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Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 

 

1. Sissejuhatus 

 

Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava annab ülevaate huvitegevusest vallas, 

selle tugevustest ja arenguvajadustest ning esitab kava kitsaskohtade lahendamiseks. 

2017. aastast suunab riik omavalitsustele täiendavat toetust huvitegevuse ja huvihariduse 

(edaspidi huvitegevus) kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks 7–19-aastastele noortele. 

 

Riigieelarvest toetuse saamiseks koostab omavalitsus kava, mis peab sisaldama huvitegevuses 

osalemisvõimaluste ja osalevate noorte arvu, kitsaskohti huvitegevuse kättesaadavuses ja 

mitmekesisuses ning tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks. 

 

Väike-Maarja valla statistiliste näitajate alusel on tasandus- ja toetusfondis planeeritud 2019. 

aastal toetust ligikaudu 178 200 eurot ning jääk perioodist 2017-2018 on 21 300 eurot. 

Tegevuskava on koostatud perioodiks 01.01. - 31.12.2019 summas 195 000 eurot. 

 

2. Ülevaade huvitegevusest vallas 
 

Väike-Maarja vallas on noortele mitmekülgsed valikuvõimalused. Vallas on 4 üldhariduskooli, 

ja muusikakool, valla territooriumil tegutseb Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Väike-Maarja 

Õppekeskus. Õppekeskus teeb koostööd MTÜ-de ja koolidega erinevate teemapäevade 

sisustamisel ja projektides osalemisel. Väike-Maarja Muusikakool loob piirkonna lastele ja 

noortele võimalused muusikalise huvihariduse omandamiseks Väike-Maarjas ja Simunas. 

Huvitegevuse võimalusi pakuvad koolid ning kolmes rahvamajas tegutsevad huviringid. 

Spordiringidest tegutsevad aktiivsemalt korvpall, maadlus, suusatamine ja automudelisport. 

Noortekeskus tegutseb Väike-Maarjas, Simunas ja Rakkes ning korraldab õpilasmalevaid. Lisaks 

tegutsevad mitmed mittetulundusühingud, kes panustavad noortesse ja kaasavad noori.  

2019. aasta septembris selgitati huvitegevuse ja huvihariduse pakkujate küsitluse tulemusena 

huvitegevuse osalemisvõimaluste ja osalejate arv ning huvitegevuse kitsaskohad ja vajadused. 

Süsteemselt korraldatud huvitegevust pakub vallas 15 vallavalitsuse allasutust, Mudelihall ja 

Kaitseliit. Osalemisvõimalusi on kokku 88.  

Huvitegevuses osalemise võimaluste ja osalejate arv on esitatud tabelis määruse Lisas 2.  

 

3. Kitsaskohad ning tegevused kitsaskohtade lahendamiseks 

Analüüsides olemasolevat olukorda ning toetudes huvitegevuse juhendajate ning huvitegevusega 

seotud allasutuste juhtide küsitlusele on tegevuskava kavandatud järgneva kolme kitsaskoha 

lahendamiseks. Tegevuskavas on esitatud kitsaskoha üldine nimetus, selle selgitus, kavandatud 

tegevused ja oodatavad tulemused. 

 

Kitsaskoht 1: Osalemisvõimalused.  

Vallas on mitmesugused huvitegevuse võimalused, vaja on panustada tegevusvahendite 

järjepidevale uuendamisele, transpordikuludele (huvitegevuses osalemine tegevuskohtadest 

kaugemal elavate noortele, konkurssidel, võistlustel, esinemistel jm väljundites osalemine), 

osalemistasudele, eelmisel perioodil lisandunud uute tegevusvõimaluste tööjõukuludele või 

vastavate teenuste jätkuvale ostmisele. 

 

 

Tegevused: 
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 osalejate täiendava transpordi korraldamine treeningutele, ringidesse, võistlustele, 

esinemistele, laagritesse; 

 tegevustes osalustasude vähendamine, võistluste-laagrite osalustasude täiendav 

tasumine; 

 vahendite uuendamine; 

 eelmisel perioodil lisandunud uute tegevuste tööjõukulude tasumine; 

 erivajadustega noorte kaasamine. 

 

Tulemused: 

 on kasvanud huvitegevus osalejate rahulolu osalemisvõimalustega ja vahenditega; 

 on uuendatud vahendeid; 

 transpordivõimalused Simuna, Kiltsi ja Rakke piirkonnast Väike-Maarjasse on 

paranenud; 

 erivajadustega noortele on loodud võimalusi huvitegevuses osaleda; 

 madala sissetulekuga perede lapsed on kaasatud huvitegevusse; 

 huvitegevuses mitteosalevate noorte arv on kahanenud viiendiku võrra. 

 

Kitsaskoht 2: Uued ja uuenduslikud võimalused. 
Uute tegevuste rakendamine valla asutuses ja teiste teenusepakkujate poolt, kaasaegsete 

huvialade ja uuenduslike metoodikate rakendamine. 

 

Tegevused: 

 uute huvitegevuste loomine;  

 huviringide tegevusvõimaluste  kaasajastamine; 

 uuenduslike metoodikate kasutusele võtmine senistes ja uutes huviringides; 

 tööjõukulude maksmine, tegevusvahendite hankimine. 

 

Tulemused: 
 vähemalt 10 täiendavat huvitegevust, sh muusikakooli filiaal Rakkes 

 vähemalt 5 kaasaegse metoodikaga huvitegevust;  

 huvitegevuse tegevusvõimalusi on kaasajastatud.  

 

Kitsaskoht 3: Koolitus.  

Huvitegevuse juhendajate järjepideva täiendkoolituse ning uute juhendajate väljaõppe 

võimalused on piiratud. 

 

Tegevused 

 juhendajate alg- ja täiendkoolitustel osalemise kulude täiendav katmine (sh 

erivajadustega noorte tegevusjuhendajate koolitus, tegevusjuhendajate leidmine); 

 juhendajate motiveerimine koolitustel osalemiseks. 

 

Tulemused: 

 juhendajad on läbinud alg- ja täiendkoolitusi vähemalt 20 koolituspäeva ulatuses; 

 huvitegevuse pakkumises osaleb vähemalt kolm uut juhendajat; 

 tegevusjuhendajad korraldavad koostöös erivajadustega noorte ja peredega neile sobivat 

huvitegevust. 
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4. Eelarve 

Tabel 1. 

Osalemisvõimalused 126 900 

Uued ja uuenduslikud võimalused.   66 100 

Koolitus     2 000 

Kokku 195 000 

 


