
Kava periood 01.01.2021-31.12.2021
Noorte arv vanus 7-19 2428
Unikaalsete noorte arv (7-19), kes juba osalevad 

huvihariduses ja -tegevuses (eelneva aasta 1. 

oktoobri seisuga)

2262

Võimaluste arv 196
Huvihariduse ja -tegevuse toetuse prognoositav 

summa

60 203 €

Eelmise perioodi toetuse jääk 32 512 €
Kohaliku omavalitsuse huvihariduse ja -tegevuse 

eelarve perioodi kohta ilma täiendava toetuseta

2 200 968 €

Elluviidavate tegevuste arv 5

TEGEVUS LAHENDAMIST VAJAV KITSASKOHT

Tegevuse 

elluviimisega 

seotud 

tööjõukulud

Tegevuse 

elluviimis

ega 

seotud 

transpordi

kulud

Tegevuse 

elluviimisega 

seotud 

vahendite 

soetamise 

kulud

Tegevuse 

elluviimisega 

seotud muud 

kulud

Tegevuse 

elluviimiseks 

kuluv summa

Tegevuste 

kategooria Kitsaskoha kategooria

Võimaluse 

määratlus Huviala valdkond Teenusepakkujad

Uute võimaluste loomine ja olemasolevate 

võimaluste arendamine HEV noortele

Viljandi linnas on endiselt vähesel määral 
huviringe, mis oleks loodud spetsiaalselt HEV 
noortele. Kuigi enamus HEV noori saaks 
hakkama tavarühmas (juhul kui õpetajal on 
vastav ettevalmistus), vajavad osa HEV noori 
väiksemat gruppi või muud erituge / eritegevust 
/ metoodikat. Kuna HEV noorte hulk on 
kasvavas trendis siis vajab see valdkond 
jätkuvat  järjepidevat arendamist.

4000 2000 5000 6000 17 000 € Uute võimaluste 
loomine 

huvihariduses ja -
tegevuses

Võimaluste 
vähesus/ühekülgsus 
piirkonnas, Piiratud 

ligipääs

Uus võimalus Muusika, Kunst, 
Sport, LTT

Viljandi Kaare kool, muud 

linnas tegutsevad 

organisatsioonid

Uute ringide loomine  ja olemasolevate 

võimaluste laiendamine LTT valdkonnas

LTT valdkonnas on Viljandis endiselt mitu 
korda vähem võimalusi osalemiseks, kui teistes 
valdkondades (kaunid kunstid ja 
sport).Seepärast vajab valdkond jätkuvalt 
järjepidevat arendamist.

6000 5000 30000 5000 46 000 € Uute võimaluste 
loomine 

huvihariduses ja -
tegevuses

Võimaluste 
vähesus/ühekülgsus 

piirkonnas

Uus võimalus LTT Viljandi Huvikool, muud 
linnas tegutsevad 
organisatsioonid

Teadlikkuse tõstmine võimalustest Küsitluste tulemusena unistavad noored 
endiselt huvialadest, mis on Viljandis juba 
olemas. See annab tunnistust ebapiisavast 
teadlikkusest nii noorte, lapsevanemate kui ka 
noorsootöötajate/huvijuhtide seas. Samuti on 
vajalik uute loodud võimaluste kohta info 
levitamine.

1000 500 2000 6500 10 000 € Info edastamine Info puudumine Täiendatud 
võimalus

Üldkultuur, 
Muusika, Kunst, 

Sport, Tants 
LTT

Viljandi Avatud Noortetuba, 
muud linnas tegutsevad 

organisatsioonid

Juhendajate kompetentsi tõstmine Noortega tegelevate juhendajate ja õpetajate  
järelkasv on muutunud aina kasinamaks. 
Samuti on soov muuta olemasolevaid võimalusi 
ja tegelusi innovatiivsemaks ja arendada 
pakutavate tegeluste taset, et noored jätkuvalt 
sooviksid osaleda.

1000 500 500 4000 6 000 € Uute meetodite 
juurutamine

Noorsootöötajate 
oskuste tase

Täiendavad 
võimalused

Üldkultuur, 
Muusika, Kunst, 

Sport, Tants 
LTT

Kõik linnas tegutsevad 
organisatsioonid, kes 

soovivad oma juhendajaod 
koolitada. Koolitusfirmad.

Laagrites osalemise võimaluste 

suurendamine

Peale pikka distantsõppe perioodi, kus lapsed 
on veetnud suure osa oma ajast arvutite taga, 
on suvised ja sügisesed aktiivsed 
(õue)tegevused väga vajalikud. 

1000 1000 1000 7000 10 000 € Võimaluste 
mitmekesistamine 
ja kättesaadavuse 

suurendamine

Madal võimekus 
laagrite osalustasude 

maksmisel

Täiendavad 
võimalused

Üldkultuur, 
Muusika, Kunst, 

Sport, Tants 
LTT

Kõik linnas tegutsevad 
organisatsioonid

Uute võimaluste loomine ja olemasolevate 

võimaluste laiendamine riskigrupi noortele.

Riskigrupi noored vaja tihti (vähemalt 
alustuseks) teistsugust teadlikku lähenemist 
ning väiksemat gruppi tegevuste läbiviimisel.

1000 500 2000 715 3 715 € Uute võimaluste 
loomine 

huvihariduses ja -
tegevuses

Võimaluste 
vähesus/ühekülgsus 

piirkonnas

Uus võimalus Üldkultuur, 
Muusika, Kunst, 

Sport, Tants 
LTT

Viljandi Avatud Noortetuba, 
muud linnas tegutsevad 

organisatsioonid

KOKKU 92 715 €

Tegevus Summa

Tegevused HEV noortele 17000

Tegevused LTT valdkonnas 46000 (oli 50000)

Teadlikkuse tõstmine 10000

Juhendajate kompetentsi tõstmine 6000 (oli 12000)

Laagrites osalemise võimaluste suurendamine 10000

Tegevused riskigrupi noortele 3715

KOKKU 92715

VILJANDI LINNAVALITSUS HUVIHARIDUSE JA -TEGEVUSE KAVA


