
Jrk.nr. Kitsaskoha kirjeldus Kitsaskoha lahendus Sihtgrupp Kaasatud partnerid Võimaluste arv Eelarve Eelarve sisu

Kitsaskoha kirjeldus, mis võimaldab kava lugejal mõista kitsaskoha sisu 

ning võimalikku konteksti. 

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

kuidas noored jõuavad tegevustesse)  ja eesmärki .

7-19-aastased 

noored; eeldatav 

osalejate arv

Tuua välja KOV välised partnerid, kes on tegevusega 

seotud (toetavad tegevust, aitavad korraldada , 

koostöö vms).

Täiendavate 

võimaluste arv

Kogu tegevuse 

eelarve

Soovitame eelarve sisu 

juures lahti kirjutada 

vähemalt: transport, 

personalikulu, 

vahendid. 

1

Huvitegevus peaks olema kättesaadav kõigis valla piirkondades. 

Osades piirkondades puudub bussiliikluse piiratuse tõttu võimalus 

iseseisvalt väljaspool kooli toimuvates huviringides osaleda. Osad 

valla huviringid peaksid olema tasuta või madala osalustasuga, 

sest paljudel peredel on majanduslikud raskused. Kitsaskohaks on 

huvitegevuse mitmekesisus, et noortel oleks võimalus saada 

kogemusi võimalikult erinevates valdkondades. Jätkata erinevate 

huviringide ja -tegevuste pakkumisega, mis toetaksid ka kooli 

õppekava (nt eesti keele õpet) ning mitmekesistaksid õppetööd.

 Peipsiääre valla erinevates piirkondades on mitmekesistatud 

huvitegevust, parandatud kättesaadavust ning tõstetud võimaluste arvu. 

Koolides planeeritavad huviringid on lõimitud kooli õppekavaga. Noorte 

sooviks on suurema valiku olemasolu, samuti võimalus katsetada 

võimalikult palju erinevaid tegevusi. Jätkatakse olemasolevate tegevuste 

ja ringidega ning avatakse uusi huviringe, kaasates juhendajaid ka 

väljastpoolt KOVi, et suurendada mitmekesisust. Erinevate huviringidega 

saame motiveerida õpilasi, laiendada nende silmaringi, arendada uusi 

oskusi. Eraldi eesmärk on süvendada noortes loodus- ja teadushuvi. 

Uued huviringid ja -tegevused toimuvad pärast koolitunde koolides, 

noortekeskustes jt kohtades ning on osalejatele tasuta või madala 

osalustasuga, parandades sellega kättesaadavust. Toetusraha 

kasutatakse juhendajate töötasuks, transpordi kompensatsiooniks ning 

vajaliku inventari, vahendite ja materjalide soetamiseks.

355 SA Vara Sport, MTÜ Vara Laegas, MTÜ Pala 

Kogukonna Noored, MTÜ Koosa Noorteklubi, 

MTÜ Alatskivi Noortekeskus, MTÜ Kallaste 

Noored, A. Haava nim Pala Kool, Kolkja Lasteaed-

Põhikool, J. Liivi nim Alatskivi Kool,  MTÜ FC 

Peipsi United Junior

34 68 280 €
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Peipsiääre valla noortel on vähe võimalusi otsustusprotsessides 

kaasarääkimiseks. Valla noored ei ole piisavalt aktiivsed valla elus 

kaasa lööma, nad ei seosta oma tulevikku vallaga.

Noorte ettevõtluse algatuse toetuse fond. Luua võimalusi piirkonna noorte 

kaasamiseks, mitmekesistada piirkondlikes tegevustes osalemise 

võimalusi. Noorsootöö kaudu (nt noortekeskuste tegevus, suvised 

malevad ja laagrid) aktiviseerida noori koostööle ja siduda neid rohkem 

oma valla eluga. 

36 MTÜ Alatskivi Noortekeskus, MTÜ Pala Valla 

Noored, MTÜ Koosa Noorteklubi

2 8 785 €
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Noorte võimalused huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuses 

väljaspool Peipsiääre valda on piiratud (osalustasud, vahendid, 

laagrid).

Noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetusfond. Eesmärgiks 

on võimaldada valla noortel osaleda huvitegevuses ja huvihariduses 

väljaspool Peipsiääre valda. Noored saavad väljaspool valda osaleda 

huvitegevuses, mida kohapeal ei ole.

30 Huvikoolid, erahuvikoolid, klubid jt 5 6 000 €

4

Alatskivi Kunstide Koolis on vähe erialasid/aineid integreerivaid 

õppevorme. Osad õpilased katkestavad õpingud, ei julge õpinguid 

alustada või ei ole teadlikud tegevuse toimumisest. 

Kasutades ära Alatskivi Kunstide Kooli õpetajate potentsiaali, pakutakse 

lisaks tavaõppele ka huviringe/kursuseid, mille eesmärgiks on anda 

muusika- ja kunstiõpet paindlikumas õppevormis. Huviringid/kursused 

lähtuvad õpilaste vajadustest. 

50 Alatskivi Kunstide Kool, J. Liivi nim Alatskivi Kool 5 7 575 €

KOKKU 471 KOKKU 46 90 640,00 €

                                                                                                                                                            Huvihariduse ja huvitegevuse kava 1.01.2023 - 31.12.2023
Omavalitsus: Peipsiääre Vallavalitsus

Toetus: 90 640

Töötasud 56 965 €; 

vahendid 17 100 €; 

muud kulud, sh 

transport 16 575 €

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

Huvitegevuses osalejate arv: 471

Lisa 1                     

Peipsiääre Vallavalitsuse 
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