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1. Sissejuhatus
Käesolev arengukava on Elva Huviala- ja Koolituskeskuse (edaspidi: keskus) tegevuse ja
arengusuundade kavandamiseks ja elluviimiseks koostatud alusdokument aastateks 2017–
2020.
Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind reorganiseeriti 1. juulist 2016 Elva Huviala- ja
Koolituskeskuseks1. Reorganiseerimise hetkest kehtib keskuse uus põhimäärus2, mille
kohaselt juhindub keskus oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja Elva
linna õigusaktidest ning keskuse põhimäärusest. Keskuse koosseisus tegutseb kaks üksust:
huvikool ja Avatud Noortekeskus. Keskuse põhitegevus on korraldada huvialategevust ja
huvialast koolitust ning noorsootööd Avatud Noortekeskuses. Keskuse tegevuse eesmärk on
luua eelkõige lastele ja noortele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Elva
linn, mitmekülgse arengu ning huvihariduse omandamise võimalused looduse, muusika ja
kunsti, spordi, tehnika ja üldkultuuri valdkonnas ning ennetustöö noorsootöös. Vabade
kohtade olemasolul võetakse huvikooli õppureid väljastpoolt Elva linna haldusterritooriumi
isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel.
Keskus võib oma põhitegevuse kõrval anda koolitust ka täiskasvanutele ning korraldada
seminare ja kursusi. Huvihariduse omandamiseks võimaluste pakkumine põhineb
plaanipärasel ja regulaarsel õppetööl Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade
alusel. Õppetöö ringides Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa alusel toimub alates 01.
augustist 2002. Noortekeskuse avatud noorsootöös on võimalik osaleda kõigil nii Elva linna
kui ka lähivaldade noortel.
Huvikooli eelkäijaks saab pidada Tartu Pioneeride Maja, mis alustas tegevust Elvas 1979.
aastal ja haldas ringe üle rajooni. Aastatel 1989-1994 kandis asutus nime Tartumaa Laste
Huvikool ja alates 1994. aastast nime Elva Huvikool, mis andis huvialast haridust Elva ja
selle lähiümbruse õpilastele. Maja asus Pikas tänavas, mis oli ehitatud Eesti Vabariigi ajal
20ndatel aastatel eramajaks. Hiljem töötas seal lasteaed ning edaspidi Elva Huvikool. Elva
Linnavolikogu otsusega liideti 1. augustil 2001. aastal Elva Huvikool Elva Kultuurikeskusega
Sinilind. Noortekeskus avati 8. märtsil 2004. aastal asukohaga Jaani 7. Noortekeskusi
ühendava üleriigilise eestkosteorganisatsiooniga MTÜ Eesti Avatud Noortkekeskuste
Ühendus (MTÜ Eesti ANK) liituti 2009. aastal. Noortekeskus tegutses aadressil Jaani 7
kümme aastat. Seejärel kolis noortekeskus 2014. aastal aadressile Pikk 8 renoveeritud
ruumidesse, kus varem tegutses linnasaun. Seoses Elva Huviala- ja Kultuurikeskuse hoone
renoveerimise ja asutuse ümberorganiseerimisega 2016. aastal kolisid ka huviringid 2016.
aastal samasse majja.

Elva Linnavolikogu 20. juuni 2016. aasta määrus nr 1-2/14
Kinnitatud Elva Linnavolikogu 20. juuni 2016. aasta määrusega nr 1-2/14, vt ka
https://www.riigiteataja.ee/akt/428062016058
1
2

