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I Üldinfo 

 

Viljandi Huvikool on Viljandi linna haridusasutus, mis on pika ajaloo jooksul katkematult andnud 

võimaluse linna ning maakonna lastele tegeleda huvipakkuvate huvialadega. 

 

Kooli kasutada on õppehoone aadressil C. R. Jakobsoni tn 47c, tehnikakeskus aadressil Paala tee 

46 ning motokeskus aadressil Vikerkaare 2. 

 

Viljandi Huvikooli ajajoon alates aastast 1946 on järgmine: 

 aastal 1946 alustas tegevust Viljandi Pioneeride Majas, 

 aastal 1990 nimetatakse ümber Viljandi Noorte Huvikeskuseks, 

 aastal 1992 jätkab Viljandi Noorte Huvikeskus tööd munitsipaalhuvikoolina, 

 aastal 2008 nimetatakse ümber Viljandi Huvikooliks. 

 

Aastast 2019 kuulub Viljandi Huvikool „Rohelise kooli“ programmi läbiviijate hulka. „Rohelise 

kooli“ programm on ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele, mida juhib 

Foundation for Environmental Education (FEE) ja mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil 

aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks inimesteks. 

 

2020/21. õppeaastal õpib huvikoolis 350 õpilast ja töötab 18 õpetajat (9,3 ametikohta). 

Huvikool pakub mitmekesiseid võimalusi tegeleda huvialadega, kus saab individuaalset 

võimekust arendada mõttemängude, kaunite kunstide, muusika- ja tehnikavaldkonnas. Esindatud 

on male, muusika, tantsu- ja etenduskunstid, tehnika, sh loodus- ja täppisteaduse huviringid ning 

kunstivaldkond (www.huvikool.ee). 

 

Õppetöö korraldamisel kasutatakse sõltuvalt ainest ja õpilaste vanuseastmest mitut erinevat 

õppevormi (õppetund, mäng, e-õpe, konverents, seminar, konkurss, avatud tund, töötuba, projekt, 

ekskursioon jm).  

 

Uued digilahendused maleklassis on võimaldanud maleringil kasutusse võtta rahvusvahelisi 

andmebaase ning kaasaegsete IKT-vahendite (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) 

kasutuselevõtt annab lisavõimaluse kasutada klassi koolitusteks ning koosolekute läbiviimisteks.  

 

Eriolukorra kogemus ringitöö läbiviimisel e-õppena on avanud uue suuna õppetöö korraldamisel. 

E-õppe lisamine õppekavva võimaldab eriolukorra või mõne muu takistuse puhul pakkuda 

kombineeritud õpet (hübriidõpet) nii, et õppetöö ei katkeks. 
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Viljandi Huvikoolis on õppetöö hindamise vahendid sõnaline analüüs ja hinnang. Hindamise 

põhikriteeriumiks on muutused iga üksiku õppuri arengus nii isiksuse kui ka grupitööst osavõtjana. 

Õpetaja võib anda hinnangut protsessile (jooksvalt õppimise käigus või arvestades vahetulemust) 

või lõpptulemusele. Õpilaste hindamine võib toimuda maakondlikel, riiklikel ning 

rahvusvahelistel konkurssidel, näitustel, ülevaatustel ja kontsertidel saavutatud tulemuste põhjal. 

 

Huvikooli finantseerib Viljandi linn, õpilaste omaosaluses ning erinevate fondide toetustes (Eesti 

Kultuurkapital, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, 

Kultuuriministeerium, Haridus- ja Noorteamet). 

 

Viljandi Huvikooli arengukavas lähtume järgmistest dokumentidest:  

 Riiklik haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 (eelnõu),  

 Noortevaldkonna arengukava 2021–2025 (eelnõu),  

 Viljandi linna arengukava 2019–2025,  

 Eesti Huvikoolide Liidu arengukava 2021–2023, 

 Viljandi Huvikooli õppekava, 

 Huvikooli seadus 

 

 

II Eesmärgid 

 

Viljandi Huvikooli arengukavas määratakse kindlaks pikaajalised eesmärgid ja tegevused, millest 

lähtutakse kooli igapäevases tegevuses. 

 

 

 

 

 

 

Huvikool püüab kasvatada noortes inimestes loovust, armastust oma huviala vastu ja rahulolu 

sellega tegelemisest. Huvikool on oma õpilastele toeks nende oskuste ja teadmiste omandamisel, 

mis tulevad neile hiljem igakülgselt kasuks.  

