Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga 01.07.2017
Omvalitsus

Vändra v

Tootsi

Halinga

Tabelisse märgitakse huvihariduse ja huvitegevuse võimalused ja tegevustes
osalevate noorte arv. Nimetatakse organisatsioonid või asutused kes võimalusi
pakuvad

Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad
Noortekeskus
Märkida arvuliselt noortekeskustes Vändra alev
pakutavad huvitegevuse võimalused Vändra vald
Tootsi vald
Halinga vald
2 Üldhariduskool
Märkida arvuliselt üldhariduskoolis Vändra alev
pakutavad huvitegevuse võimalused Vändra vald

Osalemise võimaluste arv:

29

48

10

67

154

Muud KOV poolt loodud võimalused HT ja
HH tegevustes osalemiseks (takistuste
eemaldamine)

Võimaluste arv

Huviharidus

Osalejate arv

Osalejate arv

Muusika

Osalejate arv

Sport

Osalejate arv

Juriidiline isik

191

Huvitegevus

LTT

Omavalitsus

40

Kasusaajate (osalejate) arv

46
235

433
611
107
539
1690

261

Võimaluste arv

245

195

Osalejate arv

187

Huvihariduses ja huvitegevustes
osalevate noorte arv:

Üldkultuur

138
208
33
150

7.26.aastastase
d KOKKU

Osalejate arv

108
158
28
154

687
20.-26.
aastased

Kunst

13.-19.aastased

Osalejate arv

Tootsi vald
Halinga vald

7.-12.aastased

Tants

Vändra alev
Vändra vald

Vändra a

Noorte arv

Omavalitsus

Kirjelda võimalust

1

Tootsi vald
Halinga vald
3

Huvikool
Märkida arvuliselt huvikoolides pakutavad
huvitegevuste ja huvihariduse võimaluste Vändra alev
arv (sh tegevused munitsipaal- ja
erahuvikoolides KOV-is kui väljaspool KOVi).

Vändra vald
Tootsi vald

Vändra Noortekeskus

Pärnu-Jaagupi Noortekeskus

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0 KOV allasutus

Vändra Gümnaasium
Juurikaru PK, Pärnjõe PK, Kergu LAK
Tootsi Lasteaed-Põhikool
Pärnu-Jaagupi Põhikool; Vahenurme LAK, Libatse LAK

0
1
0
4

0
4
0
43

2
0
1
2

38
0
17
59

1
5
2
4

10
31
12
89

1
1
1
6

6
7
12
84

1
2
1
3

5
9
15
50

0
0
1
1

0
0
19
9

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

M. Lüdigi nim Vändra Muusikakool, JJ-Street Tantsukool, Jana Trink
Erakool, Sprdikool Impac, Türi Spordikool

0

0

2

0

1

2

1

5

1

1

0

0

13

42

0

0 Osaleja omaosalus

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

29
0

58
0

0
0

0 Osaleja omaosalus
0

M. Lüdigi nim Vändra Muusikakool, JJ-Street Tantsukool, Audentese
Spordikool, Gustav Adolfi Koolituskeskus, Huvikool Leesikad, Lauluja tantsukool WAF, Huvikeskus Loomekoda, Pernova Hariduskeskus,
Black, Brownie and The Blondes, Janne Ristimetsa Tantsustuudio,
Pärnu Tennisekool, Pärnu Spordikeskus Kalev Spordikool, Jumbo
Huvialakool, pärnu SpordikoolPärnu Sõudeklubi

KOV allasutus
KOV allasutus
KOV allasutus
KOV allasutus

arv (sh tegevused munitsipaal- ja
erahuvikoolides KOV-is kui väljaspool KOVi).

4

5

6

Halinga vald
Muud KOV asutus
Märkida arvuliselt huvitegevusi pakkuvate Vändra alev
KOV asutuste (nt: kultuurikeskuste,
Vändra vald
raamatukogude, muuseumide jt) poolt Tootsi vald
pakutavad huvitegevused.
Halinga vald
Noorteorganisatsioonid
Märkida arvuliselt huvitegevusi pakkuvate Vändra alev
noorteühingute (nt: 4H, T.O.R.E, Gaidid, Vändra vald
Noorkotkad, Kodutütred jne) poolt
Tootsi vald
pakutavad huvitegevused.
Halinga vald
Muud organisatsioonid
Märkida arvuliselt muude
organisatsioonide (MTÜ, SA, OÜ, Vändra alev
kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide jt) poolt
pakutavad huvitegevuse võimalused. Vändra vald
Tootsi vald

Halinga vald

KOKKU

Pärnu-Jaagupi Muusikakool, Pärnu Spordiselts Kalev Spordikool,
Vändra Muusikakool, Pernova hariduskeskus, Pärnu Muusikakool,
Pärnu Spordikool, Harju Jalgpallikool, Studio Happy Dancers, Tartu
Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi Spordikool, Eramuusikakool
HeliVõlu, Black, Brownie and the Blondies, Võimlemiskool Rüht,
Cultor Huvialakool, Gabriele Moe- ja Tantsukool, Tantsukool WAF
Dance, Ainula balleti- ja tantsukool, Samurai Judokool, Laine Mägi
Tantsukool, Huvikool SATVel

