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1

Noortel on 

huvialaringide 

osas 

valikuvõimalus

 Audru Huvikooli 

muusikaerialadele õppima 

soovijate noorte hulk on 

kordades suurem, kui 

huvikool vastu suudab võtta, 

kuna eelarvelised vahendid 

ei võimalda.

Audru vald Audru Huvikooli tunniplaani 

lisandub klaverieriala, viiuli 

eriala, flöödi eriala, akordioni 

eriala ning ansmabli/bändi tund.

Kohapeal on olemas vastava 

kvalifikatsiooniga õpetajad, samuti 

hakkab osa õpetajaid käima Pärnu 

Muusikakoolist. Kõikidel erialadel 

toimuvad tunnid 10h nädalas. 

Lisaks on vaja soetada digiklaver, 

kitarr, võimendi ja helipult. Tunnid 

arendavad noorte musikaalsust ja 

muusikainstrumentide mängimise 

oskust.

7-19a. Audru Kool, Jõõpre Kool, Lindi Kool, Pärnu Muusikakool 1 sept.17 dets.18 €38 640 Personalikulu 24256, 

muusikainstrumentide ja 

tehnika ost 14384

€14 910 €23 730

HH/HT täiendav toetus

2

Noortel on 

huvialaringide 

osas 

valikuvõimalus 

olenemata soost

Noorsootöö välishindamise 

käigus selgus, et piirkonnas 

napib huvitegevust, mis 

huvitaks eelkõige noormehi.

Audru vald Jõõpre Koolis ja Audru Koolis 

hakkavad toimuma maleringid.

Kohapeal on olemas juhendaja, kes 

hakkab juhendama mõlemas koolis. 

Ringid hakkavad toimuma 1x 

nädalas ühes ja 1x nädalas teises 

koolis korraga 4h. Tuleb soetada 5 

komplekti malendeid. Ringid 

arendavad noorte mõtlemisvõimet.

7-16a. Audru Kool, Jõõpre Kool 1 okt.17 dets.18 €4 792 Personalikulu 4642, 

vahendite ost 150

€1 558 €3 234

HH/HT täiendav toetus

3

Noortel on 

huvialaringide 

osas 

valikuvõimalus 

olenemata soost

Noorsootöö välishindamise 

käigus selgus, et piirkonnas 

napib huvitegevust, mis 

huvitaks eelkõige noormehi.

Audru vald Audru ja Jõõpre Koolis 

hakkavad toimuma 

jalgpallitrennid.

Pärnust hakkab käima noorte 

jalgpalliklubi, mille treenerid 

hakkavad läbi viima Audru Koolis 2x 

nädalas jalgpallitrenne. Jõõpre 

Kooli noored tuuakse tellitava 

transpordiga iga kord trenni 

Jõõprest Audrusse  ja peale trenni 

tagasi. Lindi Koolis hakkavad 

trennid toimuma 4t nädalas. Huvi 

on trenni vastu suur ning see 

arendab noorte füüsilist võimekust.

7-16a. Audru Kool, Jõõpre Kool 1 okt.17 dets.18 €7 146 Treeningute tasu 3660, 

tarvikud 600, transport 

2886

€1 720 €5 426

HH/HT täiendav toetus

4

Noortel on 

huvialaringide 

osas 

valikuvõimalus

Audru vallas on vähe LTT 

valdkonna huvitegevusi.

Audru vald Kohapeal on olemad 

juhendajad, kes hakkavad läbi 

viima robootikaringe nii Lindi, 

Jõõpre ja Audru Koolis kui ka 

õhtuti Audru Noortekeskuses.

Robootikaringid hakkavad toimuma 

1x nädalas Lindi Koolis, 1x nädalas 

Audru Koolis, 1x nädalas Audru 

Noortekeskuses ja 1x nädalas 

Jõõpre Koolis, korraga 4h. 

Tegevuseks soetatakse 10 

komplekti roboteid,  makstakse 

juhendajale tasu ning 

kompenseeritakse 

transpordikulusid.  Tunnid 

arendavad noorte tehnoliigilist 

mõtlemist ning arendamisvõimet.