3

Täisnimi: Elva Huviala- ja Koolituskeskus
Aadress: Pikk 8, Elva 61505
E-post: huvikool@elva.ee
Registrinumber: 75008120
Kodulehekülg: http://elva.kovtp.ee/elva-huvialakeskus
Arengukava koostamisel on võetud aluseks Elva linna arengukava 2012–2020, Elva Huvialaja Koolituskeskuse põhimäärus, 2016. aasta huvikooli rahulolu-uuringud ja Elva linna
noorsootööalased küsitlused ning Eesti Noortevaldkonna arengukava 2014–2020. Arengukava
koostamisele eelnesid valdkondlikud koosolekud valdkondade esindajatega Elva linnas.
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2. Noorsootöö hetkeolukord Elva linnas
Noorsootöö seaduse3 mõistes on noor seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik.
Elva linnas elab 5768 inimest (seisuga 01.01.2016), kellest 7–26 aastaseid noori on 1287
(22,3%, seisuga 01.09.2016). Lapsi ja noori vanuses 0–18 eluaastat on 1187 (20,6%, seisuga
01.09.2016). Rahvastikuregistri andmete põhjal moodustavad lapsed ja noored vanuses 0–26
eluaastat (kokku 1724) Elva elanikkonnast 29,9%.
Noorsootöö peamine ja mahukaim teenus Elva linnas on huvihariduse ja huvitegevuse
pakkumine. Lisaks Elva Muusikakoolile ja Elva Huviala- ja Koolituskeskusele pakuvad
huviharidust ja huvitegevust Elva Gümnaasium, Tera Peedu kool ning erinevaid
spordiklubisid hõlmav Elva Spordiliit. Huvihariduses osalevate noorte arv on kõrge. Seda
toetab Elva linna toetussüsteem ning mõistlik hinnapoliitika, pikaajaline traditsioon ja
järjepidevus ning huvihariduse mitmekülgsus – huviharidusega on hõlmatud paljud
valdkonnad ning huviringe ei dubleerita.
Jaanuaris 2016 valmis ülevaade huvihariduses osalejatest Elva linnas. Eesmärk oli saada
ülevaade Elva Gümnaasiumi laste ja noorte huvihariduses osalemise hetkeseisust. Küsitluses
osales 705 õpilast. Tulemused näitasid, et nii 7–11aastaseid (86%) kui ka 12–18aastaseid
(60%) osaleb huvihariduses võrreldes Eesti keskmisega (EHISe põhjal) vähemalt 20%
rohkem. Kõikidest vastanutest osaleb huvihariduses 73%. Mitte üheski huviringis ei käi 27%.

Üldine osalemine huvihariduses
Mujal; 88; 10%

Kooliring; 281; 32%
Huvikool; 143; 17%

Muusikakool; 79;
9%

Kooliring

Spordiring

Spordiring; 279;
32%
Muusikakool
Huvikool

Mujal

Tabel 1. Elva Gümnaasiumi õpilaste osalemine huvihariduses
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Noorsootöö seadus, vt Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/NTS
5