 

 

 

 

                     VISIOON 

                     Viljandi Huvikooli õpilased saavad ellu kaasa loovuse, oskused elus hästi hakkama                     

                     saada, elukestva harrastuse ja võime olla oma huviala suunanäitaja.  
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Peame oluliseks huvihariduse andmise süsteemsust. Töötame selle nimel, et ühest küljest säilitada 

traditsioone ja teisest küljest arendada pakutavat haridust, võttes arvesse tuleviku vajadusi ja 

suundumusi erialaste katsumustega toimetulekuks. Oleme avatud uutele arusaamadele 

õpetatavates valdkondades ning peame oluliseks ka koostööd partneritega ettevõtluses, kultuuri- 

ja hariduselus. 

 

Visiooni viiakse ellu nelja valdkonna kaudu: õppe arendamine, nähtavuse tõstmine, koostöö 

arendamine ja kooli kui terviku arendamine. Valdkonnad ja eesmärgid on aluseks tegevuskava ja 

tööplaanide väljatöötamisel. 

 

 

III Põhiväärtused 

 

 

Arengule suunitletus:  

 

 

Õpetaja areng on oluline osa professionaalsest teekonnast. Pakume võimalusi enesetäienduseks, 

loome toetava keskkonna, mis hoiab ka vaimset tervist. Toetame initsiatiivi ja koostöiseid suhteid.  

Edendame kooli tegevusvaldkondi ja tugitegevusi, et tagada õpilastele loov ja positiivne keskkond, 

kasutades erinevaid õppemeetodeid, lähenemisi ja õpet tervikuna. 

 

 

 

 

 

Naudime ja väärtustame oma tegevust ja tööd lastega. Oleme üksteisele toeks ja hoiame positiivset 

meelt ka siis, kui on parasjagu raske. Tööst saadud rõõm säästab tervist. 

 

                   Arengule suunitletus 

                   Töörõõmu hindamine 

                      MISSIOON 

                      Viljandi Huvikool on süsteemset, traditsioonilist kui ka uuenduslikku     

                      huviharidust pakkuv kool, mis on avatud maailmale ja kaasaegsetele   

                      suundumustele nii hariduse, kultuuri, kunsti, spordi, tervise kui ka  

                      tehnika valdkonnas. 
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Oleme avatud koostööle koolisiseselt ja -väliselt. Arendame suhteid koostööpartneritega ning 

loome paremaid võimalusi kooliüleseks koostoimimiseks.  

 

 

 

 

 

Käitume säästlikult ja peame lugu „Rohelise kooli“ põhimõtetest. Kasutame materjale ja 

vahendeid kokkuhoidlikult ja keskkonnasõbralikult (elektri tarbimine, prügi sorteerimine, 

digikultuuris tegutsemine). Hindame puhast vett ning püüdleme puhta vee tarbimise 

väärtustamisele. Käime kaasas uuendustega rohelise mõtteviisi vallas. 

 

  

                   Rikastav koostöö 

                   Roheline mõtteviis 
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IV Valdkondade strateegilised eesmärgid, alameesmärgid ja tegevused 

 

 

 

 

Strateegilised eesmärgid: 

 Huvihariduse potentsiaali väärtustamine õpilase individuaalse õpitee kujunemisel. 

 Huviharidus on hariduse loomulik osa. 

 Oleme atraktiivne kool kõigile vanusegruppidele. 

 

Eesmärk 1.1: Huvikooli õppeained on lõimitud majasiseselt ja ülekantavad võrdväärse partnerina Viljandi haridusasutuste õppekavadesse. 

Tegevused Elluviimise aeg Tulemusnäitaja 
Vastutaja, 

kaasatud 

Tegevus 1.1.1 

Loome partnerlussuhted Viljandi haridusasutustega õppekavade 

lõimimiseks, loovtööde-, valikainete- ja projektide teostamiseks 

ning huvihariduse arvestamiseks ainete läbimisel. 

2022–2025 

Huvikoolil on vähemalt kolm partnerkooli, 

kellega on leitud toimivad lahendused 

õpikogemuste arvestamiseks ja õpilaste 

koormuste optimeerimiseks. 

juhtkond, 

partnerkoolide 

juhtkonnad 

                Valdkond 1: Õppe arendamine 



8 

Tegevus 1.1.2 

Uuendame õppekava ning võrdleme ja toome esile huvikooli 

ainekavade sidusused teiste huviringide ja haridusasutuste 

ainekavadega.  

