-Maria Naulainen  Kuressaare Gümnaasium 
Marvi Ehte   Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium

Hariduslik erivajadus:  
Aaro Nursi   teemagrupi juht, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus  
Meelis Kaubi   Saaremaa Vallavalitsus 
Maiu Raun   Saaremaa Vallavalitsus 
Õilme Salumäe  Saaremaa Vallavalitsus 
Monika Talistu  Saaremaa valla lasteaedade direktorite nõukogu, Kuressaare Ristiku Lasteaed 
Viljar Aro  Valimisliidu Saarlane esindaja, Saaremaa Vallavolikogu haridus- ja 

noorsootöökomisjon, Saaremaa Ühisgümnaasium 
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Tiina Kütt     Rajaleidja Lääne-Eesti piirkond  
Maret Metsmaa  Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus 
Triinu Järvalt   Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus 
Anneli Saarela  Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus 
 
Noorsootöö ja huviharidus:  
Lindia Lallo   teemagrupi juht, Saaremaa Vallavalitsus  
Mariliis Oder   Salme Põhikool 
Merle Simmer   Lääne-Saare Avatud Noortekeskus 
Tarmo Berens   Saaremaa valla huvikoolide esindaja, Kuressaare Muusikakool 
Anneli Meisterson  Saaremaa Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon, Kuressaare Avatud 

Noortekeskus Noortejaam 
Jaanis Prii  Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja 
Inge Jalakas  Saaremaa Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon, Kuressaare 

Gümnaasiumi huvikool Inspira 
Aivi Auga   Saaremaa Vallavalitsus, MTÜ Spordiring 
Martti Nõu   Orissaare Muusikakool 
Kirsika Rahu      Kuressaare Gümnaasiumi õpilane, Saaremaa valla noortevolikogu 
Maris Rebel   Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu  

Täiskasvanuharidus:  
Meelis Kaubi   teemagrupi juht, Saaremaa Vallavalitsus  
Ly Kallas   Eesti Reformierakonna esindaja, Saaremaa Vallavolikogu haridus- ja 

noorsootöökomisjon, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 
Ade Sepp   Kuressaare Ametikool 
Margit Düüna    Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskus Osilia  
Anu Vahter    Saare Maakonna Keskraamatukogu 
Reet Viira    Saaremaa Kodukant 
Urmas Lehtsalu   Mereranna OÜ 
Maris Pints   TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskus  
Ave Reimaa-Lepik  Eesti Töötukassa  

Koostöö ja haridusvõrk:  

Urmas Treiel  teemagrupi juht, Saaremaa Vallavalitsus  
Helle Kahm   Saaremaa Vallavalitsus 
Meelis Kaubi   Saaremaa Vallavalitsus 
Maiu Raun   Saaremaa Vallavalitsus 
Õilme Salumäe  Saaremaa Vallavalitsus 
Helen Vainula  Saaremaa Vallavalitsus  
Lindia Lallo   Saaremaa Vallavalitsus 
Anni Hartikainen  TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskus 
Helen Sääsk   TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskus 
Neeme Rand   Kuressaare Ametikool 
Kalmer Poopuu  Salme Põhikool 
Toomas Takkis  Kuressaare Gümnaasium 
Sirje Ellermaa   Kärla Põhikool 
Ly Kallas  Eesti Reformierakonna esindaja, Saaremaa Vallavolikogu haridus- ja 

noorsootöökomisjon, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 
Mart Mäeker    Eesti Keskerakonna esindaja 
Tiina Luks    Saaremaa Vallavolikogu, haridus- ja noorsootöökomisjon 
Astra Mõistlik    Kuressaare Ametikool   
Hariduse arengukava koostamise koordinaator, vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna 
laiendatud juhtgrupi liige: Anne Keerberg
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LISA 3. HARIDUSASUTUSED SAAREMAA VALLAS 

 
1 Aste Lasteaed "Mõmmik" lasteaed 
2 Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed lasteaed 
3 Kuressaare Ristiku Lasteaed lasteaed 
4 Kuressaare Rohu Lasteaed lasteaed 
5 Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed lasteaed 
6 Kuressaare Pargi Lasteaed lasteaed 
7 Kärla Lasteaed lasteaed 
8 Lümanda Karu-Kati Lasteaed lasteaed 
9 Orissaare Lasteaed "Päikesekiir" lasteaed 

