KINNITATUD
Nõo Vallavalitsuse
10. jaanuari 2022
korraldusega nr 8

Nõo valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2022 - 31.12.2022
1. juulil 2017 jõustusid noorsootöö seaduse muudatused, mille kohaselt määratakse riigieelarvest
kooskõlas riigieelarve seadusega valdadele ja linnadele võimaluse korral täiendav toetus 7–19aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja
mitmekesisuse parandamiseks.
Noorsootöö seaduse § 15² p 1 kohaselt peab kohalik omavalitsus koostama huvihariduse ja
huvitegevuse kava, mis peab sisaldama huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu,
huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi, kitsaskohti huvihariduse ja huvitegevuse
kättesaadavuses ja mitmekesisuses ning tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks.
29. juunil 2017 Vabariigi Valitsus poolt vastu võetud määruse "Riigieelarve seaduses kohaliku
omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord"
muudatuste kohaselt saab kohalik omavalitsus kasutada riigieelarvest eraldatavat toetust, kui tal on
kehtiv huvihariduse ja huvitegevuse kava. Määrusest tulenevalt on toetus Nõo vallale 2022. aastal
53 936 eurot (allikas Rahandusministeeriumi tasandus- ja toetusfond 05.01.2022), millele lisandub
eelmise kava perioodi jääk 2793 € (allikas Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse kasutamise
aruanne).
Nõo valla huvihariduse ja huvitegevuse hetkeolukorda on analüüsitud ja sellest tulenevalt on 2022.
aasta tegevuskava kokkupanekul aluseks järgmised allikad:
1) Nõo valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2021-31.12.2021 tegevused, mis jätkuvad
ka uuel perioodil;
2) Nõo valla huvihariduse ja huvitegevuse 2021. aasta tagasiside küsitluste tulemused;
3) Nõo valla arengukava 2037;
4) Hetkel planeeritavad ja reservnimekirjas olevad tegevused noorsootöö valdkonnas;
5) Noorsootöö kvaliteedihindamise käigus selgunud arenguvajadused ja kitsaskohad;
6) Vestlused noortega, erinevate huvigruppide, teenusepakkujate ja valdkonna asutustega.
Nõo valla noored
01.01.2022 seisuga elab Nõo vallas 4381 elanikku, kellest 1032 on vanuses 7 kuni 26 eluaastat.
Noorsootöö (sh huvihariduse ja huvitegevuse) sihtrühmaks on põhiliselt 7-19-aastased koolinoored.
Neid elab Nõo vallas 720 (joonis 1.), neist omakorda 290 Nõo alevikus, mis tähendab, et 59 %
sihtrühmast elab Nõo valla külades.
Huviharidus ja huvitegevus
Noorte huviharidus ja huvitegevus on pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus)
süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal
süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks valitud huvialal.

Huvihariduse tunnuseks on see, et see toimub huvikoolis ja tugineb õppekavale. Huvitegevus ei pea
olema õppekavapõhine ja võib toimuda erinevates asutustes ja erinevate organisatsioonide poolt
korraldatuna, näiteks avatud noortekeskus, spordiklubi, noorteühing, üldhariduskool,
mittetulundusühing ja teised.

7-19 aastased noored
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Joonis 1. Nõo vallas elavad koolinoored vanuses 7 kuni 19 eluaastat.
Nõo vallas tegutseb 2 munitsipaalhuvikooli – Nõo Muusikakool ja Nõo Spordikool. Muusikakoolis
õpib 2021/2022 õppeaastal 8 õppekaval 80 õpilast, Nõo Spordikoolis 5 õppekaval 130 õpilast.
Huvitegevus toimub Nõo Noortekeskuses avatud noorsootöö põhimõtetel toimuvate ringide näol –
lauamängudering ja kokandusring. Huvitegevuse ja huvihariduse lisaraha toel lisandusid 2017-2018
kava perioodil loovusstuudio (teenuseleping) ja keraamikaringi tegevused. Lisaks tegutseb Nõo
Käsitöötoas rahvusliku käsitöö ring igas vanuses huvilistele.
Nõo Põhikoolis tegutseb 2021/2022 õppeaastal 12 huviringi tehnika, teaduse, muusika, kunsti ja
üldkultuuri valdkondades sh. huvitegevuse ja huvihariduse lisaraha toel avatud ringid
(raamatusõprade ring, näitering, robootika, ansambliring, mõttespordi ring). Neis osaleb juhendajate
andmetel 137 õpilast (unikaalsed osalejad).
2021. aastal osales Nõo Kultuurimaja kunstiringis 2 noort ja laulustuudios 13 noort (kevad 2021).
Nõo Spordihoones tegutsevad huvihariduse lisaraha toel saalihoki, kunstiring ja 2021. aasta sügisest
alustanud jõutõstmise ja discgolfi ring.
A.L.O. Crew Spordiklubis 17 noort vanuses 7.-19. eluaastat.
Noorteorganisatsioonide tegevustes osales 19 noort.

