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Huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2022-31.12.2022.
Omavalitsus(ed): TORI

Piirkonna visioon: Tori vald on noortesõbralik. Valla noortele pakutakse mitmekülgseid enesearendamise, kaasamise ja eestvedamise võimalusi.
Valdkondlik töö ning koostöö vallas on hästi toimiv.
Jrk.
Tegevus kitsaskoha
Tegevuse sisu ja
Kaasatud
Võimaluste
Piirkonna eesmärk
Kitsaskoha kirjeldus
Sihtgrupp
nr
lahendamiseks
eesmärk
partnerid
arv

Piirkonna eesmärk

TORI Loodud on võimalused
huvitegevuse alaseks tööks
Tori Hobusekasvandusega.
Iga Tori Põhikooli lõpetanud
õpilane on kokku puutunud
1 hobustega (hoolitsemine,
ratsutamine jne.)

Kirjeldage tegevuse sisu
Kitsaskoha kirjeldus, mis
(kes ja kuidas teeb,
Tegevuse nimetus peab
võimaldab kava lugejal
milliseid vahendeid
väljendama tegevuse
mõista kitsaskoha sisu ning
soetatakse, kuidas noored
sisu
võimalikku konteksti
jõuavad tegevustesse) ja
eesmärki

Alates 2017 lõpust alustati
koostööd ning hobutunnid
toimuvad tänase seisuga
teisele kooliastmele.
Hobutunnid on muutunud
väga populaarseteks ja
vajalikeks, annavad
õpingutele lisaväärtuse.

Tori Põhikooli II kooliastme
4.-6. klassi õpilastele
toimuvad hobutunnid Tori
Hobusekasvanduses.

Kooli omapärana on
4-6 kl õpilased, II
õpilastele võimalik anda
kooliaste
hobuse hooldamise ja
ratsutamise tunde koostöös
Tori Hobusekasvandusega,
õppekavas vabaaine tundide
raames. Programmis
osalevad II kooliastme
õpilased.

Eelarve sisu

Tuua välja KOV
välised partnerid, kes
on tegevusega
Täiendavate Eelarve sisu lahti
seotud (toetavad
võimaluste arv kirjutada
tegevust, aitavad
korraldada , koostöö
vms). Soovituslik
Tori Hobusekasvandus 1
Tori Põhikool

2022

Eelarve 2022. aastal
(eurodes)

juhendajate tasud, 12000
hobutundide
programmi
maksumus ja
vahendite soetamine

2 TORI Loodud on
võimalused bändindusega
tegelemiseks

Tori piirkonna noortel on huvi
tegeleda bändindusega,
loodud on võimalused ja leitud
juhendajad, ring on hoo sisse
saanud ja oluline on tegevust
jätkata. Paljud piirkonna
noored käivad muusikakoolis
Sindis ja Pärnus, hea
võimalus on neil lisaks ka
bändis osaleda. Oluline on
algatatud tegevuste
jätkamine.

Noortele on loodud
Noori juhendavad erinevad
võimalus bändindusega
kvalifitseeritud juhendajad.
tegelemiseks, toimuvad
erinevad pilli õppimise
ringid, klahvpillid, keelpillid ,
laul jne.

TORI Loodud on
Jõesuu külamaja on piirkonna
Jõesuu külamajas
Tegevuse eesmärgiks on
noorsootöö võimalused
noorsootöö seisukohast
toimuvad noortele erinevad
arendada piirkonna
Jõesuu külamajja, toimuvad
oluline koht, kus toimuvad
ringid ja töötoad
noorsootööd ja pakkuda
3 erinevad ringid ja noorte
mitmed erinevad
noortele erinevaid võimalusi
omaalgatust toetavad
huvitegevused maapiirkonna
tegevused.
noortele.
TORI Loodud on erinevad
huvitegevuse võimalused
Tori ANK-s
4

Tagades huviringide
Loodavas uues
mitmekesisuse ning
noortekeskuses on oluline
käivitades huvitegevusi ja
pakkuda mitmekesist
seeläbi soodustada noorte
huvitegevust ja erinevaid
arengut ning valikuvõimalusi
võimalusi.
piirkkonnas.

Erinevate huvitegevuste
läbiviimine annab noortele
palju uusi võimalusi
osalemiseks ja arenguks.

