
Jrk.nr. Piirkonna eesmärk Kitsaskoha kirjeldus KOV Tegevus kitsaskoha 
lahendamiseks Tegevuse sisu ja eesmärk Sihtgrupp Kaasatud partnerid Võimaluste arv Tegevuse 

algus Tegevuse lõpp Eelarve Eelarve sisu 2017 2018 Rahastusallikas

Sõnasta piirkonna 
eesmärk.

Kitsaskoha kirjeldus, mis 
võimaldab kava lugejal 
mõista kitsaskoha sisu ning 
võimalikku konteksti. 

Soovituslik veerg ühiskava 
koostamisel. Nimetage 
KOV(id) kelle analüüsis 
kitsaskoht ilmnes. 

Tegevuse  nimetus peab 
väljendama tegevuse 
sisu. 

Kirjeldage tegevuse sisu (kes ja kuidas teeb, 
milliseid vahendeid soetatakse, kuidas noored 
jõuavad tegevustesse)  ja eesmärki .

Tuua välja KOV välised 
partnerid, kes on 
tegevusega seotud 
(toetavad tegevust, aitavad 
korraldada , koostöö 
vms).Soovituslik

Täiendavate võimaluste 
arv. 

Millal 
algavad 
tegevused/ 
rahastamin.

Millal 
tegevused/ra
hastus 
lõppeb.

Kogu tegevuse 
eelarve. 

Soovitame eelarve 
sisu juures lahti 
kirjutada vähemalt: 
transport, 
personalikulu, 
vahendid. 

Eelarve 2017. 
aastal 

Eelarve 
2018.aastal. 

Milliste vahendite toel 
planeeritakse tegevust ellu viia. 
Nimeta. Nt KOV eelarve, HH/HT 
täiendav toetus, ESF KOV, 
Varaait, ANK-ide 
projektikonkurss, muu 
projektikonkurss vms. Mitmest 
allikast rahastamise puhul 
soovitame täpsustada kulude 
lõikes rahastusallikad.

1

Huvitegevusega 
on haaratud kõik 
noored

Noorte huvid on ebapüsivad 
,puudub kohusetunne 

süstemaatilises 
huvitegevuses osalemiseks

Vinni vald Õpilaste laiapõhjaline 
kaasamine 

huviringidesse ja 
treeninggruppidesse

Avatakse huviringid ja treeninggrupid 
alustajate noorte elukohas

I ja II kooliaste Maakondlikud 
katusorganisatsioonid: 

jalgpall, korvpall, võrkpall, 
tänavatants

4 jaan.20

17 065

transpordikulu 
4000, 

personalikulu 
13065

KOV eelarve

2

Avatakse huviringid ja treeninggrupid  
noorte elukohas

7-19 a Pädevad, särasilmsed, 
noored eestvedajad

4 jaan.20 15 000 € transpordikulu 
4000, 

personalikulu 
11000 KOV eelarve

3
Gaidide ja kodutütarde tegevus 7-15a Pädevad, särasilmsed, 

noored eestvedajad
2 sept.20 4 000 € personalikulu 

3000,transport 
1000 Kaitseliit

4

Lapsevanema osalustasu 
huvikoolides ei ole kõigile 

jõukohane

Vinni vald Kulude 
kompenseerimine

Vastavalt huvitegevuse kompenseerimise 
korrale kompenseeritakse lapsevanemale 

huvitegevuse kulusid kuludokumentide 
alusel

7.-19a Maakonnas huviharidust 
ja huvitegevust pakkuvad 

institutsioonid

16 jaan.20 194908

osalustasude 
kompensats HH/HT täiendav toetus

5
*Vajadusel võib ridu juurde lisada.

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava01.01.2020.-3.12.2020.
Omavalitsus(ed):  Vinni Vallavalitsus
Piirkonna visioon: Huvitegevus ja huviharidus on inimese arengu komponent