10 Pärsama Lasteaed  lasteaed 
11 Pärsama Lasteaed (Leisi rühm)* lasteaed 
12 Salme Lasteaed lasteaed 
13 Tornimäe Lasteaed lasteaed 
14 Valjala Lasteaed lasteaed 
15 Eralasteaed Kõige Suurem Sõber eralasteaed 
16 Kesklinna Eralasteaed Naerusuu eralasteaed 
17 MTÜ Metsküla Lastehoid eralastehoid 
18 Kaali Kool lasteaed/põhikool 
19 Kahtla Lasteaed-Põhikool lasteaed/põhikool 
20 Kihelkonna Kool lasteaed/põhikool 
21 Mustjala Lasteaed-Põhikool lasteaed/põhikool 
22 Pihtla Kool  lasteaed/põhikool 
23 Aste Põhikool üldhariduskool 
24 Kuressaare Gümnaasium üldhariduskool 
25 Kuressaare Vanalinna Kool üldhariduskool 
26 Saaremaa Ühisgümnaasium üldhariduskool 
27 Kärla Põhikool üldhariduskool 
28 Leisi Kool üldhariduskool 
29 Lümanda Põhikool üldhariduskool 
30 Orissaare Gümnaasium üldhariduskool 
31 Salme Põhikool üldhariduskool 
32 Tornimäe Põhikool üldhariduskool 
33 Valjala Põhikool üldhariduskool 
34 Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium üldhariduskool 

35,36 Kallemäe Kool* riigi üldhariduskool 
37 Luce Kool eraüldhariduskool 
38 Kuressaare Muusikakool huvikool 
39 Kuressaare Kunstikool huvikool 
40 Saaremaa Spordikool huvikool 
41 Orissaare Muusikakool huvikool 
42 Kärla Muusikakool huvikool 
43 Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam noortekeskus 
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44 Orissaare Avatud Noortekeskus  noortekeskus 
45 Lääne-Saare Avatud Noortekeskused (Aste Noortekeskus)* noortekeskus 
46 Lääne-Saare Avatud Noortekeskused (Kärla Noortekeskus)* noortekeskus 
47 Lääne-Saare Avatud Noortekeskused (Lümanda Noortekeskus)* noortekeskus 
48 Tornimäe Rahvamaja Tornimäe Noortekeskus  noortekeskus 
49 Valjala Rahvamaja Valjala Noortekeskus noortekeskus 
50 Kuressaare Ametikool kutseõppeasutus 
51 TalTech EMERA Meremajanduse keskus  kõrgkool 
52 Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus tugikeskus 

 

Numbritele vastavad haridusasutuste tegevuskohad on leitavad joonisel 3 (2019/2020 
õppeaasta seisuga).  

* tegemist on ühe haridusasutuse mitme tegevuskohaga  
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LISA 4. EELISTATUD TEGEVUSED 
 

Arengukava töögrupi ja teemagruppide liikmed hindasid oma koostatud tegevusi alljärgnevalt: 
Iga liige sai anda 10 korda 1 punkti kolmes kategoorias: Saaremaa hariduse jaoks olulisem, oma 
valdkonnas olulisem ja kõige kiireloomulisem tegevust. Punktide summeerimisel kujunes 
alltoodud pingerida. Tabel on summeeritud kõikide punktide koondsummana. Veerus „Kiire“ 
on välja toodud kiireloomulisemad tegevused. 

 

  

Ki
ir

e 

KO
KK

U
 

1.2.  Terviklik, kestlik ja optimaalne haridusruum - pikaaegne koolivõrgu kava. 28 61 

3.2.1.      Tõhus infojuhtimise süsteem. 20 59 

3.2.     Ühisressursikasutus, tsentraalsed tegevused majandamise osas vastavalt vajadusele ja võimekusele 21 58 

2.1.2.     Õpetajate ja spetsialistide vajadus / õpetajate ja spetsialistide järelkasv 10 57 