2021–2025 

Ainekavades on välja toodud sidusused ning 

neile on leitud väljundid. juhtkond, 

õpetajad 

Eesmärk 1.2: Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste vajadused on hästi toetatud 

Tegevused Elluviimise aeg Tulemusnäitaja 
Vastutaja, 

kaasatud 

Tegevus 1.2.1  

HEV-kompetentsi tõstmine õpetajaskonnas koostööpartnerite 

kogemuse baasil (Kaare kool, Perepesa, HEV-koordinaatorid, 

Viljandi Päevakeskus) 

2022–2025 

Õpetajad on teadlikumad HEV-õpilastega 

toimetulemise võimalustest ning keskkond 

soosib HEV-õpilaste huvihariduses püsimist. 

Õpetajatele on loodud tugivõrgustik. 

juhtkond, 

õpetajad 

Tegevus 1.2.2 

Kohandame õppemeetodeid vastavalt õpilase individuaalsusele 

(andekad, tempoerisustega õpilased jne) 
2021–2025 

Lastel on kõrgem õpimotivatsioon, mis 

omakorda tõstab ringitöös osalemise ja 

püsimise protsenti. Rahuloluküsitluse 

hinnang. 

õpetajad 
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Eesmärk 1.3: Oleme avatud igas vanuses huvilisele  

Tegevused Elluviimise aeg Tulemusnäitaja 
Vastutaja, 

kaasatud 

Tegevus 1.3.1 

Viime läbi küsitlusi, et teada saada eri vanuses õpilaste ootusi 

huvihariduses ja rakendame saadud teadmisi oma töös. 

2022–2025 

Perioodi jooksul on viidud läbi 2 suuremat 

küsitlust ning õpilaste arv on tõusnud 

juhtkond, 

õpetajad, 

partnerid 

Tegevus 1.3.2 

Vaatame üle ainekavad ja hindame nende arengulist ambitsiooni, 

viime vajadusel sisse muudatused. 

2022–2025 

Põhikooli vanuserühma jõudnud õpilaste arv 

on tõusnud. 
juhtkond, 

õpetajad 

Tegevus 1.3.3 

Eelkooliõppe potentsiaali rakendamine jätkusuutlikuks ringitööks. 
2021–2025 

pidev 

Eelkooliõppe mahu suurendamine, et tagada 

järelkasv. 

juhtkond, 

õpetajad, 

partnerid 

Tegevus 1.3.4 

Töötame välja kursusesüsteemi noortele ja täiskasvanutele. 
2021–2025 

Süsteem toetab kursuste läbiviimist 2 korda 

aastas. 

juhtkond, 

õpetajad 
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Eesmärk 1.4: Loome võimalused noorte algatusteks ja eneseteostuseks („Rohelise kooli“ programm, õpilasaktiiv, õpilasvahetus). 

Tegevused Elluviimise aeg Tulemusnäitajad 
Vastutaja, 

kaasatud 

Tegevus 1.4.1 

Liidame „Rohelise kooli“ programmi huvikooli kooliülesesse 

õppekavasse ja kaasame õpilasi initsiaatoritena töögruppi. 

2021–2025 

Iga-aastane aruandlus ja pälvitud Roheline 

Lipp. 

juhtkond, 

õpetajad, 

õpilasaktiiv 

Tegevus 1.4.2 

Iga ring osaleb vähemalt üks kord õppeaasta jooksul Rohelise 

kooli programmi üritusel. 

2021–2025 

Õpilaste osakaal on suurenenud. 
õpetajad, 

projektijuht 

Tegevus 1.4.3 

Toetame kogu õpetajaskonnaga õpilasaktiivi tööd (ringist 

aktiivse liikme valimine, noorte algatatud tegevused, 

huvikoolisisene õpilasvahetus) 

2021–2015 

Õpilaste rahuloluküsitlus. 
projektijuht, 

õpetajad, 

õpilasaktiiv 
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Strateegiline eesmärk:  

 Huvikool on kogukonnas tuntud ja tunnustatud huvihariduskool. 

 

Eesmärk 2.1: Huvikooli tegevused ja huviringid on kogukondlikult nähtavad ning pakuvad laialdast huvi. 

Tegevused Elluviimise aeg Tulemusnäitaja 
Vastutaja, 

kaasatud 

Tegevus 2.1.1 

Kaasame reklaami- või turundusspetsialisti praegust olukorda 

analüüsima ja ettepanekuid tegema. 

