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SISSEJUHATUS
1. juulist 2017 jõustus noorsootöö seaduse täiendatud redaktsioon, millega pandi alus noorte
huvihariduse ja –tegevuse riigi täiendava toetussüsteemi rakendamiseks. Riikliku lisatoetuse
eesmärk on teha huviharidus ja –tegevus vähemalt 7-19-aastastele noortele kättesaadavamaks
ning pakkuda mitmekesiseid osalusvõimalusi.
Huviharidus ja –tegevus peavad olema noortele kättesaadavad kõikidel, st sport, tehnoloogia
ning loodus- ja täppisteadused, üldkultuur. Riik hakkab huviharidust ja –tegevust täiendavalt
toetama 2017. aasta septembrist ning riigi eelarvestrateegias aastateks 2017-2020 on selleks
käesoleval aastal ette nähtud 6 miljonit ja alates 2018. aastast 15 miljonit eurot aastas. Kadrina
vallale on erinevate indikaatorite põhjal arvestatud täiendavaks toetuseks 48 108 eurot.
Vabariigi Valitsus võttis 29. juuni 2017 istungil vastu määruse kohaliku omavalitsuse üksustele
määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimuste ja korra muutmise kohta,
mis reguleerib valdadele ja linnadele määratud huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse
jaotamise tingimusi ja korda.
Linnad ja vallad peavad huvihariduse ja –tegevuse arendamise lisanduvaks toetuseks koostama
toetuse kasutamise kava. Omavalitsused võivad seda koostöös kokku panna, koostada kava
eraldiseisvana või arengukava osana.
Kadrina Vallavalitsus kinnitas Kadrina valla 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
2017. aasta 31. augusti korraldusega nr 423. 2018. aasta jaanuaris täiendati kava 17. jaanuari
korraldusega nr … .
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1.

HETKEOLUKORD

1.1. Hetkeolukord elanikkonnas
Rahvastikuregistri andmeil on Kadrina vallas seisuga 1. juuli 2017 seisuga Kadrina vallas 7.12.aastaseid noori 358. 13.-19. aastaseid noori on 387 ning 20.-26.aastaseid on 445.
Vanusegrupis 7.-26.aastsed on Kadrina vallas kokku 1190 noort. 1. jaanuari 2018 seisuga on
Kadrina vallas 7.-12.aastaseid noori 393. 13.-19. aastaseid noori on 371 ning 20.-26.aastaseid on
402. Vanusegrupis 7.-26.aastsed on Kadrina vallas kokku 1166 noort. Noorte koguarvus on
langus olnud 2,02%. Elanikkonna koguarv oli seisuga 01.07.2017 4995, mis 1. jaanuariks 2018
on langenud arvule 4958.
Tabel 1: 7.-26.aastaste noorte arv Kadrina vallas seisuga 01.07.2017 ja 01.01.2018
7.-12.aastased
Kadrina vald

01.07.2017
01.01.2018

13.-19.aastased

358
393

20.-26.
aastased

387
371

7.-26.aastastased
KOKKU
445
1190
402
1166

Allikas: Rahvastikuregister
Kogu elanike arvust moodustavad vanuserühma 7.-26.aastased noored seisuga 01.07.2017 23,8%
ning seisuga 01.01.2018 23,5%.
Joonis 1: Kadrina valla rahvastikupüramiid seisuga 01.07.2017
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

74
94
99
116
141
159
167
184
177
144
137
164
153
131
132
137
163
114
200

150

100

50

15
27
45
82
128
143
185
162
182
179
186
210
228
156
150
126
159
146
0

Kadrina valla mehed

50

100

Kadrina valla naised

150

200

250

Kadrina valla 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava

Allikas: Rahvastikuregister
Rahvastikupüramiidist on näha, et kõige enam on elanikke vanuserühmades 25.-29.aastased ja
30.-34.aastased. Rahvastikupüramiid näitab, et sündivus vanuserühmas 10-24 on langenud
võrreldes eelnevate perioodidega. Vanuserühmas 5-9 on sündivus olnud kõrgem ning sellest
vanuserühmast kasvab tulevaste noorte arvukus Kadrina vallas. 2018. aasta 1. jaanuari seisuga
pole rahvastikupüramiidis proportsionaalseid muutusi toimunud.
1.2. Hetkeolukord huvihariduse ja –tegevuse võimalustes
Kadrina vallas tegutseb huvihariduse valdkonnas Kadrina Kunstidekool, mis on Kadrina
Vallavalitsuse hallatav asutus ning kus on võimalik õppida kahes õppeosakonnas –
muusikaosakonnas ja kunstiosakonnas. Kool pakub lastele ja noortele võimalusi muusikalise ja
kunstialase põhihariduse omandamiseks ja koolituseks, mis sisaldab pilli- või laulutunde,
ansamblitunde, solfedžot, teadmisi muusika- ja kunstiajaloost ning kunstitunde. On olemas ka
esinemisvõimalused, toimuvad näitused jms. Vajadusel ja võimaluste olemasolul oleme valmis
õpetama täiskasvanud muusikahuvilisi. Õppekeeleks on eesti keel ning õppetöö koolis toimub
tavakooli tööst vabal ajal. Õppetöö vormid on individuaalne või grupitöö. Õppetöö toimub
Kadrina Keskkooli hoones, huvikeskuse korpuses ja Kadrina Keskkooli kunstiklassis.
Tabel 2: Kadrina Kunstidekooli registreeritud õppekavad
Põhiõpe
Klaver
Akordion
Viiul
Flööt
Klarnet
Klassikaline kitarr
Muusika eelkool
Plokkflööt
Oboe
Saksofon
Kunsti põhiõpe
Kunsti eelkool
Trompet

Vaba õppekavaga õpe/ring
Klaveri vabaõpe
Akordioni vabaõpe
Viiuli vabaõpe
Flöödi vabaõpe
Klarneti vabaõpe
Klassikalise kitarri vabaõpe
Klassikaline kitarr lisapillina

Kunstiring

Löökpillid
Basskitarr
Laul
Rahvatants
Allikas: Kadrina Kunstidekooli arengukava 2016-2025
Peamisteks kontserdipaikadeks on Kadrina rahvamaja ja huvikeskus. Esinetud on ka Vohnja
Lasteaed-algkoolis, lasteaias ”Sipsik” ja lasteaia ”Sipsik” Hulja majas, raamatukogus,
päevakeskuses.
Esinemisvõimalusi on mitmeid – igal õppeaastal esinetakse kuni paarikümnel kontserdil. Eriti
hoolsalt valmistutakse ülevirumaalisteks üritusteks, näiteks Jaan Paku nimelisteks
rahvusvahelisteks noormuusikute päevadeks Rakveres ja Virumaa I regiooni
Talvemuusikapäevaks, mis toimub igal õppeaastal erinevas huvikoolis. Uueks traditsiooniks on
saamas rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine 1. oktoobril. Comeniuse projekti toimumise
ajal, aastatel 2013-2015, esinesid meie kooli õpilased ka välisriikides – Poolas, Inglismaal,
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Itaalias, Türgis. Kontserttegevusega haritakse muusikaliselt erinevas vanuses vallakodanikke ja
teisi kuulajaid.
Kadrina Keskkoolis on lastele ja noortele loodud mitmekesised võimalused huvitegevuseks.
Tabel 3: Kadrina Keskkooli huvitegevuse võimalused lastele ja noortele (seisuga 09.01.2018)
Ring
Rahvatants
Rahvatants
Rahvatants
Näitering
Mudilaskoor
Lastekoor
Neidude ansambel
Õpioskused
Õpioskused
Lahe lugeda,
mõnus mõtelda
Raamatusõbrad
Nuputa
Nuputa
Robotid
Robotid
Võistlusrobotid
Tantsuvahetund
Malering
Võrkpall
Võrkpall
Kergejõustik
Kergejõustik

Aeroobika
Aeroobika
Vibulaskmine

Sihtgrupp
4. klassid
7. klassid
9.-10. klassid
7.a klass
1.-3. klassid
4.-9. klassid
10.-12. klass
3. klassid
5. klassid
4.-5. klassid

