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Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 

 

1. Sissejuhatus 

 

Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava annab ülevaate huvitegevusest vallas, selle 

tugevustest ja arenguvajadustest ning esitab kava kitsaskohtade lahendamiseks. 

 

Käesolevast aastast suunab riik omavalitsustele täiendavat toetust huvitegevuse ja huvihariduse 

(edaspidi huvitegevus) kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks 7–19-aastastele noortele. 

 

Täiendava toetuse eesmärk - igal 7-19-aastasel noorel on võimalik osaleda huvihariduses ja 

huvitegevuses vähemalt järgmistes valdkondades: kultuur, sport ning loodus-täppisteadused ja 

tehnoloogia. 

 

Riigieelarvest toetuse saamiseks koostab omavalitsus kava, mis peab sisaldama huvitegevuses 

osalemisvõimaluste ja osalevate noorte arvu, kitsaskohti huvitegevuse kättesaadavuses ja 

mitmekesisuses ning tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks. 

 

Väike-Maarja valla 2017. aasta eelarves on huvitegevuseks kavandatud investeeringuteta 

tegevuskulu 195 000 eurot ja 5400  eurot on saadud projektitaotlustega. Väike-Maarja valla 

statistiliste näitajate alusel on tasandus- ja toetusfondis planeeritud 2017. aastal toetust 57 783 eurot 

ja 2018. aastal ligikaudu 145 000 eurot. Tegevuskava on koostatud perioodiks 01.09.2017-

31.12.2018 summas 202 000 eurot. 

 

2. Ülevaade huvitegevusest vallas 
 

Väike-Maarja on hajaasustusega vald pindalaga 457,76 km². Elanikke on 4449, so keskmiselt 10 

inimest ruutkilomeetril, noori 1216, sh 7–19-aastastaseid 570. Väljaspool keskusi elab 2220 inimest. 

Suuremad keskused on Väike-Maarja, Simuna, Triigi, Vao ja Kiltsi.  

 

Väike-Maarja vallas on noortele mitmekülgsed valikuvõimalused. Vallas on 3 üldhariduskooli, 

õppekeskus ning muusikakool, valla territooriumil tegutseb Sisekaitseakadeemia Päästekolledži 

Väike-Maarja Päästekool. Päästekool teeb koostööd MTÜ-de ja koolidega erinevate teemapäevade 

sisustamisel ja projektides osalemisel. Väike-Maarja Muusikakool loob piirkonna lastele ja noortele 

võimalused muusikalise põhihariduse omandamiseks Väike-Maarjas ja Simunas. 

Huvitegevusevõimalusi  pakuvad koolid ja õppekeskus ning seltsi- ja rahvamajas tegutsevad 

huviringid. Spordiringidest tegutsevad aktiivsemalt korvpall, maadlus, suusatamine, jalgpall ja 

automudelisport. Täiskohaga treener on Väike-Maarja korvpalliringis ning 0,5 töökohta on Simuna 

korvpalliringis ja maadlusklubil. Noortekeskus tegutseb Väike-Maarjas ja Simunas ning korraldab 

mobiilset noorsöötööd ja õpilasmalevaid. Lisaks tegutsevad mitmed mittetulundusühingud, kes 

panustavad noortesse ja kaasavad noori.  

 

Väike-Maarja valla noorsootöö kvaliteedi hindamine toimus 2016. aastal, välishindajad Einike 

Mölder (Eesti Noorsootöö Keskus, peaekspert) ning Heli Erik (MTÜ Noored Toredate Mõtetega, 

tegevjuht). Noorsootöö välishindamine tõi esile, et valla noorsootöö tugevuseks on mitmekülgsed 

võimalused. Samuti on tugevuseks noortega töötavate inimeste arv ja pädevus, muusikakoolis 

pakutav, sportimisvõimalused, aktiivselt tegutsevad õpilasesindused.  

 

http://www.v-maarja.ee/?part=html&id=4
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2016. aastal läbiviidud kvaliteedihindamise lõpparuandes esitati valla noorsootöö 

arenguvajadused: 

 kaasaegsete keskkondade ja uuenduslike meetodite vähene rakendamine noorsootöös; 

 kaasata vähemate võimalustega noori (kaardistamine, takistuste eemaldamine sh transport, 

vahendid, osalustasud jm);  

 käivitada mobiilne noorsootöö (kaugemate ja bussiühenduseta külade noorte noorsootöös 

osalemise võimaluste suurendamine). 

 

2017. aasta juunis kaardistati Väike-Maarja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna poolt 

huvitegevuse juhendajate küsitluse ja ringipäevikute analüüsi tulemusena huvitegevuse 

osalemisvõimaluste ja osalejate arv ning huvitegevuse kitsaskohad ja vajadused. Kaardistuse 

andmetel pakub süsteemselt korraldatud huvitegevust vallas kaheksa KOV allasutust, 

mittetulundusühingud ja Kaitseliit. Osalemisvõimalusi on kokku 64 ja erinevaid juhendajaid 48. 

Vastavalt kaardistusest saadud tagasisidele ei osale huvitegevuses 15-20% sihtgrupi noortest. 

Huvitegevuses osalemise võimaluste ja osalejate arv on esitatud tabelis määruse Lisas 2.  

 

3. Kitsaskohad ning tegevused kitsaskohtade lahendamiseks 

Analüüsides olemasolevat olukorda ning toetudes noorsootöö kvaliteedi hindamisele ja 

huvitegevuse juhendajate ning huvitegevusega seotud allaasutuste juhtide küsitlusele on 

tegevuskava kavandatud järgneva kolme kitsaskoha lahendamiseks. Tegevuskavas on esitatud 

kitsaskoha üldine nimetus, selle selgitus, kavandatud tegevused ja oodatavad tulemused. 