2021–2022 

Rahuloluküsitluse hinnang nähtavuse kohta. 
juhtkond, 

õpetajad 

Tegevus 2.1.2 

Iga ringi tegevuskavas kajastub ringitegevuse nähtavaks tegemise 

programm ideest teostuseni 

2021–2025 

Kaks korda aastas on ringitegevus nähtav 

meediakanalites. Õpetaja algatus on nähtav. õpetajad 

Tegevus 2.1.3 

Algatame ühistegevuse (lavastus, perepäev), mis ühendab 

erinevaid valdkondi ja toob meile avalikkuse tähelepanu.  

2021–2025 

Rahuloluküsitluse hinnang nähtavuse kohta. 
juhtkond, 

õpetajad 

                Valdkond 2: Nähtavuse tõstmine 
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Tegevus 2.1.4 

Viime huvikooli tutvustava info koolidesse ja teistesse 

haridusasutustesse, juurutame seda iga-aastasesse tegevusse. 

2021–2025 

Kooli tutvustavad infopäevad toimuvad igal 

aastal. 
juhtkond, 

õpetajad 

Tegevus 2.1.4 

Loome huvikoolile ühtse kuvandi ja leiame kaasaegseid 

lahendusi kooli reklaamimiseks. 

Töötame välja huvikooli lõputunnistuse vormi 

2021–2025 

Rahuloluküsitluse positiivne hinnang 

nähtavuse kohta. juhtkond, 

õpetajad 

Eesmärk 2.2: Info on majja ja väljapoole arusaadavalt ja õigeaegselt edastatud. 

Tegevused Elluviimise aeg Tulemusnäitaja 
vastutaja, 

kaasatud 

Tegevus 2.2.1 

Järgime kommunikatsiooniplaani, et info liiguks mitme-

suunaliselt. Räägime õppeaasta alguses läbi ülesannete jaotuse ja 

omavahelised kokkulepped informatsiooni liikumise osas. 

2021 

pidev 

Rahuloluküsitluse hinnang info liikumise 

kohta. juhtkond, 

õpetajad 

Tegevus 2.2.3 

Uuendame kodulehe platvormi ja laiendame teadmisi Stuudiumi 

keskkonna asjakohastest rakendustest. Koostöös Stuudiumi 

keskkonna haldajatega võtame töösse rakendusi, mis toetavad 

huvikooli vajadusi. 

2022–2023 

Koduleht on uuendatud, Stuudium on 

informatiivsem ning rakendused täidavad 

eesmärki. 

juhtkond, 

IT-teenistus 
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Strateegiline eesmärk:  

 Koostööalgatused on meis endis. 

 

Eesmärk 3.1: Koostöö huvikoolis toimib hästi. 

Tegevused Elluviimise aeg Tulemusnäitaja 
Vastutaja, 

kaasatud 

Tegevus 3.1.1 

Loome ühistegevusteks läbimõeldud plaani. 

2021–2025 

pidev 

Iga ring on kahe õppeaasta jooksul läbi viinud 

või osalenud ühistegevuses.  

juhtkond, 

õpetajad 

Tegevus 3.1.2 

Loome võimaluse õpitut esitleda „Õpilaselt õpilasele 

veerandtunnis“. 

2021–2025 

pidev 

Ringid osalevad tegijatena ja vaatlejatena. 
õpilased, 

õpetajad 

Tegevus 3.1.3 

Teeme vähemalt kord poolaasta jooksul ühistegevusi ja -üritusi, 

meeskonnatöö ja „meie“ tunde arendamiseks. 

2021–2025 

pidev 

Rahuloluküsitluse hinnang koostööle. 
juhtkond, 

õpetajad 

                    
                    Valdkond 3: Koostöö arendamine 
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Tegevus 3.1.4 

Seisame hea selle eest, et õpetajad ja juhtkond loovad 

lastevanematega hea suhte. 

2021–2025 

Rohkem lapsevanemaid on kaasatud 

ringitegevusse. Korraldatud on 

kohtumisõhtuid lastevanematega. 

juhtkond, 

õpetajad 

Tegevus 3.1.5 

Korraldame iga õppeaasta alguses ringisisesed lastevanemate 

infotunnid. 

2021–2025 

Lastevanemate teadlikkuse ja rahulolu kasv.  
juhtkond, 

õpetajad 

Tegevus 3.1.6 

Algatame ülelinnalise keskkonnateemalise ühisprojekti.  2022–2025 

Toimunud on üks ühisprojekt. juhtkond, 

õpetajad, 

partnerid 

Tegevus 3.1.7 

Oleme osa koostöövõrgustikust Viljandi haridusmaastikul 

(koolid, lasteaiad, teised huvikoolid, VANT, raamatukogu jt). 