Juhendaja
Ebe Abner
Ebe Abner
Ebe Abner
Katrin Mägi
Merike Trepp
Elene Altmäe
Elene Altmäe
Aino Põldaas
Aino Põldaas
Mai Fäelmann

1.-3. klassid
5. klassid
6. klassid
1. klassid
2.-4. klassid
huvilised
kõigile
kõigile
algajad

Anneli Sild
Tiina Karri
Viive Välimets
Holger Bremen
Holger Bremen
Holger Bremen
Liis Ambos
Eino Vaher
Jaan Rummi

Märkus

Toimumise aeg
T 6.-7. tund
T 8. tund
R 7.-8. tund
R 7. tund
E, N 6. tund
N 8. tund
varieeruv

N 7.-8. tund

K 6. tund
T 7. tund
E 0 tund N 7. tund
E, T, K 5. tund
N 7. tund
T, N 16.00 K 15.15
K 3. ja 4. vahetund
E 7.-8. tund
E 16.30-18.00
K 16.30-18.00
R 14.45-16.30
edasijõudnud Jaan Rummi
T 18.30-20.30
N 18.30-20.30
2.-6. klassid
Ülle Kink
T 15.30-16.30
N 16.00-17.00
R 14.30-15.30
7. klassid
Ülle Kink
E 16.30-18.00
ja vanemad
T 16.30-18.00
K 16.30-17.30
täiskasvanud, Rutt Kuusemäe
E 19.00-20.15
10.-12. klass
K 19.00-20.15
täiskasvanud, Janika Holmberg T 19.30-20.30
10.-12. klass
N 19.30-20.30
kõigile
Kadi Koort
K 17.00-21.00
R 16.00-19.00

tasuta
tasuline

tasuline
tasuline

tasuline

tasuline
tasuline
tasuline

Allikas: Kadrina Keskkooli koduleht
Lisaks Kadrina Keskkooli poolt pakutud huvitegevuse võimalustele on erinevad ringid ka
Kadrina Huvikeskuses. Vaba aega on võimalik sisustada ka noortekeskuses, mille lahtiolekuajad
on järgmised: E, T, N 13.00-20.00; K 13.00-17.00.
Tabel 4: Kadrina Huvikeskuse huvitegevuse võimalused lastele ja noortele (seisuga 09.01.2018)
Ring
Kokandus
Koroona

Sihtgrupp
Juhendaja
alates
Helena Mägi
10. eluaastast
kõigile
Hillar Elva

Toimumise aeg
T 16.00 (iga kuu
1. ja 2. teisipäev)
T 18.00

Märkus
tasuta
tasuta
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(Novuss)
KadrinaLine
kõigile
(kantritants)
Seinaronimine kõigile
Showtants

kõigile

Just Dance

4.-7. klassid

N 18.00
T 19.00
K 19.00
Huviklubi Nelson E 18.00 (nooremad)
E 19.00 (vanemad)
Kätlin Piiskoppel E 13.30-14.30
K 13.30-14.30
Kelli Liblikas
T 14.30
Evelin Teiva

tasuta
lastele
1€/kord, 4€/kuu
tasuline
15€/kuu

Allikas: Kadrina Keskkooli koduleht
Laste ja noortega vanuses 8-18 tegeleb ka Huviklubi Cadencia, milles on mitmed tantsurühmad.
Klubis tegutseb ka šõutrupp.
Tabel 5: Lauli loovstuudio huvitegevuse võimalus noortele (seisuga 09.01.2018)
Ring
Kellele?
Juhendaja
Toimumise aeg
Märkus
Loovusring alates 10. eluaastast Heli Preismann K 15.00 (üle nädala) tasuta

Allikas: Kadrina Keskkooli koduleht
Lauli loovstuudios (aadressiga Rakvere tee 2) on loodud noortele alates 10. eluaastast võimalus
osaleda tasuta loovusringis.
Spordiklubi Kadrina pakub lastele ja noortele erinevaid võimalusi huvitegevuses spordi
valdkonnas. Lisaks spordiklubi tegevusele on lisandud spordikeskuse ruumi Kadrina noorte
initsiatiivil golfi simulaator, kus algajad saavad juhendaja kaasabil simulaatorit kasutada
tasuliselt, kuid edasijõudnutele on simulaatori kasutamine eelneval kokkuleppel tasuta.
Kadrina spordikeskuses asub ka kaheksa rajaline lasketiir õhk- ja käsitulirelvadele. Juhendaja
juuresolekul on antud võimalus ka noortele harrastada laskmist lasketiirus.
Kaitseliidu Viru Maleva Kadrina rühma Noortele Kotkastele ja Kodutütardele korraldatakse
erinevaid laagreid, käiakse näitustel, tutvutakse ajalooga. Noorte Kotkaste organisatsiooni
eesmärk on suunata noori õigele teele - kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti
kodanikeks.
Noorte Kotkaste eesmärk on noortes armastust oma kodumaa, austust oma vanemate ja sõprade
vastu. Arendada neis oskust olla iseseisvad ning tulla toime erinevates eluohtlikes olukordades.
Samuti on noorkotkastel oluliseks noorte kehaliste võimete arendamist ning tervislike eluviiside
tutvustamine. Ning mis peamine – hoida meie tulevikku eemal igasugustest pahedest.
Kadrina vallas on hetkel 15 Noort Kotkast.
Tabel 6: Spordiklubi Kadrina huvitegevuse võimalused lastele ja noortele (seisuga 09.01.2018)
Ring
Maadlus

Sihtgrupp
noorem
vanuserühm

Juhendaja
Valeri Pormann

Maadlus

vanem
vanuserühm

Valeri Pormann

Maadlus

1.-2. klass

Ivar Abner

Maadlus

3.-5. klass

Ivar Abner

Toimumise aeg
E 14.30-16.00
K 14.30-16.00
N 14.30-16.00
E 17.30-19.30
T 17.30-19.30
K 17.30-19.30
N 17.30-19.30
R 17.30-19.30
T 14.00-15.00
N 14.00-15.00
R 14.00-15.00
T 15.00

Märkus
tasuline

tasuline

tasuline

tasuline
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Laskmine alates
12. eluaastast
Jalgpall
1. klass
Jalgpall
3.-6. klass

Ants Gruno
Dmitrii Baikov
Dmitrii Baikov

Korvpall

noormehed
Raivo Tribuntsov
alates 6. klassist

Korvpall

kõik huvilised
kuni 6. klassini
1.-2. klass

Raivo Tribuntsov

K 16.15
R 15.00
K 17.00-20.00
K 15.30
E 15.20
R 15.30
E 17.00-18.30
T 16.30-18.00
N 17.00-18.30
R 16.30-18.00
P 18.30-19.00
T 15.30-16.30
N 16.00-17.00
E, K 14.30

Ujumine

3. klass
ja vanemad

Ujumise
algõpetus
Ujumise
algõpetus

1.-3. klass

Loona Ljaš
MTÜ Wiru Swim
Loona Ljaš
E, K 15.45
MTÜ Wiru Swim T, N 16.00
R 15.00
Rutt Kuusemäe
N 13.15-14.00

