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Kose valla huvihariduse strateegia 2017-2020 

 

Kose valla huvihariduse strateegia 2020 koostamisel on aluseks võetud Vabariigi Valitsuse 6. 

Veebruar 2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksusele 

määratud toetusfondi vahendite jaotamine ja kasutamise tingimused ja kord“, Kose 

Vallavolikogu 27.02.2014 määrusega nr 21 kinnitatud „Kose valla põhimäärus“ ja Kose 

Vallavolikogu 15.12.2016 määrus nr 129 „Kose valla koolivõrgu arengukava 2015-2012 

kinnitamine“. 

Strateegiaga kirjeldatavate tegevuse põhisihtrühmaks on Kose valla lapsed ja noored vanuses 

7-19. 

Kose valla noorsootöös ja huvitegevuses osalemine on vajalik kogemus iga noore elus, 

täiendava toetuse kasutamisel võeti eesmärgiks noorte osaluse suurendamine vanusegrupis 7-

19 aastat ja noortele mitmekülgse, regulaarse, juhendatud ning loovust arendava huvitegevuse 

tagamine. 

Kose valla huvihariduse strateegia eesmärgid: 

 kättesaadavus, so tegevusvormide olemasolu noore tegutsemispiirkonnas (so elukoht, 

õppekoht), osalustasu jõukohasus ja noorelt eeldatavate õppe- ja isiklike vahendite 

olemasolu, osaluseks vajaliku transpordivõimaluste olemasolu ning osaluskeele ja - 

õppevormide sobivus noorele; 

 mitmekesisus, so valiku olemasolu peamiste valdkondade nagu kultuuri (kaunid 

kunstid, kultuuriväärtused), spordi ning loodus-täppisteadused ja tehnoloogia lõikes 

(LTT), noorte ja nende vanemate parem teadlikkus võimalustest; 

 kvaliteet, so tegevuses osalemise positiivse mõju tagamine noore jaoks, võimekus 

toetada erivajadusega õppureid ja arendada andeid ning huvialavaldkonna 

arenguvõimekus. 

Kose vald säilitab oma senise huvitegevuse toetamise taseme ja riigipoolt täiendava toetuse 

raames viiakse ellu eesmärgi saavutamiseks vajalikke asjakohaseid tegevusi ja uusi algatusi. 

Esmatähtis on edendada huvitegevuse kättesaadavust ja mitmekesisust lähtudes lapse ja 

noorte huvidest, rakendades rahalisi vahendeid munitsipaal-ja eraõiguslike organisatsioonide 

üleselt, tagades ressursside kasutamise tõhususe. 

Kose vald tagab ressursside kasutamisel munitsipaal- ja eraõiguslike huvitegevuse pakkujate 

võrdse kohtlemise huvitegevuse pakkumise edendamisel ja mitmekesistamisel ning lähtub 

ressursitõhususe printsiibist, juba olemasolevate võimaluste kasutamisest, organisatsioonide 

vahelisest koostööst ning laste ja noorte huvidest. 

Rakendus: riigipoolt täiendava toetuse kasutamine, et parandada Kose valla lastele ja noortele 

huvitegevuse kättesaadavust ja mitmekesisust, vähendades sellega mitteosalejate osakaalu. 

Kättesaadavuse tagamiseks on vajalik vähendada erisusi, mis on tingitud näiteks perede 

toimetulekust, laste ja noorte erivajadustest, regionaalsest paiknevusest ja asustuse jaotusest ja 

transpordikorraldusest.  
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Mitmekesisuse tagamiseks tuleb huvihariduste-ja tegevust pakkuda vähemalt järgmistes 

huvialavaldkondades: kultuur, kaunid kunstid, kultuuriväärtused, sport ning loodus-

täppisteadused ja tehnoloogia lõikes munitsipaal-ja eraõiguslike organisatsioonide tasemel. 

 

Väljavõte tabelist „Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2017, mis 

on valminud kahe kogukonna koosoleku põhjal. 

Tabel 1. „Kose valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava 01.09.2017-31.12.2017“ 

Jr

k.

nr

. 

Piirkonna 

eesmärk 

Kitsaskoha 

kirjeldus  

Tegevus 

kitsaskoha 

lahendamiseks 

Tegevuse sisu ja 

eesmärk 

Siht- 

grupp 

 

Rahastu

sallikas 

Elluvii

mise 

perioo

d/Ellu

viijad 

  Sõnasta 

piirkonna 

eesmärk. 

Kitsaskoha 

kirjeldus, mis 

võimaldab kava 

lugejal mõista 

kitsaskoha sisu 

ning võimalikku 

konteksti.  

Tegevuse  

nimetus peab 

väljendama 

tegevuse sisu.  

Kirjeldage 

tegevuse sisu 

(kes ja kuidas 

teeb, milliseid 

vahendeid 

soetatakse, 

kuidas noored 

jõuavad 

tegevustesse)  ja 

eesmärki. 

