ARENGUKAVA
2021–2024

Elva 2020

1. Sissejuhatus
Käesolev arengukava on Elva Huviala- ja Koolituskeskuse (edaspidi: keskus) tegevuse
ja

arengusuundade

kavandamiseks

ja

elluviimiseks

koostatud

alusdokument

aastateks 2021– 2024.
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 Pikal tänaval, 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 Noortekeskuste Ühendus
(MTÜ Eesti ANK) liituti 2009. aastal. Noortekeskus tegutses aadressil Jaani 7 kümme aastat.
Seejärel viidi noortekeskus 2014. aastal aadressile Pikk 8 renoveeritud ruumidesse, kus
varem tegutses linnasaun. Elva Huviala- ja Kultuurikeskuse „Sinilind“ reorganiseeriti 1.juulil
2016.aastal Elva Huviala-ja Koolituskeskuseks, mille asukohaks sai Pikk 8, Elva.
Reorganiseerimise hetkest kehtib keskuse põhimäärus, mille kohaselt juhindub keskus oma
tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja Elva valla õigusaktidest.
Keskuse koosseisus tegutseb kaks üksust: huvikool ja Avatud Noortekeskus.
Täisnimi: Elva Huviala- ja Koolituskeskus Aadress: Pikk 8, Elva 61505
e-post: huvikool@elva.ee
Registrinumber: 75008120
Kodulehekülg: http://huvikeskus.elva.ee
Arengukava koostamisel on võetud aluseks Elva valla arengukava 2019–2025 ja
eelarvestrateegia, Eesti elukestva õppe strateegia, Elva Huviala- ja Koolituskeskuse
põhimäärus, Elva valla noorsootööalased küsitlused ning Eesti Noortevaldkonna arengukava
2021–2035 eelnõu.
Arengukava koostamise protsessis osalesid Elva Huviala-ja Koolituskeskuse õpetajad ja
noorsootöötajad. Arengukava arutelu seminarile oli kaasatud Elva Vallavalitsuse arengu-ja
planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning haridus-ja kultuuriosakonna juhataja Mare
Tamm.
Arengukava on kooskõlastatud hoolekoguga.
Arengukava avalikustatakse huvikeskuse veebilehel.

2. 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 vald, mitmekülgse arengu ning huvihariduse omandamise
võimalused looduse, muusika ja kunsti, spordi, tehnika ja üldkultuuri valdkonnas ning
ennetustöö noorsootöös. Õppetöö ringides Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa
alusel toimub alates 01. augustist 2002. Keskus võib oma põhitegevuse kõrval anda koolitust
ka täiskasvanutele ning korraldada seminare ja kursusi.
Keskus on Elva Vallavalitsuse 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, 9 õpetajat lepingu alusel ja
6 õpetajat käsunduslepingu alusel, 1 spetsialist Tugila programmi raames ja 1 koristaja.
Keskuse tegevuseks vajalikud vahendid moodustuvad õppurite õppemaksudest, Elva valla
eelarvelistest vahenditest ning projektidest.
Keskuse hoone aadressil Pikk 8 on kahekorruseline. Esimesel korrusel on järvepoolse
sissepääsuga noortekeskus ning teisel pool kolm õppeklassi animatsiooni-, keraamika-,
kunsti-digikunsti-, loovus-foto-, ning teadus-tehnikaringi jaoks. Samal korrusel on veel
kantselei ning laulustuudio õppeklass.

Teisel korrusel on saal, mida kasutavad

tantsustuudio, beebikool ning lastering AB, muusikaklass, kaks ruumi lasteringile ning köök.
Teise korruse ruumid, v.a saal ja muusikaklass, on läbikäidavad.
Elva Gümnaasiumis (Tartu mnt 3) toimub kandleõpetus. Kitarri- ja trummiõpetus toimub
Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30) ning RN-stuudio rühmatrennid toimuvad Elva
Spordihoones. LendTeatris toimub näitering.
Õppetöö huvikeskuses toimub eesti keeles. Õppetöö on tasuline ning see kestab septembrist
maini (k.a). 2020/21. õppeaastal pakub huvikool lastele ja noortele 16 huviringi, lisaks on
avatud täiskasvanutele keraamikaring ja kandleõpetus. Õpilaste arv huvikeskuses on kestva
arengukava perioodi jooksul olnud stabiilne.
Huvikeskuse tavapärased tegevused lisaks õppetööle on järgmised: laste ja noorte lauljate
konkurss Looduslaul novembris; koolieelikute lauluvõistlus Lepatriinu aprillis; Elva valla
Pillipäev, Laulustuudio jõulu- ja kevadkontserdid; kunsti- ja animatsiooniööd; osalemine Elva
valla, Tartumaa ja vabariigi üritustel, lauluvõistlustel, konkurssidel ja kunstinäitustel; RN
Stuudio osalemised ka rahvusvahelistel tantsuvõistlustel; suviste huvilaagrite korraldamine.

