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KORRALDUS
Paide linna huvihariduse ja
huvitegevuse kava 2021-2022
kinnitamine
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18. jaanuar 2021 nr 13

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2,
noorsootööseaduse § 152 lõike 1 ja Paide Linnavolikogu 20. detsembri 2018 otsuse nr 76
,,Paide linna huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise volitamine" alusel.
1.

Kinnitada Paide linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021-2022 vastavalt lisale.

2. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide
Paide Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Värk
linnapea

(allkirjastatud digitaalselt)
Leemet Paulson
linnasekretär

Lisa
Paide Linnavalitsuse 18. jaanuari 2021
korralduse nr 13 juurde
PAIDE LINNA HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSE KAVA 2021-2022
I Sissejuhatus
Noorsootöö seaduse kohaselt määratakse riigieelarvest kohalikele omavalitsustele võimaluse
korral täiendav toetus 7–19 aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja -tegevuse
kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks. Toetuse eesmärk on suurendada noorte
võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.
Huviharidust pakutakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud huvikoolides,
näiteks muusika-, kunsti- ja spordikoolid ning õpe neis on õppekavapõhine. Huvitegevus
toimub enamasti koolide huviringides ning noortekeskuste ja noorteühingute juures.
Noorsootöö seaduse § 15² punkti 1 kohaselt peab kohalik omavalitsus koostama huvihariduse
ja huvitegevuse kava, mis peab sisaldama huvihariduses ja -tegevuses osalevate noorte arvu,
huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi, kitsaskohti huvihariduse ja -tegevuse
kättesaadavuses ja mitmekesisuses ning tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks.
Paide Linnavolikogu võttis vastu 15.02.2018 määruse nr 11 „Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise kord“. Selle alusel toetati Paide linna 7-19aastastele noortele huvihariduse ja
huvitegevuse pakkujate (edaspidi teenusepakkuja) käivitatud tegevusi ning uusi algatusi.
Uue huvihariduse ja -tegevuse kava periood on 15.01.2021 – 31.12.2022. Prognoositav
riigieelarvest eraldatav toetuse summa kahe aasta peale on 230 000 eurot.
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II Lähteolukorra kirjeldus
Noori vanuses 7–26 on Paide linnas rahvastikuregistri andmetel kokku 2029. Vanusegrupis 7–
12 on noori 634 ja 13–19 aastaseid noori 778 ning vanuses 7-19 on kokku 1412 noort.
Huvihariduses ja -tegevuses osaleb ligikaudu 950 noort (unikaalsed).
Seisuga 01.01.2021 tegeleb Paide linnas huvihariduse ja -tegevusega kaks munitsipaalhuvikooli, kolmteist erahuvikooli, neli põhikooli, Paide Muusika- ja Teatrimaja, RoosnaAlliku rahvamaja, Paide Avatud Noortekeskus ja maapiirkonnas asuvad neli noortetuba.
Huviringi tegevuste koondtabel kajastab erinevate teenusepakkujate asukohta, huvihariduse ja
-tegevuse valdkonda, võimaluste arvu ja osalejate arvu.
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III Huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohad
Huvihariduses ja –tegevuses osalejate kaardistamisel kasutati Paide Avatud Noortekeskuse,
üldhariduskoolide, huvikoolide, Muusika- ja Teatrimaja, Roosna-Alliku Rahvamaja ringide
andmeid. Spordiklubide õpilaste andmed on tabelisse võetud EHIS-est, seisuga 01. jaanuar
2021.
Järelduste tegemisel tasub arvestada, et paljud noored on hõivatud mitme huviringi tegevuses.