Huvitegevuses osalevate noorte kõrge arvu taga on ka noorte teadlikkus pakutavatest
võimalustest. 2016. aasta alguses tehtud uuringu teine osa käsitles noorsootöö valdkondi
laiemalt ning küsitlus viidi läbi Elva Gümnaasiumi 7.–12. klassi õpilaste seas (265 vastanut).
Noored on väga hästi kursis Elva linna spordi- ja huvitegevuse ning noortekeskuse
tegevusega. Valdav osa noori ei ole kursis näiteks nõustamisteenustega. Üldist info
kättesaadavust hindab 69% heaks või pigem heaks. Peamised infoallikad seejuures on
Facebook, sõbrad/tuttavad, kool (stendid) ning õpetajad. Küsitluse põhjal on vaid 9,4%
vastanutest peamiseks infoallikaks vanemad. Noorte käest küsiti ka arvamust selle kohta,
kuivõrd arvestatakse Elva linnas noorte huvide ja vajadustega. 71% vastanutest leiab, et
sellega arvestatakse alati või enamasti. Seda toetab kindlasti Elva linna kaasav eelarve, kuhu
saavad ka noored ettepanekuid esitada, ning kaasavas eelarves hääletamise võimalus alates
16. eluaastast. Noored on kaasatud erinevatesse neid puudutavatesse tegevustesse, näiteks
Elva Gümnaasiumi õpilasesinduse, vabatahtliku töö ning noorteprojektide kaudu. Oluline
teadmine noortekeskuse jaoks oli see, kuidas soovivad noored veeta koolivaheaegu. Ainult
7% vastanutest leidis, et külastaks koolivaheajal noortekeskust. Enamasti soovivad noored
olla koolivaheajal kodus, käia sõpradega kinos ja lihtsalt puhata igasugustest kohustustest
(79%). Kokkuvõtvalt noortele meeldib Elvas elada (87%) ning Elvat peetakse turvaliseks
linnaks (76%).
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3. Elva Huviala- ja Koolituskeskuse hetkeolukord
Keskuse koosseisus tegutseb kaks üksust: huvikool ja Avatud Noortekeskus. Keskuse
põhitegevus on korraldada huvialategevust ja huvialast koolitust ning noorsootööd Avatud
Noortekeskuses. Keskuse tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele, kelle
elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Elva linn, mitmekülgse arengu ning
huvihariduse omandamise võimalused looduse, muusika ja kunsti, spordi, tehnika ja
üldkultuuri valdkonnas ning ennetustöö noorsootöös.
Keskus võib oma põhitegevuse kõrval anda koolitust ka täiskasvanutele ning korraldada
seminare ja kursusi. Käesoleval aastal teeb keskus koostööd Tartumaa Rajaleidja keskuse
(koolitused lastevanematele) ja Tartu Kutsehariduskeskusega (arvutiõpetus algajatele ja
edasijõudnutele). Keskus pakub täiskasvanutele samuti erinevaid käsitöö- ja kunstialaseid
kursusi (keraamikaring), samuti on võimalus osaleda pilliõppes. Täiskasvanutele mõeldud
koolitused toimuvad nii hommiku- ja õhtupoolsetel aegadel kui ka nädalavahetuseti.
Keskus on Elva Linnavalitsuse hallatav allasutus. Keskust juhib direktor. Hoolekogu on
keskuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle eesmärk ja ülesanded on määratletud keskuse
põhimääruses. Samuti on põhimääruses sätestatud õppenõukogu ülesanded. Lisaks direktorile
on keskuses järgmised ametikohad: 2 noorsootöötajat, 12 õpetajat lepingu alusel ja 5 õpetajat
töövõtulepingu alusel, 1 spetsialist Tugila programmi raames ja 1 koristaja. Keskuse
tegevuseks vajalikud vahendid moodustuvad õppurite õppemaksudest, Elva linna
eelarvelistest vahenditest ning projektidest.
Keskuse struktuur
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Töö- ja õpikeskkond
Õppetööks kasutatakse Elva Gümnaasiumi (nii Tartu mnt 3 kui ka Puiestee 2), LendTeatri ja
keskuse ruume. Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 hoones toimub kandleõpetus, kitarri- ja
trummiõpetus, Puiestee 2 hoones toimub tehnikaring ning RN-stuudio trennid. LendTeatris
toimub näitering. Keskuse hoone aadressil Pikk 8 on kahekorruseline. Esimesel korrusel
eraldi sissepääsuga on kaks õppeklassi animatsiooni-, keraamika-, kunsti- ning käsitöömeisterdamisringi jaoks (kasulikku pinda ca 75 m2). Samal korrusel on veel kantselei (ca 16
m2) ning pinnad, mis on renditud fotograafile, juuksurile ja kohvikule (kokku ca 106 m2).
Teisel korrusel on saal (ca 96 m2), mida kasutab RN Stuudio ning beebikool, üks ruum
mudilasringi ja laste lauluringi jaoks (ca 27 m2) ning kolm ruumi (ca 100 m2), sealhulgas
köök, mida jagavad omavahel Avatud Noortekeskus ning kodundus-kombeõpetus ja
laulustuudio. Noortekeskuse noorsootöötaja kabinet (9,4 m2), mis on ühtlasi ka laoruum, asub
samuti teisel korrusel. Teise korruse ruumid, v.a saal, on läbikäidavad.
Huvikooli hetkeseis
Huvialaga süvendatult tegelemine annab teadmisi ja oskusi, toetab loovust, ettevõtlikku ja
omaalgatuslikku eluhoiakut, loob sotsiaalseid võrgustikke, toetab huvide ja võimete
arendamist, aitab vähendada sotsiaalse tõrjutuse riski ja ennetada riskikäitumist. Huvitegevus
toob noore riskikeskkonnast välja ning mõjutab noort huvialaga tegelemise kaudu. Koolis ja
huvihariduses veedetud aeg ei ole tänaval veedetud aeg.
Õppetöö huvikoolis toimub eesti keeles. Huvikoolis on õppetöö tasuline ning see kestab
septembrist maikuuni (k.a). 2016/17. õppeaastal pakub huvikool lastele ja noortele 15
huviringi. Õpetajaid on huvikoolis 17. Pakutavad huviringid on järgmised: animatsiooniring
(3 rühmas), beebikool (4 rühmas), kandleõpetus (3 rühmas), keraamikaring (4 rühmas),
kitarriõpetus (individuaalõpe), kodundus-kombeõpetus (2 rühmas), kunstiring (3 rühmas),
käsitöö-meisterdamine, laulustuudio (individuaalõpe + ansamblilaul + liikumisõpetus), laste
lauluring, mudilasring, näitering, RN Stuudio (11 rühmas, lisaks individuaal- ja duotunnid),
tehnikaring ja trummiring (individuaalõpe). Seisuga 31. oktoober 2016 õpib huvikoolis 259
õppurit. Õpilaste arv huvikoolis on läbi aastate olnud stabiilne.
Huvikooli tavapärased tegevused lisaks õppetööle on järgmised: laste ja noorte lauljate
konkurss Looduslaul novembris; koolieelikute lauluvõistlus Lepatriinu aprillis; Laulustuudio
jõulu- ja kevadkontserdid; kunsti- ja animatsiooniööd; osalemine Elva linna, Tartumaa ja
vabariigi üritustel, lauluvõistlustel, konkurssidel ja kunstinäitustel; RN Stuudio osalemised ka
rahvusvahelistel tantsuvõistlustel; suviste huvilaagrite korraldamine; esinemised Elva
Kodukandipäeval, advendiüritustel, kodanikukaitse- ja perepäeval, lastekaitsepäevale
pühendatud huviringide järvekontserdil.
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Huvikooli õpilaste arv aastate lõikes
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Tabel 2. Elva Huviala- ja Koolituskeskuse õpilaste arv perioodil 2007/08–2015/16