 

Kitsaskoht 1: Osalusvõimalused.  

Vallas on mitmesugused huvitegevuse võimalused, kuid need toimivad nö toimetuleku piiril, sest 

füüsilisi tegevusvahendeid ei ole olnud võimalik järjepidevalt uuendada ja ei saa pakkuda tegevusala 

olemasolevaid erinevaid võimalusi ning huvitegevuse juhendajate tunnitasu on üldhariduskooli 

õpetajate keskmisest tasust 30-50% madalam. Huvitegevuses osalemise võimalused on piiratud 

juhendajate ja vahendite vähesuse tõttu, vallakeskusest ja alevikest kaugemal elavate noorte puhul 

ka transpordivõimalustega. Tegevusvahendite ja transpordi kulud huvitegevuses osalemiseks ning 

konkurssidel, võistlustel, esinemistel jms väljundites osalemiseks ei ole paljudele osalejatele 

jõukohased. Valla eelarve ja lastevanemate vahenditest ei piisa tegevusvahendite järjepidevaks 

uuendamiseks ning juhendajate kulude, sh transpordikulude piisavaks katmiseks. 

Tegevused: 

 osalejate täiendava transpordi korraldamine treeningutele, ringidesse, võistlustele, 

esinemistele, laagritesse; 

 tegevustes osalustasude vähendamine, võistluste-laagrite osalustasude täiendav tasumine; 

 olemasolevate vahendite uuendamine; 

 erivajadustega noorte suurem kaasamine. 

Tulemused: 

 on kasvanud huvitegevus osalejate rahulolu osalemisvõimalustega ja vahenditega; 

 on uuendatud vähemalt poolte tegutsevate huviringide vahendeid; 

 transpordivõimalused Simuna ja Kiltsi piirkonnast Väike-Maarjasse on paranenud; 

 erivajadustega noortele on loodud paremad võimalused huvitegevuses osaleda; 

 madala sissetulekuga perede lapsed on rohkem kaasatud huvitegevusse; 

 huvitegevuses mitteosalevate noorte arv on kahanenud kolmandiku võrra. 

 

Kitsaskoht 2: Uued ja uuenduslikud võimalused. Kaasaegsete huvialade ja uuenduslike 

metoodikate rakendamine huvitegevuses on vähene. 
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Tegevused: 

 uute huvitegevuste käivitamine; 

 huviringide tegevusvõimaluste kaasajastamine; 

 uuenduslike metoodikate kasutusele võtmine olemasolevates ja uutes huviringides. 

Tulemused: 
 vähemalt 10 täiendavat huvitegevust (nt automudelispordiring ja meediaring Väike-

Maarjas, tehnikaring Simunas, džuudo Kiltsis), 

 huvitegevuse tegevusvõimalusi on kaasajastatud (nt Simuna robootikaringi inventari 

uuendamine)  

 

Kitsaskoht 3: Koolitus. Huvitegevuse juhendajate järjepideva täiendkoolituse ning uute 

juhendajate väljaõppe võimalused on piiratud. 

 

Tegevused 

 juhendajate alg- ja täiendkoolitustel osalemise kulude täiendav katmine (sh erivajadustega 

noorte tegevusjuhendajate koolitus). 

 

Tulemused: 

 juhendajad on läbinud alg- ja täiendkoolitusi vähemalt 50 koolituspäeva ulatuses; 

 huvitegevuse pakkumises osaleb vähemalt kolm uut juhendajat; 

 tegevusjuhendajad korraldavad koostöös erivajadustega noorte ja peredega neile sobivat 

huvitegevust. 

 

Kõik tegevused kitsaskohtade lahendamiseks toimuvad kogu tegevuskava perioodil.  

2017. ja 2018. aasta septembris korraldatakse küsitlus, et selgitada välja huvitegevuses 

mitteosalejad. 2017. ja 2018. aasta oktoobris korraldatakse tagasiside saamiseks huvitegevuses 

osalejate rahulolu küsitlus. 

 

Aruanne perioodi 01.09.2017 -31.12.2018 kohta koostatakse 15. jaanuariks 2019. aastaks. 

Aruandes analüüsitakse rahulolu küsitluse tulemusi, osalusvõimaluste ja osalejate arvu muutumist 

tegevuskava perioodil. 

 

4. Eelarve 

Eelarve (Tabel 1) sisaldab huvihariduse tegevuskava konkreetsete tegevuste ja vajalike vahendite 

eelarveridade (inventar, läbiviimise kulud) kokkuvõtet, mis on saadud analüüsides tagasisidet 

Väike-Maarja vallas tegutsevate huvitegevuse juhendajatelt, allasutustelt juhtidelt 

Eelarve kokkuvõttes on esimese ja teise kitsaskoha lahendamiseks 10 000 euro suurune fond, millest 

saavad taotleda toetusi huvitegevuses osalejatele hetkel kaardistamata ja täiendavalt tekkivate 

vajaduste katmiseks lapsevanemad, juhendajad või noored (alates 18. eluaastast) ise. 

 

Tabel 1. 

 

 2017 2018 eelarve 

Kitsaskoht 1: Osalemisvõimalused 23200 58800 82000 

sh    osalustasud 3800 9400 13200 

transport 6600 16200 22800 

fond 2600 7400 10000 

vahendid (inventar, läbiviimise kulud) 10200 25800 36000 
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Kitsaskoht 2: Uued ja uuenduslikud võimalused 32000 79000 111000 

sh    personalikulud 6000 15100 21100 

transpordikulud 1200 3000 4200 

fond 2600 7400 10000 

vahendid (inventar, läbiviimise kulud) 22200 53500 75700 

Kitsaskoht 3: Koolitus 2583 6417 9000 

KOKKU 57783 144217 202000 

 


