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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 2017 2018 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/ra

hastus 

lõppeb.

Kogu tegevuse 

eelarve. 

Soovitame eelarve 

sisu juures lahti 

kirjutada vähemalt: 

transport, 

personalikulu, 

vahendid. 

Eelarve 2017. 

aastal 

Eelarve 

2018.aastal. 

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.

1

Kooliealiste laste 

erahuvihariduses 

osalemise toetamine

Mitmes ühinevas KOVs ei 

toetata laste osalemist 

erahuvikoolides ega 

ringides.

Kernu vald, Nissi vald Toetuse laienemine 

ka Kernu ja Nissi 

valla kooliealistele 

lastele.

Toetuse maksmine erahuvihariduses 

osalemise korral 1 kuus 1 huviringis 16.- 

(9 kuud aastas).

7-19-aastased 

lapsed

200 jaan.18 dets.18 Vanemate poolt 

makstavate 

osalustasude 

kompenseerimine 

max 144.- ulatuses 

aastas. Kokku 

28800.-

Osalustasude 

kompenseeri-

mine

28800.- HH/HT täiendav toetus, valla 

eelarve

2

Erivajadustega laste 

huvihariduses 

osalemise toetamine

Erivajadusega laste 

huvihariduses osalemine 

nõuab täiendavaid 

vahendeid, juhendamist, 

kulusid transpordile.

Saue vald, Kernu vald, 

Nissi vald

Toetuse 

kehtestamine 

erivajadusega lastele

Vallas elavate erivajadusega laste 

vanematel on võimalik 2x aastas (mais ja 

detsembris) taotleda toetust lapse 

huvihariduses osalemisega tekkivate 

kulude kompenseerimiseks.

Erivajadusega 

lapsed

100 jaan.18 dets.18 Maksimaalselt 500.- 

lapse kohta aastas 

kuludokumentide 

alusel. Kokku 

100x500=50000.-

Vahendid, 

transport, 

osalustasud, 

laagrid           

50000.- HH/HT täiendav toetus

3

Transpordi 

korraldamine 

huvihariduse 

võimaluste 

kättesaadavamaks 

muutmiseks

Valla territoorium on suur 

ning keskustest eemal 

elavad lapsed ei pääse 

alati huviringidesse.

Saue vald, Kernu vald, 

Nissi vald

Täiendavate 

bussiliinide käima 

panemine 

keskustesse ning 

sõiduplaanide 

sobitamine 

huviringide 

aegadega.

Uute bussiliinide avamine, huviringidesse 

pääsemise toetamine.

Keskustest eemal 

elavad lapsed ja 

noored.

Transporditeenust 

pakkuvad firmad.

200 jaan.18 dets.18 30000.- Transport 30000.- HH/HT täiendav toetus

4

Loodus, tehnika ja 

täppisteaduste (LTT) 

ringide valiku 

suurendamine

LTT ringide valik on 

piiratud ning teiste 

huvihariduse 

valdkondadega võrreldes 

oluliselt vähem kaetud

Saue vald, Kernu vald, 

Nissi vald

Uute LTT ringide 

avamine 

Vahendite hankimine ning juhendajate töö 

tasustamine, võistlustel ja üritustel 

osalemine, transport. Raha jagatakse 

taotluste alusel Saue vallas tegutsevatele 

ja valla omanduses olevatele munitsipaal- 

ja huvikoolidele. Toetuse taotlemise korra 

kehtestab Saue VV.

7-19-aastased 

noored

Saue valla 

munitsipaalkoolid ja vallas 

tegutsevad huvikoolid.

100 okt.17 dets.18 15000.- Vahendid, 

personalikulu, 

transport, 

üritustel 

osalemise tasud

5000.- 10000.- HH/HT täiendav toetus

5

Loodus, tehnika ja 

täppisteaduste (LTT) 

ringide valiku 

suurendamine

LTT ringide valik on 

piiratud ning teiste 

huvihariduse 

valdkondadega võrreldes 

oluliselt vähem kaetud

Saue vald, Kernu vald, 

Nissi vald

Uute LTT ringide 

avamine 

Vahendite hankimine, juhendajate töö 

tasustamine, võistlustel ja üritustel 

osalemistasude maksmine, transport. 

Raha jagatakse taotluste alusel Saue 

vallas lastele  huviharidust pakkuvatele 

erahuviringidele ja -koolidele. Toetuse 

taotlemise korra kehtestab Saue VV.