3.3.2.     Regulaarne rahulolu uuring 18 42 

1.2.5.4.           Selged palgakorralduse alused 17 35 

2.1.6.2.           Andekuse ja eripärade märkamine ning arendamine  7 32 

1.1.4.2.1.               IT standardi määratlemine – baastase riistvaras, tarkvaras, oskustes. 17 29 

1.1.6.     Luua ja rakendada süsteem, mis võimaldaks kaasaegsete vahenditega sisestada, koguda  ja edastada informatsiooni 
ja teadmisi, et neid oleks võimalik organisatsioonis uuesti rakendada, et neist teatakse, kasutatakse, parandatakse teostust, 
õpitakse (sh personaliarvestus, eelarvestamine, dokumendihaldus, kodulehed) 

7 26 

1.2.5.     Haridusökonoomika – eelarvestamine, kokkulepped eelarvestamise põhimõtetes 7 26 

1.1.2.4.           Investeeringuvajadused on kaardistatud ja prioritiseeritud 16 25 

3.1.1.     Mitmekesine haridusmaastik 1 24 

2.1.4.    Töötaja motivatsioon 6 23 

3.3.  Koostöö,  formaalse ja mitteformaalse elukestva õppe ning noorsootöö lõiming, koostöö teiste asutustega, 
lapsevanemate, vilistlaste jm partnerite kaasatus ning toetav kogukond 6 21 

1.1.4.    Inspireeriv, kaasajastatud õppe- ja töökeskkond 0 21 

2.1.5.1.           Koolitusvajaduse kaardistus ja ühiskoolitused 9 17 

1.2.1.1.10.            Transpordi  mõistlik korraldus (kodu - asutus - huvitegevus - vaba aeg) 6 17 

2.1.3.     Juhtide järelkasv 5 17 

1.1.2.    Haridusruum – heaolu loov vaimne ja füüsiline keskkond 3 17 

1.1.2.6.           Remondifond, mis katab nõuete täitmise 13 15 

1.2.4.3.           Asutuste autonoomia 6 15 

1.1.3.     Tervislik ja turvaline haridusasutus 4 15 

1.1.3.3.3.                Vaimse või füüsilise kiusamise märkamine 11 14 

3.1.1.2.           Mitmekesisus valikutes, nt lastehoi(u)d, alternatiivpedagoogika jne. (III sektor)  6 14 

1.1.1.     Keskkond toetab uusi tulijaid (laste, lapsevanemate ja töötajate toetamine) 0 14 

2.1.4.1.           Tunnustussüsteem nii  vallas,  asutuses ja vallaüleselt 10 13 

2.2.2.3.          Asendusõpetajate süsteem ja roteerumine – asutuste ja maakondade vaheline 8 12 

1.2.3.2.           Asutuse huvi tekitamine säästmise vastu; 2019 baastaseme külmutamine 2 aastaks 2020-2021 9 11 

3.3.1.9.2.        Kõrghariduse õppekavade moodulite  Saaremaale toomise jätkamine ja laiendamine 1 10 
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1.1.3.3.           Turvaline õpikeskkond 0 10 

3.1.1.1.           Kõik haridustasemed ja tüübid on olemas 4 9 

1.1.2.7.           Rajatised on avalikus kasutuses (võimaluste tekitamine, mõtteviisi muutus) 3 9 

2.1.1.2.           Noorte õpetajate osakaal/õpetajate järelkasv 2 9 

1.1.2.1.           Haridusasutused, mänguväljakud, territoorium, liikluskorraldus ümbruses – on vastavuses seadustest 
tulenevate nõuetega 

2 9 

2.1.4.5.           Personali supervisioon 3 8 

Õppeprotsess on köitvam, tõhusam ja kiirem 3 8 

3.1.2.     Kokkulepitud protsessid - kokkulepe viib tulemuseni 3 8 

1.2.4.3.  Saaremaa noorsootöö koondamine noorsootöö ja huvihariduse mitmekesistamise eesmärgil 3 8 

3.3.1.9.           Kõrgharidus 2 8 

2.1.4.2.           Ühisõppe- ja  projektipäevad, näidistunnid teistes haridusasutustes 1 8 

