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      määrusele nr 79 

 

Piirkonna 

eesmärk 

Kitsaskoha 

kirjeldus  
KOV 

Tegevus 

kitsaskoha 

lahenda-

miseks 

Tegevuse sisu ja 

eesmärk 

Siht-

grupp 

Kaasatud 

partnerid 

Või

ma-

luste 

arv 

Tege-

vuse 

algus 

Tege-

vuse 

lõpp 

Eelarv

e 

Eelarve 

sisu 
2017 2018 

Rahast

us-

allikas 

 

Inspireeritud, 

kaasatud ja 

algatus- 

võimeline noor  

läbi 

laiahaardelise, 

jätkusuutliku 

ja 

väärtustatud 

noorsootöö 

 

Muusikakooli 

puuduvad 

esinemispillid  

harjutamiseks 

kasutatakse  

vanu pille, mis 

on mitmeid 

kordi 

remonditud. 

Pillidel on 

mänginud 

mitmed 

põlvkonnad kas 

klahvid ei tööta 

või ei ole 

ideaalselt hääles 

jne.  

Uued muusika-

instrumendid 

viiul, akordion 

ja kannel 

 

Karksi-Nuia 

Muusikakool 

Registrikood 

75006434    

Aadress 

Tartu mnt 31, 

Karksi-Nuia, 

69104 Karksi vald 

Direktor 

Margus Põldsepp 

Telefon 

434 1085 

501 9528 

E-post: 

knmk@karksi.ee  

 

VIIUL, 

AKORDION 

JA KANNEL 

 

Muusikakoolis 

uute pillide 

olemasolu aitab 

luua uusi 

võimalusi. 

Muusikakooli 

õpetajad saavad 

õpilastele anda 

esinemiseks ja 

enne kontserti 

harjutamiseks 

parema 

kvaliteediga 

pillid.  

Tõstab esinemis-

kvaliteeti ja 

võimaldab 

täiendavalt 

õpilaste 

vastuvõttu.  

 

7–26. a 

 

Kool kuulub Eesti 

Muusikakoolide 

Liitu. 

Tihedam koostöö 

teiste Eesti 

muusikakoolidega 

- Tõrva, Türi, 

Viljandi, 

Lasnamäe, Valga, 

Põlva, Abja-

Paluoja, Kilingi-

Nõmme. Toimub 

ühiste kontsertide, 

väljasõitude, 

külaskäikude, 

koolituste või 

repertuaari 

vahetamise näol. 

Põhjamaade 

muusikakoolide 

koostööprojektis 

on partneriteks: 

Leksandi 

Muusikakool 

Rootsist, 

Lillehammeri 

Kultuurikool 

Norrast, 

Oulaise 

Muusikakool 

Soomest,         

Horsholmi 

Muusikakool 

Taanist  

 

3 

 

sept 

2017 

 

mai 

2018 

 

3096  

eurot 

 

Vahendid:  

kannel 

1650 eurot, 

akordion, 

2200 eurot, 

viiul  

400 eurot 

 

3096 

eurot 

   

HH/HT

täien-

dav   

toetus 



 

2 
 

 

Inspireeritud 

kaasatud ja 

algatus- 

võimeline noor 

läbi 

laiahaardelise, 

jätkusuutliku 

ja 

väärtustatud 

noorsootöö 

 

Kunstikoolis 

õpetatakse 

erinevaid 

suundasid 

maalimist, 

kompositsiooni 

jne. 

Graafikakunsti 

juhendaja on 

olemas aga 

puudub 

võimalus 

vahendite 

soetamiseks ja 

personalitasu 

 

Hülle Haabi 

Karksi Noorte 

Kunstistuudio  

 

reg. nr 10248652     

Karksi vald 

 

LINOOL-

LÕIGE 

  

Linoollõige 

avardab noorte 

trükitehnika 

algteadmisi. 

Käelise tegevuse 

arendamine ja 

graafikakunsti 

tunnetamine. 

Tegevust viib 

läbi kunstnik 

Enno Hallik, 

kes juhendab 

noori 

linoollõikes. 

Kunstikool 

korraldab 

näitusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8–19. a 

 

Kunstnik Enno 

Allik 

 

 

1 

 

sept 

2017 

 

mai 

2018 

 

2000  

eurot 

 

vahendid: 

800 

eurot, 

personali-

kulu:   

1200  

eurot 

 

 

1300 

eurot 

 

700  

eurot 

 

HH/HT

täien-

dav   

toetus 



 

3 
 

Inspireeritud, 

kaasatud ja 

algatus- 

võimeline noor 

läbi 

laiahaardelise, 

jätkusuutliku 

ja 

väärtustatud 

noorsootöö 

Spordikoolis 

ujumis, 

kergejõustiku ja 

jalgpalli 

treeningute 

arendamine.  

Noored on 

huvitatud 

ujumistreeningu

test kuid 

puudub 

atesteeritud 

juhendaja. 

