PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS HUVIHARIDUSE JA -TEGEVUSE KAVA
Kava periood
Noorte arv vanus 7-19
Unikaalsete noorte arv (7-19), kes juba
osalevad huvihariduses ja -tegevuses
(eelneva aasta 1. oktoobri seisuga)
Võimaluste arv
Huvihariduse ja -tegevuse toetuse
prognoositav summa
Eelmise perioodi toetuse jääk
Kohaliku omavalitsuse huvihariduse ja tegevuse eelarve perioodi kohta ilma
täiendava toetuseta
Elluviidavate tegevuste arv

01.01.2021-31.12.2021
1167

920
145
184261
30520

700000
7

TEGEVUS

LAHENDAMIST VAJAV KITSASKOHT

1. Kunstiringide arendamine (3
tegevust).

Toimivate ringide jätkusuutlikkuse tagamise vajalikkus
väikekoolides ja huvikoolis. Huvitegevuse arendamisega
seoses kunstikoolil puudub ressurss töötasude maksmiseks.
Huviringidel puuduvad vahendid tegevuste läbiviimiseks ja
mitmekesistamiseks. Vajalik noorsootöötajate täiendav
tasustamine.

2. LTT valdkonna huviringide
arendamine (14 tegevust).

Huviringidel puuduvad vahendid tegevuste läbiviimiseks ja
mitmekesistamiseks. Teaduse ja tehnoloogiavaldkond
uueneb kiiresti ja puuduvad võimalused uute vahendite
soetamiseks. Toimivate ringide jätkusuutlikkuse tagamise
vajalikkus koolides. Uute võimaluste loomine huvitegevuses
mitteosalevatele lastele, vajalik noorte osalemise toetamine.
Uute huviringide loomisega on vajalik noorootöötajate
täiendav tasustamine. Sotsiaalsete oskuste õpetamise ja
käelise tegevuse arendamise vajadus.

3. Muusikaringide arendamine (9
tegevust).

Toimivate ringide jätkusuutlikkuse tagamise vajalikkus
huvikoolis, koolis ning rahvamajade ja seltsi juures. Noortele
isetegemisevõimaluste tagamine (bänd), vajalik noorte
osalemise toetamine. Huviringidel puuduvad vahendid
tegevuse mitmekesistamiseks. Uute võimaluste loomine
huviringides mitteosalevatele lastele. Uute huviringide
loomisega on vajalik noorsootöötajate täiendav tasustamine.
Põltsamaa piirkonna huvikoolid on heal sisulisel tasemel, kuid
sageli pole piisavalt vahendeid. Pole piisavalt väljundeid ja
võimalusi tavapärase õppe mitmekesistamiseks, puuduvad
vahendid külalisjuhendajate tasustamiseks.

4. Spordiringide arendamine (15
tegevust)

Toimivate ringide jätkusuutlikkuse tagamiseks on vajalik
noorsootöötajate täiendav tasustamine, transpordi
korraldamine piiratud ligipääsu tõttu, vahendite soetamine
tegevuste läbiviimiseks ja mitmekesistamiseks. Noorte
osaluse tagamiseks vajalik osalustasude kompenseerimine.
Erivajadustega noorte huvitegevuse vähesus. Mõne huviala
noorootöötaja puudumine kohapeal ja vajadus inimene
mujalt kohale tuua ja seetõttu ka kõrgem hind. Põltsamaa
piirkonna huvikoolid on heal sisulisel tasemel, kuid sageli
pole piisavalt vahendeid õpilaste arengu toetamiseks. Uued
atraktiivsed võimalused (veelaud, lumelaud) on kallid ja
noortele kättesaamatud, vajalik osalustasude
kompenseerimine. On noori, kelle majanduslik olukord ei
võimalda treeningriideid soetada.

5. Tantsuringide arendamine (6
tegevust).

6. Mitmesuguste huviringide
arendamine (15 tegevust).

7. Huvitegevuse kättesaadavamaks
muutmine - noorte toetamine
huviringides osalemiseks ja üldine
transpordivõimaluste parandamine. (8
tegevust)

