VALGA VALLAVALITSUS HUVIHARIDUSE JA -TEGEVUSE KAVA
Kava periood
01.01.2022-31.12.2022
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
Elluviidavate tegevuste arv

TEGEVUS
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Valga Vallavolikogu
29.12.2021 otsuse nr 15
juurde
2117

1328
85
291911
85

Tegevuse
Tegevuse
elluviimisega
Tegevuse
elluviimisega
seotud
Tegevuse
elluviimisega
seotud
vahendite
elluviimisega
Tegevuse
seotud
transpordikul soetamise
seotud muud elluviimiseks
ud
kulud
kulud
kuluv summa
LAHENDAMIST VAJAV KITSASKOHT tööjõukulud

Teatriring, raadioring, käsitööring “Muinasjutt”, TORE
ring, liikumisring.

Vahendite puudus ringide tööshoidmiseks.

1581

Muusikaõpe Tsirguliinas ja Lüllemäel.

Vahendite puudus ringide jätkusuutlikuse
tagamiseks maapiirkondades.

5500

Muusikatehnoloogia, rütmimuusika, pärimusmuusika õppe
Vahendite puudus jätkusuutliku õppe
arendus, orkestripillide õpe, koosmusitseerimine erinevatel
korraldamiseks.
pillidel.

10000

Kokandusring (2 rühma), teatriring (2 rühma),
võistlustants (2 rühma), kabe- ja malering, rahvatants,
Piiripealsed, Max-Mary, Kerli tantsuring, nukkude
valmistamise ring, keraamika, kunstiring, Stuudio Anne.

Vahendite puudus ringide tööshoidmiseks.

12400

Väike kunstikursus Lüllemäel (2 rühma).

Vahendite puudus ringi tööshoidmiseks.

Kerli tantsuring Tsirguliinas

Teenuse kättesaadavus kohapeal puudub,
edasine tantsuringi tööshoidmine.

5040

Lauluring

Lauluring on lõpetanud tegevuse, kuna pole
juhendajat. Vaja on leida uus juhendaja, et
ringi tegevus uuesti käivitada.

1750

Loovusring, tantsutrupp LP, rahvapilliring.

Puuduvad vahendid tegevuste
käigushoidmiseks.

6000

Meediaring, kodundus ja käsitööring (2 rühma),
robootikaring (2 rühma), bändiring, English film and book
Puuduvad vahendid tegevuste
club, õhupüssi laskmisring (2 rühma), pallimängu ja
käigushoidmiseks.
kergejõustiku ring, jalgpalliring (2 rühma),
mäesuusatamine.
Kokandusring (Õru, Karula, Valga, Tõlliste, Taheva),
digiring (Õru), loovusring (Õru, Taheva), liiklusring (Õru),
käsitööring (Õru, Valga), näitering (Õru), seiklusring (Õru,
Karula, Valga, Tõlliste), muusikaring (Õru, Taheva),
mänguring (Valga, Tõlliste, Taheva), spordiring (Taheva), Puuduvad vahendid tegevuste
majandusring (Taheva), folkbändiring (Taheva),
käigushoidmiseks.
parkuuriring (Taheva), ratsutamisring (Taheva),
kalastusring (Taheva), robootikaring (Taheva),
jalgpalliring (Taheva), loovtants (Taheva), DJ-ring
(Valga), näitering (Õru), nutiring (Tõlliste).

5040

7417

31116

5500

160

315

300

200

575

Taheva bussiring

Mudelismiring

Puuduvad vahendid juhendatud tegevuse
käivitamiseks.

Orienteerumisring, muusikaring, loovusring, majandusring, Puuduvad vahendid tegevuste
meediaring, näitering.
käigushoidmiseks.

POP-UP ehk huviharidust ja elualasid ning võimalusi
tutvustav tegevus.

Tsirguliina Kooli noortel on mitmed erinevad
huvid ning regulaarne ringitegevus ei sobi
kõigile õpilastele. Lisaks sellele on noorte
huvid pidevas muutumises. Pop-up
huviringid/-tegevused annavad noortele
võimaluse tutvuda täiendavate huvitegevuse
võimalustega ja viia neid erinevate uute
tegevuste juurde.

Tervisering, jõusaaliring

Puuduvad vahendid juhendatud tegevuse
käivitamiseks.

Käsitööring

Puuduvad vahendid tegevuste
käigushoidmiseks.

Väikeste muuseumisõprade ring

Väikeste Muuseumisõprade ringil puuduvad
vahendid, et enda tegevust laiendada ja
pakkuda noortele võimalusi silmaringi
laiendamiseks ka väljaspool kodukohta.

Toetust antakse huvihariduses ja huvitegevuses
osalemisega seotud kulude osaliseks katmiseks.

Transpordikorraldus ja -võimalused ei taga
alati huvitatud noortele võimalust
huvihariduses ja -tegevuses osalemiseks.
Perede piiratud rahalised võimalused
takistavad noortel huvipakkuvatest
tegevustest osa võtta. Toetust antakse
huvihariduses ja huvitegevuses osalemiseks.