  Milliste 

vahendite 

toel 

planeerit

akse 

tegevust 

ellu 

viia.HH- 

huviharid

us, HT-

huvitegev

us 

- 

1 Huvihariduse 

ja 

huvitegevuse 

kättesaadavus 

Ardu ja Oru 

piirkonnas. 

Muusikaline 

õppetegevus ei 

ole kättesaadav 

Ardus ja Orus. 

Puuduvad 

vahendid uue 

õppesuuna 

avamiseks. 

Muusika õppe 

pakkumine 

Ardu ja Oru 

piirkonnas. 

Kose valla 

muusikaõppe 

valdkonnas 

uuendatakse 

õppekavad ja 

ainekavad, 

käivitatakse uus 

õppesuund, 

tegevuse 

laiendamine 

regionaalselt 

Ardusse, Orusse. 

Kose 

valla 

lapsed ja 

noored 

sh. ka 

vähekind

lustatud 

peredest 

HH/HT 

täiendav 

toetus 

2017-

2020/ 

Avalik-

õigusli

k ja 

era-

õigusli

kud 

jur. 

isikud 

2 Huvihariduse 

ja 

huvitegevuse 

kättesaadavus 

Kose vallas. 

Robootika 

huviringi 

tegevus ei ole 

kättesaadav 

teistes alevikes 

ja külades. 

Robootika 

huviringi 

jätkusuutlikuse 

tagamine. 

Robootika 

ringide 

juhendajate/õpe

tajate tööle 

võtmine seoses 

tegevuse 

laiendamisega. 

Robootika ringi 

tegevuse 

laiendamine ja 

uute rühmade 

moodustamine.  

Kose 

valla 

lapsed ja 

noored 

sh. ka 

vähekind

lustatud 

peredest 

HH/HT 

täiendav 

toetus 

2017-

2020 

Avalik-

õigusli

k ja 

era-

õigusli

kud 

jur. 

isikud 
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3 Huvihariduse 

ja 

huvitegevuse 

kättesaadavus 

Ardu ja Habaja 

piirkonnas. 

Noorsootöö 

puudub Kose 

valla alevikutes 

Ardus ja 

Habajal. Noorte 

vaba aeg ei ole 

sisustatud. 

Kose Avatud 

Noortekeskuse 

noorsootöötajat

e palkamine 

Ardus ja 

Habajal, et 

pakkuda 

noorsootöö 

teenuseid 

kohapeal. 

Kose Avatud 

Noortekeskuse 

huvitegevuse 

laiendamine 

Ardusse ja 

Habajale. 

Kose 

valla 

lapsed ja 

noored 

sh. ka 

vähekind

lustatud 

peredest 

HH/HT 

täiendav 

toetus 

2017-

2020 

4 Kättesaadavus 

Kose vallas. 

Vähekindlustatu

d perede laste 

kaasamine 

huviharidusse ja 

huvitegevusse. 

Kose valla 

lapsed ja 

noored 

vähekindlustatu

d peredest, 

kellele 

tagatakse 

võimalust 

osaleda 

huvihariduses 

ja 

huvitegevuses 

Kose vallas. 

Toimetulekurask

ustes peredes 

elavate 7-19 

aastaste noorte 

huvihariduse ja 

huvitegevuse 

kulude katmine 

Kose 

valla 

lapsed ja 

noored 

vähekind

lustatud 

peredest  

HH/HT 

täiendav 

toetus 

2017-

2020 

Avalik-

õigusli

k ja 

era-

õigusli

kud 

jur. 

isikud 

5 Huvihariduse 

ja 

huvitegevuse 

mitmekestami

ne Kose vallas. 

Valla 

üldhariduskoolid

e huviringid. 

Kose valla 

üldhariduskooli

des uute 

huviringide 

käivitamine ja 

olemasolevate 

tegevuste 

laiendamine. 

Uute huviringide 

käivitamine 

üldhariduskoolid

es.  

Kose 

valla 

lapsed ja 

noored 

sh. ka 

vähekind

lustatud 

peredest 

HH/HT 

täiendav 

toetus 

2017-

2020 

Avalik-

õigusli

k ja 

era-

õigusli

kud 

jur. 

isikud 

6 Huvihariduse 

ja 

huvitegevuse 

kättesaadavus 

Ardu ja Oru 

piirkonnas. 

Huviharidus ei 

ole kättesaadav 

Ardus ja Orus. 

Olemas tennise 

huvilised nii 

koolieelsetes 

asutustes kui ka 

koolides. 

Huvihariduse 

(spordi alal) 

pakkumine 

Ardus ja Orus. 

Tegevuse 

laiendamine 

regionaalselt 

Ardusse ja 

Orusse. 

Kose 

valla 

lapsed ja 

noored 

sh. ka 

vähekind

lustatud 

peredest 

HH/HT 

täiendav 

toetus 

2017-

2020 

Avalik-

õigusli

k ja 

era-

õigusli

kud 

jur. 

isikud 

7 Mitmekesista

mine ja 

kättesaadavus 

Kose alevikus. 

Huvihariduse 

kvaliteedi 

parandamiseks, 

teenuste 

kättesaadavuse 

tagamine. Street 

workout´iga 

tegelevate 

noorte osakaal 

on suur. 