4.-6. klass

Rutt Kuusemäe

Ujumine

K 14.15-15.00

tasuta
tasuline
tasuline
tasuline

2018. a-st
tasuline
tasuline
tasuline

tasuta
tasuta

Allikas: Kadrina Keskkooli koduleht
Maadluse osas on loodud uusi spordiklubi nimega MTÜ Caaro SK. Edaspidi (2018. aastast)
toimuvad treeneri Valeri Pormann treeningud MTÜ Caaro SK koosseisus, mis toob kaasa ka uusi
treeningvõimalusi maadluse valdkonnas. Samas jätkuvad Spordiklubis Kadrina ka Valeri
Pormanni algajate treeningud.
Kadrina Rahvamajas on lisaks täiskasvanute huvitegevusele võimalusi ka noortele.
Tabel 7: Kadrina Rahvamaja huvitegevuse võimalused noortele (seisuga 09.01.2018)
Ring
Sihtgrupp Juhendaja
Toimumise aeg Märkus
Laste tantsuring 1.-3. klass Helena Mägi T 14:30-15:30
Allikas: Kadrina valla koduleht
Alates 2011. aasta sügisest on Vohnja koolilastel võimalus võtta osa vibulaskmise treeningutest.
Treener on Kadi Koort, I kategooria vibutreener, kes on Euroopa meistrivõistlustelt toonud mitu
auhinnalist kohta. Treeningud toimuvad neljapäeviti kahes grupis ja kestab ühe tunni. Vohnjas
korraldatakse lastele ka vibu- ja loovuslaagreid.
Vohnja kooli õpilased laulavad kord nädalas teisipäeviti kooris, neljapäeviti käib laulmas
ansambel. Koorilaulmist ja ansamblit juhendab muusikaõpetaja Kaida Trujevtseva.
Igal aastal leidub tragisid õpilasi, kes näiteringist osa võtavad. Näiteringi juhendavad õpetajad
Tiina Poopuu ja Õnne Kiviperk, muusikaõpetaja Kaida Trujevtseva paneb kokku muusikalise
osa. Näidendiga võetakse osa iga-aastasest mõisakoolide teatrifestivalist, seda esitatakse ka
Kadrinas ja Vohnjas. Jõulunäidendites osalevad kõik õpilased ja lasteaialapsed.
Kadrina valla raamatukogu Hulja filiaalis korraldatakse laste ja noortega erinevaid meisterdamisi
ning tähistatakse kalendritähtpäevi, mille võimalusi soovitakse laiendada erinevate mängude
soetamisega. Lisaks soovitakse tekitada mängude soetamisega lisavõimalused ka teiste Kadrina
valla raamatukogude noortele külastajatele.
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Läsna Rahvamajas tegeletakse käsitööga jm õpitubadega - näiteks projekt “Magus teatriküla”,
kus valmistatakse külaplaani järgi piparkoogimajadest reaalne piparkoogiküla. Läsna külateatri
lavastused hõlmavad mitmeid põlvkondi ning suurt osa külarahvast. Läbi erinevate lugude
tutvustatakse küla ajalugu ja hetkeolukorda.
Kadrina kiriku juures toimub lastele ja noortele pühapäevakool ning leerikursused.
Pühapäevakool on kuni 16-aastastele ning leer alates 16-aastastest.
Kirikuga on seotud ka MTÜ Avatud Noorte Foorum, mille eesmärgiks on noorte ja laste vaba aja
sisustamine, tervislike eluviiside ja traditsiooniliste väärtushinnangute hoidmine ning
propageerimine, samuti noorte käsitööoskuste arendamine ning Kadrina kihelkonna
rahvakultuuripärandi tutvustamine ja hoidmine. Sihtgrupiks on lased ja noored vanuses 7-26.
Aidatakse korraldada Viru praostkonna (Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa) noorte suvist
leerilaagrit.

1.3. Kadrina valla huvihariduse ja -tegevuse valdkonna arengudokumendid
Kadrina vallavolikogu on kinnitanud Kadrina Kunstidekooli arengukava 2016-2025, mis hõlmab
huviharidust korraldamist ja arendamist Kadrina vallas. Toetudes paindlikule õppekavale annab
kool erinevate õppevormide kaudu Kadrina valla ja lähivaldade õpilastele nõuetekohase
individuaalseid võimeid arvestava muusika- ja kunstialase põhihariduse.
Lisaks on kinnitatud Kadrina Keskkooli arengukava 2016-2015, kus õppe- ja kasvatusprotsessi
tulemuslikkuse tõstmise parendamisena on välja toodud huvitegevuse sidumine kooli väärtustega
ning tehnoloogiaalaste tegevuste ja –ringide läbiviimine ja arendamine. Õppijate rahulolu õppeja kasvatustöö korraldusega on positiivne (rahulolu mõõtmise skaala on 4-palline).
Huvitegevusele antud hinnang oli viimastes küsitlustes tõusnud 3,02-lt 3,28-ni.
Vohnja Lasteaed-Algkooli arengukava 2017-2025 järgi pakutakse rahulikku õpikeskkonda,
võimetekohast õpet ja huvitegevust kõigile lastele.
Kadrina valla arengukavas aastani 2035 on laste ja noorte huvihariduse ja -tegevuse valdkonda
kajastatud erinevate valdkondade kontekstis, kuid järgnevate aastate muudatustes on plaanis
valla arengukavas huvihariduse ja –tegevuse temaatikat laiemalt kajastada.
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2.