7-19a

Tori Põhikool

1

7-19a

MTÜ Viira Arendusselts 1

7-19a

Tori ANK

1

juhendaja tasu,
transport

11000

vahendid, juhendaja 6375
tasu, transport

11575
vahendid,
juhendajate tasud

7-19a

TORI Loodud on võimalused Alustatud on noorte jumpingu, Jumpingu, sulgpalli ja
Treeningud annavad noortele
noorte sporditreeninguteks
sulgpalli ja võitluskunstide võitluskunstide treeningute
lisavõimalusi spordiga
treeningutega, millel on palju
jätkamine
tegelemiseks oma
huvilisi ning tegevuste
kodukohas. Alad on
jätkumine on spordivõimaluste
populaarsed ja innovaatilised.
5
mitmekesistamise seisukohalt
oluline.

ARE Loodud on huviringid,
mis arendavad noorte käelisi
oskuseid, loomingulisust ja
6 keskendumisvõimet

ARE Are Avatud
Noortekeskuses ja Suigu
Noortetoas toimuvad
kokandusringid
7

ARE Are Avatud
Noortekeskuses tegutseb
robootika ring, eesmärk on
tegevustega jätkata, kaasata
uusi huvilisi ja arendada
8 osalejate oskuseid.

MTÜ Tori Spordiklubi
Tori Põhikool

1

vahendid, juhendaja 5100
tasu, transport

Tagades huviringide
mitmekesisust ning juba
käivitunud huvitegevuste
jätkamist ja noorte arengut
ning valikuvõimalusi.

Loovringide tegevus jätkub
Are Avatud
Noortekeskuses ja Suigu
Noortetoas.Erinevates
tehnikates meisterdamised,
puutöö jne.

7-19a
Meisterdamine,
loovtegevused, erinevate
tehnikate ja vahendite
kasutamine, näituste
korraldamine koos noortega.

Are ANK
Suigu Noortetuba

1

vahendite soetamine, 3630
juhendaja tasu

Olemas heade võimalustega
köögid, kuid puudub rahaline
võimalus ringi läbiviimiseks.
Kokandusringid on väga
populaarsed. Õpetatakse
noortele igapäevaeluks
vajalikke oskuseid, söögi
valmistamist, kalkuleerimist
jne.

Kokandusringi läbiviimine
1x nädalas mõlemas
kohas.Ettevõtluse ja
kalkuleerimise õpetamine
läbi kokandusringi.
Erinevate rahvaste köökide
ja köögikultuuridega
tutvumine.

7-19a
Noortele kokanduse
põhitõdede tutvustamine,
kalkuleerimine, vahendite
tutvustamine, erinevate
maade köögid, toidukultuuri
tutvustus. Eesmärk –
kohapealsete huvitegevuste
võimaluste mitmekesistamine

Are Huvikeskus

1

Vahendid, juhendaja 3600
tasu, transport.

Robootikaga tegelejate
huvigrupp on olemas, vajalik
on tööd jätkata ja soetada
uusi vahendeid.

1x nädalas (kokku 2 h)
toimuv robootikaring,
robotite ja arvutite
soetamine

Koostöös Are Kooli
õpetajaga, kes on läbinud
robootikaringi juhendaja
koolituse, arvutite ja robotite
soetamine. Huvigrupi
kaasamine ringi tegevusse.
Eesmärk – kohapealsete
huvitegevuse võimaluste
mitmekesistamine.

Are Kool

1

3501
Vahendid,
personalikulu ja
juhendaja transport.

7-19a

ARE Are Avatud
Noortekeskuses tegutseb
showtantsu ring, oluline on
9 jätkata erinevate
tantsustiilide tutvustamisega.

Tantsuring on populaarne,
oluline on tegevusega jätkata,
et noored saaksid
esinemiskogemuse ning uusi
oskuseid.

Tantsuringi läbiviimine
noortekeskuses, ringi
läbiviimiseks vajaminevate
vahendite soetamine.

ARE bändiringi töö jätkamine Bänditegevus on käivitunud, Bänditegevuste jätkamine
ja arendamine.
vajalik oleks jätkata
ja ruumi kujundamine.
juhendajale tasu maksmisega.
10

Are ANK
Suigu Noortetuba

1

Vahendid, transport, 2300
juhendaja tasu.

