
Kava periood 15.01.2023 - 31.12.2023

Noorte arv vanus 7-19 2491

Unikaalsete noorte arv (7-19), kes juba 

osalevad huvihariduses ja -tegevuses (eelneva 

aasta 1. oktoobri seisuga)

1780

Võimaluste arv 188

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse 

prognoositav summa
56 932 €

Eelmise perioodi toetuse jääk 18 395 €

Kohaliku omavalitsuse huvihariduse ja -

tegevuse eelarve perioodi kohta ilma 

täiendava toetuseta

2 515 473 €

Elluviidavate tegevuste arv 7

TEGEVUS LAHENDAMIST VAJAV KITSASKOHT

Tegevuse 

elluviimisega 

seotud 

tööjõukulud

Tegevuse 

elluviimise

ga seotud 

transpordi

kulud

Tegevuse 

elluviimisega 

seotud 

vahendite 

soetamise 

kulud

Tegevuse 

elluviimisega 

seotud muud 

kulud

Tegevuse 

elluviimiseks 

kuluv summa Huviala valdkond

1. Loodud võimaluste jätkamine ja 

hoidmine HEV noortele

Kuigi HEV noortele suunatud huvihariduse ja -

tegevuse osalusvõimalused on kasvanud, on 

neid endiselt märgatavalt vähem, kui mitte HEV 

noortele pakutavaid võimalusi. Enamus HEV 

noori saaks hakkama tavarühmas (juhul kui 

õpetajal on vastav ettevalmistus), kuid osa neist 

vajab väiksemat gruppi või muud erituge / 

eritegevust / metoodikat. Kuna HEV noorte hulk 

koolides on kasvavas trendis, peame vähenenud 

toetuse tingimustes eelmiste aastatega loodud 

võimaluste jätkamise toetamist kõige 

olulisemaks, et HEV noortel oleks võimalus 

huviharidusest ja -tegevusest osa saada.

10000 1000 5000 1000 17 000 € Kultuur, sport, 

LTT, 

valdkondade 

ülesed
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2. Loodud võimaluste jätkamine ja 

hoidmine LTT valdkonnas

LTT valdkonnas on Viljandis endiselt mitu korda 

vähem võimalusi osalemiseks, kui teistes 

valdkondades (kaunid kunstid ja sport). 

Seepärast vajab valdkond jätkuvalt järjepidevat 

toetamist. Sarnaselt HEV noortele suunatud 

tegevustega, vajab valdkond vähenenud toetuse 

tingimustes eelkõige loodud võimaluste hoidmist, 

et noortel oleks enda valitud ringis võimalik 

jätkata.

5000 1000 15000 2000 23 000 € LTT, 

valdkondade 

ülesed

3. Teadlikkuse tõstmine võimalustest Viljandi linnas pakutavatest huvhariduse- ja 

tegevuse võimalustest peab jätkuvalt kogukonda 

teavitama, et teadlikkus kasvaks. Pidevalt 

kasvab peale uus põlvkond lapsi ja nendega 

koos laspevanemaid, kes ei ole linnas olevatest 

võimalustest teadlikud. Samuti jõuab info iga 

inimeseni erinevaid kanaleid pidi ning siis, kui ta 

on selleks valmis - seega pidev võimalustest 

teavitamine on jätkuvalt vajalik.

3000 500 500 2000 6 000 € Kultuur, sport, 

LTT, 

valdkondade 

ülesed

4. 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 tegevuste taset, et noored jätkuvalt 

sooviksid osaleda.

3000 3 000 € Kultuur, sport, 

LTT, 

valdkondade 

ülesed

5. Loodud võimaluste jätkamine  ja 

hoidmine riskigrupi noortele.

Riskigrupi noored vajavad tihti teistsugust 

teadlikku lähenemist ning väiksemat gruppi 

tegevuste läbiviimisel, samuti neile tuttavat / 

turvalist keskkonda.Seepärast peame oluliseks, 

et Viljandi Avatud noortetoas alustatud 

tegevused saaksid kindlasti jätkuda, kuna 

nimetatud meeskond on saanud rinskigrupi 

noortega hea kontakti.

3000 600 700 1027 5 327 € Kultuur, sport, 

LTT, 

valdkondade 

ülesed



6. Laagrites osalemise võimaluste 

suurendamine

Viimastel aastatel kriisist kriisi liikumise tõttu on 

laste ja noorte viibimine ekraanide taga 

mitmekordistunud ning nad vajavad leevendavat 

meedet. Laste ja noorte laagrites osalemise 

toetamine suurendab nende võimalusi veeta 

kevadel - suvel - sügisel aega aktiivset 

(välitingimustes)ekraanivaba aega.Samuti on 

meede toetuseks lapsevanematele, kelle 

rahaline kitsikus on maailma majanduses oleva 

olukorra tõttu suurenenud.