Läbi teenusepakkuja toetuse, tagatakse kontroll toetuse eesmärgipärase kasutamise üle ning
luuakse eeldus, et kvaliteetsest teenusest saab osa rohkem noori. Toetuse kaudu on võimalus
majanduslikult vähekindlustatud noortele hankida vajalikke isiklikke vahendeid, treeningvõi võistlusriided. Teenusepakkuja, omades informatsiooni vähekindlustatud peredest, saab
teha neile soodustust ka osalustasude, treeninglaagrite, võistluste ja muude osavõtumaksude
korral.
Eelmise ja jätkuvalt ka selle perioodi kitsaskohaks on maapiirkonna noortele huvitegevuse
kättesaadavus. Volikogu poolt 2018. aasta vastu võetud määrus „Huvihariduse ja
huvitegevuse toetamise kord“ tagab noorele transpordi toetuse.
Teise kitsaskoha lahendamiseks on Roosna-Alliku piirkonna lastele lisaks põhikooli
huviringides osalemisele, võimalus käia ka rahvamaja ringides.
Paide Kunstikoolis, Paide Muusikakoolis ning Paide Muusika- ja Teatrimajas on mitmekesise
ja kvaliteetse huvihariduse ja huvitegevuse omandamisel toeks täiendavate ringide avamiseks
palgavahendeid ja õppevahendid.
Eelmise perioodi rahastusest tuge saanud Paide Avatud Noortekeskuse parkuuriring vajab
jätkusuutlikuks tegutsemiseks ka sellel perioodil riigipoolset tuge. Noortekeskuse
eestvedamisel ootame riskikäitumisega noortele suunatud tegevust ja ennetustöö korraldamist.
Lisaks programmile "Murdepunkt" on võimalus leida veel teisi täiendavate metoodikate või
programmide kasutuselevõttu.
2021.-2022. aasta huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava koostamisel on lähtutud
eesmärgist: võimaldada igale Paide linna noorele laias valikus erinevaid huviringe, nii tasulisi
ringe väljapool kooli kui tasuta ringe üldhariduskoolide juures. Mitmekesise valiku tagab
riikliku rahastuse kaudu kõigi teenusepakkujate võrdne kohtlemine.
Linna allasutustele (koolid, noortekeskus jne) on soovitus oma sihtrühma hulgas läbi viia
küsitlused, milliseid uusi ringe noored soovivad ja mis oleksid noortele meelepärased. Läbi
teenusepakkuja taotluste on võimalus käivitada uusi ringe.
Vastvalminud tenniseväljakut ja eelmisest kavast tulnud noorte soovi arvestavalt on SA Paide
Spordikeskusel võimalus korraldada tenniseõpetuse algkursusi.
2021.-2022. aastal jätkatakse:
1) teenusepakkujate toetamist, loodud võimaluste jätkamisel ja nende arendamisel;
2) uuenduslike tegevuste loomise toetamist (tegevuste mitmekesistamine) eeldusel, et tegevus
lähtub noorte vajadustest;
3) Paide linnaga piirnevate omavalitsusüksuste munitsipaalhuvikoolide toetamist tegevuskulu
katmisel, mille läbi tagatakse huvihariduse kättesaadavus ka kaugemates piirkondades;
4) transporditoetust huvihariduse kättesaadavuseks.
IV Tegevused kitsaskohade lahendamiseks
Tegevuskava kohaselt vajavad lahendamist järgnevad kitsaskohad läbi järgnevate tegevuste:
1. Teenusepakkujal puuduvad piisavad rahalised vahendid kvaliteetse ja kättesaadava
huvihariduse võimaldamiseks:
1.1. treeningvahendid, võistlusvormid, õppevahendid jne;
1.2. täiendav töötasu tegevuse mahu või osalejate arvu suurenemisel;
1.3. juhendajate pädevuse ja kvalifikatsiooni tõstmine;

1.4. laagrid, võistlused, töötoad, konkursid jne
Tegevus kitsaskoha lahendamiseks: teenusepakkujal on võimalik taotleda toetust eelpool
loetletud puuduste likvideerimiseks.
2. Noore elukohast tingitud vajadus osaleda naaberomavalitsus munitsipaalhuvikoolide ringis.
Tegevus kitsaskoha lahendamiseks: kaetakse naaberomavalitsuse munitsipaalhuvikoolide
tegevuskulu tagamaks huvihariduse kättesaadavus.
3. Sobilik huviharidus ei ole kättesaadav osadele noortele transpordivõimaluste puudumise
tõttu.
Tegevus kitsaskoha lahendamiseks: makstakse transporditoetust vastavalt „Huvihariduse ja
huvitegevuse toetamise korra“ määruse alusel.
4. Noorte soovidest tuleneva huvialase tegevuse puudumine.
Tegevus kitsaskoha lahendamiseks: teenusepakkuja, tulenevalt noorte soovidest, esitab ringi
käivitamiseks taotluse.
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