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Märjamaa valla 2020. aasta huviharidus ja huvitegevus kava 

 
I Sissejuhatus 

Noorsootöö seaduse kohaselt määratakse riigieelarvest kohalikele omavalitsustele võimaluse 

korral täiendav toetus 7-19-aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse 

kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks. Toetuse eesmärk on suurendada noorte 

võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal. 

Noorsootöö seaduse § 152 p 1 kohaselt peab kohalik omavalitsus koostama huvihariduse ja 

huvitegevuse kava, mis peab sisaldama huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu, 

huvihariduse ja huvitegevuses osalemise võimalusi, kitsaskohti huvihariduse ja huvitegevuse 

kättesaadavuses ja mitmekesisuses ning tegevusi kitsakohtade lahendamiseks. 

29. juunil 2017 Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud määruse „Riigieelarve seaduses kohaliku 

omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja 

kord“ muudatuste kohaselt saab kohalik omavalitsus kasutada riigieelarvest eraldatavat toetust, 

kui tal on kehtiv huvihariduse ja huvitegevuse kava. 

Märjamaa Vallavolikogu võttis 19. juuni 2018 istungil vastu huvihariduse ja huvitegevuse 

toetamise korra (määrus nr 29). Selle alusel makstakse kahte liiki toetusi – teenuse pakkuja toetust 

neile, kes Märjamaa vallas loovad Märjamaa valla 7-19 aastastele noortele võimalusi tegeleda 

huvihariduse ja huvitegevusega ning transporditoetust huvitegevuses ja huvihariduses osalejatele. 

Teenuse pakkuja taotluste läbivaatamiseks moodustati 7-liikmeline komisjon. 

Komisjoni koosseisu kuuluvad: 

1)           volikogu hariduskomisjoni nimetatud liige; 

2)           volikogu kultuurikomisjoni nimetatud liige; 

3)           volikogu sotsiaalkomisjoni nimetatud liige; 

4)           vallavalitsuse nimetatud liige; 

5)           Vigala osavallakogu nimetatud liige; 

6)           Märjamaa Valla Noortekeskuse esindaja; 

7)           vallavalitsuse spordikomisjoni nimetatud esindaja. 

 

Uue huvihariduse ja huvitegevuse kava periood on 01.01.2020 – 31.12.2020. Prognoositav 

riigieelarvest eraldatav toetuse summa on 162 723 eurot. 

 

 
II Lähteolukorra kirjeldus  

Vastavalt noorootöö seadusele on huviharidus ja huvitegevus noorsootöö valdkonnad, mis 

võimaldavad noorel omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal. Noorte huviharidus 

ja huvitegevus võib olla pikaajaline või lühiajaline, kuid kindlasti regulaarne ja süsteemne 

spetsialistide poolt juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal 

ajal. Huviharidus omandatakse huvikoolis vastavalt huvikooli seadusele. Huvitegevus toimub 

huviringidena koolis, noortekeskuses, noorteühingus, rahvamajas, seltsimajas, raamatukogu 

juures või mujal. 

Märjamaa valla 7-19-aastaste noorte koguarv 01.10.2019 seisuga on 982. Noorte, 7-26-aastaste, 

koguarv on 1563. Noorsootöö, sealhulgas huvihariduse ja huvitegevuse sihtrühmaks on põhiliselt 

7-19-aastased noored. Huvitegevuse võimaluste arv Märjamaa vallas on 107 ja osalevate noorte 

koguarv on 1371. 

Huvihariduses ja huvitegevuses osaleb Märjamaa vallas kokku 622 noort (unikaalsete noorte arv 

huvihariduses ja huvitegevuses). 