Elva noortekeskus on avatud noortele esmaspäevast reedeni kell 12-18 (30 tundi nädalas).
Noortekeskus lähtub oma töös avatud noorsootöö põhimõttest. Noortekeskuse külastamine
ja noortekeskuse tegevustes osalemine põhineb vabatahtlikkusel. Nädalavahetuseti
renditakse noortekeskuse ruume sünnipäevadeks ja noorteorganisatsioonide kohtumisteks.
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.
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. Noortekeskus toetab noori
noorteprojektide kirjutamisel ja toetuste taotlemisel ning sellest saadud kogemuse
mõtestamisel (Ideeviit, Võrratu digikunst, Paneme noortele aru pähe).
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 2020. 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.

3. Eesmärgid, põhiväärtused ja arengusuunad aastateks 2021–2024

Üldeesmärk. Pakkuda Elva linna ja valla lastele, noortele ja täiskasvanutele mitmekülgset ja
kaasaegset huviharidust. Toetada noorte aktiivset ellusuhtumist ja toimetulekut ühiskondlikus
elus.
Visioon. Väärtustada huviharidust, olla võimalusterohke, hea mainega huvihariduse edendaja.
Missioon. Säilitada kaasaegne õpikeskkond, kus noored ja täiskasvanud saavad erinevate
valdkondade kaudu oma andeid avastada ja arendada.

Põhiväärtused:
Hoolime õpilastest ja õpetajatest
Usume headusesse ja aususesse
Väärtustame vaimset tervist
Innustame loovalt mõtlema
Kujundame individuaalset õpiteed
Oleme avatud uutele ideedele
Oskame olla optimistlikud
Loome sõbraliku õpikeskkonna

Alaeesmärgid ning nende saavutamise meetmed
Alaeesmärk 1. Mitmekülgse, tervikliku ja õpilaskeskse huvihariduse arendamine, võimaluste suurendamine vastavalt õpilaste huvide ja annete
avaldumisele.
Tegevused alaeesmärgi 1 saavutamiseks
Tegevus
Erialased
ühisettevõtmised/
projektipäevad õppetöö osana

Esinemisvõimaluste leidmine
(konkursid, näitused, võistlused
jms)
Õppurite personaalse õpitee
kujundamine

Tulemus
Õpilased on kursis erinevate pakutavate
huviringide tegevustega, leitud ühised
koostööpunktid
Lapsed ja noored on saanud esitleda oma
oskusi ja teadmisi; paranenud on nende
sotsiaalsed oskused ning kasvanud
enesehinnang ja enesekindlus
Andekad noored tegutsevad huvialaga
süvitsi sobiva töömahuga ja oma võimete
kohaselt

Uute ringide/kursuste avamine
noortele ja täiskasvanutele

Noortel ja täiskasvanutel on rohkem
valikuid oma vabaaja sisustamiseks.

Huvi-ja projektlaagrite korraldamine

Lastele ja noortele on loodud meelepärane
vaba aja sisustamine ja sotsialiseerumise
võimalused

Arendustegevuse ettevalmistamine
organisatsiooni üle valla laienemiseks

Heal tasemel, mitmekülgselt ja kaasaegsete
vahenditega huvihariduse korraldamine
valla eri piirkondades

Periood

Vastutaja

2021-2024

Direktor, noorsootöötajad,
õpetajad

Finantseerimise allikas
Keskuse eelarve, projektid

Keskuse eelarve
2021-2024

2021-2024

Direktor, noorsootöötajad,
õpetajad
Õpetajad, direktor

Direktor, Elva VV

Keskuse eelarve

Keskuse eelarve

2021-2024
Noorsootöötajad, õpetajad,
direktor

Keskuse eelarve, projektid

Elva VV, Direktor,
noorsootöötajad, õpetajad

Keskuse eelarve

2021-2024

2023-2024

Alaeesmärk 2.Huvikeskuses töötavad meeskonnatööd väärtustavad, motiveeritud ja professionaalsed õpetajad.

Tegevused alaeesmärgi 2 saavutamiseks
Tegevus

Tulemus

Periood

Vastutaja

Finantseerimise
allikas

Kvalifitseeritud personali värbamine
Personali motiveerimine
konkurentsivõimelise palgaga.

Huvikeskus pakub konkurentsi maakonna
huvikoolidele, õpilaste ja lastevanemate rahulolu
Õpetajad on motiveeritud huvihariduse
mitmekesistamisest.
Huvikeskus on atraktiivne tööandja.

Õpetajate täiendõpe kaasaegsete
õpetamisstrateegiate ning
ainete õpetamiseks vajalike
digitehnoloogiate ja võimaluste tundmine

Tulemuslik õppeprotsess,
õpetajatel heatasemeline digipädevus

Huvihariduse õpetaja staatuse väärtustamine

Ühtne rahulolev meeskond,
pedagoogidel lojaalsed ja ühised eesmärgid.

2021-2024

2021–2024

Direktor,
Elva VV
Direktor,

Elva VV

Elva VV

Elva VV

2021-2024

Direktor, õpetajad,
noorsootöötajad

Õpetajad, direktor
2021-2024

Keskuse eelarve

Alaeesmärk 3. Mitmekesine ja digitehnoloogilisi võimalusi pakkuv loovust ja individuaalsust arvestav õpikeskkond noortele ja täiskasvanutele.