SWOT analüüs 2016. aasta jaanuaris tehtud huvikooli lastevanemate ja õpetajate rahuoluuuringu põhjal.
Tugevad küljed
 Huvikooli asukoht linnas on hea
noortekeskuse tugi
 õpilaste arvu kasv
 erialaselt professionaalsed ja pühendunud
õpetajad
 huviringide mitmekesisus ja valikuvõimalus
 uute ringide vastu jätkuv huvi
 taskukohased õppetasud
 suvised huvilaagrid
Võimalused
 koostöö tõhustamine teiste organisatsioonide
ning ettevõtetega
 loodus- ja fotograafiaringi loomine
 projektivõimalused
 kodulehekülje ja kliendiandmebaasi
arendamine
 e-päeviku süsteemi arendamine
 õppevahendite täiendav muretsemine
 tihe koostöö Elva Gümnaasiumiga,
kaasamaks rohkem lapsi huvitegevusse
 täiskasvanute õppe laiendamine
 valikute mitmekesisus
 omavalitsuse tugev toetus
 uuenduslike ja interaktiivsete õppemeetodite
kasutamine õppetöös

Nõrgad küljed
 ruumipuudus (ringitunnid läbikäidavates
ruumides)
 eelkooliealistele lastele vähene huviringide
valik
 huviringide õpetajate madalad töötasud