 

 

Märjamaa valla noorsootöö institutsioonideks on Märjamaa Valla Noortekeskus (koos Sipa ja 

Varbola, Vana-Vigala noortetoaga), Märjamaa Muusika- ja Kunstikool, üldhariduskoolid 

(Märjamaa Gümnaasium, Valgu Põhikool ja Varbola Lasteaed-Algkool, Vana-Vigala Põhikool, 

Kivi-Vigala Põhikool), spordiklubid ja Märjamaa Ujula. Lisaks nimetatutele on vähemal-suuremal 

määral Märjamaa valla noorsootöös tegevad Märjamaa Naiskodukaitse, EELK Maarja Kogudus 

ning projekti-põhiselt piirkonnas tegutsevad küla- ja kultuuriseltsid ning muud 

mittetulundusühingud. Huviringides osalemise võimalust pakuvad üldhariduskoolide kõrval 

(osana kooli noorsootööst) valla rahvamajad (Märjamaa Valla Rahvamaja, Valgu Rahvamaja, 

Varbola Rahvamaja, Vana-Vigala Rahvamaja, Kivi-Vigala Rahvamaja). 

 

 

Huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste koondtabel. 
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Märjamaa Valla 

Noortekeskus 

 1  4 3  3  

Märjamaa Valla 

Raamatukogu 

      1  

Märjamaa Rahvamaja     1    

Märjamaa Muusika- ja 

Kunstikool 

  1  13    

Märjamaa Gümnaasium 6 4 3  1 5  2 

Varbola Rahvamaja 1  1   1 1  

Varbola Algkool-

Lasteaed 

 1       

Valgu Põhikool 2 1 1 2 2   2 

Valgu Rahvamaja     2 2   

Kivi-Vigala Põhikool 2 2 1  1  1  

Kivi-Vigala Rahvamaja       1 1 

Vana-Vigala Põhikool 1 3   2 1   

Vana-Vigala 

Rahvamaja 

 1 1 1 1  1  

Märjamaa Spordiklubi  2       

Maadlusklubi Juhan  4       

Märjamaa 

Korvpallikool 

 1       

Kaitseliit        2 

Juurimaa Tall  1       

Rapla Jalgpallikool  2       

Tantsuklubi Mustang 1        

Sulgpalli klubi Valge 

Hani 

 1       

MTÜ Estlike  1       

FIE Eve Burmeister   1  1    

MTÜ Gegegri Fitness 

ja Harrastussport 

 1       

Rapla Tantsustuudio 1        

KOKKU 14 26 9 7 27 9 8 7 

 

 



 

 

 

 

III Valdkonna kitsaskohad 

Lähtudes hetkeolukorrast ja kohalikest erisusest, valdkonna juhtide ja spetsialistide praktilisest 

kogemusest, samuti noorte arvamustest  on kaardistatud valdkonna kitsaskohad alljärgnevalt: 

1. Kitsaskohad mitmekesisuses: 

KK1.1 Märjamaa vallas olemasolevad huvihariduse ja huvitegevuse võimalused ei kata 

kogu noorte huvide ja tegevusvaldkondade spektrit; 

KK1.2 pakutavad tegevused ja tegevuskohad ei ole piisavalt hästi varustatud; 

KK1.3 valdkonna spetsialistide vähene koostöö. 

 

2. Kitsaskohad kättesaadavuses: 

KK2.1 info huvitegevuse võimalustest ei jõua noorteni; 

KK2.2 ruumi puudus ei võimalda tagada huvikoolides ja huviringides õppekohti kõigile 

soovijatele; 

KK2.3 huvihariduse ja huvitegevuse ajakava ja tegevuskohtade kavandamisel ei arvestata 

piisavalt noorte vajadusi; 

KK2.4 noortega tegelevate spetsialiste vähesed teadmised erivajadusega noorte kaasamisel 

huviharidusse ja huvitegevusse; 

KK2.5  kvalifitseeritud töötajate/juhendajate puudus. 

Antud kitsaskohad tekitavad raskusi ja takistavad noortel huvihariduses ja huvitegevuses täiel 

määral osalemist. 

 

 

IV Eesmärgid ja strateegiliste valikute lähtepõhimõtted 

Märjamaa valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kavandamise peaeesmärgiks on suurendada 

7-19-aastaste noorte osalemist huvihariduses ja huvitegevuses allpool toodud kahe alaeesmärgi 

kaudu. 

