
Jrk.

nr.

Piirkonna eesmärk Kitsaskoha kirjeldus Tegevus kitsaskoha 

lahendamiseks

Tegevuse sisu ja eesmärk Sihtgrupp Kaasatud partnerid Võimaluste arv Tegevuse 

algus

Tegevuse 

lõpp

Eelarve Eelarve sisu 2017 2018 Rahastusallikas

34 612 € 8 653 € 25 959 €

1 Eluks vajalike oskuste õpetamine Noortekeskus on avatud igal tööpäeval 17.00-

21.00, kus käib erinevaid noori (keskmiselt 

15-20). Paljude lastel on kõht tühi juba 

keskusesse tulles ja hetkel pakub 

noortekeskus oma eelarvest teed ja 

võimaluse korral kakaod ning küpsiseid. 

Kokandusring juhendaja tasu (7.- eur tund , 

1xnädalas), vahendite soetamine - 

elektripliit 399 külmkapp 479 

tõmbekapp 200 … jms + 

köögitehnika (mikser, võileivagrill, 

blender jms)  + toiduained

7-19a Mõisaküla NK,   

EKNK koguduse 

humanitaari kauplus, 

kes toetab 

kokandusringi nõudega 

ja aeg ajalt 

toiduainetega

1 sept.17 dets.18 10 500 €   vahendite 

soetamine, 

toiduainete ost, 

juhendaja tasu 300 

(15x2017 + 

39x2018)

3 000 € 7 500 € HH/HT täiendav toetus, ANK 

projektikonkurss

2 Noore eneseväljendusoskuste, 

enesekindluse julgustamine, 

omaalgatuse õpetamine läbi 

erinevate õpitubade (avalik 

esinemine, enesekaitse, psühhobuss, 

Mõisaküla väikelinna noored määratlevad 

ennast pigem maa noortena, kes hoiavad 

kokku ega kipu üksinda Mõisakülast 

väljaspool korraldavatest üritustest osa 

võtma.  Jääb puudu omaalgatusoskustest,  

Eluõpppe õpituba koolituse tasu, transport (4 x - 1x 

kuus)

7-19a Mõisaküla NK, 

Mõisaküla Kool, 

Kaitseliit,              

Evelini Ilusalong

12 sept.17 dets.18 7 000 € juhendaja tasu 

transport (4x2017 + 

8x2018)

1 500 € 5 500 € HH/HT täiendav toetus, ANK 

projktikonkurss

3 Arendada laste laulmisoskust, 

rütmitunnet, fantaasiat ja 

kujutlusvõimet ning end muusika 

saatel vabalt ja loovalt väljendama, 

erinevad rütmi-, laulu-, ja 

liikumismängud. Osata mängida üht 

pilli (väikekannel/plokkflööt).

Kõigil noortel ei ole võimalik majandusliku 

olukorra tõttu käia kodust kaugemal 

muusikakoolis. Noortel on huvi muusika ja 

pillimängu vastu.

Muusikaring juhendaja tasu (7.- eur tund), 

transport, pillide soetamine

7-16a Mõisaküla Kool 1 sept.17 dets.18 2 520 € 2017: töötasu 

294+maksud, 

transport 200, 

vahendid 500 2018: 

töötasu 

798+maksud, 

transport 300

1 110 € 1 410 € HH/HT täiendav toetus, 

projektid

4 Suulise eneseväljenduse 

arendamine/parendamine, julgus 

esineda ja oskused meeskonnatööks

Küsitlused noorte seas on välja toonud, et 

neid huvitaks väga näitemängus osalemine. 

Tänapäeva noortel on suuline 

eneseväljendusoskus nõrk ning omavad 

väikest kogemust esinemisteks. Suuresti 

jätavad soovida meeskonnatööoskused.

Näitering juhendaja tasu (7.- eur tund), vajalike 

vahendite soetamine (dekoratsioonid, 

kuulutused jms), 

transport(teatrikülastused)

7-16a Mõisaküla 

Kultuurimaja  

Mõisaküla Kool, 

Mõisaküla Lasteaed     

Ugala, Endla,        

Viljandi Nukuteater,   

VKA

1 sept.17 dets.18 2 520 € 2017: töötasu 

294+maksud, 

transport 300, 

vahendid 100 2018: 

töötasu 

798+maksud, 

transport 300, 

vahendid 300

810 € 1 710 € HH/HT täiendav toetus

5 Anda edasi kohaliku piirkonna 

traditsioone ja uskumusi, 

pärimuskultuur Eestimaa erinevates 

piirkondades

Meie kodukoht asub põliste traditsioonidega 

piirkonnas. Väga paljud pered ei oma enam 

teadmisi piirkonna pärimuskultuurist.

Pärimuskultuur juhendaja tasu (7.- eur tund), 

transport

7-16a Mõisaküla 

Kultuurimaja 

Mõisaküla Kool, 

Mõisaküla Lasteaed 

Mulgi Kultuuri 

Instituut

1 sept.17 dets.18 2 320 € 2017: töötasu 

294+maksud, 

transport 200 2018: 

töötasu 

798+maksud, 

transport 400, 

vahendid 200 

610 € 1 710 € HH/HT täiendav toetus

6 Arendada laste ruumilist, loovat 

jatehnilist mõtlemist ning õppida 

oma tegevust läbi mõtlema ja 

plaanima. Tehakse tutvust 

programeerimisega.

Infotehnoloogia uuendused on alati noori 

huvitanud.Üks põnevamaid väljakutseid noortele 

on õppida programeerimist ja tegeleda 

robotitega. Kahjuks takistavad materiaalsed 

võimalused noortel robootikaga tegeleda.  

Robootika juhendaja tasu (7.- eur tund), vajalike 

vahendite soetamine(robootika)

7-16a Mõisaküla Kool   1 sept.17 dets.18 2 420 € 2017: töötasu 

294+maksud, 

transport 100, 

vahendid 700 2018: 

töötasu 

798+maksud, 

transport 400, 

vahendid 700 

1 210 € 2 210 € HH/HT täiendav toetus

7

Kanda edasi eesti rahvatantsu 

traditsioone ja rahvakultuuri 

õpetamine kaudu panna rõhku 

eetiliste käitumisharjumuste 

kujunemisele.

Meie kodukohas on rahvatantsurühmad 

täiskasvanud inimestele, kuid puudub 

järelkasv.Ei ole võimaldatud noortele 

rahvatantsurühmas osaleda.

Rahvatants juhendaja tasu (7.- eur tund), 

transport, vahendite (riided) 

soetamine

7-16a Mõisaküla 

Kultuurimaja        

Mõisaküla Kool, 

Mõisaküla Lasteaed

1 sept.17 dets.18 7 320 € 2017: töötasu 

294+maksud, 

transport 200 2018: 

töötasu 

798+maksud, 

transport 300, 

vahendid 5000 

(rahvatantsu-riided)

410 € 6 910 € HH/HT täiendav toetus

8

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018.

Omavalitsus(ed): Mõisaküla linn

Piirkonna visioon:  Soovituslik kokku leppida prioriteetide määratlemiseks.