7-19a
Kohaliku noortebändi
loomine, bändiringi tuunimine
koos osalejatega,
taaskasutusmaterjalidega
helikindlaks muutmine,
vahendite soetamine,
erinevad esinemised
piirkonnas

Are ANK

1

Vahendid, transport, 2800
juhendaja tasu.

Tantsuringi tegevuste
läbiviimine, erinevate
tantsustiilide õppimine,
tantsukavade koostamine,
esinemine, kostüümide
ettevalmistamine.

7-16a

ARE Pakkuda noortele
erinevaid võimalusi spordiga
tegelemiseks,
11 võrkpallitreeningute
jätkamine.

Võimalused
Võrkpalliringi läbiviimine,
võrkpallitreeninguteks on
treeneri leidmine.
olemas, puudub regulaarsete
treeningute rahastus
erinevatele huvigruppidele.

Treeningud noortele,
ettevalmistus võistlusteks,
kehalise arengu toetamine
läbi spordi, vahendite
soetamine.

7-19a

Are ANK

1

Vahendid, transport, 2800
juhendaja tasu.

ARE Loovteraapia ring
noortele. Erinevate
tegevuste, mõtete ja tunnete
12 analüüsimise oskuste
andmine noortele.

Noored on sageli tundlikud,
rahutud ja tasakaalutud. Oma
tegevuste ja tunnete
analüüsimiseks vajalik
käivitada loovteraapia ring.

2 korda kuus toimuv ring,
kus noored õpivad
erinevaid teraapiavorme ja
viise.

Teraapilised tegevused läbi
kristallimaailma,
lastemeditatsiooni, tunnete
tasakaalustamine läbi
erinevate tegevuste.

7-19a

Are ANK

1

Vahendid, transport, 2700
juhendaja tasu.

Noorte silmaringi ja
võimaluste avardamine,
õppimine läbi kogemuse.
Tutvumine erinevate
meistrite tegevustega,
esinejatega ning erinevad
külastused näitustele,
üritustele jne.

Eesmärk on erinevate
tegevuste ja võimaluste
tutvustamine noortele,
silmaringi ja oskuste
avardamine.

7-19a

Are ANK

1

Vahendid, transport, 1500
juhendaja tasu.

13

ARE Erinevate
Maal elavate noorte silmaring
teematöötubade ja tegevuste ning võimalused on piiratud.
tutvustamine ja läbiviimine
piirkonnas.

SAUGA Noorte seas väga
popularseks kujunenud
kokandusringi tegevuste
jätkamine
14

Kokandusring õpetab toitu valmistama,
serveerima
7-19a
ja ettevõtlikkust.
Sauga ANK
Populaarseks osutunud
Eesmärk on
õpetada ning ka tervislikkust
kokandusringis õpivad noored
noortele põhioskusi toidu
erinevaid oskuseid
valmistamisel, toidu
igapäevaeluks. menüüd
serveerimist, kalkuleerimist ja
koostama, kalkuleerima, toitu
ettevõtlikkust.
valmistama, serveerima ning
ka ettevõtlust.

SAUGA Pakkuda noortele Noorte seas on populaarne
käelist tegevust arendavaid tegeleda keraamikaga, on
võimalusi.
oluline, et tegevus saaks
15
jätkuda.

Keraamikaringi arendamine Paljud noored, keda huvitab
käeline tegevus. Pakkudes
keraamikat saab kaasata
sihtrühma, kellele meeldib
omaette nokitseda.

1

vahendid, juhendaja 4500
tasu, transport

7-19a

Sauga ANK

1

juhendaja tasu, vahendid
2010

SAUGA Pakkuda
Puuduvad vajalikud vahendid DJ ringis saavad tegutseda
arenemisvõimalusi noortele ringi arendamiseks
selle ala huvilised,
DJ-le
huvigrupp on olemas,
tegevus jätkub
16

Vajalik juurde hankida
vahendid, et noored DJ-d
saaksid tegutseda, võimalik
koostööd teha teiste valla
noortekeskustega, kaasata
noori üle kogu valla

7-19a

Sauga ANK

1

juhendaja tasu,
vahendid

3829

SAUGA Noored eelistavad
treenida piirkonna
17 spordisaalis, loodud on
selleks head võimalused.