Alaeesmärk 1 – parandada huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesisust, sh 

- huvialade spektri laiendamine ja uuenduslike metoodikate kasutuselevõtmine; 

- osalevatele noortele enese proovile paneku ja eduelamuse võimaluste mitmekesistamine 

(laagrid, võistlused, õppepäevad ja –käigud, töötoad, konkursid, festivalid jms); 

- vajalike vahendite tagamine ja tegevuskohtade tingimuste parendamine. 

Alaeesmärk 2 – suurendada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust (eelkõige 

sotsiaalmajanduslike, füüsiliste, psüühiliste ja regionaalse paiknemise erivajadusega noorte jaoks), 

sh 

- noorele huvitegevuses osalemiseks vajalike vahendite olemasolu tagamine; 

- võimaluste valiku kohta info olemasolu tagamine; 

- üldhariduse ja huvihariduse/huvitegevuse omavahelise koostöö arendamine; 

- osaluseks vajalike transpordivõimaluste olemasolu tagamine; 

- noorele sobiva osalusvormi ( huvikool, huviring, klubiline tegevus jne) tagamine. 

Eesmärgi saavutamisel on igal 7-19-aastasel noorel võimalik osaleda huvihariduses ja 

huvitegevuses vähemalt järgmistes valdkondades: kultuur, sport ning loodus-täppisteadused ja 

tehnoloogia. 

 

Tegevuste kavandamisel ja strateegiliste valikute teostamisel lähtutakse eelkõige alljärgnevatest 

põhimõtetest: 

1. tegevuse jätkusuutlikus ( 2018/2019 tegevuste edasi arendamine järgnevatel aastatel); 

2. tegevusega kaasatakse täiendavalt osalevaid noori või luuakse täiendavaid 

osalemisvõimalusi; 

3. tegevuse vastavus noorte vajadustele ja nõudlusele; 



4. tegevuse vastavus huvihariduse ja huvitegevuse mõistele (süsteemne juhendatav tegevus); 

5. materiaalse baasi ja tegevusvahendite olemasolu; 

6. tegevuse eelarves esitatud kulude otstarbekus ja abikõlblikkus; 

7. pakutava teenuse kvaliteet (sh ringijuhendajate ja treenerite kvalifikatsioon); 

8. tegevuse finantsiline kättesaadavus (jõukohane osalustasu, soodustuste olemasolu); 

9. tegevus toetab kohalikke traditsioone; 

10. tegevus toetab noorte vaba tahte ja omaalgatust. 

 

 

 

Huvihariduse (HH) ja huvitegevuse (HT) täiendava riigieelarvelise toetuse 

jaotus perioodil 01.01.2020-31.12.2020 
EESMÄRK KITSASKOHT TEGEVUS EELARVE 

Märjamaa valla igal noorel 

on avarad võimalused 

arenguks ja eneseteostuseks. 

Tegevused kohtadel on 

jätkusuutlikud ja arendavad 

piirkonna elu. Tõrjutusriski 

vähendamine, 

vähekindlustatud perede 

noored on sotsiaalselt 

aktiivsed ja kaasatud 

huvitegevusse. Eluks 

vajalike oskuste arendamine. 

Olemasolevate 

tegevusvahendite 

vähesus ja amortiseeritus. 

Huvitegevuses osalemise 

võimaluste vähesus. 

Tegevusvahendite 

soetamine. 

Huvitegevuse võimaluste 

laiendamine ja 

jätkusuutlikkuse tagamine. 

 

 

 

119 723€ 

Täiendavate võimaluste 

loomine huviringides ja 

huvihariduses osalejatele. 

Paljudel peredel 

puuduvad rahalised 

vahendid katmaks oma 

noorte transportimist 

huviringidesse, 

võistlustele. 

Transpordifond  

 

17 000€ 

Noortega töötavad pädevad 

spetsialistid. 

Noortega töötavate 

spetsialistide teadmised 

hariduslikest 

erivajadustest on vähene 

ning sellest tulenevalt on 

HEV noorte kaasamine ja 

osalemine tegevustes 

madal. 

Koolitused, töötoad.    

 

3000€ 

Huvitegevuse 

mitmekesistamine 

Huvitegevuse spektri 

laiendamine. 

Reservfond. 23 000€ 

 

 

 

 


