
 

Lisa Rakvere linnavolikogu 22.12.2021. a määrus nr 27 

1. Rakvere linna 7.- 19. aastaste noorte arv 1. oktoobri seisuga oli 2198, kellest 1105 olid poisid ja 1093 olid tüdrukud.

2. Huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu 1. oktoobri seisuga oli 2025, millele lisanduvad koolide huviringides osalejad.

3. Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi 1. oktoobri seisuga oli kokku 168

Jrk.n

r.
Eesmärk

Kitsaskoha kirjeldus huvihariduse ja 

huvitegevuse kättesaadavuses ja 

mitmekesisuses

Tegevused kitsaskohtade lahendamiseks
Täiendavate 

võimaluste arv 

Planeeritav eelarve 

(üks aasta)

1

Noored osalevad huvipakkuvas, 

kaasaegses ja arendavas 

huvihariduses ja -tegevuses

HH ja HT teenused on kallid, valdkondade 

valik ei kata kõigi noorte 

huve.Huvitegevuse võimalus ei ole kõigile 

noortele kättesaadavad

Täiendavat toetust kasutatakse huvitegevuse ja -

hariduse  võimaluste mitmekesistamiseks ja 

arendamiseks. Toetatakse- organisatsioone ja 

asutusi, kes pakuvad noortele uusi või täiendavaid 

võimalusi (sealhulgas arvestatakse erivajadusega ja 

lasterikaste perede noortege); noorte ja juhendajate 

arendamist läbi juhendajate koolitustel osalemise ja 

noorte laagrites, võistlustel, konkurssidel osalemise. 

Linnavalitsus kehtestab HT ja HH   täiendava toetuse 

saamiseks tingimused ja korra. 

4 60 176 €

2
Noor saab tegeleda talle 

huvipakkuva tegevusega

Noored, kes tegelevad väljaspool Rakvere 

linna huvitegevuses (mida linnas ei pakuta 

või organisatsioonid, kes pakuvad linna 

noortele tegevust väljaspool linna ), ei saa 

linna toetust

Rakvere linna noorte toetamine väljaspool Rakvere 

linna HH ja HT, mida linnas ei pakuta. Pakkuda 

noortele võimalust tegeleda neile huvipakkuva 

tegevusega. Toetada huvitegevuse/ huvihariduse 

kättesaadavust/osalemist väljaspool Rakvere linna. 

Linnavalitsus kehtestab täiendava toetuse saamiseks 

tingimused ja korra.

1 4 000 €

3

Huviharidus ja huvitegevus on 

kättesaadav ka vähemate 

võimalustega noortele

Vähekindlustatud perede lastel on 

raskendatud huvihariduses/huvitegevuses 

osalemine.

Suurendatakse eelarves huvitegevuse toetuse 

summat, millest on võimalik lapsevanematel taotleda 

toetust huvikooli õppemaksu maksmiseks, et kõigil 

noortel oleks võimalus tegeleda oma huvidega

1 6 000 €

4 Info võimaluste kohta on kättesaadav

Puudub ülevaade kogu linnas toimuvast 

huvitegevusest ja huvihariduset 

võimalustest ja osalejatest.

Infokeskkonna loomine ja  täiendamine. 

Olemasolevate võimaluste tutvustamine. Anda 

ülevaade kogu linnas pakutava huvihariduse ja 

huvitegevuse võimalustest. Tutvustada toetuste 

saamise võimalusi ja saada tagasisidet täiendavate 

võimaluste loomise/toetamise vajaduse osas.

2 5000

Piirkonna visioon: Noorte huvid on linna huvi