7-16a. Audru Kool, Lindi Kool, Jõõpre Kool, Audru Noortekeskus 1 sept.17 dets.18 €15 843 Personalikulu 8527, 

vahendid 7316

€8 816 €7 027

HH/HT täiendav toetus, ESF 3000€

5

Noortel on 

huvialaringide 

osas 

valikuvõimalus

Audru vallas on vähe LTT 

valdkonna huvitegevusi.

Audru vald Jõõpre ja Lindi Koolis hakatakse 

läbi viima loodusteaduste ringe, 

mis hõlmab erinevaid teemasid 

nii merebioloogiast, 

astronoomiast, metsandusest 

jne. Juhendajad on kohapeal 

olemas.

Tunnid hakkavad toimuma 2x 

nädalas Jõõpre Koolis ja 1x nädalas 

Lindi koolis, korraga 2h. Tunnid 

arendavad noorte üldteadmisi ja 

loodusalaseid oskusi.

7-12a. Jõõpre Kool, Lindi Kool 1 sept.17 dets.18 €7 217 Personalikulu 3770, 

vahendid 3447 

€1 056 €6 161

HH/HT täiendav toetus

6

Noortel on 

huvialaringide 

osas 

valikuvõimalus

Noorsootöö välishindamise 

käigus selgus, et piirkonnas 

napib noormeestele 

mõeldud huvitegevust.

Audru vald  Jõõpre Koolis hakkavad 

toimuma puutööringid, mida 

hakkavad juhendama kohalikud 

puutöömeistrid.

Puutööringid hakkavad toimuma  3h 

nädalas Jõõpre Koolis. Vahendid ja 

tööriistad on olemas. Puutöö 

arendab noorte puutööoskust ja 

loovust.

7-16a. Jõõpre Kool 1 sept.17 dets.18 €2 774 Personalikulu 2774 €1 232 €1 542

HH/HT täiendav toetus

7

Noortel on 

huvialaringide 

osas 

valikuvõimalus

Tänu väga tugevale 

tantsupeo liikumisele Eestis, 

on rahvatants noorte seas 

väga populaarne, kuid 

kohapeal napib 

professionaalseid 

rahvatantsujuhte, et kõik 

soovijad saaksid tundidest 

osa võtta.

Audru vald Pärnu linnast hakkab käima 

juhendaja, kes hakkab Audru 

Koolis andma 

rahvatantsutunde.

Rahvatantsutunnid hakkavad 

toimuma kahes vanuseastmes 2x 

nädalas, korraga 2h. 

Rahvatantsutund arendab noorte 

füüsilist vormi ning propageerib 

meie rahvapärimust noorte seas.

7-14a. Audru Kool 1 sept.17 dets.18 €2 646 Personalikulu 2246, 

vahendid 400

€704 €1 942

HH/HT täiendav toetus

Huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017-31.12.2018
Omavalitsus(ed):  Audru vald

Piirkonna visioon:  Igale Audru valla noorele on noorsootöös kättesaadavad mitmekülgsed isiksuse arengu võimalused.
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8

Tänu väga tugevale 

tantsupeo liikumisele Eestis, 

on rahvatants noorte seas 

väga populaarne, kuid 

kohapeal napib 

professionaalseid 

rahvatantsujuhte, et kõik 

soovijad saaksid tundidest 

osa võtta.

Audru vald Audrus ei ole aastaid olnud 

noorte segarahvatantsurühma, 

kuna pole gümnaasiumi.

Trennid toiuvad 8 tundi nädalas, 

neist 4 tundi koos ja 4 tundi eraldi 

treeningutena (poisid ja tüdrukud). 

Ühed tegutsevad Aruväljal, teised 

Jõõpres, 1x nädalas sõidetakse 

ühistreeningutele. Rahvatantsu 

tund arendab noorte füüsilist vormi 

ning propageerib meie 

rahvapärimust noorte seas.