Kose avalikele 

aladele 

õppevahendite 

soetamine, et 

parandada 

teenuste 

kvaliteeti. 

Kose vald 

parandab 

olemasolevaid 

sportimisvõimalu

si avalikel aladel,  

soetades uued 

sportimisvahende

id. 

Kose 

valla 

lapsed ja 

noored 

sh. ka 

vähekind

lustatud 

peredest 

HH/HT 

täiendav 

toetus 

2017-

2020 

Avalik-

õigusli

k ja 

era-

õigusli

kud 

jur. 

isikud 
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8 Mitmekesista

mine ja 

kättesaadavus 

Kose vallas. 

Uued 

huviringid. 

Uue huviringi 

käivitamine 

noortele 

vanuses 7-12 

Kose alevikus, 

Kose-

uuemõisas, 

Orus, Ardus ja 

Habajal. 

Uus huviringi 

lastele ja noorte - 

Kihelkonna 

huviring 

Kose 

valla 

lapsed ja 

noored 

sh. ka 

vähekind

lustatud 

peredest 

HH/HT 

täiendav 

toetus 

2017-

2020 

Avalik-

õigusli

k ja 

era-

õigusli

kud 

jur. 

isikud 

9 Huvihariduse 

ja 

huvitegevuse 

kättesaadavaus 

Ardu 

piirkonnas 

Ardu Kooli 

võimla olukord 

kitsendab 

huvihariduse ja 

huvitegevuse 

võimaluste 

pakkumust Ardu 

piirkonnas.(Huvi

tegevuse 

käivitamine 

Ardu 

piirkonnas). 

Ardu Kooli 

võimla osaline 

parandamine. 

Ardu Kooli 

võimla osalise 

parendamisegapa

kkutakse 

mitmekesistatud 

huviharidust ja 

huvitegevust. 

Ardu 

piirkonna 

lapsed ja 

noored 

sh. ka 

vähekind

lustatud 

peredest 

HH/HT 

täiendav 

toetus 

2017-

2018 

Avalik-

õigusli

k ja 

era-

õigusli

kud 

jur. 

isikud 

10 Huvihariduse 

ja 

huvitegevuse 

kättesaadavaus 

Ravila, Oru ja 

Habaja 

piirkonnas 

Lastel ja noortel 

puudub 

võimalust 

osaleda 

pühapäevkooli 

tegevuses. 

Noored on 

kaasamaata 

nädalavahetusel 

jne 

Pühapäevakooli

de tegevuse 

käivitamine. 

Lapsed ja noored 

saavad 

võiamluse 

osaleda 

huvihariduses ja 

huvitegevuses 

Ravila, Oru ja 

Habaja 

piirkonnas. 

Ravila, 

Oru ja 

Habaja 

piirkonna 

lapsed ja 

noored 

sh. 

vähekind

lustatud 

peredest. 

HH/HT 

täiendav 

toetus 

2017-

2020 

Avalik-

õigusli

k ja 

era-

õigusli

kud 

jur. 

isikud 

11 Kose valla 

erinevates 

piirkondades 

õppevahendite 

soetamine. 

Õppevahendite 

soetamine 

erinevatele 

huviringidele ja 

huvikoolidele. 

Kose valla 

munitsipaal- ja 

erahuvikoolid. 

Soetatakse 

õppevahendeid 

munitsipaal- ja 

erahuvikoolide 

tegevuse 

mitmekesistamis

eks ja parema 

kvaliteediga 

teenuste 

osutamiseks 

Kose 

valla 

lapsed ja 

noored 

sh. ka 

vähekind

lustatud 

peredest 

HH/HT 

täiendav 

toetus 

2017-

2020 

Avalik-

õigusli

k ja 

era-

õigusli

kud 

jur. 

isikud 

 

Nimetatud väljavõte tabelist on aluseks Rahandusministeeriumi poolt saadava huvitegevuse 

rahastuse kasutamiseks. Kose Vallavalitsuse poolt korraldatud kogukonna koosolekutel 

kokkulepitud tegevused ja rahastamise summad tuleb arvesse võtta toetuste määramisel. 

Nimetatud tegevused on koostatud seni laekunud ettepanekutest ning võivad muutuda 

vastavalt erinevate vallavolikogu komisjonide, vallavolikogu liikmete, vallavalitsuse ning 

muude huvigruppide ettepanekutest lähtuvalt. 
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Rahandusministeeriumi poolt seatud kriteeriumite kohaselt tuleb 50% saadavast toetusest 

kasutada huvihariduse mitmekesistamiseks ning 50% huvihariduse kättesaadavuse 

parandamiseks. 

Tabel 2. „Summaliselt Kose vallale 2017. aastal eraldatav toetus 4 kuu näitel“ 

Mitmekesistamine     31321 

        

Kättesaadavus 

Toimetuleku 

raskustega peredele 80% 25056 

  muu 20% 6264 

 

Omakorda 50% kättesaadavusest summast tuleks 80% kasutada toimetuleku raskustega lastele 

huvihariduse tagamiseks. 