15000 15 000 € Kultuur, sport, 

LTT, 

valdkondade 

ülesed

7. Kättesaadavuse suurendamine 

lasterikastele ja toimetulekuraskustes 

peredele

Viljandi linn on andnud ja annab huvihariduse 

õppetasu vabastust peredele, kus kasvab 3 ja 

rohkem last ning samuti toimetulekuraskustes 

peredele. Üks aasta on nüüd saadud vabastust 

küsida ka neile huviringidele, mida korraldavad 

ühingud, kes ei ole ennast huvikooliks 

registreerinud (huvitegevus), seega on tänu 

sellele lasterikaste ja toimetulekuraskustes 

perede lastele Viljandi linnas pakutavate 

võimaluste kättesaadavus suurenenud. Kuna 

nimetatud ühingud pakuvad enamuses 

huvitegevust valdkondades, mida huvikoolid ei 

paku, peame antud tegevusega jätkamist väga 

oluliseks.

6000 6 000 € Kultuur, sport, 

LTT, 

valdkondade 

ülesed

KOKKU 75 327 €

Tegevus Summa

1. Tegevused HEV noortele 17000

2. Tegevused LTT valdkonnas 23000

3. Teadlikkuse tõstmine 6000

4. Juhendajate kompetentsi tõstmine 3000

5. Tegevused riskigrupi noortele 5327

6. Laagrites osalemise võimaldamine 15000

7. Kättesaadavus huvitegevusele 6000

KOKKU 75327

Tegevuste korraldamise metoodika



1. Tegevused HEV noortele

2. Tegevused LTT valdkonnas

3. Teadlikkuse tõstmine

4. Juhendajate kompetentsi tõstmine

5. Tegevused riskigrupi noortele

6. Laagrites osalemise võimaldamine

7. Kättesaadavus huvitegevusele

Tegevus korraldatakse jooksvalt avatud toatlusvooruna. Toetust antakse ühele juhendajale ühele koolitusele kuni 200 eurot. Toetust saavad küsida 

munitsipaalhuvikoolid, erahuvikoolid ja huvitegevust pakkuvad eraühingud enda juhendajate koolitamiseks. Taotlusvooru avamisest antakse teada 

avaliku pressiteate, samuti otsekirjadena sihtgrupile. Toetuse saavad kõik, kes vastavad toetuse saamise tingimustele.

Tegevused planeerib ja korraldab Viljandi Avatud Noortetuba.

Tegevus korraldatakse jooksvalt avatud toatlusvooruna. Toetust antakse ühe lapse laagri eest kuni 50 eurot. Igale lapsele määratakse toetust üks 

kord. Toetust määratakse lastele, kes on Viljandi linna registreeritud. Toetust saavad küsida munitsipaalhuvikoolid, erahuvikoolid ja huvitegevust 

pakkuvad eraühingud enda laagrites osalevatele Viljandi linna lastele või ka otse lapsevanemad. Taotlusvooru avamisest antakse teada avaliku 

pressiteatega, samuti otsekirjadena koolidele, huvikoolidele, eraühingutele. Toetuse saavad kõik, kes vastavad toetuse saamise tingimustele.

Tegevust korradatakse Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 "Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse 

andmise kord" alusel.

Tegevus korraldatakse taotlusvoorudena, millest üks kuulutatakse välja kevadel ja teine sügisel.Taotlusvoorus on kõigil Viljandi linnas tegutsevatel 

koolidel, huvikoolidel (sh erakoolidel ja erahuvikoolidel) ja huvitegevust pakkuvatel eraühingutel  võrdne võimalus osaleda. Taotlusvooru avamisest 

antakse teada avaliku pressiteate, samuti otsekirjadena sihtgrupile. Toetuse saajad ning toetussummad otsustab laekunud taotluste alusel Haridus- ja 

kultuuriamet ning valdkonna abilinnapea. Toetuse prioriteet on toetada huviringide korraldamist (järjepidev kindla intervalliga tegevus). 2023. aasta 

priroteet on varasematel aastatel toetuse eest juba loodud huviringide jätkumine.

Tegevus korraldatakse taotlusvoorudena, millest üks kuulutatakse välja kevadel ja teine sügisel.Taotlusvoorus on kõigil Viljandi linnas tegutsevatel 

koolidel, huvikoolidel (sh erakoolidel ja erahuvikoolidel) ja huvitegevust pakkuvatel eraühingutel  võrdne võimalus osaleda. Taotlusvooru avamisest 

antakse teada avaliku pressiteate, samuti otsekirjadena sihtgrupile. Toetuse saajad ning toetussummad otsustab laekunud taotluste alusel Haridus- ja 

kultuuriamet ning valdkonna abilinnapea. Toetuse prioriteet on toetada huviringide korraldamist (järjepidev kindla intervalliga tegevus). 2023. aasta 

priroteet on varasematel aastatel toetuse eest juba loodud huviringide jätkumine.

Tegevused planeerib Haridus- ja kultuuriamet ning teeb tegevuste korraldamiseks otsepakkumised (Huvimässu korraldamiseks (era)huvikoolile).