3.1.4.1.           Täiskasvanuharidus 1 8 

1.2.3.1.           Valla (spordi)baaside kasutamise eelarveliste piiride kõrvaldamine 6 7 

3.2.2.2.2.                Toitlustamine 2 7 

3.3.1.5.           Teiste valdkondadega seosed – sotsiaal, sport, kultuur, raamatukogud, kõrgharidus, teadus, ettevõtlus, 
meditsiin, politsei jne 2 7 

2.2.2.     Personali ühiskasutus/korraldus 1 7 

1.2.4.1.           Ühised lahendused, vt Koostöö 0 7 

3.1.4.     Võrgustik ja eestvedamine 1 6 

2.1.5.3.           Kvalifikatsiooni omandamiseks Saaremaale kõrghariduse õppemoodulite tasemekoolituse toomine 0 6 

1.1.5.1.           Keskused-laborid robootika, IT, merendus, loovus-MATIK, disain, tootearendus 0 6 

3.3.1.8.           Muuseumihariduse (väliskeskkonna ärakasutamine õppetöös) jms rakendamine 0 6 

2.1.2.1.           Stipendiumid 5 5 

1.1.5.2.           Huviharidus ratastele - sisu loomine 3 5 

3.2.2.1.           Kaardistus/audit 3 5 

3.2.2.2.           Ühistegevused, -hanked ja soetused 3 5 

2.2.2.2.           Haridustehnoloog, ringijuhid, õppejuht, HEVKO, AEVKO, muusika- ja liikumisõpetajad, meditsiini teenus 1 5 

Kokkulepitud  baastase, standardid ja kvaliteet 1 5 

3.3.1.2.           Koostöö lastevanematega, nende kaasamine, koostöökoolitus juhtidele 1 5 

3.3.1.10.      Kutseharidusasutustega tugevam side ja koostöö  1 5 

3.3.1.4.           Koostöö  ettevõtetega ja teiste asutustega-institutsioonidega  0 5 

3.3.1.6.           Koostöö riigigümnaasiumiga ja kooli õppesuundade valik 3 4 

3.1.2.1.           Juhitud arenguprotsessid (AK, eelarve) – ühine alus, ajagraafikud 1 4 

1.2.4.2.           Asutustel fookused-oma nägu 0 4 

2.1.2.3.           Praktikakohtade rakendamine – võimalus noori õpetajaid tuua 0 4 

1.1.3.1.           Tervislik kvaliteetne ja tasakaalustatud toit, mahetoidu osakaalu tõus 0 4 

1.1.3.3.2.                Turvalised liikumistrajektoorid, liikluskorraldus ja liikumisvahendid 0 4 

1.1.5.     Tsentraalsed objektid 0 4 

1.1.5.3.           Ametikool, kolledž, riigigümnaasium, muuseum 0 4 

3.2.4.     Võimekuse koondamine  0 4 
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LISA 5. HETKEOLUKORD – ÜLDSTATISTIKA 10.11.2019 seisuga  
 

Joonis 4. ja 5.  Õpilased koolieelsetes lasteasutustes ja lasteaedade lõikes (allikas: 
Haridus- ja Teadusministeerium) 
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Joonis 6.  Õpilaste arv üldharidusasutustes (allikas: Haridus- ja Teadusministeerium) 

 

 

Joonis 7.  HEV-õpilaste osakaal (allikas: Haridus- ja Teadusministeerium) 
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Joonis 8.  Õpilaste arv koolide lõikes (allikas: Haridus- ja Teadusministeerium) 
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Joonis 9.  Õpilaste arv huvikoolides (allikas: Haridus- ja Teadusministeerium) 

 

 
 
 
Joonis 10.  Huvikoolide õpilased kooliastmete lõikes (allikas: Haridus- ja 
Teadusministeerium) 
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ALUSHARIDUS - TEGEVUSNÄITAJAD: 

Joonis 11.  Alushariduses osalemine (4a kuni koolini), % (allikas: Haridus- ja 
Teadusministeerium) 

 

Joonis 12.  Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal lasteaias, % (allikas: 
Haridus- ja Teadusministeerium) 

 

 

Joonis 13.  Muud tegevusnäitajad (allikas: Haridus- ja Teadusministeerium) 
   2015 2016 2017 2018 2019 
I klassi õpilaste osakaal, kes eelmisel 
aastal olid lasteaias, % 