Puuduvad vahendid
treeningute korraldamiseks.

Eesmärk on soodustada
noorte liikumisharrastust ja
meeskonnatööd.

7-19a

Sauga ANK

1

Treening-vahendid,
treeneri tasu,
transport

3090

SAUGA Loovusringi
eesmärgiks on noortele
õpetada
18 eneseväljendusoskuseid läbi
kunsti ja sõnalise tegevuse

Noortel puuduvad võimalused Eneseväljendus läbi kunsti
väljendada ennast läbi kunsti ja sõnalise tegevuse.
ja käeliste tegevuste, kõik ei
ole meeskonnas tegutsejad.

Noored õpivad oma
emotsioone väljendama läbi
kunsti ja sõnalise tegevuse.
Eesmärk on noorte
emotsioonide väljendamine
läbi kunsti, luule või
etenduste.

7-19a

Sauga ANK

1

juhendaja tasu,
vahendid

3036

SAUGA Multimeediaringi
19 arendamine Sauga ANK-s

Multimeediaringi vahendid
vajavad kaasajastamist

Õpetada kasutama erinevaid 7-19a
multimeediavahendeid.

Sauga ANK

1

juhendaja tasu,
vahendid

2460

Treeningud noortele kaks
korda nädalas.

Anda noortele teadmised
multimeediast

SAUGA Tantsuringide
tegevuse jätkamine Sauga
20 piirkonnas

Tantsuringide tegevus peaks Erinevad tantsuringid
jätkuma, oluline ring nii
Sauga ANK-s
sihtgrupi rohkuse kui kasuliku
liikumisvõimalusena

7-19a
Eesmärk on panna noored
liikuma. Tantsuringid annavad
võimaluse sisustada oma
vaba aega eesmärgipäraselt.

Sauga ANK

1

juhendaja tasu,
vahendid

2590

SAUGA Nutiseadmete
laialdaste võimaluste
21 tutvustamine läbi robootika

Oluline kaasaegne
tegevussuund, mis peaks
jätkuma.

7-19a
Ringi eesmärk on õpetada
nutiseadmete laialdasi
võimalusi, kuidas panna
erinevad vahendid liikuma ja
neid edasi arendada.

Sauga ANK

1

juhendaja tasu,
vahendid

3390

Robootikaringi
korradamine, võimaluste
tutvustamine noortele.

SAUGA Noortele on loodud Vajalik leida kvalifitseeritud
Rakendunud on uus
kaasaegsed IT võimalused juhendajad ning võimaldada noorsootöö mudel, mida on
nende tasustamine ja
oluline jätkata.
transport,
et
töötoad
saaksid
22
toimuda erinevatele valla
noortegruppidele

IT-labor - kaasaegne
arvutipark, mis võimaldab
noortel osaleda ja arendada
IT alaseid oskuseid.

7-19a

Sauga ANK, Are ANK, 1
Sindi ANK

juhendajate tasud

2000

SAUGA Erinevate
Maal elavate noorte silmaring
teematöötubade ja tegevuste ning võimalused on piiratud.
tutvustamine ja läbiviimine
23
piirkonnas.

Eesmärk on erinevate
tegevuste ja võimaluste
tutvustamine noortele,
silmaringi ja oskuste
avardamine.

7-19a

Sauga ANK

1

juhendaja tasu,
vahendid

9000

Väärtustada muusikalist
haridust. Pakkuda
õppmisvõimalust kõikidele
valla noortele.

7-19a

Sindi Muusikakool

1

Õpetajate tasu,
vahendid

7500

7-19a
SINDI Mitmekesitada noorte Kokandusring on populaarne, Kokandusring on väga
Eesmärk on õpetada
võimalusi osaleda erinevates on oluline selle jätkamine
populaarne, tegevus jätkub noortele põhioskusi toidu
Sindi ANK-s
valmistamisel, toidu
25 huviringides
serveerimist, kalkuleerimist ja
ettevõtlikkust.