7-16a. Audru Kool, Jõõpre Kool, Audru osavallas elavad noored 1 sept.18 dets.18 €6 800 Personalikulu 2400, 

transpordikulu 400, 

rahvariiete soetamiskulu 

4000

€0 €6 800

HH/HT täiendav toetus

9

Audru vallas on ainsaks 

tantsustiiliks, mida noored 

(isegi mitte kõik huvilised) 

saavad õppida, on 

rahvatants. Ei ole kohapeal 

professionaalseid 

juhendajaid, kes teisi 

tantsustiile valdaks.

Audru vald Pärnu linnast hakkab juhendaja 

käima Audrus hip-hop ja vouge 

tantsustiile.

Tantsutunnid hakkavad toimuma 2x 

nädalas hip-hop ja 2x nädalas 

vouge. Tunnid hakkavad toimuma 

Audru Noortekeskuses. Tunnid 

arendavad noorte füüsilist 

võimeksut ning loovust.

7-19a. Audru Kool, Jõõpre Kool, Lindi Kool, Audru Noortekeskus 2 sept.17 dets.18 €14 440 Teenuse ost  14440 €5 440 €9 000

HH/HT täiendav toetus

10

Noortel on 

võimalik 

huvitegevusega 

tegeleda ka peale 

koolimaja 

sulgemist.

Noorsootöö välishindamise 

käigus ilmnes, et piirkonnas 

on enamus huvialategevusi 

koolipõhine. Peale kella 

15.00 on noorte 

valikuvõimalus huvialadega 

tegelemiseks pea olematu.

Audru vald Noorsootöötaja hakkab läbi 

viima silmaringi ja 

mitmekülgseid teadmisi 

arendavate loovmängude  

Audru Noortekeskuses, Lindi 

Koolis ning Aruvälja 

Külakeskuses.

Loovmängude klubi hakkab 

toimuma igal tööpäeval 2 tundi 

Audru Noortekeskuses, 3 korda 

nädalas 3 tundi Lindi Koolis ja 3 

korda nädalas 2 tundi Aruvälja 

Külakeskuses.  Loovmängud 

arendavad loovust, füüsilist 

võimekust, laiendavad silmaringi ja 

mitmekülgseid teadmisi. Klubi on 

mõeldud nendele noortele, kes ei 

taha või ei saa tegeleda mingi 

konkreetse huvategevusega vaid 

soovivad vaheldusrikkust ja 

mitmekülgset tegevust.

7-19a Lindi Kool, Audru Kool, Jõõpre Kool, Aruvälja 1 sept.17 dets.18 €19 860 Personalikulu 15802,  

vahendid 4058

€2 000 €17 860

HH/HT täiendav toetus, 

11

Noortel on 

võimalik 

huvitegevusega 

tegeleda ka peale 

koolimaja 

sulgemist

Noorsootöö välishindamise 

käigus ilmnes, et piirkonnas 

on enamus huvialategevusi 

koolipõhine. Peale kella 

15.00 on noorte 

valikuvõimalus huvialadega 

tegelemiseks pea olematu.

Audru vald Kohalikud kokad hakkavad läbi 

viima kokanduse ringe Jõõpre, 

Audru, Lindi Koolis, Audru 

Noortekeskuses ning 

Lavassaare külakeskuses.

Kõikides on olemas köögid, kuid 

vahendid vajavad uuendamist ja 

täiendamist, kuna kokanduste 

ringide eesmärgiks on ka noorte 

ettevõtliikuse arendamine, kus nad 

saavad vallas toimuvatel erinevatel 

üritustel ka kohvikupraktikat. 

Vahenditest on vaja pliit-ahju, 

külmkappi, mikserit, blenderit, 

vahvlimasinat, kohviaparaati, potte-

panne. 

12-16a. Audru Kool, Jõõpre Kool, Lindi Kool, Audru Noortekeskus, Lavassaare külakeskus 1 sept.17 dets.18 €12 044 Personalikulu 6386,  

teenuse ost 3358, 

vahendid 2300  

€1 904 €10 140

HH/HT täiendav toetus,  ESF 1300€

12

Noortel on 

huvialaringide 

osas 

valikuvõimalus

Piirkonnas on väga vähe 

kunstiga tegelevaid 

huvialaringe.

