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Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla, Varbla valla ühinemiskõneluste koosolek 

Lääneranna 

Hariduse teemagrupp 

Vatlas           16. juuni 2016 

Algas kell 11.00 

Lõppes kell 13.00 

 

Osalejad: vt lisatud registreerimisleht 

 
Koosoleku päevakord: 

1. Hariduse, kultuur ja sport esialgsete ettepanekute üle vaatamine ja täiendamine 

 

Koosoleku juhataja Hanila vallavanem Arno Peksar.  

Kinnitati päevakord. 

 

Päevakorra punkt 1. 

 

Haridus, noorsootöö 

1.  Kõigile vallas elavatele lastele tagatakse lasteaia ja koolikohad. 

2. Lasteaiakohtade pakkumine korraldatakse võimalikult kodulähedasena ja senised lasteaiad (sh 

kool-lasteaiad) säilitatakse. 

3. Haridusasutustes töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad ja motiveeritud õpetajad. 
Tunnustatakse parimaid haridus- ja kultuuritöötajaid, treenereid, õppureid ja sportlasi. 

Tunnustamise osas koostatakse vastav statuut. Sisuliselt on vaja tunnustada kõigi valdkondade 

töötajaid.  

4. Ühtlustatakse koolilõpetajate toetuse määrad, luuakse koolide lõpetajate tunnustamise kord. 

Edukate õppurite esiletõstmine, medalistid. 

5. Lasteaedade õpetajate palgad ühtlustatakse … aasta jooksul, arvestades õpetajate hariduslikku 

taset (rakenduslik kõrgharidus ja kõrgharidus). Vähendatakse lasteaia ja üldhariduskoolide 

pedagoogide palgamäärade vahet. 

6. Lepitakse kokku üldhariduskoolide õpetajate tasustamise alused – kontakttundide vahemik, 

kõrgem palgatase liitklassi õpetajale vm. Koolide rahastamise osas pöördutakse ühiselt riigi 
poole, et lähtuvalt äärmisest hõredast asustusest oleks piirkonnale erikoefitsient. Eelnõu 

valmistab ette Arno Peksar. 

7. Olemasolev koolivõrk säilitatakse liitumislepingu perioodi jooksul, arvestades teadaolevat 

pikemaajalist koolide teeninduspiirkondade õpilaste prognoose. Koolivõrgu muutmiseks 

lepitakse kokku kriteeriumid laste arvu osas kõigile kolmele esimesele kooliastmele, kus laste 

arvu langedes kolme aasta perspektiivis alla kriteeriumis sätestatu kaalutakse koolivõrgu 

muudatust.  

8. Tagatakse õpilastele tasuta ühistransport kodu ja valla territooriumil asuva kooli vahel. Vajadusel 

muudetakse koolitranspordi võrku. 

9. Huvikoolides käimise transpordi kulud kompenseeritakse õpilastele analoogselt 
üldhariduskoolide õpilastele. Väljaspool koduvalda vajadusepõhiselt, selleks koostatakse 

transpordikulude kompenseerimise kord. 
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10. Edasiste läbirääkimiste käigus täpsustakse vajadust ja valla võimalusi toetada kutsekoolides 
käivate laste transporti. Teistes gümnaasiumites käivate õpilaste transpordi toetamiseks puudub 

vajadus, kuna riigigümnaasiumites toetab seda riik. 

11. Peetakse oluliseks ja toetatakse gümnaasiumihariduse andmist piirkonnas. Selleks 

suurendatakse Lihula Gümnaasiumi atraktiivsust, tõstmaks gümnaasiumiosa õpilaste arvu. 

Alustada läbirääkimisi Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi või selle filiaali 

staatuse saamiseks. 

12. Haridusasutustes vajalike esmatähtsate suuremate investeeringute fikseerimine ning 

teemagrupi poolt ülevaatamine. Järgneb investeeringute loetelu objektiti ….. 

13. Laiendatakse haridusasutustes tugiteenuste kättesaadavust (logopeed, eripedagoog, 

sotsiaalpedagoog, psühholoog). 
14. Hariduslike erivajadustega lastele nende õppetööks vajalike tingimuste loomine. Probleemsete 

lastega tegelemiseks süsteemi loomine. 

15. Huviringide tasumäärad hoitakse osalejatele võimalikult madalad ja need ühtlustatakse. 

16. Huvitegevust üldhariduskoolides ja kultuurimajas/rahvamajades jätkatakse vähemalt 

ühinemiseelses mahus ning vajadusel huvitegevuse võimalusi laiendatakse. 

17. Huvihariduse (sh kõik huviringid) osutamise ja sporditöö süsteem korrastatakse. Kõigi antud 

valdkondade ringijuhtide ja sporditreenerite tasustamise süsteem ajakohastatakse, säilitades 

kehtivad lepingud ja ühtlustatakse sama tasemega töötajate palgamäärad. 

18. Noorsootöö viiakse ühtse juhtimise alla, laiendades noorsootöö eri vormide kasutamist 

piirkonna eripärasid arvestades. 
19. Toetatakse noorte aktiivset osalemist kohaliku elu küsimuste üle otsustamisel, moodustatakse 

valda hõlmav noorte volikogu. 

 

Kultuur, sport ja vaba aeg 

1. Raamatukogude töö korraldust ajakohastatakse, raamatukogud viiakse ühtse juhtimise alla.  

2. Munitsipaalmuuseumid säilitatakse kohapeal, nende rahastamist jätkatakse vähemalt tänasel 

tasemel. Muuseumid viiakse ühtse juhtimise alla, moodustades vajadusel sihtasutus. 

3. Jätkatakse traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste korraldamist, koostatakse valla ühtne 

kultuuri- ja spordisündmuste kalender. 

4. Arendatakse kultuuri- ja sporditöö vabaõhu avalikus kasutuses olevat munitsipaal- ja erataristut. 

5. Lihula Gümnaasiumi spordihoone ja staadioni baasil kujundatakse välja valla keskne 

spordikompleks. 

6. Antud valdkonna vajalike esmatähtsate suuremate investeeringute fikseerimine ning 
teemagrupi poolt ülevaatamine. Järgneb investeeringute loetelu objektiti ….. 

 

Külaliikumine ja kogukonnatöö 

1. Toetatakse kodanikuühenduste tegevust ja külaliikumist. Koostatakse ühtne kord 

kodanikeühenduste ja külavanemate toetamiseks ning nende kaasamiseks valla demokraatlikku 

juhtimisse. 

2. Kodanikeühendustega sõlmitud rendilepingud avaliku taristu haldamiseks jäävad kehtima nende 

lõppemiseni, uute lepingute sõlmimisel soositakse kohtadel kodanikuühenduste võimekuse 

kasvu ja suuremat rollivõttu kohaliku arengu eestvedamisel.  

3. Koondatakse andmed kolmanda sektori avalikust tegevusest ja nende hallatavast avalikus 

kasutuse olevast taristust (nii munitsipaal kui ka eraomand). 

4. Seltsi- ja külamajade tegevuskulud  kaetakse vallaeelarvest senises mahus, toetatakse rahaliselt 
omaosalust seltsi- ja külamajade  remondi ja sisustuse projektitaotlusi. 

5. Ühtne kord teenuste tellimisest pääste, turvalisuse vm valdkonnas vastavatelt seltsidelt. 