Ohud, probleemid
 huviringidele sobivate aegade leidmine,
ajagraafik sõltub üldhariduskooli
tunniplaanist ja muudest teguritest
 uute huviringide avamine on kulukas
 töötajate madalad palgad tingivad
kaadrivoolavust
 majanduslikel ja/või logistilistel (bussi- ja
huviringi aegade kattumine) põhjustel ei saa
lapsed osaleda soovitud huviringis
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Noortekeskuse hetkeseis
Noortekeskuse ruumid asuvad keskuse teisel korrusel. Noorsootöötajal on olemas väike ruum,
kus on võimalik hoida tööalaseid dokumente. Noorsootöötajal on olemas printer-koopimasin
ja tööarvuti. Noorsootöötaja ruumi kasutatakse ka laoruumina. Noorte kasutada on kolm
ruumi: ühes ruumis on arvutid, lauajalgpall ja õhuhoki. Seda ruumi saavad noored kasutada
üks kord nädalas, kui ei toimu laulustuudiot. Teises ruumis on piljard, muusikakeskus,
lauamängud, lauatennis, riidenagid üleriiete jaoks ning tualett, mis ei asu privaatses kohas.
Kolmandas ruumis on televiisor ja telekamängud ning kööginurk. Seda ruumi ei saa noored
kasutada kokandusringide ajal. Välisjalanõud jäetakse trepikotta. Noortekeskuses puudub
ventilatsioonisüsteem.
Eesti Avatud Noortekeskuste hea tava kohaselt peab noortekeskus olema avatud vähemalt 20
tundi nädalas. Elva noortekeskus on avatud noortele esmaspäevast reedeni kell 13-17 (20
tundi). Noortekeskus lähtub oma töös avatud noorsootöö põhimõttest. Noortekeskuse
külastamine ja noortekeskuse tegevustes osalemine põhineb vabatahtlikkusel.
Nädalavahetuseti renditakse noortekeskuse ruume sünnipäevadeks. Noortekeskus on
külastajate jaoks eelkõige vaba aja veetmise koht – pärast kooli on noortel võimalus olla
turvalises ja soojas kohas, veeta sõpradega aega, sotsialiseeruda eakaaslastega, lahendada
koolitöid ja oodata huviringi algust. Noorsootöötaja roll avatud ruumis on eelkõige
usaldusväärse kontakti loomine noorega ja tema tundma õppimine ning vajadustest lähtuvalt
noore suunamine ning esmatasandi nõustamise tagamine. Noortekeskuse külastajad
registreeritakse veebipõhises logiraamatus.

Tabel 2. Noortekeskuse külastatavus kuude lõikes (päeva keskmine)
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Noortekeskuse olulisimad tegevussuunad
Kuulumine Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusse (Eesti ANK) suunab Elva noortekeskust
oma tegevuste planeerimisel. Ühenduse eesmärk muuhulgas on olla partner noorsoopoliitika
kujundamisel riiklikul ja kohalikul tasandil. Seeläbi panustab ka Elva noortekeskus nii
kohalikul kui ka riigi tasandil noortepoliitika kujundamisse. Erinoorsootöö4 valdkonnas on
noortekeskuse personal saanud väljaõppe sotsiaalse programmi (Murdepunkt) rakendamiseks
riskikäitumisega noorte ja alaealiste (korduv)õigusrikkujate puhul. Samuti on noortekeskus
liitunud üle-eestilise programmiga Tugila, mille eesmärk on toetada NEET-noori (nii tööelust
kui ka õpingutest eemale jäänud noored vanuses 15–26 eluaastat). Koostöös Eesti ANKiga
kestab programm 2018. aasta lõpuni. Noortekeskuse avatud ruumis noorte pidev teavitamine
nende võimalustest oma vaba aega veeta Elva linnas ning noorte suunamine konkreetsetesse
huvitegevustesse ennetab noore kujunemist riskikäitumisega nooreks. Noortekeskuses
tagatakse noorte, aga ka lapsevanemate esmatasandi nõustamine.
Noortekeskus panustab kogukonda, kaasates selleks noori. Tehakse aktiivset vabatahtlikku
tööd erinevatel üritustel. Ühelt poolt propageerib see noorte seas vabatahtlikku tööd ennast,
teisalt on vähem aktiivsed noored kaasatud mõtestatud tegevustesse. Vabatahtlikku tööd
tehakse peamiselt erinevatel spordiüritustel (Elva Jooksusari, Elva Spordiliit, Klubi Tartu
Maraton).
Kuulumine Läänemere Linnade Liidu noortekomisjoni võrgustikku annab Elva linna noortele
võimaluse osaleda rahvusvahelistel koosolekutel ning noortekonverentsidel (2016. aasta
koosolek Elvas, 2017. aasta noortekonverents Rootsis Gävles). Erasmus+ raames korraldab
noortekeskus rahvusvahelisi noortevahetusi (2015. aasta projekt Saksamaa ja Kreekaga
Eestis) ning osaleb nendes (2016. aastal noortevahetus Hispaanias). Noortekeskusel on
olemas Euroopa Välisvabatahtliku Teenistuse (EVT) akrediteering välisvabatahtliku
vastuvõtmiseks ning Elva noorte saatmiseks välismaale.
Noortekeskus toetab noori noorteprojektide kirjutamisel ja toetuste taotlemisel ning sellest
saadud kogemuse mõtestamisel (skatepargi projektid, Arbi järve äärse puuskulptuuri
püstitamise projekt veelindude kaitseks, kiigu soetamise projekt keskuse õuealale, COOPi
stipendium rulakooli käivitamiseks). Iga-aastane maakondlik avatud noortekeskuste
projektikonkurss annab võimaluse tegeleda noortekeskuses läbi aasta põhjalikumalt ühe
teemaga (näiteks 2016. aasta kabe- ja malemängu turniirid).