Audru vald Audru Huvikoolis, Audru 

Kultuurikeskuses, Lindi 

savikojas ja Lavassaare 

rahvamajas hakatakse läbi 

viima keraamika- ja kunstiringi. 

Juhendaja on kohapeal olemas.

Keraamikaringid hakkavad toimuma 

1x nädalas 2h järjest ning kunstiring 

samuti 1x nädalas korraga 2h 

järjest. Mõlemad ringid arendavad 

noorte kunstimeelt ja käsitööoskust. 

7-16a. Audru Kool 2 sept.17 dets.18 €15 023 Personalikulu ja teenuse 

ost 8523, vahendid 6500

€3 704 €11 319

HH/HT täiendav toetus

13

Noortel on 

huvialaringide 

osas 

valikuvõimalus

Piirkonnas tegutsevad väga 

kõrge tasemega teatri- ja 

etlusringide juhendajad, 

kuid huvilised ei pääse 

löögile, kuna eelarvelised 

vahendid ei võimalda nii 

palju ringe teha, et kõik 

huvilised saaksid osaleda.

Audru vald Jõõpre Koolis hakatakse läbi 

viima etlusringi ning Lindi Koolis 

näiteringi. Juhendajad on 

kohapeal olemas.

Jõõpre Koolis hakkavad etlusringid 

toimuma 2x nädalas korraga 2 tundi 

ning Lindi Koolis näitering 2x 

nädalas 2 tundi. Mõlemad ringid 

arendavad eelkõige noorte 

väljendusoskust.

7-16a. Audru Kool, Lindi Kool 2 sept.17 dets.18 €4 492 Personalikulu 4492 €1 408 €3 084

HH/HT täiendav toetus

14

Noortel on 

võimalik tegeleda 

huvialadega ka 

suvel

Suvel enamus huviaringe ei 

tegutse, kuid võimalus on 

rajada kohti, mida saaks 

rakendada just suvisel ajal 

õues.

Audru vald Audru, Jõõpre ja Lindi Kooli 

juurde on plaanis rajada 

välijõusaalid ning Lindi ja Audru 

Kooli juurde ka Discgolfi 

mängurada, mida noored 

saavad kasutada ka koolivälisel 

ajal ning kus hakkavad 

regulaarselt toimuma trennid 

treenerite juhendamisel. 

Juhendajad on kohapeal 

olemas.

Trenne hakkavad läbi viima 

kohalikud kehalise kasvatuse 

õpetajad. Vastavalt ilmaoludele on 

plaanis läbi viia Audru Koolis ja 

Lindi Koolis 1x nädalas välijõusaali 

ringteerningut ning 1x nädalas 

Discgolfi trenni, korraga 2h. 

Vahendeid saavad kasutada oma 

treeningute läbiviimiseks ka teised 

ringid.  Trennid arendavad noorte 

füüsilist võimekust.

7-19a. Audru Kool, Lindi Kool, Jõõpre Kool 2 märts.18 okt.18 €19 215 Personalikulu 1370, 

vahendite kulu 17845

€0 €19 215

HH/HT täiendav toetus



15

Noortel on 

võimalik tegeleda 

huvialadega ka 

suvel

Suvel enamus huviaringe ei 

tegutse, kuid Audrus on 

mitmeid kohti, mida saaks 

rakendada just suvel. 

Audru vald Audru Spordihoone juures on 

tenniseväljak, kus on plaanis 

läbi viia hooajaliselt 

tennisetrenne. Hooajaväliselt 

toimuvad trennid  Lavassaare 

Rahvamajas.

Tennisetrennid hakkavad toimuma 

vastavalt hooajale 2x nädalas, 

korraga 2 tundi ning kahes 

vanuseastmes. Lavassaares 

toimuvad trennid 4 tundi 

nädalas.Kohapeal on olemas 

treener. Tennisetrenn arendab 

noore füüsilist võimekust ja 

koordinatsiooni. Vahenditest 

soetatakse 2 komplekti 

tennisereketeid ja palle.