7-19-aastased 

noored

Erahuvikoolid ja -ringid 100 okt.17 dets.18 10000.- Vahendid, 

personalikulu, 

transport, 

üritustel 

osalemise tasud

5000.- 5000.- HH/HT täiendav toetus

6

Loodus, tehnika ja 

täppisteaduste (LTT) 

ringide valiku 

suurendamine

LTT ringide valik on 

piiratud ning teiste 

huvihariduse 

valdkondadega võrreldes 

oluliselt vähem kaetud

Saue vald, Kernu vald, 

Nissi vald

Uute LTT ringide 

avamine 

Vahendite hankimine ning juhendajate töö 

tasustamine, võistlustel ja üritustel 

osalemine, transport. Raha jagatakse 

taotluste alusel Saue valla külakeskustes 

tegutsevatele huviringidele materiaalse 

baasi parandamiseks ja huvihariduse 

kättesaadavuse ühtlustamiseks ja lastele 

kodu lähedal kättesaadavaks muutmiseks 

.Külakeskuste olulisuse printsiip kohaliku 

elu kujundajana on ära toodud ka Saue 

valla arengukavas. Toetuse taotlemise 

korra kehtestab Saue VV.

7-19-aastased 

noored

Külaseltsid ja -keskused 100 okt.17 dets.18 30000.- Vahendid, 

personalikulu, 

transport, 

üritustel 

osalemise tasud

5000.- 25000.- HH/HT täiendav toetus

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018.
Omavalitsus(ed):  Saue vald, Kernu vald, Nissi vald

Piirkonna visioon:  Pakkuda kõigile valla noortele erinevaid võimlusi enese arendamiseks ja täiendamiseks väljaspool üldhariduskooli õppetegevusi



7

Huviharidus 

kättesaadavuse ja 

võimaluste 

laiendamine

Ääsmäe Koolis oleks 

kaberingis osaleda tahtjaid 

rohkem kui oleks 

vahendeid rohkem. 

Kellade ostmine tõstab 

ringi töö taset, seega ka 

õpilaste mänguoskuse 

taset.

Saue vald Kaberingile varustuse 

soetamine Ääsmäe 

PK

On vaja osta kabelaudu ja 3 kella. Siiani 

puuduvad, kasutati õpilaste isiklikke.

Õpilased vanuses 

7-11a

12 okt.17 nov.17 200.- kellad (3 tk), 

200.- malelauad

Vahendid 400.- HH/HT täiendav toetus

8

Akordioniõppe 

edasiarendamine 

Ääsmäe PK

Puudub korralik pill ringi 

töö laiendamiseks ja 

õpilaste taseme edasiseks 

tõstmiseks

Saue vald Akordioni ostmine 

Ääsmäe PK

Kool vajab akordioniõppe süvendamiseks 

ja laiendamiseks 48-9 bassiga akordioni.

Õpilased vanuses 

8-14a

4 2018 2000.- Vahendid 2000.- HH/HT täiendav toetus

9

Plaatpillide ansambli 

arendamine Ääsmäe 

PK

Õppida soovijaid on 

rohkem kui olemasolevate 

pillide hulk võimaldab

Saue vald Plaatpillide ostmine 

Ääsmäe PK

Huvilisi on rohkem, aga siiani pole saanud 

üle 12 lapse ringi võtta, kuna pille ei ole 

rohkem.

Õpilased vanuses 

7-13a

12 okt.17 dets.17 ca 87.- tk, seega 

kokku 12x87= 1044.-

Vahendid Ca 1050.- HH/HT täiendav toetus

10

Tehnikaalase 

huvihariduse 

võimaluste 

laiendamine vallas

Väga vähe ringe ja 

võimalusi tegeleda 

tehnikaalase 

huvitegevusega

Saue vald, Kernu vald, 

Nissi vald

Tehnikaringi avamine Koostöös Laitse Rallypargiga avada 

tehnikahuvilistele ring

Õpilased vanuses  

10-19a

Laitse Rallypark 12 jaan.18 dets.18 10700.- Vahendid, 

personalikulu, 

transport

2700.- 8000.- HH/HT täiendav toetus

11

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine kodu 

lähedal

Puudub vastav ring, samas 

vallas elab vastava eriala 

tunnustatud kunstnik

Kernu vald Skulptuuriringi 

avamine

Koostöös Laitse Graniitvillaga avada 

skulptuuriring

Õpilased vanuses 

10-19a

Laitse Graniitvilla, Tauno 

Kangro

12 okt.17 dets.18 3000.- Vahendid, 

personalikulu

1300.- 1700.- HH/HT täiendav toetus

12

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine 

kodulähedases 

munitsipaalkoolis

Puudub ressurss 

robootikaalase hariduse 

pakkumiseks ka 

vanematele õpilastele. 