Toimivate ringide jätkusuutlikkuse tagamiseks on vajalik
noorsootöötajate täiendav tasustamine, transpordi
korraldamine piiratud ligipääsu tõttu, vahendite soetamine
tegevuste läbiviimiseks ja mitmekesistamiseks. Noorte
osaluse tagamiseks vajalik võistluste osalustasude
kompenseerimine. Piirkonna erinevates keskustes
tantsutegevuse tagamine, et oleksid võrdsed võimalused.
Uute huviringide loomisega (elustiiliring vaimse tervise
toetamiseks) on vajalik noorsootöötajate täiendav
tasustamine ja tegevuse mitmekesistamine. Toimivate
ringide jätkusuutlikkuse tagamise vajalikkus. Noortele
isetegemisvõimaluste tagamine vajalik sotsiaalsete oskuste
arendamiseks. Huviringidel puuduvad vahendid tegevuse
mitmekesistamiseks. Uute võimaluste loomine huviringides
mitteosalevatele lastele, vajalik noorte osalemise toetamine.
Hariduslike erivajadustega ja käitumishäiretega noortele uue
tegevuse leidmine. Noorkotkaste ja kodutütarde tegevuse
tõhustamine.
Huviharidus ei ole kõigile kättesaadav ning vajalik on toetus
huvihariduses osalemiseks majanduslikult raskes olukorras
olevatele noortele. Põltsamaa vallas puuduvad osad
huviringid, kus õpilased sooviksid osaleda ja õpilastel on
väljaspool koduvalda huviringis osalemine piiratud.
Osaluskogu jätkusuutlikkuse tagamine ja noorte suurem
kaasamine nõuande- ja otsustusprotsessidesse. Puurmani
piirkonnas puudub noortetoa huvitegevus. Puuduvad
võimalused noorsootöötajate toetamiseks. Põltsamaa vallas
on ebaühtlane ja kõigile mittekättesaadav transport
huvitegevustesse.

Tegevuse elluviimisega seotud kulud
vahendite
kokku
tööjõu- transp. soetamise muud kuluv Tegevuste
kulud kulud kulud
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noorsootöötajate
täiendav
13856 tasustamine

vahendite
seotamine
tegevuste
läbiviimisek
27696 s

noorsootöötajate
täiendav
12679 tasustamine

noorsootöötajate
täiendav
48454 tasustamine

Kitsaskoha Võimaluse Huviala
kategooria määratlus valdkond Teenusepakkujad

võimaluste
vähesus/
ühekülgsus täiendatud
piirkonnas võimalus Kunst

Lustivere Põhikool;
Pisisaare Algkool;
Põltsamaa Kunstikool

võimaluste
vähesus/
ühekülgsus täiendatud
piirkonnas võimalus LTT

Adavere Põhikool; EskuKamari Kool; Lustivere
Põhikool; Aidu LasteaedAlgkool; Pisisaare Algkool;
Puurmani Mõisakool;
Põltsamaa
Ühisgümnaasium;
Teenusepakkujad

võimaluste
vähesus/
ühekülgsus täiendatud
piirkonnas võimalus Muusika

Puurmani Rahvamaja;
Adavere Mõisa Selts;
Lustivere Põhikool;
Adavere Põhikool;
Põltsamaa Muusikakool;
Teenusepakkujad

võimaluste
vähesus/
ühekülgsus täiendatud
piirkonnas võimalus Sport

Esku-Kamari Kool; Lustivere
Põhikool; Põltsamaa noorteja elukestva õppe keskus;
Puurmani Rahvamaja;
Põltsamaa Jalgrattaklubi;
SA Põltsamaa Sport
Spordikool; Spordiklubi
Motiiv; Põltsamaa valla
Spordiklubi Tervis; LoopreLepiku Ratsatalu; Tartu
Taekwondoklubi Alfa+;
Põltsamaa veelauakeskuses
Wpark; Teenusepakkujad

võimaluste
vähesus/
ühekülgsus täiendatud
piirkonnas võimalus Tants

Tantsustuudio Dance
Dream; Tantsukool
Cestants; JJ Street Dance;
Pisisaare Algkool; Puurmani
Rahvamaja;
Teenusepakkujad

2320 2310

noorsootöötajate
täiendav
13205 tasustamine

Noorteühing Tugiõpilaste
Oma Ring Eestis; Põltsamaa
noorte- ja elukestva õppe
keskus; EKNK Põltsamaa
Jordani Kogudus; Puurmani
Mõisakool; Pajusi
noorsoovõimaluste
Rahvamaja; Põltsamaa
töötajate
vähesus/
Ühisgümnaasium;
täiendav
ühekülgsus täiendatud
Noorkotkad ja kodutütred;
36796 tasustamine piirkonnas võimalus Üldkultuur Art 4 Design

21445

2217

3871 9263

8114

5000

21000 27981

62095 muu
214781

muu

täiendatud
võimalus Üldkultuur Teenusepakkujad

