
Lisa

Are Vallavolikogu 18.08.2017 

määrusele nr 13

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

Näiteks: loodud on 

kättesaadavad 

tingimused ja 

võimalused noore 

arenguks. Iseseisvalt

Kitsaskoha kirjeldus, mis 

võimaldab kava lugejal 

mõista kitsaskoha sisu 

ning võimalikku konteksti.

Soovituslik veerg ühiskava 

koostamisel. Nimetage 

KOV(id) kelle analüüsis 

kitsaskoht ilmne.

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

Piirkonna 

üldhariduskooli on 

loodud osalise 

koormusega 

huvijuhii 

ametikoht

Are valla ainukeses 

koolis puudub 

huvijuht, samuti 

erinevad vahendid 

ürituste paremaks 

korraldamiseks

Are Huvijuht hakkab 

korraldama üritusi ja 

huvitegevust koolis. 

Koostöö teiste valla 

noorsootöö asutustega

Huvijuhi ametikoha loomine 

elavdab kooli huvitegevuse 

võimalusi, ürituste korraldamise 

võimalusi. Vahendite soetamine 

huvijuhi töö lihtsustamiseks.

7-19 a Are Kool, Are 

Vallavalitsus

1 sept.17 dets.18 8773.08 Vahendid, 

personalikulu ja 

juhendaja 

transport.

2193.27 6579.81 HH/HT täiendav toetus

2
Are Avatud 

Noortekeskuses 

toimub 

kokandusring

Olemas köök, kuid 

puudub rahaline 

võimalus ringi 

läbiviimiseks.

Are Kokandusringi läbiviimine 

1x nädalas. Toiduainete 

ja vahendite soetamine, 

tööjõukulud.

Noortele kokanduse põhitõdede 

tutvustamine, kalkuleerimine, 

vahendite tutvustamine, erinevate 

maade köögid, toidukultuuri 

tutvustus. Eesmärk – kohapealsete 

huvitegevuste võimaluste 

mitmekesistamine

7-19 a Are Huvikeskus, 

Are Vallavalitsus

1 2017 sept 2018 dets 10068.92 Vahendid, 

juhendaja tasu, 

personalikulu

2517.23 7551.69 HH/HT täiendav toetus

3

Are Avatud 

Noortekeskuses 

tegutseb 

robootika ring

KOVis puudub noortel 

võimalus tegeleda 

robootikaga, 

huvigrupp on olemas

Are 1x nädalas (kokku 2 h) 

toimuv robootikaring, 

robotite ja arvutite 

soetamine

Koostöös Are Kooli õpetajaga, kes 

on läbinud robootikaringi 

juhendaja koolituse, arvutite ja 

robotite soetamine. Huvigrupi 

kaasaine ringi tegevusse. Eesmärk 

– kohapealsete huvitegevuse 

võimaluste mitmekesistamine.

7-19 a Are Kool 1 2017 sept 2018 dets 7078.88 Vahendid, 

juhendaja tasu, 

personalikulu

4736.72 2342.16 HH/HT täiendav toetus

4 Are Avatud 

Noortekeskuses  

tegutseb 

showtantsu ring

Puudub tantsuring Are Tantsuringi läbiviimine 

noortekeskuses, ringi 

läbiviimiseks 

vajaminevate vahendite 

soetamine.

Noorte tantsuringi juhendaja 

leidmine, vahendite soetamine, 

ringi käivitamine. Eesmärk – 

olemasolevale huvigrupile 

tingimuste loomine

7-12 a Are Huvikeskus, 

Are Vallavalitsus

1 2017 sept dets.18 3922.88 Vahendid, 

juhendaja tasu, 

personalikulu

980.72 2942.16 HH/HT täiendav toetus

5

Suigu Seltsimajas 

on loodud noorte 

juhendaja 

ametikoht

Valla teises suuremas 

keskuses, Suigus, on 

palju noori, kes 

veedavad vaba aega 

tegevusetult.  Suigu 

Seltsimajas on olemas 

võimalused noortetoa 

loomiseks. Noorte 

juhendaja ametikoha 

loomine võimaldab 

luua noortega 

kontakti . Koostöös 

noortega vajaduste 

väljaselgitamine.

Are Noorte juhendaja 

ametikoha loomine, 

vajaminevate vahendite 

soetamine (lauamängud, 

spordimängud jne.)

Suigu Seltsiimajja noorte juhendaja 

leidmine, igapäevaselt erinevate 

tegevuste läbiviimine, koostöö Are 

Avatud Noortekeskusega, Noorte 

Tugila programmi rakendamine 

Suigus. Eesmärk – võimaldada 

huvitegevust Suigu noortele, 

koostöö arendamine Suigu ja Are 

noorte vahel

7-26 a Are Huvikeskus, 

Are Vallavalitsus 

Are Avatud 

Noortekeskus, 

Eesti ANK

1 2017 sept 2018 dets 15319.20 Personalikulud, 

töötasu, vahendid

3829.80 11489.40 HH/HT täiendav toetus, KOV 

noorsootöö eelarve, ANK 

projekt

6

Are vallas on 

loodud noorte 

spordijuhendaja 

ametikoht.

Olemas on huvigrupp ja 

erinevad treeningud, 

kuid paljud noored on 

spordist ja liikumisest 

võimaluste ja juhendaja 

puudumise tõttu eemal. 

KOVis on sporditöö eest 

vastutav 

noorsootöötaja, kelle 

töökoormus on väga 

suur ning vajadus on 

luua spordijuhi 

ametikoht

Are Noorte spordijuhendaja 

ametikoha loomine. 

Spordivahentite soetamine.

Noorte spordijuhi koha loomine, 

igapäevaste noorte treeningute 

korraldamine, tervisespordiürituste 

korraldamine, jõusaali treeningute 

läbiviimine, vahendite soetamine, 

spordiringi läbiviimine

7-26 a Are Huvikeskus, 

Are Vallavalitsus, 

Pärnumaa 

Spordiliit, JK 

Poseidon, 

Judoklubi Jamurai, 

Are Kool, 

külaseltsid, MTÜ 

Terve Are

1 2017 sept 2018 dets 12321.6 Personalikulud, 

töötasu, vahendid

4330.40 7991.2 hH/HT täiendav toetus, KOV 

sporditöö eelarve, Pärnumaa 

Spordiliidu toetus, erinevad 

projektid

Omavalitsus: Are vald

Piirkonna visioon:  Soovituslik kokku leppida prioriteetide määratlemiseks.