Pärnjõe Rahvamaja, Suurejõe Rahvamaja

Noored Kotkad
4H klubi Kärmed Tootsikad
Noored Kotkad, Kodutütred, 4H klubi
MTÜ Vändra Vaprus, MTÜ Jalgrattaklubi VIKO, MTÜ Suure Karu
Pojad, MTÜ Korvpalliklubi Karud, MTÜ Vändra Ratsaklubi
MTÜ Vändra Vaprus, MTÜ Jalgrattaklubi VIKO, MTÜ Suure Karu
Pojad, MTÜ Korvpalliklubi Karud, MTÜ Vändra Ratsaklubi
MTÜ Korvpalliklubi Pärnu-Jaagupi, MTÜ Pärnu-Jaagupi
Lauatenniseklubi, Pärnu Loovuskeskus, MTÜ Uduvere Selts, MTÜ
Korvpalliklubi Paulus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

123

0

0 Osaliselt kompenseeritakse

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
2
0
0

0
27
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0 KOV allasutus
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
25

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
1

15
0
0
17

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

5

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

4
0

97
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5

0
47

3
20

27
80

0
13

0
144

0
10

0
114

0
11

0
107

0
4

0
60

0
83

0
223

0
0

0
0

921

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.01.2018-31.12.2018
Omavalitsus(ed): Põhja-Pärnumaa vald
Piirkonna visioon: Põhja-Pärnumaa vallas on noortele avatud igakülgsed võimalused isiklikuks arenguks ja eneseteostuseks.

Huvitegevus arvestab piirkonna eripäraga ning on noortele kättesaadav.
Jrk.nr.

Piirkonna eesmärk

Sõnasta piirkonna eesmärk.

1

2

Luua uus võimalused
mitmekülgsemaks
huvitegevuseks

Luua uus võimalus Vändra
Gümnaasiumisse

Luua pearahasüsteem
spordiklubide toetuseks

Luua võimalus osaleda
rohkemates huviringides ja
treeningutel

Kitsaskoha kirjeldus

KOV

Tegevus kitsaskoha
lahendamiseks

Soovituslik
veerg
ühiskava
Kitsaskoha kirjeldus, mis
koostamisel.
Tegevuse nimetus peab
võimaldab kava lugejal mõista
Nimetage
kitsaskoha sisu ning
väljendama tegevuse sisu.
KOV(id) kelle
võimalikku konteksti.
analüüsis
kitsaskoht
ilmne.

Filmihuvilistel noortel pole
hetkel ühtki huviringi

Vändra alev

Noortel ei ole võimalik
tegeleda tänavatantsuga, sest
Vändra alev
treening toimub väljaspool
Vändra alevit ning kulud
Vändra vald
seoses sellega on liiga
kõrged.

Tegevuse sisu ja eesmärk

Luuakse multimeediaring

Luuakse tänavatantsu treening
Vändra Gümnaasiumisse

Noorte seas läbi viidud küsitlustest selgus, et
kõige enam soovivad noored tegeleda
tänavatantsuga, mis on noorte hulgas
ülipopulaarne.Tänavatantsu treeninguid hakkab
läbi viima JJ-Street Dance Company.

Hetke olukorras on
Uue võimalusena luuakse
Spordiklubide tänased kitsaskohad on üldjoontes
olemasolevatel spordiklubidel
spordiklubide toetussüsteem, mis
erinevad kitsaskohad. Toetuse
sarnased, kuid esineb ka mõningaid erisusi.
võimaldab klubil endal otsustada,
kaudu saavad spordiklubid ise
Klubidel on võimalus võtta tööle uusi treenereid,
Vändra alev
kuhu ja millisele kitsaskohale
oma äranägemise järgi
et luua uusi treeninggruppe, soetada vahendeid,
toetus suunatakse.Toetuse määr
kitsaskoha lahendada maksta võistlustasusid ning korraldada
on 60 € ühe osaleja kohta 2017
transport, vahendid,
transporti.
aastal ja 50 € 2018. aastal..
personalikulud jms.

Võimalus luuakse vähekindlustatud ja
suurperede lastele. Lapsevanemale
kompenseeritakse osalustasud või transpordi
kulud esitatud avalduse alusel. Lapsevanem
esitab perioodi lõpus huvikooli või spordiklubi
tõendi lapse osalemisest huvihariduses või
sporditreeningutel.

Kaasatud partnerid

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

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

Multimeediaringis saavad noored teadmisi ja
oskusi filmi loomisest alates skripti kirjutamisest
kuni valmis filmini.Üheks väljundiks on igal aastal
toimuv filmifestival, mille tase on aasta aastalt
langenud just seetöttu, et noortel puuduvad
filmialased teadmised ja vahendid.

Luuakse noorte huvitegevuses ja
Vändra alev
huvihariduses osalemise
Huvikooli ja treeningute tasud Vändra vald toetamise fond, mille eesmärgiks
on liiga kõrged.
Tootsi vald
on kompenseerida osalustasu
Halinga vald
või transpordikulud ühes
huviringis või treeningus.

