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 Omavalitsus(ed): Peipsiääre Vallavalitsus   

Piirkonna visioon: Igale Peipsiääre valla noorele on kättesaadav mitmekülgne huviharidus ja huvitegevus  

Jrk.nr. Piirkonna eesmärk  Kitsaskoha kirjeldus  KOV 
 Tegevus kitsaskoha  

lahendamiseks 
 Tegevuse sisu ja eesmärk Sihtgrupp Kaasatud partnerid  Võimaluste arv Tegevuse algus Tegevuse lõpp  Eelarve Eelarve sisu Rahastusallikas 

  
 
 
 
 
 

 
Sõnasta piirkonna eesmärk. 

 
 
 
 

 
Kitsaskoha kirjeldus, mis võimaldab kava lugejal mõista kitsaskoha sisu 

ning võimalikku konteksti. 

 
 
 

 
Soovituslik veerg ühiskava 

koostamisel. Nimetage 

KOV(id) kelle analüüsis 

kitsaskoht ilmnes. 

 
 
 
 

 
Tegevuse nimetus peab 

väljendama tegevuse sisu. 

 
 
 
 

 
Kirjeldage tegevuse sisu (kes ja kuidas teeb, milliseid vahendeid soetatakse, 

kuidas noored jõuavad tegevustesse) ja eesmärki .  

  
 
 
 
 

Tuua välja KOV välised partnerid, kes on tegevusega 

seotud (toetavad tegevust, aitavad korraldada , 

koostöö vms).Soovituslik 

 
 
 
 

 
Täiendavate 

võimaluste arv. 

 
 
 
 

 
Millal algavad tegevused/ 

rahastamin. 

 
 
 
 

 
Millal tegevused/rahastus 

lõppeb. 

 
 
 
 

 
Kogu tegevuse 

eelarve. 

 
 
 

Soovitame eelarve sisu 

juures lahti kirjutada 

vähemalt: transport, 

personalikulu, 

vahendid. 

 

Milliste vahendite toel planeeritakse 

tegevust ellu viia. Nimeta. Nt KOV 

eelarve, HH/HT täiendav toetus, ESF 

KOV, Varaait, ANK-ide 

projektikonkurss, muu 

projektikonkurss vms. Mitmest 

allikast rahastamise puhul soovitame 

täpsustada kulude lõikes 

rahastusallikad. 
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Jätkata ja arendada piirkonnas noortele 

suunatud huvitegevuse kättesaadavust, 

mitmekesisust ning tõsta võimaluste arvu 

Peipsiääre valla erinevates piirkondades on 2017. a lõpust tänu 

HH/HT toetusele mitmekesistatud huvitegevust, parandatud 

kättesaadavust ning tõstetud võimaluste arvu. Parandatud on 

olukorda, kus juhendajate ja rahaliste ressursside puudumise tõttu 

ei lisandunud uusi huviringe. Oluline on praegu jätkataka erinevate 

huviringide ja -tegevuste pakkumisega. Suurimaks kitsaskohaks 

ongi just mitmekesisus, et noortel oleks võimalus saada kogemusi 

võimalikult erinevates valdkondades. Seetõttu on oluline, et HH/HT 

toetus jätkuks, et saaksime hoida huvitegevuse kättesaadavana 

(osalus tasuta, inventari, vahendite ja materjalide tagamine 

tegevuste läbiviimiseks), mitmekesisena (võimalikult palju erineva 

valdkonna huvitegevused) ning jätkuvalt tõsta võimaluste arvu.  

 Olemasolevate huviringide 

ja -tegevuste jätkamine 

ning uute ringide ja 

tegevuste loomine. 

Eesmärgiks on kaasata noori huvitegevuse planeerimisse ja 

läbiviimisesse, kuid selleks peab huvitegevuse kava olema paindlik, et 

arvestada pidevalt noorte soovidega. Noorte sooviks on suurema valiku 

olemasolu, samuti võimalus katsetada võimalikult palju erinevaid 

tegevusi, et olla teadlik võimalikest valikutest n ing leida omale ala, 

millega süvitsi edasi tegeleda. Selleks kaasatakse noori pidevalt 

huvitegevuse planeerimisse ning koolid, noortekeskused ja KOV välised 

koostööpartnerid loobvad noorte soovi alusel vastavad tegevused ja 

ringid. Jätkatakse olemasolevate tegevuste ja ringidega ning avatakse 

uusi huviringe kaasates juhendajaid ka väljaspoolt KOVi, et suurendada 

sellega mitmekesisust. Uued huviringid ja -tegevused toimuvad pärast 

koolitunde koolides, noortekeskustes jt vaba aja veetmise võimalusti 

pakuvates ruumides/avarustes ning on osalejatele tasuta, parandades 

sellega kättesaadavust.Toetusraha kasutatakse juhendajate töötasuks ja 

transpordi kompensatsiooniks ning vajaliku inventari, vahendite ja 

materjalide soetamiseks. 