Äärmiselt oluline, et juba 

algklassides robootikaga 

alustanud õpilased saaksid 

jätkata sellega tegelemist 

ka vanemates klassides

Kernu vald Robootikaringi 

laiendamine 

vanemasse 

vanuseastmesse 

Ruila PK, 

robootikaringi 

käivitamine Kernu PK

Robootikaringi juhendaja palkamine, 

vahendite soetamine, võistlustel 

osalemine

5.-9.kl ja 3.-8.kl 20 okt.17 dets.18 4000.- Vahendid, 

peronalikulu, 

võistluste 

osavõtutasude 

tasumine

2000.- 2000.- HH/HT täiendav toetus

13

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine 

kodulähedases 

munitsipaalkoolis

Vallas puudub võimalus 

tegeleda 

orienteerumisega.

Kernu vald Orienteerumisringi 

avamine

Hetkel puudub õpilastel võimalus tegeleda 

orienteerumisega(selle erinevates 

vormides). Avatakse Ruila PK.

5.-9.kl 24 jaan.18 dets.18 2500.- Transport, 

vahendid, 

personalikulu

2500.- HH/HT täiendav toetus

14

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine 

kodulähedases 

munitsipaalkoolis

Ruila PK paikneb tallide 

kõrval, mis annab 

võimaluse pakkuda 

koostöös unikaalset 

huvitegevust

Kernu vald Ratsutamise ringi 

käivitamine

Algajate ja edasijõudnute rühma avamine 

Ruila PK juures

4.-9. kl Ruila Tall 15 okt.17 dets.18 3000.- Personalikulu, 

vahendid

1300.- 1700.- HH/HT täiendav toetus

15

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine 

kodulähedases 

munitsipaalkoolis

Muuikastuudio- ja ringi 

tegevusvõimalused (sh 

esinemine) on piiratud 

seoses tehniliste  ja 

instrumentide vahendite 

puudumisega

Kernu vald Muusikastuudio 

tegevuse 

edasiarendamine

Muusikastuudio tegevuse 

edasiarendamine Ruila PK ja  

muusikaringi  Kernu PK juures. 

4-9. klass / 1.-8,. 

klass

15 okt.17 dets.17 3000.- Vahendid 

(mikrofonikomple

ktid, aktiivkõlar, 

muusikainstrume

ndid)

3000.- HH/HT täiendav toetus

17

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine 

kodulähedases 

munitsipaalkoolis

Kohapeal puudub võimalus 

väliperioodil jalgpalli 

mängida - puuduvad 

väravad välitingimustes

Kernu vald Jalgpalliringi 

avamiseks ingimuste 

loomine

Keila Jalgpallikool on valmis alustama 

treeningutega, kui on olemas tingimused 

sise ja välishooajal

2-9. klass Keila Jalgpallikool 20 okt.17 dets.18 3000.- Jalgpalliväravad 

koos võrkudega.

3000.- HH/HT täiendav toetus

18

Huvihariduse 

võimaluste 

laiendamine vallas

Kernu-Haiba piirkonnas on 

noortel vähe sportlikku 

tegevust

Kernu vald Lauatennise ringi 

käivitamine

Lauatennise ring 3x nädalas 10-19-aastased 

noored

Kernu Valla Rahvamaja 16 2500.- Juhendaja 

töötasu ja 

vahendid

1000.- 1500.- HH/HT täiendav toetus

19

Huvihariduse 

võimaluste 

laiendamine vallas

Puuduvad spetsiaalsed 

tegevused HEV lastele 

Kernu vald Ratsutamise ringi 

käivitamine

Erivajadustega laste ratsutamine (2 

rühma)

1.-9. klass Ruila Tall 10 okt.17 dets.18 3000.- Personalikulu, 

vahendid

1300.- 1700.- HH//HT täiendav toetus

20

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine lastele 

kodu lähedal

Lastel ja noortel on 

võimalik õppida mõnda 

pilli, kuid puudub võimalus 

harjutada koos mängimist

Saue vald Ansambliringi 

käivitamine Laagri 

HK

Puudu olevate pillide soetamine, ringijuhi 

palkamine.

10-19-aastased 

noored

10 okt.17 dets.18 4000.- Vahendid, 

personalikulu

2000.- 2000,- HH/HT täiendav toetus
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Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine lastele 

kodu lähedal

Lastel puudub võimalus 

õppida süvenenumalt 

programmeerimist.