Karksi-Nuia 

Spordikool 

Registrikood: 

75023253 

Aadress: Kooli 1, 

69104  

Karksi-Nuia 

Direktor: 

Leo Liiber 

Telefon:  

5191 1930 

E-post: 

spordikool@ 

karksi.ee 

UJUMISE, 

KERGE-

JÕUSTIKU 

JA 

JALGPALLI 

TREENIN-

GUD 

Täiendava 

toetuse eest 

läbib 

olemasolev 

treener 

atesteerimiseks 

vajalikud 

kursused/eksa-

mid ja hakkab 

omavalitsuses 

läbi viima 

ujumistreening

uid. 

Juhendajatasu 

tõstmise läbi 

kasvab ka 

läbiviidavate 

trennide maht. 

Kergejõustikutr

ennide tarbeks 

värskendatakse 

ja soetatakse 

juurde 

vajalikke 

vahendeid, tänu 

millele saab 

trennidest osa 

rohkem noori. 

Suvevaheajal on 

treeningute 

väljundiks ja 

omandatud  

taseme 

hoidmiseks ja 

arendamiseks 

plaanis 

korraldada 

treeninglaager. 

7–19. a   3 sept 

2017 

aug 

2018 

8000  

eurot 

 

atesteeri-

mine:     

500 eurot,   

personali-

kulu:   

2200 eurot,  

vahendid 

ja 

varustus: 

1000 eurot,  

treeninglaa

gri 

osalustasu: 

4300 eurot 

4000 

eurot 

4000 

eurot 

HH/HT

täien-

dav   

toetus 



 

4 
 

Inspireeritud, 

kaasatud ja 

algatusvõimeli

ne noor läbi 

laiahaardelise, 

jätkusuutliku 

ja 

väärtustatud 

noorsootöö 

AKG on olemas 

ruumid, kuid 

puudub 

vastavad 

töövahendid 

August 

Kitzbergi  

nimeline 

Gümnaasium 

Registrikood: 

75006405 

Aadress: Kooli 1, 

69104 Karksi-

Nuia 

Telefon:  

434 1046;  

434 1108 

E-post: 

akg@akg.vil.ee  

Kodulehekülg: 

www.akg.vil.ee    

KUNSTI-

RING 

Kunstialaste 

teadmiste ja 

oskuste 

avardamine. 

Käelise tegevuse 

arendamine, 

molbertite 

soetamine. 

Igapäevaselt 

aitavad 

molbertid 

kunstiringis 

noortel 

kastutada 

kaasaegseid 

töövahendeid.  

7–19.a.   1 sept 

2017 

mai 

2018 

1500  

eurot 

vahendid:     

molbertid 

(12 tk) 

1500 € 

1500  

eurot 

  

HH/HT

täien-

dav   

toetus 

Inspireeritud, 

kaasatud ja 

algatus- 

võimeline noor 

läbi 

jätkusuutliku 

ja 

väärtustatud 

noorsootöö 

AKG puudub 

folkloori-

ansambel, 

keelpillid ja 

juhendaja tasu 

August 

Kitzbergi  

nimeline 

Gümnaasium 

Registrikood: 

75006405 

Aadress: Kooli 1, 

69104  

Karksi-Nuia 

Telefon:  

434 1046; 

434 1108 

E-post: 

akg@akg.vil.ee  

Kodulehekülg: 

www.akg.vil.ee   

Karksi vald 

UKULEE-

LEDE  

JA  

KITARRIDE 

FOLK-

LOORI-

ANSAMBEL 

Keelpillide 

soetamine ja 

juhendaja 

tasustamine 

loob 

jätkusuutliku 

folklooransambl

i. 

7–18. a Koostöö Ülle 

Roometsaga 

Viljandi 

Kultuuriakadee

mia õppejõud 

2 sept 

2017 

mai 

2018 

8000 

eurot 

vahendid:    

muusika: 

5000 € (tk),    

personalik

ulu: 1500 € 

3250 

eurot  

3250 

eurot€ 

HH/HT

täien-

dav   

toetus 



 

5 
 

Inspireeritud, 

kaasatud ja 

algatus-

võimeline noor 

läbi 

laiahaardelise, 

jätkusuutliku 

ja 

väärtustatud 

noorsootöö 

Noortekeskuse 

olemasoleva 

helistuudio 

ruumi 

sisustamine 

helitehnikaga  

Karksi-Nuia  

Noortekeskus 

Registrikood: 

75035252 

Aadress:  

Tartu mnt 22, 

69104  

Karksi-Nuia 

Registrikood: 

75035252 

Juhataja 

Illika Orav 

Telefon: 

433 6095;  

524 9885 

E-post: 

noortekeskus@ 

karksi.ee 

Kodulehekülg: 

knnk.karksi.ee 

HELI- 

STUUDIO 

TEHNIKA 

SOETA-

MINE 

Helitehnika 

tundmine, 

oskuste 

arendamine, 

heliplaatide 

salvestamine. 

Noorte 

koolitamine ja 

kaasaegse 

tehnika 

võimaluste 

kasutamine ja 

tundmine. 

Noortebändide 

loomingu 

propageerimine. 