7.-19.a SA Vara Sport, MTÜ Vara Laegas, Koosa 

Mängudemaja, Omanäoline OÜ, Peipsiääre 

Avatud Noortekeskus, Kallaste Avatud 

Noortekeskus, Vara Noortekeskus, MTÜ Pala 

Valla Noored, MTÜ Koosa Noorteklubi, MTÜ 

Alatskivi Noortekeskus, Anna Haava nim. Pala 

Kool, Vara Põhikool, Juhan Liivi nim. Alatskivi 

Kool, Kallaste Lasteaed-Põhikool, Kolkja Lasteaed- 

Põhikool, MTÜ Maadlusklubi "Koosa", MTÜ FC 

Peipsi United Junior, Norokotkad, Kodutütred 

50 01.01.2020 võimalusel jätkub KOV 

toetusel 

126 279 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

transport 4 700 €; 

töötasud 93 535,40 €; 

vahendid 44 007,60 € 

HH/HT täiendav toetus 

 Luua võimalus piirkonna noortele, 

mitmekesistada huvitegevuses 

osalemise võimalusi 

Peipsiääre valla noortel on vähesed võimalused 

otsustusprotsessides kaasarääkimiseks. Vallas on noored 

esindatud vaid koolides toimivate õpilasesinduste kaudu. Vallas 

puurud noorte aktiiv, kellest kujuneks nt noortevolikogu. 

 Noorte ettevõtluse 

algatuse toetuse fond 

Eesmärgiks on kujundada noortes ja valla juhtides teadlikkust, et noortel 

on mõjuvõim valla otsustusprotsessides kaasa rääkida. Vald saab noorte 

arvamustega rohkem arvestada ning noorte ideedega kaasa minna noorte 

endi poolt välja pakutud ideede teostamiseks, nt projektitaotlused valla 

erinevates piirkondades noorte äranägemise järgi oluliste teemadega 

tegelemiseks või tegevuste elluviimiseks.  

7.-19.a Anna Haava nim. Pala Kool, Juhan Liivi nim 

Alatskivi Kool, Kallaste Lasteaed-Põhikool, Kolkja 

Lasteaed-Põhikool, Vara Põhikool, Peipsiääre 

Noortekeskus, Kallaste Noortekeskus, Vara 

Noortekeskus, Pala Valla Noored, MTÜ Koosa 

Noorteklubi, MTÜ Alatskivi Noortekeskus, ENL  

5 01.01.2020 võimalusel jätkub KOV 

toetusel 

2 500 € HH/HT täiendav toetus 
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Jätkata ja toetada piirkonna noortele 

suunatud huvitegevuse kättesaadavust, 

mitmekesisust ning tõsta võimaluste arvu 

Noorte võimalused huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuses 

väljaspool Peipsiääre valda on piiratud (transport, vahendid, 

osalustasud). 

 Noorte väljaspool 

Peipsiääre valda 

huvihariduses ja 

huvitegevuses osalemise 

fond 

Eesmärgiks on võimaldada Peipsiääre valla noortel osaleda 

huvitegevuses ja huvihariduses väljaspool Peipsiääre valda.  

7.-19.a Huvikoolid, erahuvikoolid, klubid jt 1 01.01.2020 võimalusel jätkub KOV 

toetusel 

5 964 € HH/HT täiendav toetus 
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Jätkata ja arendada piirkonnas noortele 

suunatud huvihariduse kättesaadavust, 

mitmekesisust ning tõsta võimaluste arvu 

Alatskivi Kunstide Koolis puuduvad erialasid/aineid integreerivad 

õppevormid. Osad õpilased katkestavad õpingud, ei julge õpinguid 

alustada või ei ole teadlikud tegevuse toimumisest. Koostöö 

üldhariduse ning noorsootöö valdkondade vahel vajab 

parendamist. 

 Alatskivi Kunstide Koolis 

õppekava alusel antavale 

huviharidusele luuakse 

lisaks paindlikumaid 

huviringe ja kurususeid. 

Juhan Liivi nimelise 

Alatskivi Kooli tegevuse 

lõimimine huviharidusega. 

Kasutades ära Alatskivi Kunstide Kooli õpetajate potensiaali, avame 

lisaks tavaõppele ka huviringid/kursused, mille eesmärgiks on  anda 

muusika-, kunsti- ja tantsuõpet paindlikumas õppevormis. Loodud uutest 

huviringidest teavitatakse noori infopäeval ja kohalike meediaväljaannete 

vahendusel. Huviringid/kursused lähtuvad õpilaste vajadustest. Tööd 

alustavad uutest ringidest/kursustest Helitehnika ABC (heli- ja 

salvestustehnika tutvustus, praktika) ja Pilli puudutus üldhariduskoolis 

(pilliõppekursused üldhariduskooli algklassides), 

7.-19.a Eesti Muusikakoolide Liit, ENTK, Alatskii Kunstide 

Kool 

7 01.01.2020 võimalusel jätkub KOV 

toetusel 

7 500 € HH/HT täiendav toetus 

 KOKKU 142 243,00 €   

 