7-19a. Audru Kool, Jõõpre Kool, Lindi Kool, Audru Noortekeskus, Lavassaare Rahvamaja 1 märts.18 dets.18 €3 507 Personalikulu 1907, 

vahendid 1600

€0 €3 507

HH/HT täiendav toetus

16

Noored saavad 

tegeleda 

huvialadega 

olenemata sellest, 

kus piidkonnas ta 

elab.

Audru vald on oma 

territooriumilt väga suur, 

mistõttu on piirkonna peale 

tekkinud 6 keskust, mida 

tähistab, kas mõne 

rahvamaja või külakeskuse 

olemasolu. Kahjuks ei ole 

igas keskuses noorte jaoks 

piisavalt tegevust.

Audru vald Huvitegevuse ja huvihariduse 

fondi loomine piirkonna 

keskustele noorte elu HH ja HT 

mitmekesistamiseks.

Kohapealsed keskused (külaseltsid) 

selgitavad välja oma piirkonna 

noorte vajadused ja saavad 

tegevuste läbiviimiseks taotleda 

juhendajate töötasu ja vahendite 

kulu sellest fondist.

7-19a. Aruvälja Külakeskus, Lindi Rahvamaja, Jõõpre Klubi, Lavassaare Rahvamaja, Eassalu 

Külakeskus, Sanga Seltsimaja

6 okt.17 dets.18 €10 586 Personalikulu 36960 €10 586 €0

HH/HT täiendav toetus

17

Noortel on 

huvialaringide 

osas 

valikuvõimalus

Audru vallas on vähe LTT 

valdkonna huvitegevusi.

Audru vald Kohalik fotograaf hakkab läbi 

viima fotograafiaringi.

Fotoring hakkab toimuma Audru 

Koolis 1x nädalas. Tunnis õpitaks 

fotografeerimist ning fotode 

töötlemist. Tund arendab noore 

kunstimeelt ja tehnoloogilisi 

teadmisi ja oskusi fotograafia 

valdkonnas.

12-16a. Audru Kool, Jõõpre Kool 1 jaan.18 dets.18 €2 210 Teenuse ostmine 1440, 

vahendid (fotoaparaat) 

770

€0 €2 210

HH/HT täiendav toetus

18

Noortel on 

huvialaringide 

osas 

valikuvõimalus

Piirkonnas on vähe 

regulaarse mõõduka 

füüsilise koormusega 

noortetreeninguid

Audru vald Lindi Koolis hakkavad toimuma 

showtantsu tunnid.

Kohalik liikumisõpetaja hakkab Lindi 

Koolis läbi viima 2x nädalas 

showtantsutundi. Tants arendab 

noorte füüsilist võimekust.

12-19a. Lindi Kool 1 sept.17 dets.18 €704 Personalikulu  2288 €704 €0

HH/HT täiendav toetus

19

Huviharidus ja 

huvitegevus on 

kättesaadav 

kõikidele piirkonna 

noortele

Piirkond on väga suur ja 

seetõttu jääb tihti HH ja HT-

ga tegelemine selle taha, et 

noorel ei ole transporti, et 

kohale minna.

Audru vald Transpordikompensatsiooni 

fondi loomine annab võimaluse 

kõikidel huvilistel tegeleda 

omale meelepärase HH ja HT-

ga. 

Fondist saavad taotleda raha 

transpordiks koolid ja 

noorteorganistasioonid noorte 

sõitudeks, mis otseselt puudutavad 

HH-ga ja HT-ga tegelemist. 

7-16a. Audru Kool, Audru Huvikool, Jõõpre Kool, Lindi Kool, Audru Noortekeskus, külaseltsid 1 jaan.18 dets.18 €538 Transpordikulu €280 €258

HH/HT täiendav toetus

€188 477 €56 022 €132 455

€4 300 ESF (robootika) €3 000

ESF (kokandus) €400 €900
€184 177 €52 622 €131 555