Tegevused alaeesmärgi 3 saavutamiseks
Tegevus

Tulemus

Periood

Vastutaja

Finantseerimise
allikas

Kaasaegse õpikeskkonna säilitamine, õppija
arengut toetava õppevara soetamine

Maja esise asfalteerimine, ümbruse korrastamine

Mainet kujundavate ja populaarsust tõstvate
tegevuste/ürituste
korraldamine

Kommunikatsiooni-keskkonna täiustamine
Alustada õuepaviljoni ehitamise
ettevalmistamisega õuesõppe korraldamiseks

Lapsed ja noored saavad
erinevate valdkondade kaudu
oma võimeid ja andeid avastada
ning arendada.
Maja esine ja ümbrus näeb
korrektne välja, on ohutu ning
järgib tervislike eluviiside
põhimõtteid
Koostöös teiste
asutustega ühisürituste
toimumine, mille tulemusena
keskust hinnatakse kõrgelt
Koduleht on kaasaegne, ning
pidevalt uuenev, info liigub
aktiivselt sotsmeedias
Annab juurde võimaluse
kaasaegsete õppemeetodite
rakendamiseks õppetöös

Direktor
Elva VV
2021-2024

Keskuse eelarve

Direktor
2021-2022

Elva VV

2021-2024

Direktor,
noorsootöötajad, õpetajad

2021-2024

Direktor,
noorsootöötajad
Direktor

2023-2024

Elva VV

Elva VV

Keskuse eelarve, projektid

keskuse eelarve

Elva VV

Alaeesmärk 4. Avatud Noortekeskuse tegevuste mitmekesistamine ning panustamine noortepoliitika kujundamisse nii kohalikul kui ka riigi
tasandil.

Tegevused alaeesmärgi 4 saavutamiseks
Tegevus

Tulemus

Projektide kirjutamine ja noorte ideede
teostamise toetamine

Noored on ellu viinud olulisi projekte ja
neid on toetatud projektide kirjutamisel ja
läbiviimisel; laienenud on noorte silmaring,
enesehinnang ja enesekindlus.

Rahvusvahelise noorsootöö
arendamine

Noorte tööhõivevalmiduse
toetamine noorte omaalgatuse
kaudu
Ülevallalises noori puudutavas
võrgustikutöös osalemine
14+ noorte aktiivse osaluse toetamine
ja sündmuste korraldamine

Noored on saanud rahvusvahelisi kogemusi,
sõprussuhteid, keelepraktikat ning tõusnud
on teadlikkus kultuuride erinevustest.

Noored väärtustavad ettevõtlikkust ja
ettevõtlust muuhulgas koostööd ettevõtetega.
Noored osalevad malevates.
Toimib ülevallaline koostöö noorsootöö
vallas.
Noorel on oma meelepärane vaba keskkond
sotsialiseerumiseks

Periood

2021-2024

Vastutaja

Direktor,
noorsootöötajad

Finantseerimise allikas
Vastavate fondide tingimuste
kohaselt

projektipõhine
2022-2024

Direktor,
Noorsootöötajad

Keskuse eelarve, projektid
2021-2024

2021-2024

Noorsootöötajad
Direktor,
Noorsootöötajad
Noorsootöötajad

2021-2024

Keskuse eelarve, projektid

Keskuse eelarve, projektid

Alaeesmärkide saavutamist tõendavad tulemusnäitajad:


Huvikeskuse õppurite arv on tõusvas trendis



Lastevanemate ja õpetajate rahulolu



Õpilastel on hea ülevaade pakutavatest tegevustest



Erinevatel võistlustel osalevate õpilaste arvu suurenemine ja edukad tulemused



Huvikeskuses töötavad kvalifitseeritud õpetajad



Õpetajad on saanud osaleda erinevatel koolitustel eriala vajadusest lähtuvalt



Noorte poolt algatatud ürituste ja ettevõtmiste arv on kasvanud



Toimib visuaalselt atraktiivne koduleht, info on levitatud erinevates meediakanalites



Koostööprojektides osalevate õpilaste ja õpetajate arvu tõus



On selgunud huviringide laienemise vajadus

4. 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 valla 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 vallas, lisaks Huvikoolide Liit,
Teeviit, Tartu Kutsehariduskeskus.

Koolituste ja projektitöö kaudu on meie peamisteks partneriteks Eesti Noorsootöötajate
Kogu, Läänemere Linnade Liidu noortekomisjon, Eesti Muusikakoolide Liit, Haridus-ja
Noorteamet, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapital, MTÜ Loomelend, MTÜ
Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus.

5. Arengukava elluviimine ning uuendamine

Arengukava viiakse ellu iga-aastaste tegevuskavade alusel. Arengukava elluviimist
koordineerib ja elluviimise eest vastutab direktor. Arengukava elluviimisse on kaasatud
õpetajad, õpilased, lapsevanemad, õpilasaktiiv, hoolekogu ja teised.
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 Vallavalitsusega täitmiseks
kohustuslik võimaldatud rahaliste vahendite piires. Arengukava ja tegevuskava vaadatakse
läbi kord aastas ja vajadusel viiakse sisse muudatused.