Teiste omavalitsuste hallatavates huvikoolides osales 100 Nõo valla noort, neist suurem osa erinevate
spordiklubide ridades (november 2021 seisuga).
Huvitegevuse võimalusi pakuvad lisaks veel MTÜ Nõo Priitahtlik Päästeselts päästeala noorteringi
näol ja EELK Nõo kogudus (2021. aastal stabiilset tegevust ei toimunud).
Huvitegevuses ja huvihariduses osalevate unikaalsete noorte arv võrdluses 2020. aasta 1. novembri
seisuga on välja toodud tabelis 2.
Unikaalsete
osalejate arv

Noorte arv kokku

Osalevate noorte
%

Võimaluste
arv

2020

477

712

66,99%

97

2021

356

720

49,44

96

Tabel 2. Huvitegevuses ja huvihariduses osalevate 7.-19.aastaste unikaalsete noorte arv.

2021. aasta unikaalsete osalejate arvu on tagasisidena ringijuhtidelt mõjutanud suuresti tervisekriisist
tekkinud piirangud. Kõiki huviringe ja -tegevusi pole olnud võimalik viia läbi hübriidselt, mistõttu
on toimunud ka mõningasi loobumisi. Samuti on osades ringides tegevust ja osalejaid piiranud
soovitused hoida rühmad klassipõhised, mis aga reaalsuses tähendas, et osad hoopis loobusid
tegevustest.

Tegevused kitsaskohtade lahendamiseks:
Kitsaskoha kirjeldus
Noorte huvitegevuse ja hariduse võimalused on
koondunud Nõo alevikku.
Külades elavatel noortel
puuduvad kohapeal vaba aja
veetmise ja huvitegevuses
osalemise võimalused.
Puudub täielik ülevaade noorte
osalemisest huvitegevuses ja
huvihariduses.
Puudulik on info 16-26 vanuses
noorte kohta.

Võimalused osaleda
huvitegevuses loodus-,
täppisteadus- või tehnoloogia
valdkonnas on vähesed.

Huvitegevuse võimalused
muusika, kunsti ja tantsu
valdkonnas on ühekülgsed.

Tegevus kitsaskoha lahendamiseks

Kaasatud partnerid

Avatud ruumis noorte tegutsemisvõimaluste arendamine, noorte
kogunemiskohtade loomine. Hajaasustusega piirkondades
huvitegevuse võimaluste loomine ja noorte ligipääsetavuse
suurendamine.

MTÜ Loovamelu, Nõo
Spordikool, Spordiklubi
A.L.O. Crew, Nõo
Noortekeskus,
teenusepakkujad, KOV.

Regulaarne noorte huvitegevuses ja huvihariduses osalemise
kaardistamine. Info kogumine otse noortelt, selle kogumiseks
vajaliku süsteemi väljatöötamine: internetikeskkonnas,
paberkandjal.
Lisaks spordiklubidele regulaarne osalejate nimekirjade kogumine
teistelt teenusepakkujatelt. Väljapoole valda huvitegevuses
osalemise toetamine - on võimaldanud koguda infot ka 1619aastaste noorte huvitegevuses osalemise kohta.
Noorte huvidest lähtuvate uute huvitegevuse võimaluste loomine
Loodus- ja täppisteaduse ning tehnoloogia valdkonnas ning
eelmistel perioodidel alustatud tegevustega jätkamine.
Robootikaringi tegevuste jätkamine, kaasatud huvigruppide
suurendamine (lisajuhendaja leidmine), tehnoloogiaringi ja
tehnikaringi arendamine, loodusringi, teadusringi ja maleringi
tegevuste taasalustamine teenusepakkujate toel.
Noorte huvidest lähtuvate uute huvitegevuse võimaluste loomine
muusika, tantsu ja kunsti valdkondades ning eelmisel perioodil
alustatud tegevustega jätkamine. Loovusstuudio ja keraamikaring,
õmblus- ja disainiring ning rahvusliku käsitöö ring Nõo
noortekeskuses. Noorte video- ja taskuhäälingu ringi alustamine
Nõo kultuurimajas.