Sihtgrupp

7. - 19.
aastased

7. - 12.
aastased
13. - 19.
aastased

7. - 19.
aastased

7. - 19.
aastased

Võimaluste arv

Tegevuse
algus

Millal
Täiendavate võimaluste algavad
arv.
tegevused/
rahastamin.

Tegevuse
lõpp

Eelarve sisu

2018

Soovitame eelarve sisu
Millal
juures lahti kirjutada
Eelarve
tegevused/r
vähemalt: transport,
ahastus
2018.aastal.
personalikulu,
lõppeb.
vahendid.

A&K OÜ

1

jaan.18

dets.18

JJ-Street
Tantsukool

2

jaan.18

dets.18

MTÜ Jalgpalliklubi Vändra
Vaprus
MTÜ Korvpalliklubi Karud
MTÜ Jalgrattaklubi VIKO,
MTÜ Vändra
Ratsaspordiklubi, MTÜ
Maadlusklubi Suure Karu
Pojad

1

jaan.18

1

jaan.18

Personalikulu
1800 €

Rahastusallikas

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.

1 800 €

HH/HT täiendav toetus

Personalikulu
9000 €

9 000 €

HH/HT täiendav toetus

dets.18

Klubide pearaha
20000 €

20 000 €

HH/HT täiendav toetus

dets.18

Osalustasude
kompensatsioon
7000 €

7 000 €

HH/HT täiendav toetus

Luua uus võimalused
mitmekülgsemaks
huvitegevuseks

Olemas on osaliselt DJ tööks
vajalikud vahendid, kuid
noortel puudub väljaõpe
tegutseda helitehnikuna.
Paljudel noortel on huvi
tegeleda ka räppmuusika
loomisega.

Soetada vahendid
mitmekülgsematekshuvitege
vusteks ja treeninguteks

Hetkel pole vajalikke
vahendeid huviringide
läbiviimiseks.

Vändra alev
Vändra vald

Vändra alev
Vändra vald

Hetkel puuduvad kohapealsed
võimalused
huvitegevuseteks(sport,
Kergu Lasteaed-Algkoolikooli
lauluring,meisterdusring,
Vändra vald
huvihariduse
miniautode
mitmekesistamine
võidusõit,rahvatants,pillide
õppimine, näitering) väljaspool
koolitunde.

Juurikaru koolis tegutseb
Pakkuda Juurikaru koolis
loovring aga hetkel ei ole
võimalusi veeta vaba aega ja
võimalik kõigil soovijatel seal
tegelda mitmekülgse
osaleda, kuna koolil pole
huvitegevusega.
piisavalt vahendeid.

Vändra vald

Hetkel puudub võimalus
Pakkuda piirkonna noortele
tegeleda seltskonnatantsuga
Vändra alev
kohapelaseid
Soovijad peavad käima Pänus
seltskonnatantsu treeningute
Vändra vald
ning transpordi ja osalustasud
võimalusi
on kõrged.

Pakkuda Kadjaste piirkonna
noortele mitmekülgsemaid
vaba aja tegevusi

Hetkel on Kadjaste
Vabaajakeskuses olemas
noortel mõned vahendid
(näiteks piljardilaud,
lauamängud jms) kuid
puuduvad digimeedia
vahendid ning juhendatud
tegevus.

Vändra vald

Luuakse DJ ja helitehnikute kool

Noortel võimaldatakse harjutada DJ tegevust,
kus oleks võimalik õppida ka helitehnikuks. Suurt
huvi on üles näidatud ka räppmuusika loomise
osas, kuid puuduvad vastavad vahendid ja
juhendajatasu.

7. - 19.
aastased

Soetatakse vahendid.

Soetades vajalikud vahendid saavad
huvitegevuste korraldajad tagada
mitmekülgsemate tegevustega huviringe ja
treeninguid. Valdkonna sisene mitmekesisus
toetab noorte arengut ja loob ühtlasi ka uue
arenguvõimaluse.Vahendite olemasolu tagab
tegevustes ka uute noorte osalemise.

7. - 19.
aastased

Sportmängude ringi-, lauluringi,meisterdamise ringi-,pillide
õppimise ringi-,miniautode raja,rahvatatntsuringi- ja näiteringi
loomine

Huviringid hakkavad toimuma Kergu LasteaedAlgkooli ruumides, peale koolitunde, et lastel ei
tekiks transpordiga probleeme. Ringidele
palgatakse juhendajad ning soetatakse vajalikud
vahendid. Eesmärgiks on pakkuda noortele
võimalust ennast kehaliselt ja vaimselt arendada

1

jaanuar

dets.18

Personalikulu
1350 €
Vahendid
4900 €

6 250 €

HH/HT täiendav toetus

M. Lüdigi nim Vändra
Muusikakool, Vändra
Gümnaasium, Vändra
Ratsaspordiklubi

1

jaan.18

dets.18

Vahendid
19167€

19 167 €

HH/HT täiendav toetus

7.-12.
aastased

Kergu LasteaedAlgkoolikool

4

jaan.18

dets.18

Personalikulud
1350 €
Vahendid
500 €

1 850 €

HH/HT täiendav toetus

Loovringi tegevuse laiendamine.

