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1.

Kitsaskoht
Formaalõppe vähene sidusus mitteformaalõppega.

Saaremaa valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
Võimaluste
Tegevus
Piirkond/vastutaja
arv
Toetatakse tegevusi, kus lõimitakse mitteformaalõpet ja
2
Saaremaa valla
formaalharidust.
piirkonnad

2.

Piirkondades pakutav huviharidus on hajus. Maapiirkondades on
huvihariduses osalemise kättesaadavus raskendatud.

Huvitegevuste läbiviimiseks puuduvad vahendid. Vahendeid on liiga Toetatakse vahendite soetamist huvitegevuse/-hariduse
vähe, need on vananenud või vajatakse uue huviringi avamiseks.
kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesistamiseks.

2

3.

Linnapiirkonnas on puudus põhikooliealiste noorte (eriti poiste)
huvitegevusvõimalustest ja uutest atraktiivsetest tegevustest.

Toetatakse uusi tegevusi, mis kaasaksid põhikooliealisi õpilasi.

2

4.

Saaremaa valla
piirkonnad

HEV laste ja erivajadustega lastel on väiksemad võimalused
osalemiseks huvihariduses/-tegevuses.

Toetatakse erivajadustega laste osalemiseks loodud tingimusi.

2

5.

Saaremaa valla
piirkonnad

Noorte tegelikud soovid huvihariduse ja huvitegevuse
mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks on piiratud.

Toetatakse huvihariduse/- huvitegevuse mitmekesistamiseks
uusi tegevusi noorte tegelikest soovidest ja huvidest lähtuvalt.

2

Saaremaa valla
piirkonnad

1

Saaremaa vald

6.

7.

8.

9.

Toetatakse tegevusi, mis loovad osalemise võimalusi
maapiirkondades, suurendavad kättesaadavust ja loovad
mitmekesisemaid tingimusi.

Toetatakse sotsiaal ja/või -majanduslikes raskustes perede laste
huvihariduses/-tegevuses osalemist. Toetatakse määruse alusel:
"Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord väikese
sissetulekuga peredele".
Huvihariduses/-tegevuses osalemine on kaugemate piirkondade
Toetatakse huvihariduses/-tegevuses osalemisega seotud
lastele vähem kättesaadav. Tasuta ühistransport ei kata kõiki vajadusi. transpordikulusid. Peredele hüvitatakse huvihariduse/tegevusega seotud transpordikulud määruse alusel:
"Huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega seotud
transpordikulude hüvitamise kord".
Sotsiaal ja/või -majanduslikes ja toimetulekuraskustes perede lastel
on väiksemad võimalused osaleda huvihariduses/-tegevuses.

2

Saaremaa valla
piirkonnad
Saaremaa valla
piirkonnad

1

Toetatakse laste ja noorte osalemist erahuvikoolides ja
spordiklubides andekate laste pearaha suurendamise kaudu.

1

2019. a alustatud tegevuste jätkusuutlikkuse tagamine.

Tegevuste jätkamine õppeaasta lõpuni.

2

Huvikoolide pedagoogide ja noortekeskuste ringijuhendajate
Tõstetakse huvikoolide pedagoogide ja noorsootöötajate palka,
palgatase on jäänud üldharidus- ja alusharidusepedagoogide palkade et tagada jätkusuutlik huviharidus/-tegevus.
kõrval seisma. Huvikoolidesse ja noortekeskustesse ei leita
professionaalseid õpetajaid/juhendajaid madala palga tõttu. Samuti
on uute võimaluste loomisega kaasnenud suurem töökoormus.

1

1

12.

Puudub regulaarsus noorte vaba aja veetmise ja huvitegevuste
vajaduste väljaselgitamise uurimiseks. Puudub regulaarne
huvihariduse valdkonna seire ja analüüs.

13.

Osalemine ja esindamine väljaspool valda on kulukas ning puuduvad Toetatatakse osalemist ja esindamist nii vabariiklikul kui ka
rahalised võimalused.
rahvusvahelisel tasandil.

1

Treeneritel puuduvad nõuetele vastavad kvafikatsioonid ning
klubidel puudub võimekus panustada.

1

14.

KOKKU:

Toetatakse klubi ühe treeneri kvalifikatsiooni taotlemist või
tõstmist.

Tööjõukulud,
vahendid jm kulud;

160 000

Täpsustused

II projektivooru

Toetus

Saaremaa vald

Transport
10 000

Andekate õpilaste edusammude toetamine on saanud vähest
tähelepanu.

Üle-vallalise huvihariduse ja -tegevuse analüüsi läbi viimine.

Eelarve

22 000

10.

11.

Eelarve sisu

Saaremaa vald

Toetus erahuvikoolidele
ja spordiklubidele

Saaremaa valla
piirkonnad

Vahendid,
tööjõukulud,
transport

Saaremaa vald

Tööjõukulud

25 000

20 000

172 000

Saaremaa vald

Saaremaa vald

Uuringu korraldamine,
tööjõukulu
Transport
Kutsekvalifikatsiooni
taotlemisega seotud
kulud
Kinnitatud VV
korraldusega

3 000

27 371
5 000
444 371

Huvitegevused Leisi noortele 5 000€
Salme PK tehnikapilootprojekt
"Elekrisõiduk Panda" 3 000€
Ülevallaline Koolispordi töö 10 000€

