
Jrk.nr. Piirkonna eesmärk Kitsaskoha kirjeldus 
Tegevus kitsaskoha 

lahendamiseks
Tegevuse sisu ja eesmärk Sihtgrupp Võimaluste arv

Tegevuse 

algus
Tegevuse lõpp Eelarve Eelarve sisu Rahastusallikas

Sõnasta 

piirkonna 

eesmärk.

Kitsaskoha kirjeldus, mis 

võimaldab kava lugejal 

mõista kitsaskoha sisu ning 

võimalikku konteksti. 

Tegevuse  nimetus 

peab väljendama 

tegevuse sisu. 

Kirjeldage tegevuse sisu (kes ja kuidas teeb, 

milliseid vahendeid soetatakse, kuidas noored 

jõuavad tegevustesse)  ja eesmärki .

Täiendavate võimaluste 

arv. 

Millal 

algavad 

tegevused/ 

rahastamin.

Millal 

tegevused/ra

hastus 

lõppeb.

Kogu tegevuse 

eelarve ühes aastas. 

Soovitame 

eelarve sisu 

juures lahti 

kirjutada 

vähemalt: 

transport, 

personalikulu, 

vahendid. 

Milliste vahendite toel 

planeeritakse tegevust ellu viia. 

Nimeta. Nt KOV eelarve, HH/HT 

täiendav toetus, ESF KOV, 

Varaait, ANK-ide 

projektikonkurss, muu 

projektikonkurss vms. Mitmest 

allikast rahastamise puhul 

soovitame täpsustada kulude 

lõikes rahastusallikad.

1

Noored 

osalevad 

huvipakkuvas, 

kaasaegses ja 

arendavas 

huvihariduses ja 

-tegevuses

HH ja HT teenused on 

kallid, valdkondade valik ei 

kata kõigi noorte huve, 

algklasside lastel puudub 

ülevaade huvitegevuse 

võimalustest ja puudub 

oskus iseseisvalt sobiv 

huvitegevus leida 

Huvitegevuse 

mitmekesistamise ja 

arendamise 

toetamine. 

Täiendav toetus jaguneb: 

organisatsioonidele ja asutustele, kes 

pakuvad noortele uusi või täiendavaid 

võimalusi HT-s ja HH-s; 2018 toetatud 

tegvuste jätkamine; HT ja HH 

arendusvõimaluste loomine (n. täiendavad 

õppekavad, uued metoodikad, osalemine 

laagrites, võistlustel, konkurssitel); 

esimesele kooliastmele mitmekesises 

huvitegevustes osalemise võimaluse 

loomine koostöös koolitega (eesmärk on 

noortele huvitegevuse võimaluste 

tutvustamine, mitmekesistamine ja 

kättesaadavuse suurendamine, mis loob 

eelduse endale sobiva huvi 

leidmiseks).Linnavalitsus kehtestab HT ja 

HH pakkuvatele asutustele ja 

organisatsioonidele täiendava toetuse 

saamiseks tingimused ja korra. 

7-19 aastased 4 01.03.2019 31.12.2021 75 085 € juhendajate 

tasu, vahendid, 

transport, 

osalustasu, 

ruumi rent

HH/HT, 
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Noored, kes tegelevad 

väljaspool Rakvere linna 

huvitegevuses (mida linnas 

ei pakuta), ei saa linna 

toetust

Rakvere linna noorte 

toetamine väljaspool 

Rakvere linna HT, 

mida linnas ei pakuta

Pakkuda noortele võimalust tegeleda neile 

huvipakkuva tegevusega. Toetada 

huvitegevuse/ huvihariduse kättesaadavust 

väljaspool Rakveret. 

7-19 aastased 1 01.01.2019 31.12.2021 4 000 € transpordikulu

HH/HT
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Vähekindlustatud 

perede lastel 

raskendatud 

huvihariduses/huvitege

vuses osalemine.

Sotsiaaltoetuste 

eelarves 

huvitegevuse  

toetuse  

suurendamine

Suurendatakse eelarves huvitegevuse 

toetuse summat, millest on võimalik 

lapsevanematel taotleda toetust 

huvikooli õppemaksu maksmiseks, et 

kõigil noortel oleks võimalus tegeleda 

oma huvidega

7-19 aastased 1 01.01.2019 31.12.2021 12 000 € vahendid, 

kohamaks

HH/HT/KOV
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Puudub ülevaade kogu 

linnas toimuvast 

huvitegevusest ja 

huvihariduset 

võimalustest ja 

osalejatest.

Infokeskkonna 

täiendamine ja 

regulaarse 

tagasiside saamine. 

Olemasolevate 

võimaluste 

infokogum.

Anda ülevaade kogu linnas pakutava 

huvihariduse ja huvitegevuse 

võimalustest. Tutvustada toetuste 

saamise võimalusi ja saada tagasisidet 

täiendavate võimaluste 

loomise/toetamise vajaduse osas.

7-19 aastased 2 01.01.2019 31.12.2021 3000 vahendid, 

töötasu, teenus

HH/HT