Ostetakse loovringi tegevuseks vajalikke
vahendeid, et kõigil sooviatel oleks võimalus
ringi töös osaleda. Ringid toimuvad pärast
koolitunde koolimajas, õpetaja juhendamisel.
Ringi eesmärgiks on arendada õpilaste loovust,
käelisi oskusi ja rikastada nede vabajaveetmise
võimalusi.

7.-19.
aastased

Juurikaru Põhikool

1

sept.17

dets.18

Personalikulud
1000 €
Vahendid
500 €

1 500 €

HH/HT täiendav toetus

Seltskonnatantsu treeningu
korraldamine

Võimaldatakse noortel õppida seltskonnatantse
profesionaalse õpetaja käe all. Tantsutrennid
toimuvad Kadjaste vabaajakeskuses ning
Vändra Kultuurimajas. Ringi eesmärgiks on anda
võimalus noortel õppida selgeks
seltskonnatantsu algtõed ja motiveerida noori
tantsuga rohkem tegelema.

7.-19.
aastased

Kadjaste Vabaajakeskus
Vändra Kultuurimaja

2 500 €

HH/HT täiendav toetus

Luua noortele mitmekülgsemad
vaba aja veetmise võimalused
koos juhendatud tegevusega.

Laiendatakse vabaajakeskuses olevate
vahendite hulka ning luuakse E-spordi ring. Esport on üks paljudest spordi vormidest, mille
areng on tõusutrendis ning toetab nutika
noorsotöö põhimõtet. E-spordis on oluline
lihasmälu, reaktsioon, kiire mõtlemine, taktika
jms.

2 850 €

HH/HT täiendav toetus

7. - 19.
aastased

Kadjaste Vabaajakeskus

2

1

jaan.18

jaan.18

dets.18

dets.18

Personalikulud
2000 €
Transpordikulud
500 €

Personalikulud
1350 €
Vahendid
1000 €
Transport
500 €

Lasteringi tegevuse
laiendamin, et suurendada
osalejate arvu ja pakkuda
rohkem erinevaid
huvitegeveusi ringis.
Võrkpalli trenni varustuse
soetamine

Huvitegevuste pakkumine
noortele

Lisatrvikute ostmist, et
laiendada ringi tegevust ja
pakkuda mitmekülgsemat
huviharidust.

Hetkel Võidula piirkonnas
noortele suunatud tegevusi ei
ole

Loodus on laste käelise
Olemasoleva ringi võimaluste tegevuse ring, kuid puuduvad
parendamine ja noorte vaba ringijuhi töötasu ning vahendi.
aja tegevuste laiendamine
Samuti puuduvad noortel
Suurejõe piirkonnas.
vabaaja tegevusteks
vahendid.

Vändra vald

Vändra vald

Vändra vald

Lasteringi tegevuste inventaari
laiendamine ja võrkpallitrenni
loomine

Laiendatakse hetkel tegutsevat lasteringi, et
rohkematel lastel oleks võimalus ringis osaleda.
Ringi tegevus toimub Pärnjõe rahvamajas. Ringi
eesmärgiks on laste eneseväljendusoskuse ja
loovuse arendamine. Võrkpalli ja võrkpallivõrgu
ostmine, et oleks võimalik viia läbi
võrkpallitrenne. Treeningud toimuvad Pärnjõe
rahvamajas, treeneri juhendamisel. Eesmärgiks
on laste aktiivsuse suurendamine ja sportliku
vaba aja veetmise soodustamine.

Näiteringi alustamine

Näiteringi käivitamiseks on vajalik juhendajale
töötasu ja soetada etenduste korraldamiseks
vajalikke materjale. Samuti soovivad noored
ennast ka väljaspool kodukohta näidata, kuid
puudub transpordiraha

Soetatakse olemasoleva ringi tegevuse
Korraldatakse ringitegevus ning
laiendamiseks tehnilisi vahendeid, käsitöötarbeid
laiendatakse noorte vaba aja
ja lauamänge. Luuakse uus käelise tegvuse ring
tegevuste võimalusi
ning tasustatakse juhandaja.

7.-19.
aastased

7.-19.
aastased

7.-19.
aastased

Pärnjõe Rahvamaja

Võidula Rahvamaja

Suurejõe Rahvamaja

1

1

jaan.18

jaan.18

dets.18

dets.18

Personalikulud
1350 €
Vahendid
500 €

Personalikulud
1350 €
Vahendid
500 €
Transpordikulud
500 €
Personalikulud
1350 €
Vahendid
1000 €

1 850 €

HH/HT täiendav toetus

2 350 €

HH/HT täiendav toetus

2 350 €

HH/HT täiendav toetus

1

jaan.18

dets.18

1

jaan.18

dets.18

Personalikulu
2000 €
Transport
900 €

2 900 €

HH/HT täiendav toetus

Pakkuda kõigile valla
noortele võimalust osaleda
maadlustreeningutel.

Noortel on soov osaleda
maadlustrennis aga hetkel on
kõik rühmad täis. Uue algajate
Vändra vald
maadlusrühma rajamine
võimaldab suuremal hulgal
lastel osaleda treeningutes.