Erinoorsootöö on riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste loomine noorte
võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu (allikas: Haridus- ja
Teadusministeeriumi noorsootöö strateegia 2006-2013)
4
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4. Eesmärgid ja arengusuunad aastateks 2017–2020
Üldeesmärk. Elva Huviala- ja Koolituskeskuse üldeesmärk on pakkuda Elva linna ja
ümberkaudsete valdade lastele, noortele ja täiskasvanutele õppekavade alusel kaasaegset ja
konkurentsivõimelist huviharidust erinevates valdkondades. Toetada noorte aktiivset
ellusuhtumist ja toimetulekut-kohanemist ühiskondlikus elus. Vähendada riskinoorte arvu
Elva linnas.
Visioon. Aastaks 2020 toimuvad Elva Huviala- ja Koolituskeskuse tegevused kaasaegses
valikuid võimaldavas keskkonnas koostöös igaühe mitmekülgset arengut toetavate asutuste ja
vabaühendustega.
Missioon. Elva Huviala- ja Koolituskeskuse missioon on kujundada mitmekülgseid, kõrgete
väärtushinnangute ja positiivse ellusuhtumisega ning enesega jätkusuutlikult toimetulevaid
inimesi.
Alaeesmärgid ning nende saavutamise meetmed
Alaeesmärk 1. Nõuetele vastava õpikeskkonna loomine, huviringide valiku kaasajastamine
laste ja täiskasvanute muutuvate huvide kohaselt. Oluline ei ole huviringide arv, vaid nende
sisu vastavus osalejate ootustele.
Meetmed alaeesmärgi 1 saavutamiseks
Tegevus

Laulustuudiole
õppeklasside loomine

Trummi-/kitarriringile
oma õppeklass

Kaasaegse köögi
loomine

Kursuste valiku
täiendamine
täiskasvanutele
Huvihariduse
mitmekesistamine/uute
ringide avamine

Tulemus
Laulustuudio on pakkunud
tehniliselt kaasaegseid ja
kvaliteetseid võimalusi
lauluõppeks ning õpilased on
pakkunud konkurssidel tugevat
konkurentsi
On loonud eeldused
noortebändide
väljakujunemiseks
Kasvanud on kokandusringi
õpilaste arv, eriti vanemate
noorte seas; on paranenud
koolitusvõimalused; köök on
maja süda
Täiskasvanutel on rohkem
valikuid oma vabaaja
sisustamiseks ning huvide ja
teadmiste laiendamiseks
Lastel ja noortel on rohkem
valikuid oma vabaaja
sisustamiseks; sirguvad kõrgete

Periood

Vastutaja

2019

Direktor,
Elva LV

2019

Direktor,
Elva LV

2018

Direktor

2017–2020

Direktor,
õpetajad

2017–2020

Direktor,
Elva LV

Orienteeruv
maksumus

15 000 €

12

Huvilaagrite
korraldamine

Eesmärgipõhiste
projektide kirjutamine

Õpiväljundite leidmine
(konkursid, näitused,
võistlused jms)
Professionaalsete
õpetajate leidmine,
töötajate motiveerimine
konkurentsivõimelise
palga ning
täiendkoolitustega