EESTI 93,4 95,6 95,9 94,9 94,9 
Saaremaa 
vald 

95,6 96,6 98,2 98,1 96,1 

Õpetajate vastavus haridusele 
esitatud nõuetele lasteaias, % 

EESTI 83,2 84,4 85,5 86,6 86,9 
Saaremaa 
vald 

92,7 91,2 91,0 88,1 88,6 
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PÕHIKOOL - TEGEVUSNÄITAJAD: 

Joonis 14.  30-aastaste ja nooremate õpetajate osakaal põhihariduses, % (allikas: 
Haridus- ja Teadusministeerium) 

 
 

 
 
Joonis 15.  Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal põhikoolis, % (allikas: 
Haridus- ja Teadusministeerium) 
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Joonis 16.  Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust, % (allikas: Haridus- ja 
Teadusministeerium) 

 
 

 
 
Joonis 17.  Keskhariduse omandanute osakaal 4 aastat pärast põhikooli lõpetamist, % 
(allikas: Haridus- ja Teadusministeerium) 
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   2015 2016 2017 2018 2019 
Klassikomplekti täituvus I ja II 
kooliastmes 

EESTI 16,8 16,5 16,2 16,2 16,1 
Saaremaa vald 14,2 13,7 12,9 13,3 13,4 

Klassikomplekti täituvus III 
kooliastmes 

EESTI 15,1 14,9 14,6 14,6 14,8 
Saaremaa vald 12,1 13,3 13,0 12,1 12,9 

Klassikomplekti täituvus põhikoolis EESTI 16,2 16,0 15,7 15,7 15,6 
Saaremaa vald 13,5 13,6 12,9 12,9 13,3 

Kooli huviringides osalevate 
õpilaste osakaal (koolides, kus ei 
ole gümnaasiumiastet), % 

EESTI 65,8 67,5 68,0 65,6 66,0 
Saaremaa vald 83,3 76,6 77,2 71,2 93,9 

Kooli huviringides osalevate 
õpilaste osakaal (koolides, kus on 
nii põhikooli- kui 
gümnaasiumiaste), % 

EESTI 48,5 49,1 49,2 47,8 48,7 
Saaremaa vald 60,1 79,4 92,2 70,9 54,6 

Põhihariduse õpilaste osalemine 
huvikoolides, % 

EESTI 46,4 45,4 47,8 51,7 52,3 
Saaremaa vald 41,4 40,4 42,4 46,3 49,1 

Põhikooli pinnakasutusindeks (m2 
õpilase kohta) 

EESTI 14,6 14,1 13,7     
Saaremaa vald 16,6 16,2 16,0     

Õpetajate vastavus haridusele 
esitatud nõuetele põhikoolis, % 

EESTI 83,7 83,1 87,8 86,4 85,2 
Saaremaa vald 89,9 90,1 92,9 89,5 87,3 

Õpilaste ja õpetajate 
ametikohtade suhtarv 
põhihariduses 

EESTI 12,0 12,0 12,0 11,8 11,6 
Saaremaa vald 10,5 10,6 10,4 9,8 10,2 

 

Tabel 1. Muud tegevusnäitajad I (allikas: Haridus- ja Teadusministeerium) 
 

 

GÜMNAASIUM - TEGEVUSNÄITAJAD 

Muud tegevusnäitajad: 

Joonis 18.  Gümnaasiumiastme lõpetajate osakaal (nominaalaeg+ 1 õppeaasta), % 
(allikas: Haridus- ja Teadusministeerium) 
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Joonis 19.  Eestis edasiõppijate osakaal gümnaasiumi lõpetanud õpilaste üldarvust, % 
(allikas: Haridus- ja Teadusministeerium) 
 

 

 
 
 

Joonis 20.  Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal gümnaasiumis, % 
(allikas: Haridus- ja Teadusministeerium) 
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   2015 2016 2017 2018 2019 
Gümnaasiumi 
pinnakasutusindeks 
(m2 õpilase kohta) 

EESTI 12,1 11,8 11,5     
Kuressaare Gümnaasium 9,1 8,8 9,1     
Kuressaare Täiskasvanute 
Gümnaasium 