Avatakse uus algajate
maadlusrühm.

Võimaldada
jalgpallitreeningud kõigile
piirkonna noortele ning
tagada treeningute sujuv
läbiviimine ja tõsta
treeningute kvaliteeti.

Hetkel puudub piisav
võimekus maksta
olemasolevatele treeneritele
konkurentsivõimelist palka,
samuti ei ole võimalik palgata
Vändra vald
uut treenerit, mille pärast on
hetkel tööl olevad treenerid
väga suure koormuse all. Suur
koormus aga viib treeningute
kvaliteedi languseni.

Treenerite palga tõstmine, et
tagada konkurentsivõimeline
töötasu.
Transpordikompensatsioonid

Tõstetakse olemasolevate treenerit palka ning
palgatakse uus treener. Eesmärk on, et kõigil
lastel oleks võimalik osaleda enda vanusegrupi
treenigutes ja tõsta treenigute kvaliteeti ning
seeläbi arendada laste mänguoskust.

7.-19.
aastased

MTÜ Jalgpalliklubi Vändra
Vaprus

2

jaan.18

dets.18

Personalikulu
2000 €
Transport
900 €

2 900 €

HH/HT täiendav toetus

Toetus osalustasu, võistlustel
käimise maksmisel ja isiklike
vahendite soetamiseks.
Treeningute laiendamine
Juurikarule,Pärnjõele ja
Vihtrasse.

Osalustasu tasumine ja isikliku varustuse ostu
toetamine vähekindlustatud lastele, et neil oleks
võimalik käia trennis korraliku
varustusega.Korralik vasrustus nt: korvpallijaltsid
tagavad, et lastel on ohutu ja mugav trennides
osaleda. Eesmärgiks on anda kõigile lastele
võrdsed võimalused osaleda võistlustel ja tänu
sellele edasi arendada oma oskuseid ja talenti

7.-19.
aastased

Korvpalliklubi Karud MTÜ

3

jaan.18

dets.18

Personalikulu
2000 €
Transport
900 €

2 900 €

HH/HT täiendav toetus

Korvpalli trenni
kättesaadavamaks muutime
vähekindlustatud lastele

Hetkel puudub osade lastel
võimalus käia trennis, kuna
neil ei ole vahendeid
osalustasu tasumiseks ja
isikliku spordivarustsuse
ostuks.

Vändra vald

Maadlusklubi uue treeningringi avamine,
vahendite ostmine, väisürtlustel osalemise
Maadlusklubi Suure Karu
toetamine ja treeneri tasustamine. Algajate trenni 7-26 aastased
Pojad
eesmärgiks on tekitada noortes huvi maadluse,
kui spordi vastu ning arendada ennast füüsiliselt.

Jalgrattatreeningute
laiendamine

Treenitavate arvu
suurendamiseks on vaja
juurde muretseda jalgrattaid ja
Vändra vald
varustust, kuna lastel
puuduvad selleks rahalised
võimalused

Viia läbi
ratsutamistreeninguid

Kuna ratsutamistreeninud on
kulukad, siis ei saa kõik
huvilised osaleda, kuna ei
suuda tasuda treeingute ega
võistluskulude eest

Vändra vald

Toetada andekate noorte
arengut

Piirkonnas tegutsevad
andekad noored, kellel on
palju häid tulemusi, kuid
võimalused arenguks on
piiratud, kuna motosport on
kulukas spordiala ning
vahendeid selleks pole
piisavalt.

Vändra vallas tegutseb
tehnikaspordiklubi, kus noored on
saavutanud väga edukaid
tulermusi lühikese aja jooksul.
Vändra vald
Kuna tehnikasport on kallis, siis
pole klubil võimaluk soetada
vastavaid vahendeid noorte
igapäevaseks treenimiseks.

Jalgratatste ja vasrustuse
soetamine

Soetatakse jalgrattad ja varustus huvilistele,
kelle rahaline võimekus ei võimalda praegu
treeningutel käia.

7.-19.
aastased

Jalgrattaklubi Viko MTÜ

1

jaan.18

dets.18

Personalikulu
2000 €
Transport
900 €

2 900 €

HH/HT täiendav toetus

Treenerite tasustamine ja
treeninguteks vajaliku varustuse
soetamine

Makstakse treeneritele töötasu ja murtesetakse
vajalik varustus, litsentsid, kindlustused
treenungute läbiviimiseks

7.-19.
aastased

FIE Maila Kukk

1

jaan.18

dets.18

Personalikulu
2000 €
Transport
900 €

2 900 €

HH/HT täiendav toetus

Soetatakse igapäevatreeninguteks
rallisimulatsiooni vahendid ning makstakse
treeneritele töötasu.