KVALITEEDI HINDAMINE

2.1. Kvaliteedi hindamine 2016. aasta oktoobrikuus
Kadrina vallas korraldati noorsootöö kvaliteedi hindamine 2016. aasta oktoobrikuus. Kadrina
valla elanike arv kvaliteedihindamise hetkel (okt. 2016) oli 4961, kellest noori 1180 s.o 24%
elanikkonnast. Vallas tegutseb üks noortekeskus, kuid noorsootööga tegeletakse väga mitmetes
asutustes – Kadrina Keskkool, Kadrina Kunstidekool, Vohnja Lasteaed-algkool, Kadrina
Spordihoone, Kadrina ja Läsna rahvamaja, valla raamatukogud ning erinevad huvitegevust
pakkuvad MTÜ-d. Aktiivne koostöö toimub Rakveres asuva SA Innove Rajaleidjaga, mis pakub
erinevaid nõustamisteenuseid.
Kadrina valla tugevusteks noorsootöö valdkonnas võib pidada huvi- ja sporditegevuse võimalusi
ning professionaalseid noorsootöötajaid, treenereid, huvikooli õprtajaid. Aktiivsete noorte ja
noorteorganisatsioonide toetamiseks on KOV alati võimaluse leidnud.
Kadrina valla arenguvajadused:
- kutsuda ellu huviringid, kus pakutakse mitmekülgsemat ja kaasaegsemaid lahendusi silmas
pidavaid arenguvõimalusi ning, mis annaks suurema väljundi ka noormeestele;
- eesmärgiks võtta valla keskusest kaugemal elevatele noortele ühistegevustes osalemise
võimaluste hõlbustamise (transport, mobiilne noorsootöö);
- välja töötada programm kaasamaks hetkel noorsootöös mitteaktiivseid noori;
- sisse seada KOV noorsootööd koordineeriv ja kajastav dokumentatsioon (s.h. noorsootöö
arengukava, noorsootöö alased kvaliteedi uuringud).
Erinevate organisatsioonide arenguvajadused noorsootöö parendamiseks:
Kadrina Kunstidekool
- õppe- ja tegevusvahendite soetamine;
- huvitegevustega seotud transpordi korraldamine;
- osavõtutasude kompenseerimine;
- uute tegevuste läbiviijate tasustamine;
- juhendajate täiendkoolitamine;
- võrgustikutöö arendamine Eestis ja rahvusvahelisel tasandil.
Sport
- huvitegevusega seotud transpordi korraldamine;
- uudsete treeningrühmade juhendajate tasustamine.
Kadrina Keskkool
- uute huvitegevuste juhendajate tasustamine;
- tegevusvahendite soetamine;
- olemasolevate juhendajate töötasu suurendamine.
Kultuur ja vaba aeg
- tegevusvahendite soetamine;
- juhendajate töötasu suurendamine.
Üldhinnanguliselt võib tõdeda, et vastavalt läbiviidud kvaliteedi hindamisele on Kadrina vallas
noortel head vaba aja veetmise võimalused, milleks on väljaarendatud kvaliteetne infrastruktuur
ning võimaldatud kvaliteetne juhendamine. KOV panustab järjepidevalt noorsootöösse –
noortekeskuse avamine 2012, NK noorsootöö spetsialisti ametikoha loomine 2016.
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2.2. Huvihariduse ja –tegevuse vajadused
Kadrina Kunstidekooli kitsaskohaks on eelarveliste võimaluste puudumine kõigi õppeeesmärkide elluviimiseks ja võimalused õppetöö mitmekesistamiseks, uute pillide pilliõppeks
soetamine on raskendatud ja kunstiõppevahendite nappus ei toeta skulptuuriõpet.
Noored on haaratud tegevustesse kitsaskohtade väljatoomisel ja erinevate projektide
ettevalmistamisel. Selleks on läbi viidud uuringuid, vestlusringe, sihtrühmadele on läbi viidud
küsitlusi. Projekte kirjutab kooli direktor koostöös kooli pedagoogidega ja nende arvamusi
arvestades. Tegevuse eesmärk on täiendada huvikooli materiaal-tehnilist baasi, pakkuda noortele
uusi tegevusi ja kaasaegset õpikeskkonda. Kogu tegevuse eesmärk on pakkuda noortele nende
huvisid arvestades arendavat ja põnevat huviõpet ja -tegevust muutuvas ja arenevas maailmas.
Kogu tegevuse aluseks on Kadrina Kunstidekooli arengukava aastateks 2016-2025.
2017. aastal soetatakse järgmised huviharidust toetavad esemed: potikeder Shimpo RK-55 ja
ergonoomiline potikedra iste kunstiõppe toetamiseks. Noored saavad tegeleda neile väga suurt
huvi pakkuva skulptuuriga ja saab haarata uusi õpilasi just nimelt skulptuuriõppesse. Lisaks
soovime soetada kaks klaverit Yamaha CLP 645 ja kaks klaveritooli klaveriõppe toetamiseks ja
trummikomplekti trummiõppe toetamiseks. Uute klaverite lisandumisel saame kasutada neid
ansamblimänguks ja koos õpetajaga musitseerimiseks, väga oluliste puhkpillide ja viiulite
saatepillidena. Trummiõpe on väga populaarne ja trummikomplekt vajab uuendamist, uute
pillide lisandumisel saab musitseerida koos õpetajaga ja ansamblites.
Eelarve kitsaskoha lahendamisel on järgmine:
Potikeder - 790 eurot
Ergonoomiline potikedra iste - 59 eurot
Klaver Yamaha CLP 645 2 tk a´ 2150 eurot, kokku 4300 eurot
Klaveritool 2 tükki a`110 eurot, kokku 220 eurot
Trummiikomplekt 1000 eurot
2018. aastal soetatakse järgmised huviharidust toetavad esemed: Trükipress, sopransaksofon,
Yanagisawa YA -SC991, tenorsaksofon Yamaha YTS480, arvutid, klahvpillide võimendus,
televiisor 65" Ultra HD Led.
Eelarve kitsaskoha lahendamisel on järgmine:
Trükipress – 1770 eurot;
Sopransaksofon Yanagisawa YA -SC991 – 2700 eurot;
Tenorsaksofon Yamaha YTS480 – 2190 eurot;
Arvutid – 7700 eurot;
Klahvpillide võimendus – 300 eurot;
Televiisor 65" Ultra HD Led – 1300 eurot.
Kadrina Kunstidekoolis pakutava huvihariduse kitsaskohtade lahendamiseks perioodil 20172018 oleks vajalik lisavahendite olemasolu summas orienteeruvalt 22329 eurot.
Kadrina Keskkoolis toimuvate huvitegevuste arendamiseks on 2017. aastal vajalikud järgmised
abivahendid:
Robootika
Masinate ehituskomplekt 3 tk – a 181,24 eurot - kokku: 543,72 eurot
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Jänku-Juss ja Robootika Töövihik 3 tk – a 5 eurot - kokku: 15 eurot
WeDo baaskomplekt 1.0 3 tk – a 155,71 eurot - kokku: 467,13 eurot
LEGO Education WeDo lisakomplekt 3 tk – a 60,78 eurot (lisakomplekti puudumisel peaks
asendama WeDo põhi- ja lisakomplektid WeDo2 komplektiga + akudega 3tk – a 173,44 eurot +
59,52 eurot) kokku: 182,34 eurot või teise varuvariandi korral 698, 88 eurot
Sülearvutid 2tk – näiteks Ordi Enduro 355CS IPS – a 399 eurot - kokku: 798 eurot
Võimalusel ka Ozobot komplekte 3 tk – a 159,90 – kokku: 479,70 eurot
LEGO EV3 baaskomplekt ilma laadijata – 2 tk – a 417,10 eurot - kokku: 834,20 eurot
Laulukoorid (muusika)
Esinemisseelikud – 33 tk – a 18 eurot - kokku: 594 eurot
Magnetoola - PX840T, Philips – 1 tk – 199,99 eurot
Bassksülofon – seeria 1000 bassksülofon GRILLODUR – 1tk – 600 eurot
Sopranksülofon – seeria 1000 sopranksülofon GRILLODUR – 1tk – 231 eurot
Djembed – 6 tk – Meinl HDJ7 –xxs Mini Djembe Flower - 24,17 eurot;
2x Toca SJDJ-7K7 Freestyle Djembe - a 42,35 eurot - kokku 84,70 eurot
Meinl Junior Djembe Kenian Quilt – 47,19 eurot
Afroton ADS03 Djembe – 221 eurot
Afroton ADM M01 Djembe Master Class – 193 eurot – kõik kokku: 570,06
Altksülofon – seeria 1000 altksülofon – 349 eurot
Spordiringid
Väikesed tõkked 10 cm – 10 tk – a 15 eurot - kokku: 150 eurot
Odad 3 x 400g + 3x700g – a 46 eurot - kokku: 276 eurot
PVC kuulid 3 kg – 3tk – a 25 eurot - kokku: 75 eurot
Võrkpallid Mikasa – 5tk – a 37 eurot - kokku: 185 eurot
Magnetoola - PX840T, Philips – 1 tk – 199,99 eurot
Jalgpallid – 5 x nr 5 + 5 x nr4 – a 30 eurot - kokku: 300 eurot
Sulgpallid, punased, 2 karpi – a 6 eurot - kokku: 12 eurot
Saalihoki pallid – 10tk – a 1,40 eurot - kokku: 14 eurot
Viled – 3 tk – a 3 eurot - kokku: 9 eurot
Hüpitsad – 20tk – a 3,40 eurot - kokku: 68 eurot
Massaažirullid – 3 tk – a 30 eurot - kokku: 90 eurot
Pallipump Rucanor Dual Action pump – 1tk – 10,95 eurot
Tantsuring
Magnetoola - PX840T, Philips – 1 tk – 199,99 eurot
Käised tantsijatele 9tk – a 50 eurot - kokku: 450 eurot
Kunsti- ja mänguringid
Viltpliiatsid Viltpliiatsid Fila Giotto Turbo Maxi 24-värvi – 10 kmpl – a 7,95 eurot - kokku:
79,50 eurot
Markerid musta värvi Permanentne marker Edding 2200C 1-5mm, lõigatud ots, must
– 6tk – a 2,40 eurot - kokku: 14,40 eurot
Lauamäng „Activity Pöörane kunstnik“ – 1 tk – a 13,55 eurot
Lauamängi „CVilisatsioon“ – 1 tk – a 34,95 eurot
Lauamäng „Gildenberg“ – 1 tk – a 17,95 eurot
Seltskonnamäng „Tõde või tegu“ – 1 tk – a 10,49 eurot
Kaardimäng „Tark laps taskus“ – 1tk – a 6,53 eurot
Kaardimäng „Ujub või upub“ – 1 tk – 5,99 eurot
Kaardimäng „Maailma pealinnad“ – 1 tk – 2,60 eurot
Lauamäng „5 sekundit juunior“ – 1tk – 22,28 eurot
Lauamäng „Bubbles“ – 1tk – 10,35 eurot
Lauamäng „Saboteur“ – 1tk – 10,55 eurot
Mängukaardid „Uno“ – 1tk – 6,95 eurot
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Taskutark „Üllatavad küsimused ja faktid – sõidukid“ – 1 tk – a 7,75 eurot
Taskutark „Üllatavad küsimused ja faktid – teekond“ – 1 tk – a 7,75 eurot
Taskutark „Üllatavad küsimused ja faktid – inimene“ – 1 tk – a 7,75 eurot
Malering
Malekomplektid – 20 tk - Malekomplekt Kodune – a 41 eurot - kokku: 820 eurot
Digitaalne malekell – DGT 1001 – 10 tk – a 24 eurot - kokku: 240 eurot
Male Demolaud koos nuppudega – 1 tk – a 94 eurot
Kooliraadio ja muu tegevus
Helisüsteem - Complete - P.A. - System Alpha Audio A-Amp Compact 700 Coax – 924 eurot
Juhtmevabad mikrofonid - MADBOY U-TUBE 20R-WIRELESS DUAL CHANNEL
RECHARGEABLE MIC SET – 245 eurot
Teadusteater, koolikontsert kogu koolile – kokku: 500 eurot
Kadrina Keskkoolis toimuvate huvitegevuste arendamiseks on 2018. aastal vajalikud järgmised
abivahendid:
Tark mees taskus - 2 kmpl – 14,50 eurot; Uno kaardid - 2 kmpl – 13,90 eurot; Tegevusliiv –
13,80 eurot; Pusled 5tk – 60 eurot.
Õpilase mikroskoop valgustusega PS400 – 4 tk – 412 eurot.
Keelepildid 4 erinevat kmpl – 80 eurot.
Raamatud (õpioskused ja raamatusõprade ring) - Õpilase entsüklopeedia – 26,75 eurot;
Fantoomrattur – 14,39 eurot; Vahetuslaps 2 eksemplari – 21,38 eurot; Vääna jäljekütid – 18,79
eurot; DVD – Pipi Pikksukk osad 1-7 – 8,79 eurot.
Mängud – Kaardimäng Ligretto – 9,95 eurot; Eesti mälumäng – 21,99 eurot; Ruubiku kuubik
Blistril – 6,90 eurot; Reis ümber maailma – 6,30 eurot; Mees, kes teadis ussisõnu – 21,99 eurot;
Laiendus mängule Rehepapp – 9,70 eurot; Monopoly Standard Eesti – 36,20 eurot.
Vestid rahvatantsijatele 9 tk – 630 eurot.
Tiffany – klaasitööd: Klaasi lihvimismasin 4 tk – 716 eurot; Lihvtera 4 tk – 64 eurot;
Joonetangid 4 tk – 48 eurot; Surumisvahend 10tk – 13,50 eurot; Klaasinuga 7 tk – 42 eurot;
Õliklaasinõuga 3 tk – 99 eurot; Klaasisaag – 7.50 eurot; Tiffany lint – 10tk (erinevad mõõdud) 120 eurot; Jootetina 2kg – 80 eurot; Jootekolb 10tk – 500 eurot; Klaasmaterjal - ~500 eurot.
Õpilasesindus: Ping-pongi laud – 700 eurot; Ping-pongi reketid 4 kmpl – 30 eurot; Lauatennise
pallid 4 kmpl – 16 eurot.
Kromaatiline lisa bassksülofonile – 460 eurot; Kromaatiline lisa sopranksülofonile – 166 eurot;
Kromaatiline lisa altksülofonile – 226 eurot.