Saue vald Programmeerimis-

ringi avamine Laagri 

HK

Juhendaja palkamine, programmide 

soetamine.

10-19-aastased 

noored

12 jaan.18 dets.18 3500.- Vahendid, 

personalikulu

3500,- HH/HT täiendav toetus

22

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine lastele 

kodu lähedal

Tehnikaalase 

huvitegevuse vähene 

kättesaadavus ja 

valikuvõimaluste vähesus

Saue vald Lennumudelismi ringi 

käivitamine Laagri 

HK

Lennukite ja droonide soetamine. 10-19-aastased 

noored

12 okt.17 dets.18 8000.- Vahendid. 6000.- 2000.- HH/HT täiendav toetus, ringijuhi 

tasu lapsevanemate poolt 

makstavatest kuutasudest.

23

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine lastele 

kodu lähedal

Saue vallas puudub 

võimalus õppida poplaulu

Saue vald Instrumentaal-

ansambli asutamine 

Laagri HK

Juhendaja tasustamine, esinemiskulude ja 

koori riietuse soetamise katmine.

12-19-aastased 

noored.

20 jaan.18 dets.18 1500.- Vahendid, 

personalikulu

1500.- HH/HT täiendav toetus.

24

Tehnikaalase 

huvihariduse 

võimaluste 

laiendamine vallas

Väga vähe ringe ja 

võimalusi tegeleda 

tehnikaalase 

huvitegevusega

Saue vald, Kernu vald, 

Nissi vald

Tehnikaringi avamine Koostöös Triobet Kardikeskusega avada 

tehnikahuvilistele ring

Õpilased vanuses 

10-19a

Triobet Kardikeskus 30 jaan.18 dets.18 8000.- Vahendid. 8000.- HH/HT täiendav toetus, ringijuhi 

tasu lapsevanemate poolt 

makstavatest kuutasudest.

25

Huviharidus 

kättesaadavuse ja 

võimaluste 

laiendamine

Kellade ostmine tõstab 

ringi töö taset, seega ka 

õpilaste mänguoskuse 

taset.

Saue vald Maleringile varustuse 

soetamine Laagri HK

On vaja osta 8 malekella. Õpilased vanuses  

7-16a

12 okt.17 nov.17 520.- kellad (8 tk), Vahendid 520.- HH/HT täiendav toetus

26

Rahvamuusika 

traditsioonide 

arendamine ja 

pilliõppe 

valikuvõimaluste 

laiendamine

Torupillimängu 

taaselustamine  ja huvi 

torupillimängu vastu ainult 

kasvab.

Saue vald Torupilliringi avamine 

Laagri HK

Torupillide soetamine ja juhendaja 

tasustamine

12-19-aastased 

noored.

12 jaan.18 dets.18 2500.- Vahendid, 

personalikulu

2500.- HH/HT täiendav toetus

27

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine lastele 

kodu lähedal

Saue vallas puudub 

võimalus õppida ärindust

Saue vald Laste- ja noorte 

äriõpe Laagri HK

Juhendaja palkamine 10-19-aastased 

noored.

12 okt.17 dets.18 3840.- Personalikulu Juhendaja 

töötasu 960.- 

(320- kuus), 

Juhendaja 

töötasu 2880.- 

(320- kuus), 

HH/HT täiendav toetus.

28

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine lastele 

kodu lähedal

Saue vallas puudub lastel 

võimalus osaleda 

kodulähedal Laagris 

väitlusringis

Saue vald Väitlusringi avamine 

Laagri HK

Juhendaja palkamine 9-19-aastased 

noored.

12 okt.17 dets.18 3840.- Personalikulu Juhendaja 

töötasu 960.- 

(320- kuus), 

Juhendaja 

töötasu 2880.- 

(320- kuus), 

HH/HT täiendav toetus.

29

Süvendatumalt 

tegeleda 

elektroonika, 

robootika ja 

programmeerimisega

Puuduvad vajalikud 

õppevahendid  tegeleda 

süvendatumalt 

elektroonika, robootika ja 

programmeerimisega

Saue vald Elektroonika ja 

robootika huviringi 

laiendamine Laagri 

HK

Õppevahendite ja 

programmeerimiskomplektide soetamine 

(Arduino)

12-19-aastased 

noored.