7. - 19.
aastased

Vändra
Tehnikaspordiklubi

1

jaan.18

dets.18

Personalikulu
2000 €
Vahendid
5000 €

7 000 €

HH/HT täiendav toetus

Luuakse Vändra
Noortekeskusesse
noorsootöötaja ametikoht ning
täiendatatakse Pärnu-Jaagupi
Noortekeskuse noorsootöötaja
palgafondi

Uue võimalusena luuakse Vändra
Noortekeskusesse noorsootöötaja ametikoht,
mis võimaldaks piirkonna noortel veeta vaba
aega avatud noortekeskuses. Noorsootöö
käigus luuakse tingimused noore isiksuse
mitmekülgseks arenguks, tänu millele saab noor
vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja
tööväliselt tegutseda. ning osaleda
mitmesugustes avatud noorsootöö teenustes.
Konkurentsivõimelise palgatasemega tagatakse
stabiilsed ja motiveeritud noorsootöötajad

7.-19.
aastased

Vändra Noortekeskus
Pärnu-Jaagupi
Noortekeskus

1

jaan.18

dets.18

Personalikulu
16400 €

16 400 €

HH/HT täiendav toetus

Tootsi Lasteaed-Põhikoolis
avatakse helitehnika huviring,
mis toimub 1 kord nädalas.

Toimub lasteaed-põhikooli huviringina
koolimajas ning ka kultuuri- ja spordikeskuse
ruumis 1 kord nädalas. Selleks palgatakse
juhendaja. Õpetatakse ürituste korraldamisel
helitehniliste teadmiste rakendamist, helitehnika
seadmete parandamist jne.

1 350 €

HH/HT täiendav toetus

3 823 €

HH/HT täiendav toetus

12

Pakkuda noortele võimalust
osaleda avatud noorsootöö
teenustes

Noorsootöötajate palgafond ei
ole konkurentsivõimeline ning Vändra alev,
puudub noorsootöötaja
Vändra vald
ametikoht Vändra
Halinga vald
Noortekeskuses.

Luuakse võimalus tegeleda
helitehnikaga

Kohalikus omavalitsuses
puudub hetkel võimalus
tegeleda helitehnikaga.

Luuakse võimalus tegeleda
loodus- ja täppisteadusega

Kohalikus omavalitsuses
puudub hetkel võimalus
tegeleda loodus- ja
täppisteadusega.

Tootsi vald

Tootsi vald

Robootikaring toimub lasteaed-põhikooli
Tootsi Lasteaed-Põhikoolis
huviringina koolimajas 1 kord nädalas. Selleks
avatakse septembris 2018
palgatakse Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse poolt
robootikaring koostöös Halinga, juhendaja, kes viib huviringe läbi valla erinevates
Vändra valla ja Vändra aleviga.
koolides/huvikoolides. Arendatakse noorte
tehnoloogilisi oskusi ja teadmisi.

7-19a

7-19a

1

1

jaan.18

jaan.18

dets.18

dets.18

Personalikulu
400 €
Vahendid
950 €

Personalikulu
1350 €
Vahendid
1973 € Transpordikulu
500 €

Tootsi Lasteaed-Põhikoolis
avatakse septembris 2018
arvutiring.

Arvutiring toimub lasteaed-põhikooli huviringina
koolimajas 1 kord nädalas. Selleks palgatakse
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse poolt juhendaja,
kes viib huviringe läbi valla erinevates
koolides/huvikoolides. Arendatakse noorte
tehnoloogilisi oskusi ja teadmisi, õpetatakse
programmeerimist, arvutite kokkupanemist, MS
Office programmide kasutamist.

7-19a

1

jaan.18

Mitmekeskistatakse ja tõstetakse
muusikaringi kvaliteeti.

Soetatakse täiendavaid muusikainstrumente ning
ringi läbiviimiseks vajalikke vahendeid, et
mitmekesistada ning tõsta muusikaringi
kvaliteeti.

7-19a

1

Tootsi vald

Mitmekeskistatakse ja tõstetakse
klaveriringi kvaliteeti.

Soetatakse täiendavaid ringi läbiviimiseks
vajalikke vahendeid, et mitmekesistada ning
tõsta muusikaringi kvaliteeti.

7-19a

Täiendatakse kunsti- ja
käsitööringi läbiviimiseks
vajalike vahendite hulka

kunsti- ja käsitööringi
läbiviimiseks napib vajalikke Tootsi vald
vahendeid.

Mitmekeskistatakse ja tõstetakse
kunsti- ja käsitööringi kvaliteeti.

Soetatakse täiendavaid ringi läbiviimiseks
vajalikke vahendeid, et mitmekesistada ning
tõsta kunsti- ja käsitööringi kvaliteeti.

Täiendatakse tehnikaringi
läbiviimiseks vajalike
vahendite hulka

Tehnikaringi läbiviimiseks
napib vajalikke vahendeid.

Mitmekeskistatakse ja tõstetakse
tehnikaringi kvaliteeti.

Soetatakse täiendavaid ringi läbiviimiseks
vajalikke vahendeid, et mitmekesistada ning
tõsta tehnikaringi kvaliteeti.

Luuakse võimalus tegeleda
loodus- ja täppisteadusega

Täiendatakse muusikaringi
läbiviimiseks vajalike
vahendite hulka

Täiendatakse klaveriringi
läbiviimiseks vajalike
vahendite hulka

Kohalikus omavalitsuses
puudub hetkel võimalus
tegeleda loodus- ja
täppisteadusega.

