
Haljala Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 52  

„Haljala valla laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019-2021 kinnitamine“ Lisa 

Haljala valla laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuste kava 01.01.2019 – 31.12.2021 

Piirkonna visioon: Huviharidus ja huvitegevus on kvaliteetne ja mitmekesine ning kõigile soovijatele vanuses 7-19 kättesaadav. 

Huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arv 1. oktoobri 2018 seisuga: 259 

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalused 1. oktoobri 2018 seisuga: 77 

 

NR EESMÄRK KITSASKOHA KIRJELDUS TEGEVUS KITSASKOHA 

LAHENDAMISEKS 

SIHTGRUPP TÄIENDAVATE 

VÕIMALUSTE 

ARV 

EELARVE JA RAHASTUSALLIKAS 

1 Haljala vallas pakutakse mitmekesist 

erinevatele vanusegruppidele mõeldud 

laste ja noorte huvidele vastavat 

huvitegevust. 

Laste ja noorte ning lapsevanemate hulgas läbi 

viidud küsitlusest ilmnes, et üheks huvitegevuses 

mitteosalemise põhjuseks on sobiva eakohase 

huvitegevuse puudumine. Statistilistest andmetest 

nähtub, et 14-16-aastased osalevad huvitegevuses 

oluliselt vähem (alla 50%) kui 7-13-aastased 

(ligikaudu 75%).  

Uute huvitegevuse võimaluste loomine 

vastavalt laste ja noorte huvidele. 

Läbirääkimised võimalike ringijuhtide 

ja teenuste pakkujatega koolide ja 

noortetubade juures teenuse 

pakkumiseks. Vajadusel vahendite 

soetamine. Sotsiaalmajanduslikust 

olukorrast lähtuvalt individuaalsete 

lahenduste väljatöötamine. 

**huvitegevuste loetelu võib muutuda 

sõltuvalt noorte huvist 

7-19-aastased 4-8 (sõltuvalt laste ja 

noorte vanusest ning 

huviliste arvust) 

KOV eelarve ringijuhtide tegevuse tasustamisel ja ruumide 

kasutusse andmisel, HH/HT täiendav toetus vahendite 

soetamiseks ja teenuse eest tasumiseks. 

2019. aastal: 

1) Vahendite soetamine 5,000 

2) Töötasud ja tasud teenuse osutajale 26,000 

3) Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus 13,053 

2020. aastal: 

1) Vahendite soetamine 5,000 

2) Töötasud ja tasud teenuse osutajale 26,000 

3) Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus 13,053 

2021. aastal: 

1) Vahendite soetamine 5,000 

2) Töötasud ja tasud teenuse osutajale 26,000 

3) Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus 13,053 

HH/HT KOKKU: 132,159 

2 Haljala valla koolide bussiringid, koolide 

tunniplaanid ning nende juures 

tegutsevad huviringid arvestavad laste ja 

noorte huvitegevuse-alaste vajadustega.  

Küsitluse tulemused viitasid, et Haljala valla 

koolide tunniplaanid, huvitegevuste toimumise 

ajad ning bussiringide kellaajad ei klapi, mistõttu 

lastel ja noortel ei ole võimalik tegeleda 

huvitegevusega. 

Vaadatakse üle tunniplaanid, 

huvigruppidele mõeldud huvitegevuste 

kellaajad ning korrigeeritakse 

bussiringe. 

7-16-aastased 1 KOV eelarve 

(uued bussihanked) 

3 Haljala valla lastel, noortel ja nende 

vanematel on ülevaade vallas toimuvast 

huvitegevusest ning toetuse taotlemise 

võimalustest. 

Küsitluse vastustest nähtus, et nii lapsevanematel 

kui ka nende lastel puudus kohati ülevaade vallas 

toimuvast huvitegevusest. Sellele viitas asjaolu, et 

tehti ettepankuid huviringide loomiseks, mis juba 

nii Haljala kui ka Võsu koolis avatud olid. 

Antakse ülevaade Haljala vallas 

pakutavast huvitegevusest, lisaks 

koolidele ja teistele allasutustele 

hakatakse kajastama vastavat 

informatsiooni ka valla koduleheküljel. 

Tutvustatakse toetuse saamise 

võimalusi. 

7-19-aastased 1 KOV eelarve 

(teavitustöö, kodulehe parendamine) 

4 (16)17-19-aastaste huvitegevuses 

osalevate noorte andmed on täpsustunud 

ja/või nende huvitegevustes osalemise % 

suurenenud. 

Rahvastikuregistri andmetel oli 01.10.2018 seisuga 

Haljala vallas (16)17-19-aastaste noorte arv 80. 

Vastavalt lisas 2 toodud statistikale on nimetatud 

vanusegrupi huvitegevuses osalemine äärmiselt 

madal, vaid 12 nimetatud vanusegruppi kuuluvat 

noort osaleb huvitegevuses. Andmed on saadud 

esitatud taotlustest, allasutuste poolt esitatud 

huviringide nimekirjadest ning väljaspool Haljala 

valda õppivate õpilaste kooli tehtud 

järelepärimistest. 

2018/2019 II poolaastal külastatakse 

koole, kus sihtrühma kuuluvad Haljala 

valla noored käivad ning kaardistatakse 

tegelik olukord. Kui noorte osalus on 

tegelikult suurem, täpsustatakse 

vastavaid andmeid. Huvitegevuses 

mitteosalevatele noortele tutvustatakse 

olemasolevaid võimalusi tegevustes 

osalemiseks ja toetuse saamiseks. 

Sotsiaalmajanduslikust olukorrast 

lähtuvalt individuaalsete lahenduste 

väljatöötamine. 

17-19-aastased 2 KOV eelarve 

(teavitustöö koolides) 

HH/HT täiendav toetus huvihariduse ja huvitegevuse toetuse 

maksmiseks, personalikulu ja transpordi hüvitamiseks: 

2019. aastal 10,000 

2020. aastal 10,000 

2021. aastal 10,000 

 

 

 

 

 

 

HH/HT KOKKU: 30,000 

5 7-19-aastased noored saavad tegeleda 

endale huvipakkuva huvitegevuse ja 

huviharidusega väljaspool Haljala valda, 

kui selleks puuduvad võimalused 

kohapeal. 

Haljala vallal puuduvad huvikoolid, mistõttu 

lapsed ja noored suunduvad huvihariduse 

omandamiseks naaberlinnadesse ja valdadesse. 

Samuti käivad nn valla äärealade lapsed ja noored 

naabervaldades koolis, kus on mõistlik tegeleda ka 

huvitegevuse ja -haridusega. Mõnel huvialal pole 

võimalik valla allasutuste juures rühma avada, 

kuna puudub mõistlik osalejate arv. Seetõttu 

suunduvad lapsed ja noored naaberlinnadesse ja -

valdadesse. 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise 

korra alusel osalustasu, õppemaksu ja 

transpordikulude katmises osalemine. 

Sotsiaalmajanduslikust olukorrast 

lähtuvalt individuaalsete lahenduste 

väljatöötamine. 

7-19-aastased 2 KOV omaosalus ja HH/HT täiendav toetus huvihariduse ja 

huvitegevuse toetuse maksmiseks ja transpordi hüvitamiseks: 

2019.aastal 27,000 

2020.aastal 27,000 

2021.aastal 27,000 

 

 

KOV ja HH/HT KOKKU: 81,000 

 


