Lisa 1
Huvihariduse ja huvitegevuste kava 01.01.2020-31.12.2020

Omavalitsus: Põhja-Pärnumaa vald

Piirkonna visioon: Põhja-Pärnumaa vallas on noortele avatud igakülgsed võimalused isiklikuks arenguks ja eneseteostuseks.
Huvitegevus arvestab piirkonna eripäraga ning on kõigile noortele kättesaadav.

7-26 aaastaste noorte arv

1573

7 - 19- aastaste noorte arv

984

Huvihariduses ja huvitegevuses osalevate unikaalsete noorte arv

639

Eelmise perioodi eelarve jääk

32 000 €

Uus prognoositav summa

175 697

Kitsaskoha kirjeldus ja lahendus sellele

Tegevuse läbiviija

Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolidesse on
eelnevatel aastatel loodud mitmed uued
Põhja-Pärnumaa valla
võimalused noorte huvitegevusteks. Aastal 2020
üldhariduskoolid
soovitakse jätkata juba alustatud tegevustega ning
luua juurde ka uusi võimalusi.

Võimaluste
arv

Personal

44

27 562 €

Transport Vahendid

7 478 €

45 989 €

Muud
kulud

Kulud kokku

7 750 €

88 779 €

Põhja-Pärnumaa vallal on kaks huvikooli, mille
erialad vajavad kaasajastamist ja uusi vahendeid,
et pakkuda noortele kaasaegset huviharidust.

Põhja-Pärnumaa valla
huvikoolid

4

2 016 €

2 000 €

9 490 €

2 000 €

15 506 €

Põhja-Pärnumaa rahvamajad on maapiirkonnas
elavatele noortele heaks võimaluseks käia koos ja
Põhja-Pärnumaa valla
osaleda huviringis. Loodud on mitmeid uusi
rahvamajad
võimalusi ning täiendatud võimalusi kaasaegsete
vahenditega.

4

3 028 €

825 €

2 300 €

455 €

6 608 €

Maapiirkonna noortel puudub ligipääs keskustes
Põhja-Pärnumaa vallas
toimuvatesse huviringidesse. Selleks oleme loonud
tegutsevad külaseltsid ja
külaseltsi ruumidesse võimalused noortel soovitud
MTÜ-d
huvialadega tegeleda.

4

0€

0€

2 050 €

600 €

2 650 €

Põhja-Pärnumaa vallas
tegutsevad spordiklubid

10

0€

1 800 €

1 000 €

48 159 €

50 959 €

Põhja-Pärnumaa
Noorsootöökeskus

7

4 032 €

500 €

4 000 €

3 000 €

11 532 €

Spordivaldkonna suurimateks teenusepakkujateks
on Põhja-Pärnumaa vallas tegutsevad spordiklubid.
Klubide kitsaskoad on endiselt suured
transporikulud ning konkurentsivõimelise töötasu
maksmine treeneritele. Uue võimalusena oleme
kaasanud klubisid ka väljastpoolt oma valda,
pakkudes noortele mitmekülgsemaid sportimise
võimalusi.
Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus on 2018 aastal
loodud noorsootöö asutus, mille struktuuriüksused
on Tootsis, Vändras ja Pärnu-Jaagupis
noortekeskuste näol. Kuna noortekeskuste enda
eelarve on väike ning huvitegevusteks vahendeid
ei jätku, soovime luua mitmed uusi huviringe ka
noortekeskustesse.

Pärnu-Jaagupi Spordikeskuses puudub kaasaegne
inventar jõutreeninguteks. Loodud showtantsuringi
juhendajal puudub konkurentsivõimeline töötasu.
Pärnu-Jaagupi Spordikeskus
Kitsaskoha lahendamiseks soetatakse kaasaegne
treeningvarustus, mis parandab oluliselt
treeningvõimaluste mitmekesisust.

3

3 000 €

900 €

3 000 €

750 €

7 650 €

Kuna paljud noored elavad majanduslikult
vähemate võimalustega peredes, siis selle
kitsaskoha lahendamiseks oleme loonud
toetusfondi, millest saab toetust taotleda
huvihariduses osalemise osalustasude, transpordi,
isiklike vahenditte ja laagrites või võistlustel
osalemise kompenseerimiseks. Toetus on
reguleeritud määrusega

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

1

0€

0€

0€

10 000 €

10 000 €

Et tutvustada ja informeerida noori ja
lapsevanemaid Põhja-Pärnumaa valla huvihariduse
, huvitegevuste ja treeningute võimalustest, on
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
loodud huviohariduse päevade korraldamaiseks
valla eri piirkondades toetusfond.

3

0€

0€

0€

4 000 €

4 000 €

Põhja-Pärnumaa vallal puudub toetusfond nende
noorte toetamiseks, kes tegelevad huvialadega,
mida ei saa harrastada valla spordiklubides või
huvikoolides. Toetatakse eelkõige neid noori, kes
tegelevad huvialaga kõrgemal tasemel, olles
saavutanud häid tulemusi nii maakonnas,
vabariigis kui ka väljaspool Eestit.

1

0€

0€

0€

6 000 €

6 000 €

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

4H klubisid tegutseb Põhja-Pärnumaa vallas neli
ning seni on klubide juhid noortega tegelenud selle
eest töötasu saamata. Et säilitada juhtide
Noorteklubi 4H
motivatsioon, loodi palgafondi, millest makstakse
juhendajatele töötasu.

4

4 032 €

0€

0€

0€

4 032 €

KOKKU

207 716 €