Tootsi vald

Muusikaringi läbiviimiseks
Tootsi vald
napib vajalikke instrumente.

Klaveriringi läbiviimiseks
napib vajalikke vahendeid.

Tootsi vald

dets.18

Personalikulu
1350 €
Vahendid
1973 € Transpordikulu
500 €

3 823 €

HH/HT täiendav toetus

jaan.18

dets.18

Vahendid
1300 €

1 300 €

HH/HT täiendav toetus

1

jaan.18

dets.18

Vahendid
650 €

650 €

HH/HT täiendav toetus

7-19a

1

jaan.18

dets.18

Vahendid
1300 €

1 300 €

HH/HT täiendav toetus

7-19a

1

jaan.18

dets.18

Vahendid
1300 €

1 300 €

HH/HT täiendav toetus

Täiendatakse spordiringi
läbiviimiseks vajalike
vahendite hulka

Spordiringi läbiviimiseks napib
Tootsi vald
vajalikke vahendeid ja
võimalusi.

Soetatakse täiendavaid spordiringi läbiviimiseks
Mitmekeskistatakse ja tõstetakse vajalikke vahendeid, et mitmekesistada ning
spordiringi kvaliteeti.
tõsta spordiringi kvaliteeti. Luuakse võimalus viia
läbi trenne väljaspool Tootsi valla territooriumit.

7-19a

1

jaan.18

dets.18

Vahendid
1300 €

1 300 €

HH/HT täiendav toetus

Täiendatakse tantsuringi
läbiviimiseks vajalike
vahendite hulka

Tantsuringi läbiviimiseks
napib vajalikke vahendeid ja Tootsi vald
võimalusi.

Mitmekeskistatakse ja tõstetakse
tantsuringi kvaliteeti.

Soetatakse täiendavaid tantsuringi läbiviimiseks
vajalikke vahendeid, et mitmekesistada ning
tõsta tantsuringi kvaliteeti.

7-19a

1

jaan.18

dets.18

Vahendid
1300 €

1 300 €

HH/HT täiendav toetus

Täiendatakse näiteringi
läbiviimiseks vajalike
vahendite hulka

Näiteringi läbiviimiseks napib
Tootsi vald
vajalikke vahendeid ja
võimalusi.

Mitmekeskistatakse ja tõstetakse
näiteringi kvaliteeti.

Soetatakse täiendavaid näiteringi läbiviimiseks
vajalikke vahendeid, et mitmekesistada ning
tõsta näiteringi kvaliteeti.

7-19a

1

jaan.18

dets.18

Vahendid
1300 €

1 300 €

HH/HT täiendav toetus

Mitmekesistatakse ja
parendatakse sporti
harrastavate noorte
võimalusi Tootsi Kultuuri- ja
Spordikeskuses

Sportlike tegevuste
harrastamiseks napib Tootsi
Tootsi vald
Kultuuri- ja Spordikeskuses
vahendeid.

Mitmekesistatakse ja
parendatakse Tootsi Kultuuri- ja
Spordikeskuses sportimise
võimalusi.

Soetatakse erinevaid spordivahendeid, et
mitmekesistada ning parendada sportimise
võimalusi.

7-19a

1

jaan.18

dets.18

Vahendid
1300 €

1 300 €

HH/HT täiendav toetus

Kohalikus omavalitsuses ei
ole võimalik tegeleda looduse
valdkonna huvitegevusega,
Halinga vald
lastel puudub füüsiline
vastupidavus, nutisõltuvuse
süvenemine

Paljudel noortel on huvi
maadlus- või
dzuudotreeningute vastu, kuid Halinga vald
puudub treener ja vastavad
vahendid

dets.18

Personalikulu
2700
Vahendid
1600 €
Sündmuste
korralduskulud
4900 € Transpordikulud
3600 €

12 800 €

HH/HT täiendav toetus

jaan.18

dets.18

Vahendid
2800 €, Personalikulu
900 €

3 700 €

HH/HT täiendav toetus

1

sept.17

dets.18

Vahendid
2200 €
Personalikulu
1350 €

3 550 €

HH/HT täiendav toetus

Pärnu-Jaagupi
Muusikakool, PärnuJaagupi Rahvamaja,
Pärnu-Jaagupi Põhikool

1

sept.17

dets.18

Personalikulu
1350 €
Vahendid
6300

7 650 €

HH/HT täiendav toetus

2

jaan.18

dets.18

Heliisolatsioonimaterjali
de soetamine 6443 €
Salvestustarvikud 6000
€

12 443 €

HH/HT täiendav toetus

7-19 a

Pärnu-Jaagupi Põhikool,
RMK, Ursa Major (Noored
Kotkad ja Kodutütred),
Pernova keskus,
Perearstid, Politsei- ja
Päästeamet,
Maanteeamet

2

jaan.18

Eesmärgiks on noorte kehalise aktiivsuse
mitmekesistamiseks ja arendamiseks uue
võimaluse pakkumine

12-19 a

Pärnu-Jaagupi
Spordikeskus, ANK

1

Eesmärgiks on pakkuda noormeestele võimalust
treenida profesionaalse treeneri juhendamisel