Spordivahendid: Saalihoki varustus (kepid) 210,60 eurot; Kooli esindus - sportsärgid 30tk 400
eurot; Võimlemismatid 5tk 525 eurot; Kõrgushüppe latt 68 eurot; Võrkpalli võrk 62,40 eurot;
Madalad tähised 27 eurot; Tabloo (korvpall) 53 eurot; Pallikott 16 eurot; Treeningpink
Insportline (kangi alusega) 250 eurot; Tõstekang 45 eurot; Kettad kangile 2x0,5 4,20 eurot;
Kettad kangile 2x1,25 9,60 eurot; Kettad kangile 2x2,5 17,70 eurot; Topispallid 2kgx5 52,50
eurot; Topispallid 3kgx5 54,50 eurot; Suusavarustus (saapad + klambrid) 2800 eurot.
Malering: Male demolaud 94 eurot;
Kooliraadio: Sülearvuti Acer Aspire 5 – 600 eurot.
Kooli staadionile väiksemad jalgpalli väravad 2tk – 5000 eurot.
Kadrina Keskkoolis pakutavate huvitegevuste arendamise kitsaskohtade lahendamiseks perioodil
2017-2018 oleks vajalik lisavahendeid summas orienteeruvalt 26491,24 eurot.
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Kadrina noortekeskuse kitsaskohaks on uuenduslike huvide ja metoodikate hulk huvitegevuse
vähesus. Tegevus kitsaskoha lahendamine – huviala valikute laiendamine ja uuenduslike
metoodikate kasutusele võtmine.
Tegevused kitsaskoha lahendamisel on lisavahendite soetamine, innovaatiliste huviringide
läbiviimine ning uuenduslikud meetodite kasutamine.
Oodatav tulemus – Toimunud on projekti konkurss, mille raames eraldatud toetust kasutatakse
vahendite soetamiseks kuue (6) innovatiivsele huviringile.
Eelarve kitsaskoha lahendamisel 2017. aastal on järgmine:
Tahvelarvutid – 1000 eurot; Tasakaaluliikurid – 1000 eurot; Puldiautod – 1000 eurot; Droonid –
1300 eurot; Tõukerattad – 1000 eurot; Rulad – 500 eurot; Kiivrid – 200 eurot; Kaitsmed – 200
eurot; Kokkamise vahendid – 800 eurot.
Lauamängud – 300 eurot; Videomängud – 300 eurot; Ringide tööks muusikakeskus – 500 eurot;
Salvestustehnika – 2000 eurot (500 eurot helikaart, 300 eurot mikrofonid, 500 eurot
trummimikrid, 400 eurot 2monitori, 200 eurot kõrvaklapid, 100 eurot juhtmed).
Transport - 1000 eurot. Juhendajad - 2000 eurot.
Eelarve kitsaskoha lahendamisel 2018. aastal on järgmine:
Suvelaagrid noortele - 4000; uute huviringide loomine: juhendamine 4200 ja vahendid 12000;
Mobiiline noorsootöötaja 2000 eurot (4 küla, kus noorsootöötaja käib 2 korda kuus ja teeb 3
tundi korraga tööd).
Noortevolikogu 2000 eurot (meeskonna koolitused, sündmuste korraldamine, noorsootöö alaste
uuringute korraldamine, noorte tunnustamine oma vallas (varem pole seda tehtud))
Kadrina noortekeskuses pakutava huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks perioodil 20172018 oleks vajalik lisavahendeid summas orienteeruvalt 37300 eurot.
Huvitegevus valdkonnas on kitsaskohaks ka Noorte Kotkaste vahendite vajadus. Lisavahendeid
on vaja tegevuse toetust, et saaks korraldada laagreid, käia näitustel, tutvuda ajalooga, soetada
vahendeid. Kadrinas on hetke seisuga 15 Noort Kotkast.
Eelarve kitsaskoha lahendamisel 2017. aastal on järgmine:
1200 eurot - laagrite korraldamine; 1000 eurot – transport; 300 eurot - vahendid
Eelarve kitsaskoha lahendamisel 2018. aastal on järgmine:
Õpperetked, loodusmatkad, laagrid, varustus – 4000 eurot.
Noorte Kotkaste organisatsiooni poolt pakutava huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks
perioodil 2017-2018 oleks vajalik lisavahendeid summas orienteeruvalt 6500 eurot.
Kadrina Rahvamajas on kitsaskohaks noorte huviringide vahendite puudus.
Eelarve kitsaskoha lahendamisel 2018. aastal on järgmine:
Muusikakeskus – 2000 eurot; muusikaringi rütmipillid – 500 eurot; muusikaringile mikrofonid +
statiivid – 900 eurot; kostüümid tantsuringi lastele – 1000 eurot; rahvariidevestid ja käised noorte
rahvatantsurühmale – 1600 eurot.
Kadrina Rahvamaja poolt pakutava huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks perioodil 20172018 oleks vajalik lisavahendeid summas orienteeruvalt 6000 eurot.
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MTÜ Nelson pakub Kadrinas noortele seinaronimise treeninguid. Lisanduva võimalusena
rajatakse lisanduv sein, mis annab võimaluse lisatreeneriks ning osavõtjate arvu kasvatamiseks.
Eelarve kitsaskoha lahendamisel 2018. aastal on järgmine:
Seinaronimistreening, juhendamine – 3000 eurot; vahendid 4000 eurot.
MTÜ Nelson poolt pakutava huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks perioodil 2017-2018
oleks vajalik lisavahendeid summas orienteeruvalt 7000 eurot.
Kadrina Valla Raamatukogu filiaalidest on alustanud noortega tegelemisega Hulja filiaal,
mille võimalusi soovitakse laiendada. Lisaks soovitakse tekitada mängude soetamisega
lisavõimalused ka teiste Kadrina valla raamatukogude noortele külastajatele.
Eelarve kitsaskoha lahendamisel 2018. aastal on järgmine:
Digiklaver (Kadrinasse – 2200 eurot); Mängud (Huljale - 5 sekundit - 30 eurot; Uno - 10 eurot;
Räägi välja - 40 eurot; Alias - 30 eurot; Valetaja - 10 eurot; Sõnasõda - 20 eurot; Eesti mälumäng
- 30 eurot; Euroopa mälumäng - 30 eurot; Jatzy - 10 eurot; Domino - 10 eurot; Jenga - 30 eurot;
Dobble - 20 eurot; Scrabble - 40 eurot; Junnimääraja - 10 eurot; mängukaardid - 10 eurot;
Monopoly elektrooniline - 60 eurot; Laevade pommitamine magnetiga - 10 eurot; Rory
jututäringud - 15 eurot; Dixit - 30 eurot; Imago - 40 eurot); Mängud (Vohnja - Minu esimene
Alias - 30 eurot; Lotte memory - 20 eurot; 5 sekundit juunior - 25 eurot; Eesti mälumäng - 30
eurot; Euroopa mälumäng - 30 eurot; Yatzy - 10 eurot; Jenga - 30 eurot; Monopoly
elektrooniline - 60 eurot; Scrabble - 40 eurot; Alias - 30 eurot; Uno - 10 eurot).
Kadrina Valla Raamatukogu ja selle filiaalide poolt pakutava huvitegevuse kitsaskohtade
lahendamiseks perioodil 2017-2018 oleks vajalik lisavahendeid summas orienteeruvalt 3000
eurot.
Kadrina Lasketiiru vajaminevad vahendid 2017. aastal:
Üks õhkrelv 800 eurot
Laskuri püksid 100 eurot
Kaks pikksilma 60x suurendusega (kuni 100 m kaugusele) 200 eurot
Õhkpüssi laskemoon (3x40) 15000 tk 120 eurot
Kaks süsihappegaasi ballooni (2x40) 80 eurot
Kadrinas huvitegevusena pakutava lasketiiru kitsaskohtade lahendamiseks perioodil 2017-2018
oleks vajalik lisavahendeid summas orienteeruvalt 1300 eurot.
Kadrina Spordikeskuse vajadused huvitegevuseks 2017. aastal:
Korvpallid 12 tk (12x50) 600 eurot; Spordikeskuse inventar 5000 eurot.
Kadrina Spordikeskuse vajadused huvitegevuseks 2018. aastal:
Saalihokiported 6500 eurot; 2 väravat 300 eurot.
Kadrina spordikeskuses pakutava huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks perioodil 20172018 oleks vajalik lisavahendeid summas orienteeruvalt 12400 eurot.
Spordiklubi Kadrina vajadused huvitegevuseks 2018. aastal:
Reguleeritavad tõkked (6x65 eurot); naelkingad (3x60 eurot); maadlussaapad (5x50 eurot);
maadlustrikood (5x60 eurot); võrkpallid (5x50 eurot); sisekuulid (3x30 eurot); heitekettad (4x40
eurot).
Spordiklubi Kadrina poolt pakutava huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks perioodil 20172018 oleks vajalik lisavahendeid summas orienteeruvalt 1620 eurot.
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MTÜ Caaro SK on 2017. aastal Kadrina vallas loodud uus spordiklubi, mille põhikirjaliseks
eesmärgiks on spordivõistluste, treeningute läbiviimine, laagrites osalemine ja tervislike
eluviiside propageerimine.
MTÜ Caaro SK vajadused huvitegevuseks 2018. aastal:
Maadlustrikood (25 tk – 2500 eurot); Fit pallid (4000 eurot); rannajalgpallid (20 tk - 800 eurot);
sangpommid (1500 eurot); sulgpalli reketid ja pallid (1000 eurot); jalgpallid nr5 (40 tk - 1600
eurot); saalijalgpallid (40 tk - 1600 eurot); hüppenöörid (100 tk - 500 eurot); maadlussaapad (25
tk - 2000 eurot); Huljale väike maadlusmatt (2000 eurot); dressid (40 tk - 2800 eurot).
MTÜ Caaro SK poolt pakutava huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks perioodil 2017-2018
oleks vajalik lisavahendeid summas orienteeruvalt 20300 eurot.
MTÜ Vohnja Päikesekiir tegutseb Vohnja külas, kuid tegevuste kasusaajateks on nii Vohnja
kui ka Kolu, Vaiatu, Uku, Sootaguse ja Kallukse küla lapsed ja noored.
MTÜ Vohnja Päikesekiir vajadused huvitegevuseks 2018. aastal:
Robootikaring (LEGO EV 3 baaskomplekti laadijatega - 442; tahvelarvuti Lenavo tab2 A 10-30
L 4G – 180 eurot; linnaläbimismatt - 100 eurot; robootikaringi juhendaja tasu - 600 eurot);
keraamika ja klaasi töötuba (ahi keraamikale ja klaasile - 2755 eurot; tarvikud ja materjalid - 500
eurot; keraamika ja klaasi töötoa juhendaja - 800 eurot); vibulaskmine (2 loomafiguuri - 600
eurot); noorte vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamine (teler 55" - 1249 eurot; Xbox 400 eurot; mängud, tarvikud - 120 eurot; PlayStatsion 4 Slim - 299 eurot)
MTÜ Vohnja Päikesekiir poolt pakutava huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks perioodil
2017-2018 oleks vajalik lisavahendeid summas orienteeruvalt 8045 eurot.
MTÜ Tiigisaare tegutseb Ridaküla piirkonnas, kus noored saavad kokku Ridaküla seltsimajas.
MTÜ Tiigisaare vajadused huvitegevuseks 2018. aastal:
Lauamängud – 500 eurot.
MTÜ Tiigisaare poolt pakutava huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks perioodil 2017-2018
oleks vajalik lisavahendeid summas orienteeruvalt 500 eurot.
MTÜ Kadrina Maanaiste Selts on 2016. aastal asutatud selts, mille põhikirjaliseks eesmärgiks
on ajaloolise Kadrina kihelkonna traditsioonide hoidmine ja tutvustamine ning naiste kaasamine
kogukondlike tegevuste kaudu. MTÜ Kadrina Maanaiste Selts planeerib alustada nooretega
alates 13. eluaastast õmblusringi.
MTÜ Kadrina Maanaiste Selts vajadused huvitegevuseks 2018. aastal:
Õmblusringi vahendid ja juhendaja tasu (õmblusmasinad – 1796 eurot; muud vajalikud tarvikud
– 1540 eurot; materjalid – 1600 eurot; juhendaja tasu – 1000 eurot).
MTÜ Kadrina Maanaiste Selts poolt pakutava huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks
perioodil 2017-2018 oleks vajalik lisavahendeid summas orienteeruvalt 5936 eurot.
Kadrina valla osalus huvihariduses ja –tegevuses ei vähene täiendava toetuse võrra. Omavalitsus
toetab valdkonna tegevusi endisel tasemel. Lisavahendid abistaksid olemasolevaid kitsaskohti
parendada. Eelpool väljatoodud erinevate tegevuste kitsaskohtade lahendamiseks perioodil 20172018 oleks vajalik lisavahendeid orienteeruvalt summas 161 222 eurot.
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LISAD
Lisa 1. Kadrina valla noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga 01.07.2017
Omavalitsus
7.12.aastased