2021–2025 

Võtame osa ja oleme partnerid 

koostööprojektides. 

juhtkond, 

õpetajad, 

partnerid 

Tegevus 3.1.8 

Kaardistame ja loome suhteid potentsiaalsete partneritega, 

kellega seni ei ole koostööd teinud või ei ole teinud piisavalt. 

2021–2025 

Laienenud on koostööpartnerite ring. 

juhtkond 

Tegevus 3.1.9 

Toetame algatust lastevanemate aktiivgrupi „Lapsevanemalt 

lapsevanemale“ kujunemisel, et tõsta hoolekogu töö tõhusust. 

2021–2025 

Koostöiselt toimiv, õpetajaid ja 

lapsevanemaid kaasav hoolekogu. 

juhtkond, 

õpetajad, 

hoolekogu 
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Peaeesmärgid:  

 Professionaalsete õpetajate järelkasv läbi huvihariduse õpetaja töö väärtustamise.  

 Heast vaimsest ja füüsilisest keskkonnast lugupidav kool.  

 

Eesmärk 4.1: Huvikooli õpetajate töötasu on hariduselus konkurentsivõimeline. 

Tegevused Elluviimise aeg Tulemusnäitaja 
Vastutaja, 

kaasatud 

Tegevus 4.1.1 

Toome huvikooli õpetaja ja üldhariduskooli õpetaja töö sisulise 

sarnasuse õppija üldpädevuste ja erioskuste arendamisel 

rohkem nähtavale. 

2022–2024 

Uuendatud õppekava, mis sisaldab formaalse 

ja mitteformaalse õppe üldpädevuste ning 

erioskuste sidusust. 

 

juhtkond, 

õpetajad, KOV 

Tegevus 4.1.2 

Suuname ja toetame oma töötajaid enesetäiendusel 

(kutsestandard, tasemeõpe, erialane koolitus). 

2021–2025 

Rahulolev ja ennastjuhtiv õpetaja. 
juhtkond 

õpetajad, KOV 

Tegevus 4.1.3 

Töötame välja kriteeriumid motiveeriva palgasüsteemi 

2022 

pidev 

Motiveeritud ja rahulolev õpetaja. Huvikooli 

õpetajate palk on konkurentsivõimeline. 

juhtkond, 

õpetajad, KOV 

                 Valdkond 4: Kooli kui terviku arendamine 
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loomiseks. Huvikooli õpetaja palk on ühtlustatud 

üldhariduskooli õpetaja palgaga. 

Eesmärk 4.2: Enesetäiendusvõimaluste parandamine 

Tegevused Elluviimise aeg Tulemusnäitajad 
Vastutaja, 

kaasatud 

Tegevus 4.2.1 

Koostame koolituskava õpetajate arendamiseks ja viime selle 

ellu (meeskonnakoolitused, valdkonnapõhised, digiteadlikkuse 

ja HEV-temaatika koolitused). 

2021–2025 

Koolituskava soovid on kirjas õpetajate 

töökavades. Kord aastas toimub 

meeskonnakoolitus. 

juhtkond, 

õpetajad 

Tegevus 4.2.2 

Jagame õpitut sisekoolitusena, kolleeg kolleegile. 
2022–2025 

Vähemalt kord kvartalis töökoosolekul. juhtkond, 

õpetajad 

Tegevus 4.2.3 

Arendame kaasaegsete digivahendite kasutamise oskust 

õppetöö läbiviimisel ja õppematerjali koostamisel. 

pidev 

2022–2025 

Digioskustega toimetuleku rahulolu, õppetöö 

ei katke eriolukordade ajal. 
juhtkond, 

õpetajad 
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Eesmärk 4.3: Huvikool on püsiv ja jätkusuutlik 

Tegevused Elluviimise aeg Tulemusnäitajad 
Vastutaja, 

kaasatud 

Tegevus 4.3.1 

Kaardistame huvikooli tugevused ja nõrkused võrreldes teiste 

huvikoolidega. Leiame viisid, kuidas panna need enda jaoks 

paremini tööle. Võimendame õpetajaskonna ressurssi 

lühikursuste läbiviimisel, et mitmekesistada ringide valikut. 

2021–2025 

Väärtustatud huvikooli õpetaja. 