12-19 a

Pärnu-Jaagupi Põhikool,
Pärnu-Jaagupi
Spordikeskus

7-19 a

Loodusteaduste- ja matkaring

Eesmärgiks on looduse tundmine, toimetulek
looduses, värskes õhus viibimine. Soetatakse
õppevahendeid looduse uurimiseks ja vaheneid
ringi läbiviimiseks (vihma- ja külmakindlad rõivad
ja jalanõud, kaitsevahendid, töövahendid jms)

Maadlus- või dzuudoring

Jõusaal on olemas, kuid
puudub treener, kelle
juhendamisel seda kasutada,
noormeestel on huvi olemas

Halinga vald Bodybuildingu ring noormeestele

Pärnu-Jaagupi muusikakoolis
puudub eriala, kus õpilased
saaksid õppida mitut erinevat
pilli

Halinga vald

Pärimusmuusika õppekava välja
töötamine ja rakendamine

Eesmärgiks on luua ja rakendada õppekava,
millel õppija saab muusikakooli lõpetamisel
erinevate rahvapillide mänguoskused

Halinga vald

Bändiruumi remont ja
heliisolatsiooni paigaldamine ja
salvestustarvikute soetamine

Eesmärgiks on noortebandide tegevuse
hoogustamine ja järelkasvu kindlustamine,
KOVis salvestusvõimaluse tekitamine

7-19 a

Pärnu-Jaagupi
Muusikakool, PärnuJaagupi Rahvamaja,
Pärnu-Jaagupi Põhikool,
Pärnu-Jaagupi
Noortekeskus

Kohalikus omavalitsuses on
LTT huviringide osakaal väga Halinga vald
väike

3D modelleerimine,
programmeerimine ja tütarlaste
tehnoloogiaring

Eesmärgiks on suurendada tehnoloogiaga
seotud huvitegevuse võimalusi KOVis.
Soetatakse vajaminevad vahendid (tarkvara,
riistvara, CNC pink, tikkimismasin. Külastatakse
LTT valdkonna ettevõtteid).

7-19 a

Pärnu-Jaagupi Põhikool,
Pernova Keskus, Boardic
OÜ, Clivia OÜ

3

sept.17

dets.18

Personalikulu
1350 €
Vahendid
5000 € Transpordikulu
1000 €

7 350 €

HH/HT täiendav toetus

Külades elavatel noortel ei ole
võimalusi osaleda paljudes
Halinga vald
huvitegevustes kuna
bussitransport ei vasta
vajadustele

Bussitranspordi
ümberkorraldamine,
lisavõimaluste pakkumine

Eesmärgiks on anda noortele rohkem võimalusi
osaleda erinevates huvitegevustes ka hilisematel
aegadel. Omavalitsuste koostöös korraldatakse
ümber koolibussiringid või leitakse lahendusi
autotranspordi kasutamiseks

7-19a

Pärnu-Jaagupi
Muusikakool, tegutsevad
ringid, Omavalitsuste Liit

1

jaan.18

dets.18

Transpordikulud
15326 €

15 326 €

HH/HT täiendav toetus ja KOV
eelarve

Vallas tegutsevad
noorteansamblid, kuid
bandiruumil puudub
heliisolatsioon ja
salvestusvõimalus

Noortel on huvi kokandusringi
Eesmärgiks on pakkuda noortele võimalus
Halinga vald
Noortele kokandusringis
vastu, kuid puuduvad ringi
osaleda kokandusringis. Kokandusoskuste
loomiseks võimalused ja
Vändra alev osalemiseks võimaluste loomine arendamine, tervisliku toitumise süvendamine,
vahendid
meeskonnatöö arendamine, ühine kokandusblogi

Vändra alev
Puuduvad noorte ettevõtlikust Vändra vald
Toetada noorte ettevõtlikkust
toetad tegevused
Tootsi vald
Halinga vald

Noorte ettevõtlikust toetavate
tegevuste loomine eri
piirkondades

Tegevuste eesmärgiks on tutvustada noortele
ettevõtja elu, õpetada ettevõtluse võimalusi ning
julgustada aktiivselt ettevõtlust proovima, samuti
võimaldada noortel ettevõtjatel kodukandis tööd
alustada. Noored saavad ka oma minifirma
loomiseks taotleda starditoetust. Toimub noorte
omavaheline kommunikeerumine ning eri
piirkonna noored viiakse kokku läbi ettevõtlike
tegevuste. Ettevõtlikkust arendatakse läbi
juhendatud ja regulaarse tegevuse.

7-19a

Pärnu-Jaagupi Põhikool,
Vändra Noortekeskus

12-19 a

Liituvate valdade
huvihariduse ja
huvitegevuse pakkujad ja
noorsootöötajad

2

3

jaan.18

jaan.18

dets.18

Personalikulu
1000 €
Vahendid
5000 €

6 000 €

HH/HT täiendav toetus

dets.18

Personalikulud
4040 €
Korralduskulud
2000 €
Transport
1000 €

7 040 €

HH/HT täiendav toetus

210 972 €
*Vajadusel võib ridu juurde lisada.