13.19.aastased

358

387

20.-26.
aastased

7.26.aastastased
KOKKU

445

Osalemise võimaluste arv:

1190

Tabelisse märgitakse huvihariduse ja
huvitegevuse võimalused ja tegevustes
osalevate noorte arv. Nimetatakse
organisatsioonid või asutused kes
võimalusi pakuvad

1

Noortekeskus

2

Märkida arvuliselt Kadrina vald
noortekeskustes pakutavad
huvitegevuse võimalused
Üldhariduskool
Märkida arvuliselt Kadrina vald
üldhariduskoolis pakutavad
huvitegevuse võimalused

3

Huvikool

Huvihar
idus

Kirjelda võimalust

Kadrina noortekeskus

Kadrina Keskkool,
Vohnja LasteaedAlgkool

48

Muud KOV poolt loodud
võimalused HT ja HH
tegevustes osalemiseks
(takistuste eemaldamine)

3

30

3

50

2

35

6

80

10

120

Kasusaajate
(osalejate) arv

Võimaluste arv

Osalejate arv

Võimaluste arv

Osalejate arv

Üldkultuur

Osalejate arv

Kunst

Osalejate arv

Tants

Muusika

Sport

Osalejate arv

Juriidiline isik

Osalejate arv

Omavalitsus

LTT

Huvihariduse ja huvitegevuse
pakkujad

Huvitegevus

Osalejate arv

Kadrina vald

Noorte arv
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Märkida arvuliselt huvikoolides
pakutavad huvitegevuste ja
huvihariduse võimaluste arv (sh
tegevused munitsipaal- ja
erahuvikoolides KOV-is kui
väljaspool KOV-i).