Õpetaja rahulolu lisaväljunditega. 
juhtkond, 

õpetajad 

Tegevus 4.3.2 

Huvikooli õpetaja ameti propageerimine ning järelkasvu 

strateegia kujundamine, mentorsüsteem uue õpetaja 

kohanemiseks. 

2022–2025 

Strateegial on mõju uue töötaja värbamisel. juhtkond, 

ülikoolid, 

kutseõppe 

asutused 

Tegevus 4.3.3 

Täiendame ja arendame LTT (loodus- ja täppisteadused) 

valdkonna ringides pakutavat, pöörame tähelepanu tüdrukute 

tehnikahuvi toetamisele.  

2021–2025 

Tüdrukuid on tehnikaringides rohkem. 
juhtkond, 

õpetajad, 

IT-teenistus 

Tegevus 4.3.4 

Kaasaegsete IKT-vahendite uuendamine ja õppetöösse 

rakendamine. 

2021–2025 

Digilahenduste kaasatus õppeprotsessis on 

suurenenud.  

juhtkond, 

õpetajad, 

IT-teenistus 
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Tegevus 4.3.5 

Juhtkonna juhtimispädevuste ja meeskonnatöö arendamine ning 

administratsiooni tööülesannete kaardistamine ja koormuse 

vastavusse viimine. 

2022–2025 

Juhtimismeeskonna rahulolu. 

Tööülesanded on kaardistatud ning sisse 

viidud vajalikud muudatused. 
juhtkond 

Eesmärk 4.4: Huvikooli õpikeskkond on vaimne ja füüsiline tervik. 

Tegevused Elluviimise aeg Tulemusnäitajad 
Vastutaja, 

kaasatud 

Tegevus 4.4.1. 

Teeme teavitustööd ja kaardistame maja renoveerimise 

vajadused kaasaegse keskkonnasõbraliku õpikeskkonna 

kujundamisel. Huvikooli renoveerimise eesmärk on nähtav. 

2021–2025 

Rahulolu töökeskkonnaga.  
juhtkond, 

haldusamet, 

KOV 

Tegevus 4.4.2 

Loome õpetajatele töörõõmu toetavad tingimused (õpetajate 

tuba, köök, sanitaarruumid, õppeklasside remont). 

2021–2025 

Õpetajate rahulolu on tõusnud 

(rahuloluküsitlus). 
juhtkond, 

haldusamet 

Tegevus 4.4.3 

Koolimööbli uuendamine ja kaasaegse koolikeskkonna 

kujundamine 

2021–2025 

Õpilaste ja õpetajate rahulolu kooliga on 

tõusnud. juhtkond, KOV 
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Tegevus 4.4.4 

Seisame Viljandi Huvikooli põhiväärtuste eest. 
2021–2025 

Rahuloluküsitluse hinnang, töörõõm. juhtkond, 

õpetajad 

 

V Koostööpartnerid 

 

Viljandi Linnavalitsus Viljandi Nukuteater 

Viljandi Kesklinna kool Viljandimaa Rajaleidja keskus 

Viljandi Paalalinna kool Viljandi Kutseõppekeskus 

Viljandi Kaare kool Eesti Huvikoolide Liit 

Viljandi Jakobsoni kool Eesti Muusikakoolide Liit 

Viljandi Vaba Waldorfkool Eesti Teadushuvihariduse Liit 

Viljandi Muusikakool Eesti Erahuvikoolide Liit 

Viljandi Kunstikool Eesti Lasterikaste Perede Liit 

Viljandi Spordikool 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 

Liit 

Viljandi Kesklinna lasteaed Eesti Kultuurkapital 

Viljandi Krõllipesa lasteaed Eesti Tantsuhuvihariduse Liit 

Viljandi Männimäe lasteaed Keskonnainvesteeringute Keskus 

Viljandi Karlssoni lasteaed Haridus- ja Noorteamet 

Sakala Keskus Haridus- ja Teadusministeerium 

Viljandi Avatud Noortetuba TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 

Viljandi Linnaraamatukogu Eve Stuudio 

Kondase Keskus Viljandi Laevamudelistide Klubi 

Eesti Pärimusmuusika Keskus Ugala Teater 
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VI Arengukava elluviimine ja uuendamine 

 

Arengukava elluviimist koordineerib ja selle eest vastutab huvikooli juhtkond. Arengukava 

elluviimisse on kaasatud õpetajad, õpilased, lapsevanemad, õpilasaktiiv, hoolekogu ja Viljandi 

Linnavalitsus. Arengukava vaadatakse üle igal aastal ning vajadusel seda täiendatakse.  

 

 