väärtushinnangute ja positiivse
ellusuhtumisega ning enesega
jätkusuutlikult toimetulevad
inimesed; on vähenenud
riskikäitumisega noorte arv
Lastel ja noortel on rohkem
valikuid vabaaja sisustamiseks
suvel; lapsed ja noored on
tutvunud huviringide
võimalustega ja on asunud
huvikoolis õppima
Keskus on kirjutanud projekte,
mis on olnud edukad keskuse
eesmärkide saavutamiseks ja
tegevuste toetamiseks
Lapsed ja noored on saanud
esitleda oma oskusi ja teadmisi;
paranenud on nende sotsiaalsed
oskused ning kasvanud
enesehinnang ja enesekindlus
Keskuses töötavad
professionaalsed õpetajad, kes
saavad konkurentsivõimelist
palka ning täiendkoolitusi. See
on taganud keskuse stabiilse
töökorralduse ja toimimise

2017–2020

Noorsootöötaja,
õpetajad

2017–2020

Direktor,
noorsootöötaja

2017–2020

Direktor,
noorsootöötaja,
õpetajad

2017–2020

Direktor,
Elva LV

Vastavate
fondide
olemasolu ja
tingimuste
kohaselt

Alaeesmärk 2. Avatud Noortekeskuse tegevuste mitmekesistamine ning panustamine
noortepoliitika kujundamisse nii kohalikul kui ka riigi tasandil.
Meetmed alaeesmärgi 2 saavutamiseks
Tegevus
Rahvusvaheliste
noortevahetuste
organiseerimine
Noorteinfo
struktureerimine
Vähemate võimalustega
noorte kaardistamine

Vabatahtliku töö
võimaldamine

Tulemus
Noored on saanud rahvusvahelisi
kogemusi, sõprussuhteid,
keelepraktikat ning tõstnud
teadlikkust kultuuride
erinevustest
Noored, aga ka nende vanemad
on saanud selge ülevaate keskuse
ja linna pakutavatest võimalustest
Kaardistatud on vähemate
võimalustega noored, kellele on
pakutud individuaalset lähenemist
Noored on osalenud vabatahtlikes
tegevustes, mille läbi on
kasvanud nende teadlikkus
kogukonnas toimuvast; arenenud
on noorte sotsiaalsed oskused

Vastutaja

Orienteeruv
maksumus

2017–2020

Noorsootöötaja

30 000 €
(üksnes
projektipõhine)

2017–2020

Noorsootöötaja

1500 €

2017–2020

Noorsootöötaja

2017–2020

Noorsootöötaja

Periood
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Noorte
tööhõivevalmiduse
toetamine noorte
omaalgatuse kaudu

TUGILA jm sotsiaalsete
programmi elluviimine

Noori on toetatud omaalgatuslike
projektide juhendamisel ja
elluviimisel; kasvanud on noorte
silmaring, enesehinnang ja
enesekindlus
Loodud on kontaktid noortega
vanuses 15-26 eluaastat, kes ei
tööta ega õpi ning kes on saanud
lahenduse oma probleemidele
Tugila spetsialisti kaasabil

2017–2020

2016–2018

Noorsootöötaja

Noorsootöötaja

41 000 €
(üksnes
projektipõhine)

Alaeesmärk 3. Elva Huviala- ja Koolituskeskuse kommunikatsiooni teadlikum planeerimine
Meetmed alaeesmärgi 3 saavutamiseks
Tegevus

Tulemus

Lastevanemate ja
õpilaste rahulolu
kaardistamine

Kaardistatud on rahulolu, mis on
aluseks tegevuste planeerimisel ja
eesmärkide seadmisel
Ellu on viidud positiivset mainet
kujundavad tegevused, mille
tulemusena keskust hinnatakse
kõrgelt
Noorsootöö kui valdkond on
läbinud kvaliteedihindamise, mis
on aluseks keskuse ja Elva
linna/valla noorsootöö poliitika
kujundamisele järgmise
arengukava perioodil
Keskusel on oma kodulehekülg,
mis on kaasaegne ja informatiivne
ning pidevalt uuenev
Keskusel on olemas e-päevik, mis
on kaasajastanud huviringide
keskkonda; kommunikatsioon
õppurite ja lastevanematega ning
töötajatega on tõhusam