Sindi ANK

1

juhendajate tasu,
transport, vahendid

4000

SINDI Võimaldada piirkonna Puudu on keraamikaringi
Keraamikaringi tegevuste
noortel tegeleda
tegevuseks vajalikest
jätkamine
26 keraamikaga
vahenditest ja juhendajatest.

Sindi ANK

1

vahendid, juhendaja tasu
1350

Noorte silmaringi ja
võimaluste avardamine,
õppimine läbi kogemuse.
Tutvumine erinevate
meistrite tegevustega,
esinejatega ning erinevad
SINDI muusikakooli
Muusikakool asub Sindis,
On loodud võimalused
õpilastele kaasaegsete
huvilisi on ka teistes
mobiilse õppe
õppevahendite soetamine, piirkondades, oluline on
korraldamiseks ja
24 mobiilse õppe võimaldamine võimaldada mobiilset õpet ja vahendite soetamiseks.
piirkondades
soetada vajalikke vahendeid
tegevuseks.

Pakkuda noortele käelist
tegevust läbi keraamika.

7-19a

SINDI Parandada
mudelspordi ringi tehnilisi
27 tingimusi

Mudelspordi tehnilise baasi ja Mudelspordi ringi
võimaluste vähesus
arendamine

Tagada kõigile noortele
Loodud on huvihariduse ja - Huvihariduse ja -tegevuse
võimalused osaleda
tegevuse fond, mis annab
toetusfondi olemasolu on
huvihariduses ja -tegevuses peredele võimaluse taotleda peredele väga vajalik.
toetust, et noor saaks osaleda
huvihariduses ja 28
huvitegevuses. Hüvitatakse
vajalikke vahendeid ning
laagrites, konkurssidel jne
osalemist.

7-19a

1

juhendaja tasu, vahendid
1350

7-19a
Tori valla peredel on
võimalus taotleda soodustusi,
vahendeid jne. toetamaks
noorte osalemist
huvihariduses ja -tegevuses.

Tori vald

1

toetus

35000

Noorte lugemishuvi
tekitamine läbi koostöö ja
kaasaegsete võimaluste

Luuakse koostöövõimalused
piirkondade raamatukogude
ja noorte vahel, et tekitada
lugemishuvi ning tutvustada
noortele kirjanikke, nende
tegevusi, korraldada
kohtumisi ja teemaüritusi.

Raamatukogude poolt
korraldatavad
noorteüritused
piirkondades

Raamatukogudes toimuvad 7-19a
erinevad kohtumised kirjanike
ja avaliku elu tegelastega,
ning muud
koostöösündmused, mis
kaasaks noori
raamatukogude töösse ja
raamatute maailma.

Tori valla
raamatukogud

1

juhendajate tasu, transport,
2000 vahendid

Loodud on võimalused valla
noorte koolitamiseks ja
nende ideede ja osaluse
toetamiseks, koolikeskkonna
arendamiseks

Vähesed võimalused
erinevateks koolitusteks ja
noorte ideede toetamiseks.
Noortel puuduvad võimalused
oma ideede elluviimiseks.
Vajalik on noori toetada ja
kaasata.

Toimuvad erinevad
koolitused, mis õpetavad
noori algatama ja
tegutsema. Läbi noorte
ideede elluviimise paraneb
võimaluste ja tegevuste
kättesaadavus.

Noorteüritused, koolitused ja 7-19a
infopäevad, kaasatakse
noortekeskuse aktiivgruppe ja
õpilasesindusi.

Tori vald

1

juhendajate tasu, transport,
17000vahendid

29
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Sindi ANK

Mudelautode detailide
ostmine, mida noored
kasutavad autode ehituseks
ja paremate võistlusautode
tegemisel

Noortele on loodud
võimalused osa saada
innovaatilistest Soundworld
töötubadest

Vajalik leida kvalifitseeritud
Rakendunud on uus
juhendajad ning võimaldada noorsootöö mudel, mida on
nende tasustamine ja
oluline jätkata.
transport, et töötoad saaksid
toimuda valla erinevates
piirkondades ja sündmustel

Soundworld - muusika
loomine ilma instrumenti
kasutamata. Eesmärk on
anda noortele võimalus
tegevusest osa saada.

7-19a

Sindi Muusikakool,
Sauga ANK

1

juhendajate tasu ja transport
4000
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KOKKU:

176986