8,6 8,0 7,9     

Leisi Keskkool 42,3 40,5 42,6     
Orissaare Gümnaasium 32,0 30,3 29,9     
Saaremaa Ühisgümnaasium 10,0 9,6 8,7     

Klassikomplekti 
täituvus 
üldkeskhariduses 

EESTI 24,6 25,2 25,8 25,8 25,8 
Kuressaare Gümnaasium 30,6 30,4 29,3 30,8 32,7 
Leisi Keskkool 5,3 5,3 5,0 4,0 0,0 
Orissaare Gümnaasium 14,3 15,0 13,0 11,7 13,3 
Saaremaa Ühisgümnaasium 23,0 22,3 23,3 22,2 21,6 

Kõrghariduse 
omandamine 6 
aastat pärast 
gümnaasiumi 
lõpetamist, % 

EESTI 47,5 47,2 45,7 44,3 43,9 
Kuressaare Gümnaasium 52,1 52,3 49,6 53,8 44,6 
Leisi Keskkool 45,8 47,6 38,1 50,0 30,0 
Orissaare Gümnaasium 55,9 44,8 35,0 32,0 36,8 
Saaremaa Ühisgümnaasium 78,9 65,3 65,9 57,5 67,0 

Õpilaste ja õpetajate 
ametikohtade 
suhtarv 
üldkeskhariduses 

EESTI 12,5 13,0 13,0 13,0 13,0 
Kuressaare Gümnaasium 18,7 19,2 18,4 19,2 19,9 
Leisi Keskkool 3,8 3,5 3,2 2,8 0,0 
Orissaare Gümnaasium 7,1 7,7 6,7 6,4 7,1 
Saaremaa Ühisgümnaasium 13,0 14,3 14,3 13,0 14,8 

Üldkeskhariduse 
õpilaste osalemine 
huvikoolides, % 

EESTI 31,5 30,3 32,7 34,1 35,4 
Kuressaare Gümnaasium 18,9 21,9 31,8 40,8 35,4 
Leisi Keskkool 0,0 12,5 0,0 0,0   
Orissaare Gümnaasium 32,6 20,0 30,8 31,4 40,0 
Saaremaa Ühisgümnaasium 48,3 45,8 41,0 47,5 46,9 

 

Tabel 2. Muud tegevusnäitajad II (allikas: Haridus- ja Teadusministeerium) 
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Joonis 21.  Sündimuse prognoos Saare maakonnas (allikas: Saaremaa vallavalitsuse 
haridus- ja noorsootööosakond) 
 

 

 
 
Joonis 22.  Ränne Saare maakonnas ja Saaremaa vallas (allikas: Statistikaamet) 
 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

19
63

19
66

19
69

19
72

19
75

19
78

19
81

19
84

19
87

19
90

19
93

19
96

19
99

20
02

20
05

20
08

20
11

20
14

20
17

20
20

20
23

20
26

20
29

20
32

20
35

20
38

20
41

20
44

20
47

Sündivuse prognoos Saare maakonnas

-400

-300

-200

-100

0

100

200
Ränne Saare maakonnas

Rändesaldo maakond

Saaremaa vald

4 perioodi libisev keskmine (Rändesaldo
maakond)



Lisa Saaremaa Vallavolikogu 19.06.2020. a määrusele nr 23 „Saaremaa valla  hariduse arengukava  
 2020–2030 kinnitamine“  

 

51 
 

Joonis 23.  Lasteaiaealiste laste arvu prognoos (allikas: Statistikaamet ja Saaremaa 
vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond) 
 

 

 
Joonis 24.  Alushariduses osalevate laste arvu prognoos Eesti maakondades (allikas: 
Haridus- ja Teadusministeerium) 
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Joonis 25.  Kooliealiste laste arvu muutuse prognoos Eesti maakondades 2045 aastaks  
(allikas: Statistikaamet) 

 
 
Joonis 26.  Alg- ja põhikooliealiste laste arvu prognoos (allikas: Statistikaamet ja 
Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond) 
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Joonis 27.  Gümnaasiumiealiste laste arvu prognoos (allikas: Statistikaamet ja 
Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond) 

 