4

Kadrina vald

Kadrina Kunstidekool

Kadrina vald

Väljaspool
omavalitsust

2

13
2

13

70

Võimalused on
jaotatud Kadrina
Kunstidekooli
muusikaosakonna
õppekava (77
õpilast) ja
kunstiosakonna
õppekava (55
õpilast).
Väljaspool valda
toettakse laste ja
noorte huviharidust
Esteetika- ja
tantsukoolis,
Muusika- ja
Kunstikoolis Kaur,
Rakvere
Muusikakoolis,
Arma Ratsakoolis,
JJ-Street
Tantsukoolis,
Nõmme Kalju
Jalgpallikoolis,
Rakvere
Spordikoolis, VäikeMaarja
Muusikakoolis,
Maret Ani
Tennisekoolis, Paide
Linnameeskonna
Viktor Metsa
Jalgpallikoolis, Türi
Spordikoolis,
Muusikakoolis
Rajaots ja Annatädi
Keelekoolis.

Muud organisatsioonid
Märkida arvuliselt muude Kadrina vald
organisatsioonide (MTÜ, SA,
Kadrina vald
OÜ, kutsekoolide,

Huviklubi Nelson

1

39

Kadrina
Lauatenniseklubi

1

3

Ronimissein
Lauatennis
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rakenduskõrgkoolide jt) poolt Kadrina vald
pakutavad huvitegevuse
võimalused. Kadrina vald

MTÜ Kadrina Novus
SK
Spordiklubi Kadrina

KOKKU

3

30

1

11

Koroona ja novus

6

200

Korvpall,
kergejõustik,
jalgpall, maadlus,
ujumine, võrkpall

18

383

0

0

0

0

0

0

12

155

15

20
2

0

0

Lisa 2. Kadrina valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018.
Jrk.n Piirkon
r.
na
eesmär
k

1

Tegevus
Tegevuse
kitsaskoha
sisu ja
lahendamise eesmärk
ks

Kitsaskoha kirjeldus, mis
võimaldab kava lugejal mõista
kitsaskoha sisu ning võimalikku
konteksti.

Tegevuse nimetus
peab väljendama
tegevuse sisu.

Kirjeldage tegevuse
sisu (kes ja kuidas
teeb, milliseid
vahendeid soetatakse,
kuidas noored jõuavad
tegevustesse) ja
eesmärki .

Kuna huvikooli
eesmärgiks on
tagada
professionaalse
muusika- ja
kunstitegevuse
jätkusuutlikkust ja
tõsta huvihariduse
kvaliteeti, siis
eelarveliste
vahendite
puudumisel kõike
seda ei suudeta

Projektide
kirjutamine
eelarveliste
vahendite
suurendamise
ks.

Noored on haaratud
tegevustesse
kitsaskohtade
väljatoomisel ja
erinevate projektide
ettevalmistamisel.
Selleks on läbi viidud
uuringuid,
vestlusringe,
sihtrühmadele on läbi
viidud küsitlusi.
Projekte kirjutab kooli
direktor koostöös
kooli pedagoogidega
ja nende arvamusi
arvestades. Tegevuse
eesmärk on täiendada
huvikooli materiaaltehnilist baasi,
pakkuda noortele uusi
tegevusi ja kaasaegset
õpikeskkonda. Kogu
tegevuse eesmärk on

Eesmärk on pakkuda mitmekülgseid ja
kaasaegsemaid lahendusi silmas
pidavaid arenguvõimalusi
huvihariduses ja -tegevuses.

Sõnasta
piirkonna
eesmärk.

Kitsaskoha
kirjeldus

Sihtgrupp

Kadrina
Kunstidekoo
li 6-19aastased
õpilased

Kaasatud
partnerid

Võimalus Tegevu Tegevuse Eelar
se algus lõpp
ve
te arv

Eelarve sisu

2017

2018

Rahastusallik
as

Tuua välja KOV
välised partnerid, kes
on tegevusega seotud
(toetavad tegevust,
aitavad korraldada ,
koostöö
vms).Soovituslik

Täiendavate
võimaluste arv.

Millal
algavad
tegevused/
rahastamin.

Millal
tegevused/raha
stus lõppeb.

Kogu
tegevuse
eelarve.

Soovitame eelarve sisu juures
lahti kirjutada vähemalt:
transport, personalikulu,
vahendid.

Eelarve
2017.
aastal

Eelarve
2018.aast
al.

Milliste vahendite toel
planeeritakse tegevust
ellu viia. Nimeta. Nt
KOV eelarve, HH/HT
täiendav toetus, ESF
KOV, Varaait, ANKide projektikonkurss,
muu projektikonkurss
vms. Mitmest allikast
rahastamise puhul
soovitame täpsustada
kulude lõikes
rahastusallikad.

Eesti
Kultuurkapit
ali LääneVirumaa
ekspertgrupp,
Eesti
Noorsootöö
Keskus, Eesti
Muusikakool
ide Liit, Igal
lapsel oma
pill - EV 100

14 (klaveri õk 21 õpilast, viiuli
õk - 10,
akordioni õk - 1,
klarneti õk - 2;
saksofoni õk - 6,
flöödi õk - 10 ,
oboe õk - 1;
klassikalise
kitarri õk - 9,
laulu õk - 1,
trompeti õk - 1,
eufooniumi õk 1; trummi õk -5
, kunsti
põhikooli ja
vabaõppe õk 15, kunstiring
õk - 40).
Skulpuuriring,
löökpilligrupp,
klaveriansambli
d.

1.09.20
17

31.12.20
17

6
370,0
0

Vahendid
erinevateks
huvihariduseks
Kadrina
Kunstidekoolis

6
370,0
0

KOV eelarve,
Kultuurkapila
ti Lääne-Viru
ekspertgrupp,
HH/HT
täiendav
toetus,
Varaait, muu
projektikonku
rss
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2

tagada.
Kitsaskohaks on
eelarveliste
võimaluste
puudumine kõigi
õppe-eesmärkide
elluviimiseks ja
võimalused õppetöö
mitmekesistamiseks,
uute pillide
pilliõppeks
soetamine on
raskendatud ja
kunstiõppevahendit
e nappus ei toeta
skulptuuriõpet.
Uuenduslike
huvialade ja
metoodikate hulk
huvitegevuses on
vähene

huviala
valikute
laienemine ja
uuenduslike
metoodikate
kasutusele
võtt

pakkuda noortele
nende huvisid
arvestades arendavat
ja põnevat huviõpet ja
-tegevust muutuvas ja
arenevas maailmas.
Kogu tegevuse aluseks
on Kadrina
Kunstidekooli
arengukava aastateks
2016-2025.

klaveri õk - 22
õpilast, viiuli õk
- 9, akordioni õk
- 3, klarneti õk 2; saksofoni õk 6, flöödi õk - 8,
oboe õk - 1;
klassikalise
kitarri õk - 6,
laulu õk - 1,
trompeti õk - 1,
trummi õk -6 ,
kunsti põhikooli
ja vabaõppe õk 19, kunstiring
õk - 33