 

  

 

 

 

15–26. 

a 

Koostöö teiste 

KOV noortekes-

kustega, koostöö 

Viljandi 

Kultuuri-

akadeemia 

õppejõu Sulev 

Salmiga 

1 sept 

2017 

mai 

2018 

10 000  

eurot 

vahendid: 

9000 eurot  

koolitus-

kulu:           

1000 eurot 

9500  

eurot 

500 

eurot 

HH/HT

täien-

dav   

toetus 

Inspireeritud, 

kaasatud ja 

algatus- 

võimeline noor 

läbi 

laiahaardelise, 

jätkusuutliku 

ja 

väärtustatud 

noorsootöö 

Puudub 

nooremale 

astmele  

tantsuring ja 

juhendaja tasu 

Karksi-Nuia 

Noortekeskus 

Registrikood: 

75035252 

Aadress:  

Tartu mnt 22, 

69104  

Karksi-Nuia 

Juhataja 

Illika Orav 

Telefon:  

433 6095; 

524 9885 

E-post: 

noortekeskus@ 

karksi.ee 

Kodulehekülg: 

knnk.karksi.ee     

 

TANTSU-

RINGI 

LOOMINE 

NOORE-

MALE 

ASTMELE 

Noortekeskuse 

tantsuringi 

juhendaja loob 

nooremale 

astmele 

tantsuringi 

ning sellest saab 

osa rohkem 

noori. 

8–15. a Koostöö teiste 

KOV-idega ja 

noorte võimalus 

osaleda 

tantsuvõistlustel 

1 sept 

2017 

mai 

2018 

1500  

eurot 

personali- 

kulu:  

1500  

eurot 

750  

eurot 

750  

eurot 

HH/HT

täien-

dav   

toetus 



 

6 
 

 

Inspireeritud, 

kaasatud ja 

algatus- 

võimeline noor 

läbi 

laiahaardelise, 

jätkusuutliku 

ja 

väärtustatud 

noorsootöö 

Noor 

te ise Noorte 

iseseisvuse ja  

toimetuleku 

oskuste 

puudumine. 

Noortekeskus 

leidis juhendaja 

ja olemas on 

vastavad 

ruumid, puudus 

juhendaja, 

juhendajatasu 

ja vahendid 

 

Karksi-Nuia 

Noortekeskus 

Registrikood: 

75035252 

Aadress:  

Tartu mnt 22, 

69104  

Karksi-Nuia 

Juhataja 

Illika Orav 

Telefon:  

433 6095; 

524 9885 

E-post: 

noortekeskus@ 

karksi.ee 

Kodulehekülg: 

knnk.karksi.ee     

 

 

KODUNDUS-

RING 

 

Kodundusring  

noorte loome ja 

arengu-

potentsiaali 

avardamine. 

Suunamine 

eluks vajalike 

oskuste 

tundmine ja 

kasutamine. 

Söögi 

valmistamine 

lahendab 

paljude noorte 

jaoks 

probleemi. 

Kasulik ja 

õpetlik 

ajaviitmine ja 

eluks oluline 

kogemus. 

Noortel on 

võimalus 

ettevõtlusega 

tegeleda. 

 

 

 

 

12–19. 

a 

 

Kavas luua teiste 

KOV koostöös 

kokandusblogi, 

kus noored 

saavad postitada 

pilte tehtud tööst 

ja jagada 

kogemusi. 

 

1 

 

sept 

2017 

 

mai 

2018 

 

2667 

eurot 

 

personali- 

kulu:  

1500  

eurot,     

vahendid: 

1167  

eurot 

 

1333.5 

eurot 

 

1333.5 

eurot 

 

HH/HT 

täien-

dav   

toetus 

 

 

 

 



 

7 
 

 

Inspireeritud, 

kaasatud ja 

algatus- 

võimeline noor 

läbi 

laiahaardelise, 

jätkusuutliku 

ja 

väärtustatud 

noorsootöö 

 

Noortekeskusel 

puuduvad 

taipoksi ringiks 

löögipinnad ja 

kindad.  

Noori osaleb 

treeningul palju 

ja kinnastest ja 

löögipindadest  

jääb puudu 

 

Karksi-Nuia 

Noortekeskus 

Registrikood: 

75035252 

Aadress:  

Tartu mnt 22, 

69104  

Karksi-Nuia 

Juhataja I 

llika Orav 

Telefon: 

433 6095;  

524 9885 

E-post: 

noortekeskus@ 

karksi.ee 

Kodulehekülg: 

knnk.karksi.ee     

Karksi vald 

 

 

 

TAIPOKSI-

RING 

 

Treener kannab 

löögipindasid 

kaasas, suure 

osaluse tõttu 

jäävad osad 

noored 

löögipindadest 

ja kinnastest 

ilma, seepärast 

pole kõigil 

võrdsed 

võimalused, 

ettevalmistus 

treeninguteks ja  

võistlusteks  

 

10–26. 

a 

 

Koostöö Viljandi 

Taipoksi klubiga 

 

1 

 

sept 

2017 

 

mai 

2018 

 

1470 

eurot 

 

vahendid: 

1195  

eurot 

löögi-

pinnad  

(15 tk), 

poksi- 

kindad  

(5 tk)  

275  

eurot 

 

1470  

eurot 

 

  

 

HH/HT 

täien-

dav 

toetus 

 