24 okt.17 dets.18 8000.- Vahendid. 5000.- 3000.- HH/HT täiendav toetus

30

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine lastele 

kodu lähedal

Lastel ja noortel on 

võimalik õppida laulmist 

Nissi Trollide juures, 

pilliõppe kõrvale.

Nissi vald Laulutunnid Nissi 

Trollides

Tööjõukulude maksmine, õppematerjali 

soetamine

7-16 aastased 

noored

8 individuaalõppijat okt.17 dets.18 8670.- Personalikulu, 

vahendid

Juhendaja 

töötasu 1668.- 

ja vahendid 

332.-

Juhendaja 

töötasu 6670.-

HH/HT täiendav toetus, KOV 

eelarve

31

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine lastele 

kodu lähedal

Nissi valla noortel puudub 

võimalus tegeleda 

näitlemisega. 

Nissi vald Draamaring Tööjõukulude maksmine, õppematerjali 

soetamine

7-16 aastased 

noored

24 okt.17 dets.18 4065.- Personalikulu, 

vahendid

Juhendaja 

töötasu 285.- 

(95.- kuus), 

vahendid 1500.-

Juhendajate 

töötasu 2280.-

HH/HT täiendav toetus

32

Huviharidus 

kättesaadavuse ja 

võimaluste 

laiendamine

Mitmel noorel puudub 

võimalus tasuda transpordi 

eest, et väljaspool Nissi 

valda tundides osaleda

 Nissi vald Noorte Kotkaste ja 

Kodutütarde tunnid

Transport õppepäevadele ja laagritesse 8-16-aastased 

noored

Kaitseliidu Harju malev 62 jaan.18 dets.18 3000.- Osalustasude 

kompenseerimine

, transport, 

vahendid

3000.- HH/HT täiendav toetus

33

Tehnikaalase 

huvihariduse 

võimaluste 

laiendamine vallas

Väga vähe ringe ja 

võimalusi tegeleda 

tehnikaalase 

huvitegevusega

Saue vald, Kernu vald, 

Nissi vald

Tehnikaringi avamine Koostöös Turbas avatava 

Mootorispordimuuseumiga avada 

tehnikahuvilistele ring

10-19-aastased 

noored

Mootorispordimuuseum 30 jaan.18 dets.18 8000.- Vahendid, 

transport.

8000.- HH/HT täiendav toetus, ringijuhi 

tasu lapsevanemate poolt 

makstavatest kuutasudest.
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Huviahriduse 

võimaluste 

pakkumine lastele 

kodu lähedal

Hüürus puudub võimalus 

tegeleda huviharidusega

Saue vald Saviring Põletusahju soetamine, ringijuhi töötasu 7-16-aastased 

noored

MTÜ Hüüru Külaselts 24 okt.18 dets.18 5000.- Vahendid, 

personalikulu

5000.- HH/HT täiendav toetus, ringijuhi 

töötasu osaliselt vanemate poolt 

makstavatest osalustasudest

35

Huvitegevuse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine lastele 

kodu lähedal

Nissi valla noortel puudub 

võimalus õppida 

fotograafiat, ajalehe 

toimetamist, teha 

kooliraadiot jms. 

Nissi vald Meediatoimetus (sh 

fotograafia Nissi PK 

ja Turba PK

Juhendaja palkamine , vahendite 

soetamine 

11-16-aastased 

noored

24 sept.17 dets.18 5980.- Personalikulu, 

vahendid

Juhendaja 

töötasu 1280.- 

(320.- kuus),+ 

vahendid 1500.-

Juhendaja 

töötasu 3200. 

(320.- kuus)

HH/HT täiendav toetus

36

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine lastele 

kodu lähedal

Pakkuda õpilaskonnale 

Turba Kooli vahetundides 

füüsilist ja mängulist 

tegevust vähendades 

seeläbi  nutiseadmetes 

oleku aega ning luues 

turvalised koolivahetunnid

Nissi vald Noortealgatus 

„Siseterviserada“  

Juhendaja palkamine, vahendite 

soetamine 

7-16-aastased 

noored

12 sept.17 dets.18 3430.- Personalikulu, 

vahendid, 

Juhendaja 

töötasu 760.- 

(190.- kuus),+ 

vahendid 960.-

Juhendaja 

töötasu 1710.- 

(190.- kuus).

HH/HT täiendav toetus

37

Huvitegevuse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine lastele 

kodu lähedal

Säilitada õpilastes 

uudishimu erinevate 

loovate protsesside vastu 

läbi suulise ja käelise 

tegevuse, toetades seeläbi 

õpilase loovat 

eneseväljendust. 