Koolituskulud

Valga vallas on mittetulundusühendusi ja
allasutusi, kellel on võimekus pakkuda
kvaliteetset huviharidust/huvitegevust, mis
noortele huvi pakub. Koolituskulude abil
püütakse jõuda võimalikult paljude
huvihariduse ja huvitegevuse juhendajateni,
pakkudes neile kvaliteetseid koolitusi, et
tagada juhendajate enesetäiendamine.

Huvitegevuse toetusfond

Valga vallas on huvihariduse ja huvitegevuse
pakkujaid, kelleni kava koostamise juures ei
ole jõutud. Piirkonnas on
mittetulundusühendusi ja allasutusi, kellel on
võimekus pakkuda kvaliteetset
huviharidust/huvitegevust, mis noortele huvi
pakub. Toetusfondi abil püütakse jõuda
võimalikult paljude huvigruppideni, et tagada
noortele soovitud võimalusi.
KOKKU

Võimaluste
vähesus/ühekülgsus
piirkonnas

Täiendatud võimalus

Muusika

Valga Muusikakool

39000

(Õppe)vahendite puudumine

Täiendatud võimalus

Muusika

Valga Muusikakool

4800

13775

30975

(Õppe)vahendite puudumine

Täiendatud võimalus

Üldkultuur, kunst,
tants

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

800

1700

7700

(Õppe)vahendite puudumine

Täiendatud võimalus

Kunst, üldklutuur

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

5705

Võimaluste
vähesus/ühekülgsus
piirkonnas

Täiendatud võimalus

Tants

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

Uus võimalus

Muusika

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

Täiendatud võimalus

Muusika, kunst,
tants

Lüllemäe Kultuurimaja

Täiendatud võimalus

Kunst, loodus- ja
täppisteadused,
muusika, sport

Lüllemäe Põhikool

Täiendatud võimalus

Üldkultuur,
muusika, kunst,
Valga Avatud Noortekeskus
sport, tants, loodusja täppisteadused

Uus võimalus

Üldkultuur,
muusika, kunst,
Valga Avatud Noortekeskus
sport, tants, loodusja täppisteadused

Täiendatud võimalus

Üldkultuur,
muusika, kunst,
Valga Avatud Noortekeskus
sport, tants, loodusja täppisteadused

Uus võimalus

Üldkultuur, kunst

Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsioon

Täiendatud võimalus

Sport, muusika,
kunst, üldkultuur

Tsirguliina Kool

100

250

220

1970

1176

7476

4100

14370

2940

(Õppe)vahendite puudumine

(Õppe)vahendite puudumine

14657

(Õppe)vahendite puudumine

29205

75266

13000

Võimaluste
Uute võimaluste loomine
13000
vähesus/ühekülgsus
huvihariduses ja -tegevuses
piirkonnas

660 Transpordi korraldamine

257

1317

15100

1450

1840

325

2805

Piiratud ligipääs

Võimaluste
Uute võimaluste loomine
vähesus/ühekülgsus
huvihariduses ja -tegevuses
piirkonnas
(Õppe)vahendite puudumine

18390

1500

Uute võimaluste loomine
huvihariduses ja -tegevuses

Uus võimalus

Kunst, üldkultuur

Tsirguliina Kool

1923

1923

Uute võimaluste loomine
(Õppe)vahendite puudumine
huvihariduses ja -tegevuses

Uus võimalus

Sport

Valga Põhikool

1547

1547

(Õppe)vahendite puudumine

Täiendatud võimalus

Kunst

Valga Põhikool

Täiendatud võimalus

Üldkultuur,
muusika, kunst,
Valga Muuseum
sport, tants, loodusja täppisteadused

Täiendatud võimalus

Üldkultuur,
muusika, kunst,
Valga Vallavalitsus
sport, tants, loodusja täppisteadused

Uus võimalus

Üldkultuur,
muusika, kunst,
Valga Vallavalitsus
sport, tants, loodusja täppisteadused

Täiendatud võimalus

Üldkultuur,
muusika, kunst,
Valga Vallavalitsus
sport, tants, loodusja täppisteadused

1500

3450

4450

30000

3000

9417

(Õppe)vahendite puudumine

Võimaluse määratlus Huviala valdkond
Teenusepakkujad
Üldkultuur,
muusika, sport,
Täiendatud võimalus
Valga Priimetsa Kool
loodus- ja
täppisteadused

7000

906

95769

Vahendite soetamine
tegevuste läbiviimiseks

5500

660

1000

2109

Kitsaskoha kategooria

16500

Pop-up ehk testhuviringid on osutunud teistes
piirkondades väga atraktiivsetaks. Õru
piirkonna noortele suunatud POP-UP
POP-UP huviringid (Õru, Karula, Valga, Tõlliste, Taheva)
huviringide vahendeid ei olnud ning seetõttu
ei olnud nendel noortel nii suurt võimalust
erinevatest tegevustest osa saada.
Huviringid, sündmused ja teemaõhtud
kestavad tihti kauem, kui sõidab
ühistransport. Lisavajadused kaetakse eraldi
bussiga.

528

Tegevuste kategooria

59224

(Õppe)vahendite puudumine

30000 Noorte osalemise toetamine Piiratud ligipääs

3000

24278

24278

127501

291911

