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Märjamaa Vallavolikogu 

 20.11.2018 määrusele nr 49 

 

Märjamaa valla 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava 

 

I. Sissejuhatus 

 

1. juulil 2017 jõustusid noorsootöö seaduse muudatused, mille kohaselt määratakse riigieelarvest 

kooskõlas riigieelarve seadusega valdadele-linnadele võimaluse korral täiendav toetus 7-19-

aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja 

mitmekesisuse parandamiseks. 

 

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 moodustatakse 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. 

 

2019. aastal on Märjamaa vallal 161 498 eurot huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohtade 

lahendamiseks.  

 

 

II. Lähteolukorra kirjeldus – pakutavad huvihariduse ja huvitegevuse võimalused 

ning noorte osalus 

 

Kaasaegses ühiskonnas on oluline, et iga noor saaks oma individuaalsel kujunemisteel võimalusi, 

tuge ning õpikogemusi positiivseks enesemääratluseks ja -teostuseks ning seeläbi suudaks ja 

sooviks võtta vastutust ja algatust ühiskonna heaolu säilitamise ja arendamise eest. 

Huviharidusel ja huvitegevusel on selles protsessis oma ja üha kasvav roll kuna see on üks 

võimalustest toetada noore arengut kujundades teadmisi ja oskusi väljakutsete ning valikutega 

positiivseks toimetulekuks. 

 



Vastavalt noorootöö seadusele on huviharidus ja huvitegevus noorsootöö valdkonnad, mis 

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

ja huvitegevus on pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus) süsteemne juhendatud 

tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal süvendatud teadmiste ja 

oskuste omandamiseks valitud huvialal 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 01.11.2018 seisuga on 1000. Noorte, 7-26-aastaste, 

koguarv on 1629. Noorsootöö, sealhulgas huvihariduse ja huvitegevuse sihtrühmaks on põhilisel 

7-19-aastased noored. Huvihariduses ja huvitegevuses osaleb Märjamaa vallas kokku 643 noort 

(unikaalsete noorte arv huvihariduses ja huvitegevuses). 

 

Märjamaa vallas tegelevad noorsootööga  Märjamaa Valla Noortekeskus (koos Sipa ja Varbola 

noortetoaga), Vana-Vigala Avatud Noortekeskus, 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, Haimre 

Rahvamaja, Valgu Rahvamaja, Varbola Rahvamaja, Vana-Vigala Rahvamaja, Kivi-Vigala 

Rahvamaja). 

 

Huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste koondtabel. 
Teenuse 

pakkuja/Valdkond 

TANTS SPORT KUNST ROBOO-

TIKA 

LTT 

MUUSI- 

KA 

LAUL-

MINE 

ÜLD-

KUL-

TUUR 

MUU 

Märjamaa Valla 

Noortekeskus 

1 1  4 3   1 

Märjamaa Valla 

Raamatukogu 

       1 

Märjamaa 

Rahvamaja 

4  2  2 1   

Märjamaa 

Muusika- ja 

Kunstikool 

  1  13    

Märjamaa 

Gümnaasium 

7 4 3 1  4 1  

Varbola 

Rahvamaja 

1  1   1   

Varbola Algkool-

Lasteaed 

 1 1 1     

Valgu Põhikool 1 3 2 3 1   1 

Valgu Rahvamaja      1   

Kivi-Vigala 

Põhikool 

3 2 2  1 1   

Vana-Vigala 

Põhikool 

1 2   2 1   

Vana-Vigala 

Rahvamaja 

 1 1 1 1   1 

Märjamaa 

Spordiklubi 

 4       

Maadlusklubi 

Juhan 

 1       

Märjamaa 

Korvpallikool 

 2       

Kaitseliit        2 



Juurimaa Tall  1       

Rapla 

Jalgpallikool 

 4       

Tantsuklubi 

Mustang 

1        

 

 

 

III. Noorte tagasiside 

 

Märjamaa valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava koostamise käigus viidi 2018. 

aasta mais läbi Märjamaa valla noorte arvamuse ja rahulolu uuring. Uuring käsitles valdkonna 

temaatikat. Noortel vanuses 7-19 aastat oli võimalus internetis täita küsimustik. Küsimustik 

sisaldas 9 küsimust, millest enamus oli valikvariantidega. Küsitlusest võttis osa 183 noort ( M 

87, N 96). Vastanutest enamik oli vanuses 8-9 aastat (78 noort) ja 16 aastased (20 noort). 

 

Küsitluse eesmärgiks oli teada saada, kus käivad noored koolist vabal ajal, mis valdkonnas nad 

tegutsevad ja kas kodukohas on piisavalt võimalusi osalemaks huvitegevuses/huvihariduses. 

Noortelt küsiti lisaks millistes huviringides nad sooviksid veel käia, mis takistab antud huviringis 

käimist ja millistest allikatest saavad noored huvitegevuse võimaluste kohta infot. 

Vastavalt küsitluses osalenute vastustele jagunesid  huvialasuunad populaarsuse järjekorras 

järgmiselt: sport (64,4%), muusika (30%), tants (27,8%) ja kunst (21,3%). Noortel oli küsitluses 

võimalik ära märkida kõik huviringid kus nad osalevad. Kõige vähem osalevad noored 

looduringis, näiteringis, meditsiiniringis. 

Küsitlusele vastanud noortest 19,1% (35 noort) sooviksid osaleda veel fotograafi kui ka 

kokanduseringis ja 16,9% (31 noort) drooniringis. 