1.01.20
18

31.12.20
18

15
960,0
0

Vahendid
erinevateks
huvihariduseks
Kadrina
Kunstidekoolis

vahedite
Noortekesku
soetamine,
se kasutajad
innovatiivset vanuses 7-26
e huviringide
loomine(rohk
em võimalusi
poistele),
uuenduslikud
meetodid,
uute
juhendajate
kaasamine

6

1.09.20
17

31.12.20
17

16
100,0
0

1

1.01.20
18

31.12.20
18

2
000,0
0

3

1.01.20
18

31.12.20
18

20
200,0
0

Vahendid16
13100€,
100,0
Transport 0
1000€,
Personalikulu 2000€
Mobiiline
noorsootöötaja
2000 (4 küla, kus
noorsootöötaja
käib 2 korda kuus
ja teeb 3 tundi
korraga tööd)
Suvelaagrid
noortele - 4000;
uute huviringide
loomine:
juhendamine
4200 ja vahendid
12000;

15
960,0
0

HH/HT
täiendav
toetus

2
HH/HT
000,0 täiendav
0
toetus

20
HH/HT
200,0 täiendav
0
toetus
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huvitegevuse
võimaluste
laiendamine

vahendite
soetamine,
juhendajate
kaasamine

Noortevoliko
gu liikmed

1

1.01.20
18

31.12.20
18

2
000,0
0

vahendite
soetamine,
juhendajate
kaasamine

Rahvamaja
kasutajad
vanuses 7-26

2

1.09.20
17

31.12.20
18

6
000,0
0

Noored
Kotkad

1

1.09.20
17

31.12.20
17

2
500,0
0

1

1.01.20
18

31.12.20
18

4
000,0
0

4

Piiratud
huvitegevusevõimal
used erinevatele
vanusegruppidele

huviringide
võimaluste
laiendamine

5

Piiratud
huvitegevusevõimal
used erinevatele
vanusegruppidele

huvitegevuste vahendite
võimaluste
soetamine,
laiendamine juhendajate
kaasamine

Noortevolikogu
2000 (meeskonna
koolitused,
sündmuste
korraldamine,
noorsootöö alaste
uuringute
korraldamine,
noorte
tunnustamine
oma vallas
(varem pole seda
tehtud))
Muusikakeskus 2000;
muusikaringi
rütmipillid - 500;
muusikaringile
mikrofonid +
statiivid - 900;
kostüümid
tantsuringi lastele
- 1000;
rahvariidevestid
ja käised noorte
rahvatantsurühma
le - 1600
1200€ - laagrite
korraldamine;
1000€ - transport;
300€ - vahendid
Õpperetked,
loodusmatkad,
laagrid, varustus 5000

2
000,0
0

3
3
HH/HT
000,0 000,0 täiendav
0
0
toetus

2
500,0
0

HH/HT
täiendav
toetus
4
HH/HT
000,0 täiendav
0
toetus
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7

Piiratud
huvitegevusevõimal
used erinevatele
vanusegruppidele
Piiratud
huvitegevusevõimal
used erinevatele
vanusegruppidele

huvitegevuste vahendite
võimaluste
soetamine,
laiendamine juhendajate
kaasamine
huvitegevuste vahendite
võimaluste
soetamine
laiendamine

8

Piiratud
huvitegevusevõimal
used erinevatele
vanusegruppidele

huvitegevuste vahendite
võimaluste
soetamine
laiendamine

9

Piiratud
huvitegevusevõimal
used erinevatele
vanusegruppidele

huvitegevuste vahendite
võimaluste
soetamine
laiendamine

MTÜ Nelson

1

1.01.20
18

31.12.20
18

6
500,0
0

Kadrina
Keskkooli
õpilased

7

1.09.20
17

31.12.20
17

10
986,4
1

1

1.01.20
18

31.12.20
18

11

1.01.20
18

31.12.20
18

5
000,0
0
10
504,8
3

1.01.20
18

31.12.20
18

3
000,0
0

1.09.20
17

31.12.20
18

1
300,0
0

Kadrina
Valla
Raamatukog
u ja selle
filiaale
külastavad
lapsed ja
noored
Kadrina
lasketiiru
kasutajad noored

1

seinaronimistreen
6
ing, juhendamine
500,0
- 3000; vahendid
0
3500
Vahendid
10
erinevateks
986,4
huvitegevusteks
1
Kadrina
Keskkoolis

HH/HT
täiendav
toetus

Kooli staadionile
väiksemad
jalgpalli väravat
Vahendid
erinevateks
huvitegevusteks
Kadrina
Keskkoolis
Digiklaver
Kadrinasse ning
mängud Hulja ja
Vohnja
filiaalidesse

HH/HT
täiendav
toetus
HH/HT
täiendav
toetus

Üks õhkrelv 800 1
eurot; Laskuri
300,0
püksid 100 eurot; 0
Kaks pikksilma
60x suurendusega
(kuni 100 m
kaugusele) 200
eurot; Õhkpüssi
laskemoon (3x40)

5
000,0
0
10
504,8
3

HH/HT
täiendav
toetus

3
HH/HT
000,0 täiendav
0
toetus

HH/HT
täiendav
toetus
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15000 tk 120
eurot; Kaks
süsihappegaasi
ballooni (2x40)
80 eurot

10

Piiratud
huvitegevusevõimal
used erinevatele
vanusegruppidele

huvitegevuste vahendite
võimaluste
soetamine
laiendamine

Kadrina
Spordikesku
se kasutajad
- noored

1

1.09.20
17

31.12.20
18

5
600,0
0

1

1.01.20
18

31.12.20
18

6
800,0
0
1
620,0
0

11

Piiratud
huvitegevusevõimal
used erinevatele
vanusegruppidele

huvitegevuste vahendite
võimaluste
soetamine
laiendamine

Spordiklubi
Kadrina
treeningutel
osalevad
noored
vanuses 7-26

4

1.01.20
18

31.12.20
18

12

Piiratud
huvitegevusevõimal
used erinevatele
vanusegruppidele

huvitegevuste vahendite
võimaluste
soetamine
laiendamine

MTÜ Caaro
SK

3

1.01.20
18

31.12.20
18

20
300,0
0

Korvpallid 12 tk
(12x50) 600
eurot;
Spordikeskuse
inventar 5000
eurot.
Saalihoki ported,
2 väravat
reguleeritavad
tõkked (6x65€);
naelkingad
(3x60€);
maadlussaapad
(5x50€);
maadlustrikood
(5x60€);
võrkpallid
(5x50€);
sisekuulid
(3x30€);
heitekettad
(4x40€)
Vahendid
huvitegevuseks
MTÜ Caaro SKs.

5
600,0
0

HH/HT
täiendav
toetus

6
800,0
0
1
HH/HT
620,0 täiendav
0
toetus

20
HH/HT
300,0 täiendav
0
toetus

Kadrina valla 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava

13

Piiratud
huvitegevusevõimal
used erinevatele
vanusegruppidele

14

15

huvitegevuste vahendite
võimaluste
soetamine
laiendamine

huvitegevuste vahendite
võimaluste
soetamine
laiendamine

Piiratud
huvitegevusevõimal
used erinevatele
vanusegruppidele

huvitegevuste vahendite
võimaluste
soetamine
laiendamine

MTÜ
Vohnja
Päikesekiir kasusaajatek
s on Vohnja,
Kolu,
Vaiatu, Uku,
Sootaguse ja
Kallukse
küla lapsed
ja noored.
MTÜ
Tiigisaare Ridaküla
piirkonna
noored, kes
tegutsevad
Ridaküla
seltsimajas

4

1.01.20
18

31.12.20
18

8
045,0
0

Vahendid
robootikaringi
ning
huvitegevuseks
Vohnja piirkonna
noortele.

8
HH/HT
045,0 täiendav
0
toetus

1

1.01.20
18

31.12.20
18

500,0
0

Mängud
seltsimaja
ruumidesse, kus
noored
kogunevad
Ridaküla
piirkonnas.

500,0 HH/HT
0
täiendav
toetus

MTÜ
Kadrina
Maanaiste
Selts noored alates
13.
eluaastast

1

1.01.20
18

31.12.20
18

5
936,0
0

Õmblusringi
vahendid ja
juhendaja tasu

5
HH/HT
936,0 täiendav
0
toetus