Teenusepakkujad, Nõo
Põhikool, Nõo
Spordikool, Nõo
Noortekeskus, Nõo
Muusikakool, väljaspool
valda huvitegevust
pakkuvad partnerid

Nõo Põhikool, Nõo
Noortekeskus,
teenusepakkujad

Nõo Põhikool, Nõo
Noortekeskus, Nõo
Kultuurimaja,
teenusepakkujad

Erivajadustega noortega (sh
andekad noored) ei arvestata
tegevuste planeerimisel ja
tegutsemisvõimaluste loomisel.

Õppekavaga vabaklassi jätkamine Nõo Muusikakoolis 2021/2022
õppeaasta II poolaastal ning kokkulepete sõlmimine vabaklassi
võimaldamiseks 2022/2023. õppeaastal. Erivajadustega arvestamine
ka teiste huvitegevuste ja huvihariduse võimaluste loomisel ja
arendamisel.

Nõo Muusikakool, Nõo
Põhikool, Nõo
Noortekeskus,
teenusepakkujad

Muusikakooli praeguse
pillipargi olukord ei võimalda
kõigil muusikakoolis õppivatel
noortel valida endale sobivat
pilli.

Muusikakooli pillipargi täiendamine uute pillidega, õppevahendite
soetamine ja õppekeskkonna parendamine. Koolituspäevade
korraldamine nii õpilastele kui õpetajatele. Muusikastuudio ja
bändiruumi tegevuse arendamine Nõo Kultuurimajas.

Nõo Muusikakool, Nõo
Kultuurimaja, koolitajad.

Erinevate allasutuste ja
teenusepakkujate omavaheline
koostöö on vähene.

Ühtse valdkonna arengule kaasa aitava süsteemi loomisega
jätkamine koostöös allasutuste ja teenusepakkujatega, meeskonna
arengule kaasaaitamine. Kogemusõppe vormis positiivsete ja
tulemuslike näidetega tutvumine teistes omavalitsustes ja
organisatsioonides, sobivate näidete rakendamine meie
omavalitsusele sobivas vormis valdkonna arenguks.

Nõo Põhikool, Nõo
Kultuurimaja, Nõo
Noortekeskus, Nõo
Spordikool, Nõo
Muusikakool,
allasutused, kolmas
sektor, teenusepakkujad,
spordiklubid

Amortiseerunud avalikus
ruumis asuvad spordirajatised
vajavad korrastamist või
koguni lammutamist ja uuesti
planeerimist.

Amortiseerunud avalikus ruumis asuvad spordirajatiste
korrastamine koostöös Nõo Spordikooliga. Vabas õhus
liikumisharrastuse propageerimine noorte seas. Madalseiklusrajal
toimuvate ÜKE (üldkehaline ettevalmistus) treeningutega jätkamine
noorte motoorse koordinatsiooni arendamiseks, uute osalejate
värbamine ÜKE treeningutele madalseiklusraja võimalusi
tutvustades. Laste discgolfi rajal regulaarsete treeningute jätkamine
teenusepakkuja toel.

Nõo Spordikool, Play
Discgolf MTÜ

Noorte ja lapsevanemate
teadlikkus kohapealsetest
huvitegevuse ja huvihariduse
võimalustest on madal.
Huvitegevuse ja huvihariduse
tegevuste läbiviijad,

Huvitegevuse ja huvihariduse võimalusi kajastava mooduli
edasiarendus Nõo Kultuurikalendri lehel. Huvitegevuse Laada
edasiarendus - võimalus kohapeal tegutsevatel huviringidega uuel
hooajal liituda, oma tegevusi reklaamida võimalikele uuel hooajal
tegevustega liitujatele. Erinevaid huvivaldkondi tutvustavate ja

Nõo Põhikool, Nõo
Kultuurimaja, Nõo
Noortekeskus, Nõo
Spordikool, Nõo
Muusikakool,
allasutused, kolmas

teenusepakkujad ei tee
omavahel koostööd.

siduvate sündmuste sarja väljatöötamine koostöös valla allasutuste,
mittetulundusühingute ja teenusepakkujatega.

sektor, teenusepakkujad,
spordiklubid