Joonis 28.  Eri vanuseastmetes lapsi Saare maakonnas (allikas: Statistikaamet) 
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Joonis 29.  Eesti ja Saaremaa koolide pinnakasutuse võrdlused (allikas: Eesti Hariduse 
Infosüsteemi EHIS andmete töötlus. Saaremaa koolide arvestuses pole arvestatud 
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumit ja  2023 on arvestatud Saaremaa 
Riigigümnaasiumiga). 
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Kool  

Kooli kasutuses 
pind va sport, 
õpilaskodu, 
abihooned 

Õpilaste 
arv okt 
2019 

üldpind 
õpilasele 

Aste Põhikool 1 317,6 121 10,9 
Kaali Kool 512,0 25 20,5 
Kahtla Lasteaed-Põhikool 455,9 32 14,2 
Kallemäe Kool 3 192,1     
Kihelkonna Kool 1 614,4 18 89,7 
Kuressaare Gümnaasium  7 083,0 1049 6,8 
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 1 447,9 179 8,1 
Kuressaare Vanalinna Kool  2 142,1 391 5,5 
Kärla Põhikool 1 654,0 111 14,9 
Leisi Kool 4 460,0 147 30,3 
Luce Kool 143,2     
Lümanda Põhikool 1 421,7 67 21,2 
Mustjala Lasteaed-Põhikool 1 002,9 58 17,3 
Orissaare Gümnaasium 2 882,9 204 14,1 
Pihtla Kool 333,0 20 16,7 
Saaremaa Ühisgümnaasium  5 508,3 787 7 
Salme Põhikool 2 117,9 85 24,9 
Tornimäe Põhikool 1 074,1 38 28,3 
Valjala Põhikool 2 283,6 103 22,2 
Saaremaa Gümnaasium 2021  4113,1  540 7,6 
KOKKU 40 647 3 435 11,8 

Hariduse valdkonna kehtiva riikliku arengukava “Eesti elukestva õppe strateegia 2020”  
koolivõrgu programmi sihttasemeks aastal 2020 on 11,5  m2 õpilase kohta. 

 
Tabel 3.  Koolide ruumikasutus lapse kohta (allikas: Saaremaa Vallavalitsus) 
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Lasteaialaste arvud 2019/2020 õppeaastal 

 
Lasteaed 

Laste arv 
10.11.2019 

1 Aste Lasteaed 68 

2 Kaali Kool 21 

3 Kahtla Lasteaed-Põhikool 19 

4 Kihelkonna Kool 13 

5 Kuressaare Ida Niidu Lasteaed 216 

6 Kuressaare Pargi Lasteaed  120 
7 Kuressaare Ristiku Lasteaed 214 
8 Kuressaare Rohu Lasteaed 140 

9 Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed 110 

10 Kärla Lasteaed 67 

11 Lümanda Lasteaed 32 
12 Mustjala Lasteaed-Põhikool 8 

13 Orissaare Lasteaed 63 

14 Pihtla Kool 32 
15 Pärsama Lasteaed 54 

16 Salme Lasteaed 47 

17 Tornimäe Lasteaed 23 

18 Valjala Lasteaed 88 

19 Kesklinna eralasteaed Naerusuu 74 

20 Kõige Suurem Sõber 21 

21 Metsküla Lastehoid  16 

  Saaremaa vald kokku 1446 

 
Tabel 4.  Lasteaialaste arvud 2019/2020 õppeaastal (allikas: Eesti Hariduse 
Infosüsteem EHIS, 10.11.2019 seisuga)    
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   Õpilaste arvud 2019/2020 õppeaastal  

 
Kool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Põhikool 10 11 12 Gümnaasium Kokku 