62,8% (115 noort) vastanutest arvab, et kodukohas on piisavalt võimalusi osalemaks 

huvitegevuses. 

Huvitegevuse võimaluste kohta saadakse enim infot sõpradelt (60,7%) ja internetist (37,2%). 

Küsitlusele vastanud soovivad, et kogu info Märjamaa vallas pakutavatest huvitegevuse 

võimalustest võiks olla kergesti leitav ühest kohast. 

Kõige suuremaks takistuseks huvitegevuses mitte osalemisel tõid vastanud noored välja 

ajapuuduse (45,4%) ja vähesed teadmised olemasolevatest võimalustest (21,9%). 

 

 

IV. 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 huvihariduses ja huvitegevuses ei kasutata piisavalt mitmekesiseid noortele 

atraktiivseid ja uuenduslikke meetodeid; 

KK1.3 pakutavad tegevused ja tegevuskohad ei ole piisavalt hästi varustatud; 

Kk1.4 valdkonna spetsialistide vähene omavaheline koostöö. 

 

2. Kitsaskohad kättesaadavuses: 

KK2.1 noorte informeerimine olemasolevatest võimalustest on puudulik; 

KK2.2 osalustasu ei ole noortele jõukohane; 

KK2.3 piiratud finantseerimine ei võimalda tagada huvikoolides ja huviringides 

õppekohti kõigile soovijatele; 

KK2.4 huvihariduse ja huvitegevuse ajakava ja tegevuskohtade kavandamisel ei arvestata 

piisavalt noorte vajadusi; 



KK2.5 noortega tegelevate spetsialiste vähesed teadmised erivajadusega noorte 

kaasamisel huviharidusse ja huvitegevusse. 

 

Antud kitsaskohad tekitavad raskusi ja takistavad noortel huvihariduses ja huvitegevuses täiel 

määral osalemist. 

 

 

V. 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 või huviala valdkonna lõikes kättesaadava valiku olemasolu tagamine 

(pakkuda uusi tegevusi või arendada olemasolevaid tegevusi luues uusi võimalusi); 

- osalevatele noortele enese proovile paneku ja eduelamuse võimaluste mitmekesistamine; 

- kasutavate metoodikate mitmekesistamine ja arendamine; 

- vajalike vahendite tagamine ja tegevuskohtade tingimuste parendamine. 

Alaeesmärk 2 – suurendada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust (eelkõige  sotsiaalses 

tõrjutusriskis olevatele noortele,   hariduslike erivajadusega noortele ja  noortele, kelle ligipääs 

huviharidusele ja huvitegevusele on piiratud tulenevalt regionaalsest paiknemisest),  sh 

- võimaluste ja valikute kohta info olemasolu tagamine; 

- üldhariduse ja huvihariduse/huvitegevuse omavahelise koostöö arendamine; 

- noorele huvitegevuses osalemiseks vajalike isiklike vahendite (näiteks maadlustrikoo, 

spetsiaalsed jalanõud jne) olemasolu tagamine; 

- erinevate tegevusvormide (näiteks noorsootöö teenuse viimine valla eripiirkondadesse -

Valgu, Laukna, Kivi-Vigala) olemasolu tagamine noorte tegutsemispiirkonnas; 

- osalustasu jõukohasuse tagamine; 

- 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 ( 2017/2018 tegevuste edasi arendamine järgnevatel aastatel); 

2. tegevuse suunitlus piiratud võimalustega noortele; 

3. tegevuse uudsus ja ainulaadsus; 

4. tegevusega kaasatakse täiendavalt osalevaid noori või luuakse täiendavaid 

osalemisvõimalusi; 

5. tegevuse vastavus noorte vajadustele ja nõudlus tegevuse vastu; 

6. tegevuse vastavus huvihariduse ja huvitegevuse mõistele (süsteemne juhendatav 

tegevus); 

7. materiaalse baasi ja varustatud ruumide olemasolu; 

8. tegevuse eelarves esitatud kulude otstarbekus ja abikõlblikkus; 

9. pakutava teenuse kvaliteet (sh õpetajate ja treenerite kvalifikatsioon); 

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

11. tegevus toetab kohalikke traditsioone; 

12. tegevus toetab noorte vaba tahet ja omaalgatust. 

 



 

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

jaotus perioodil 01.01.2019-31.12.2019 

 

EESMÄRK KITSASKOHT TEGEVUS EELARVE 

Noored on teadlikumad 

lähi piirkonnas 

toimivatest 

huvitegevuste 

võimalustest. 

Noorteni ei jõua info, 

millised on lähi 

piirkonnas 

toimivad huvitegevuse 

võimalused. 

Vallas puudub ühtne 

noorteinfot koondav 

süsteem. 

Infokanalite ja infopäevade 

korraldamine. 

Märjamaa vallas pakutavate 

võimaluste info koondamine 

Märjamaa valla koduleheküljele. 

Huvitegevuse infomess, 

Märjamaa valla LOOMEPADA. 

 

 

2500 € 

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. 

 

 

 

119 998 € 

 

Täiendavate võimaluste 

loomine huviringides ja 

huvihariduses osalejatele. 

Peredel puuduvad 

rahalised vahendid 

katmaks noorte 

transportimist 

huviringidesse, 

võistlustele. 

Transpordifond  

 

25 000 € 

 

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    

 

4000 € 

Huvitegevuse 

mitmekesistamine 

Huvitegevuse spektri 

laiendamine. 

Reservfond 10 000€ 

 

 
 

 