Nissi vald “Loomesahtel“ Tööjõukulude maksmine, vahendite 

soetamine, transpordi kulu

10-16 aastased 

noored

12 sept.17 dets.18 3120.- Personalikulu, 

vahendid, 

transport

Juhendaja 

töötasu 760.- 

(190.- kuus),+ 

vahendid 450.-

Juhendaja 

töötasu 1710.- 

(190.- kuus),+  

transport 200.-

HH/HT täiendav toetus

38

Loodus, tehnika ja 

täppisteaduste (LTT) 

ringide valiku 

suurendamine

Arendada õpilastes 

analüüsivõimet ja 

vaatlusoskust ning 

arendatakse 

meeskonnatöö ning 

iseseisvatöö oskusi.

Nissi vald  Loodusring  „Avasta 

ja imesta“

Vahendid, 35juhendaja palkamine 7-16-aastased 

noored

15 sept.17 dets.18 2170.- Personalikulu, 

vahendid, 

transport

Juhendaja 

töötasu 400.- 

(100.- kuus), 

vahendid 220.-, 

transport 350.-

Juhendaja 

töötasu 900.- 

(100.- kuus), 

transport 300.-

HH/HT täiendav toetus

39

Huvitegevuse 

kättesaadavuse ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine lastele 

kodu lähedal

Väärtuskasvatus, kus 

oskused omandatakse läbi 

erinevate arutelude, 

vestluste, oma arvamuse 

avaldamise ilma teiste 

kommentaarideta, läbi 

erinevate mängude.

Nissi vald „TORE“ liikumine Vahendid , juhendaja palkamine, laagrites 

osalemise transport

10-16 aastased 

noored

13 okt.17 dets.18 2100.- Personalikulu, 

transport

Juhendaja 

töötasu 400.- 

(100.- kuus), , 

transport 300.-

Juhendaja 

töötasu 900.- 

(100.- kuus), 

transport 500.-

HH/HT täiendav toetus

40

Kunstivaldkonna 

arendamine 

haridusasutustes

Nissi vallas on andekaid 

lapsi, kellele kunstiringis 

osalemine on hea 

võimalus ennast arendada

Nissi vald Kunstiringid sh 

klaasitöö

Vahendid, transport 7-16-aastased 

noored

12 okt.17 dets.18 4400.- Personalikulu, 

vahendid, 

transport

Juhendaja 

töötasu 285.- 

(95.- kuus), 

transport 300.-

vahendid 2000.-

Juhendaja 

töötasu 1140.- 

transport 675.-

HH/HT täiendav toetus

41

Muusikaansambli 

arendamine Nissi 

Põhikoolis

Nissi valla noortel puudub 

võimalus õppida ansambli 

tegemist juhendaja käe all. 

Nissi vald Kooliansambel Juhendaja palkamine, instrumentide 

ostmine

8-9 klass 7 sept.17 dets.18 6197.- Personalikulu, 

vahendid

Juhendaja 

töötasu 1280.- 

(320- kuus), + 

vahendid 1717.-

Juhendaja 

tööasu 3200.- 

HH/HT täiendav toetus

42

Kultuuripärandi 

arendamine ja 

valikuvõimaluste 

laiendamine

Nissi valla noortele 

suurendada võimalust 

osaleda rahvatantsus ja 

rahvamuusikas

Nissi vald Rahvatants ja koorid Tööjõukulude maksmine, rahvariiete 

soetamine, vahendid

3-6 klass 36 sept.17 dets.18 7786.- Personalikulu, 

vahendid

Juhendaja 

töötasu 960.- 

(240.- kuus), 

rahvariided 

2880.- kandled 

1786.-

Juhendajate 

töötasu 2160.-

HH/HT täiendav toetus

43

Huvihariduse 

kättesaadavuse ja 

võimaluste detailne 

kaardistamine

Hetkel puudub ühendvalla 

kontekstis täpne ülevaade.

Saue vald, Kernu vald, 

Nissi vald

Olemasoleva 

olukorra 

kaardistamine

Andmete kogumine, suhtlemine erinevate 

huvikoolide ja -ringidega. Vastava tarkvara 

leidmine või tellimine (lisamoodul 

ARNOle).

Kõik huviharidust 

pakkuvad 

juriidilised ja 

füüsilised isikud

Erahuvikoolid ja -ringid, 

konsultant, tarkvara 

arendaja.

jaan.18 dets.18 10000.- Personalikulu, 

vahendid

10000.- HH/HT täiendav toetus, valla 

eelarve