1 Aste Põhikool 15 16 12 16 16 17 13 10 6 121      121 

2 Kaali Kool 3 7 5 3 3 4    25      25 

3 Kahtla Lasteaed-Põhikool 3 3 3 1 4 3 5 6 4 32      32 

4 Kihelkonna Kool 3 4 4  3 4    18      18 

5 Kuressaare Gümnaasium 72 72 72 98 95 92 104 77 74 756 100 99 95 294 1050 

6 
Kuressaare Täiskasvanute 
Gümnaasium 

      1 5 13 19 52 59 60 
 

        171 190 

7 Kuressaare Vanalinna Kool 45 46 47 44 41 45 44 42 37 391    0 391 

8 Kärla Põhikool 7 18 14 8 9 15 15 17 8 111    0 111 

9 Leisi Kool 21 13 10 17 13 18 18 17 22 149    0 149 

10 Lümanda Põhikool 7 6 5 10 7 7 9 8 8 67    0 67 

11 Mustjala Lasteaed-Põhikool 7 8 9 6 4 6 8 4 4 56    0 56 

12 Orissaare Gümnaasium 17 23 24 22 14 15 14 14 18 161 18 9 13 40 201 

13 Pihtla Kool 5 7 5 3      20    0 20 

14 Saaremaa Ühisgümnaasium 71 73 77 75 53 66 64 57 55 591 62 67 65 194 785 

15 Salme Põhikool 9 8 12 10 10 7 11 8 10 85    0 85 

16 Tornimäe Põhikool 2 3 4 4 4 6 5 8 3 39    0 39 

17 Valjala Põhikool 8 12 11 12 12 16 8 10 14 103    0 103 

18 Luce Kool 10 9 9       28    0 28 

19 Kallemäe Kool 1  4 2 5 1 6 5 10 34 4 1 3 8 42 

 Saaremaa vald kokku 306 328 327 331 293 322 325 288 286 2806  236 235 236 707 3513 

 
Tabel 5. Õpilaste arvud 2019/2020 õppeaastal koolide lõikes klassiti (allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS, 10.11.2020 seisuga) 
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Maakond  
PISA 
2006  

PISA 
2015  

PISA 
2018  

PISA 
2015-2006 

PISA 
2018-2015  

PISA 
2018-2006 

Läänemaa 523 (5.) 544 (2.) 549 (1.) 21 5 26 
Saaremaa 537 (3.) 513 (9.) 547 (2.) -24 34 10 
Harjumaa 527 (4.) 529 (5.) 534 (3.) 2 5 7 
Tartumaa 543 (2.) 536 (3.) 531 (4.) -7 -5 -12 
Võrumaa 502 (12.) 515 (8.) 527 (5.) 13 12 25 
Hiiumaa 545 (1.) 549 (1.) 523 (6.) 4 -26 -22 
Keskmine 515 520 523 5 3 8 
Viljandimaa 509 (10.) 517 (7.) 522 (7.) 8 5 13 
Põlvamaa 513 (8.) 521 (6.) 518 (8.) 8 -3 5 
Pärnumaa 514 (6.) 507 (10.) 518 (9.) -7 11 4 
Raplamaa 513 (7.) 503 (11.) 512 (10.) -10 9 -1 
Jõgevamaa 511 (9.) 530 (4.) 507 (11.) 19 -23 -4 
Lääne-Virumaa 499 (13.) 500 (13.) 507 (12.) 1 7 8 
Valgamaa 491 (14.) 500 (14.) 506 (13.) 9 6 7 
Järvamaa 505 (11.) 503 (12.) 505 (14.) -2 2 0 
Ida-Virumaa 486 (15.) 491 (15.) 493 (15.) 5 2 7 

 
Tabel 6.  PISA tulemuste dünaamika maakondade lõikes  (2006, 2015, 2018) (allikas:  Haridus- ja Teadusministeerium) 
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Maakond  
PISA 
2006  

PISA 
2009  

PISA 
2012  

PISA 
2015 

PISA 
2018  

Harjumaa  537  538 548 542 539 
Hiiumaa  564 550 561 575 545 
Ida-Virumaa  498 492 508 494 494 
Jõgevamaa  536 530 540 545 530 
Järvamaa  509 522 543 523 510 
Läänemaa  519 543 541 556 558 
Lääne-Virumaa  535 516 534 515 510 
Põlvamaa  522 490 562 540 527 
Pärnumaa  532 525 540 525 522 
Raplamaa  517 521 534 522 518 
Saaremaa  561 557 553 535 563 
Tartumaa  559 543 559 554 543 
Valgamaa  529 505 527 520 518 
Viljandimaa  525 517 529 536 538 
Võrumaa  524 526 533 540 545 

 
Tabel 7.  Keskmised tulemused maakonniti erinevate aastate PISA uuringute loodusteaduste osas (allikas:  Haridus- ja 
Teadusministeerium) 
 