Mainet kujundavate ja
populaarsust tõstvate
tegevuste elluviimine

Noorsootöö kvaliteedi
hindamine

Kodulehekülje loomine

E-päeviku kasutuselevõtt
ja logiraamatu
kasutamine

Periood

Vastutaja

2018, 2020

Direktor,
noorsootöötaja

2017–2020

Direktor,
noorsootöötaja,
õpetajad

2020

Direktor,
noorsootöötaja

2017

Direktor,
noorsootöötaja

2018

Direktor,
noorsootöötaja,
õpetajad

Orienteeruv
maksumus

Alaeesmärk 4. Elva Huviala- ja Koolituskeskuse õppehoone kaasajastamist toetavate
investeeringute tegemine
Meetmed alaeesmärgi 4 saavutamiseks
Tegevus

Tulemus

Periood

Vastutaja

Orienteeruv
maksumus

I korruse õppeklasside
välja ehitamine,
sisustamine/vaheuksed

Liikumine majasiseselt ning
õppekeskkond on loodud lapse
jaoks

2017

Direktor,
Elva LV

25 000 €
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Pööningule abiruumi
ehitamine
Beebikärudele
varjualuse ehitamine
Maja ventilatsiooni
projekteerimine ja ehitus

Väliterrassi ehitus

Maja esise
asfalteerimine, ümbruse
korrastamine
Uste, akende, seinte
sanitaarremont

Keskuses on abiruum, kuhu saab
paigutada igapäevaselt
mittevajavaid, kuid keskuse
toimimiseks vajalikke vahendeid
Tagatud on tuleohutusnõuete
järgimine (kärud ei ole koridoris
ning tagatud on väljapääsud)
Tagatud on tervisenõuete
järgimine, sissehingatav õhk on
puhas
Keskuse juurde kuulub
väliterrass, kus toimuvad nii
keskuse kui ka linna
vabaõhuüritused
Maja esine ja ümbrus näeb
korrektne välja, on ohutu ning
järgib tervislike eluviiside
põhimõtteid
Järjepidev hool maja eest on
taganud keskuse hea seisukorra ja
pideva arengu

2018-2019

Direktor,
Elva LV

30 000 €

2017

Direktor,
Elva LV

5000 €

2018

Direktor,
Elva LV

Projekt
tellimisel/hind
selgitamisel

2018

Direktor,
Elva LV

6000 €

2018

Direktor,
Elva LV

Hind
kujunemisel

2019-2020

Direktor,
Elva LV

10 000 €

15

5. Koostööpartnerid
Arengu- ja tegevuskavas kavandatu realiseerimine eeldab head koostööd seniste partneritega
ning ka uute mõttekaaslaste leidmist. Elva Huviala- ja Koolituskeskuse edukale tegevusele
aitavad kaasa kõik Elva linna kultuuri-, spordi- ja haridusasutused ning mitmed
vabaühendused.
Keskus on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige, mis tagab Avatud
Noortekeskuse ja üldiselt ka noortevaldkonna arengu Elva linnas, lisaks Huvikoolide Liit,
Rajaleidja, Tartu Kutsehariduskeskus.
Koolituste ja projektitöö kaudu on meie peamisteks partneriteks SA Archimedese
Noorteagentuur, Läänemere Linnade Liidu noortekomisjon, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti
Noorsootöö Keskus, Tartu Maavalitsus, Eesti Kultuurkapital, MTÜ Loomelend, MTÜ
Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus.
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6. Tulemuste

mõõtmine
uuendamise kord

ja

hindamine

ning

arengukava

Arengukava viiakse ellu iga-aastaste tegevuskavade alusel. Arengukava tulemuste mõõtmine
ja hindamine ning järgmiste aastate tegevuskavade üle vaatamine ja vajaduse korral nende
uuendamine toimub kord aastas koostöös õppenõukogu ja hoolekoguga. Arengukava täitmine
on keskusele koostöös Elva Linnavalitsusega täitmiseks kohustuslik võimaldatud rahaliste
vahendite piires. Arengukava ja tegevuskava vaadatakse läbi kord aastas ja vajadusel viiakse
sisse muudatused.
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