
 

 

 

 

 
 

HUVITEGEVUSEGA SEOTUD KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 
 

 
 

1. Kas huvitegevust võib muuta? Mis teemaline peaks huviring olema, kas 
nagu projektis oli kirjutatud (etikett) või peaks noortele tegema enne 

küsitluse? 
Jah, võib. Näiteks: alustada võib spordiga ja lõpetada kokandusega. Tähtis on 

järgida noorte vajadusi ja ootuseid ning peamine rõhk noorte sotsiaalsete oskuste 
kujundamisel. Noored on tegevuse valikul peamised eksperdid, sisu osas läbiviiv 

noortekeskus. 
Soovitus - rakenda huvitegevust kalendrikuu kaupa ja jälgi ABC juhiseid 

eesmärkide seadmisel – hõlpsam aru anda. 

 
2. Mis ajast peaks huviring käivituma? Kas nüüd kevadel 

või nt alates septembrist?  
Huvitegevuse alustamine on läbiviija noortekeskuse otsustada, oluline on 

teostada tegevusi 9 erineva kuu jooksul.  
 

3. Kas osalejaid ringitegevuses võib olla enam kui 12? 
Jah võib, oluline on järgida, et kogu tegevusperioodi vältel osaleks tuumikgrupp. 

 
4. Kas huvitegevuse 144h on 9 või 18 kuu kohta?  

Huvitegevuse kestus on vähemalt 9 erinevat kuud, 144h puhul võivad tegevused 
jätkuda pikemalt. 

 
5. Kas juhendaja võib olla noorsootöötaja? 

Noorsootöötaja võib olla ka huviringi juhendaja. Kui te maksate töötasu ja soovite 
seda finantseerida Riskilaste projekti kaudu, peab see olema eristatav. EMP 

projektist tasustatud tegevus peab olema tõestatav.  
 

6. Juhul kui sooviksime teha kokanduse huviringi, kas siis tohib huviringile 

eraldatud summa eest osta toiduaineid?  
Jah, toiduained on sel juhul tegevusvahendid. 



 

 

 

7. Millised kulutused on abikõlbulikud? 

Abikõlbulikud on kõik mõistlikud kulutused, mis on seotud konkreetse tegevuse 
läbiviimisega. Näiteks kokandusringis toiduained, loovusringis kunstitarvetest 

kergemate ehituskaupadeni (pintslist kruvideni), aktiivi puhul kohtumine KOV 
juhtidega (kohvilaud), põhjendatud transpordi kulutus oma piirkonnas jne jne. 

Ressursse tuleb kasutada nii, et perioodile võetud kohustused saaksid täidetud.  
 

8. Märkisin taotluses, et meie tegevused toimuvad ühe aasta jooksul (lõpp 
2015 märts/aprill). Kas tulenevalt sellest, et igal pool on kirjas tegevuste 

kestus kuni 2016 võiks meie huvitegevus toimuda ka september 2014-
mai 2015? 

Jah, võib küll. 
 

9. Huviring oli algselt planeeritud läbi viia kahes grupis kord nädalas ning 
aegajalt korraldada ühiseid ettevõtmisi koolituste ja ühisõhtute näol. 

Kas selline variant oleks abikõlbulik? Või tuleks nüüd ikka tegevused 

ühele ringile 2xnädalas koondada? 
Noortekeskus on läbiviija. See, kus tegevus toimub, jääb läbiviija otsustada 

lähtuvalt noorte vajadustest/võimalustest. Oluline on, et projekti vältel oleks 
kindel tuumikgrupp (vt ABC). 

 
10. Alustame noorteaktiivi kohtumisi (aktiivi huviring) ja neid juhib 

peamiselt noorsootöötaja. Kas on aktsepteeritud variant, et koosolekud 
toimuvad 2x kuus ning kas sel juhul lähevad kirja ka näiteks need tunnid, 

mis noored ise reaalselt kogemust hangivad praktilise tegevuse näol ehk 
sündmusi läbi viies?  

Huviring on regulaarne tegevus huviringi juhendaja suunamisel. Tegevus peab 
toimuma kord nädalas ning noorte iseseisev töö ei ole aktsepteeritav 

huviringitundide arvestuses. Iseseisev töö on iseseisev töö .  
 

11. Kas huvitegevus peab toimuma igal nädalal või on ok kui vajadusel 

mõni nädal mitu tegevust ja mõni nädal jääb vahele?  
Huviring on eesmärgistatud regulaarne tegevus ning eelistatult toimub kas kord 

või kaks korda nädalas. Viimane on oluline järjepidevuse 
tekitamiseks/tagamiseks. 

 



 

 

12. Kas võime alustada nüüd kevadel, teha suvel sisse pausi ja jätkata 

sügisel, kuni saab kokku 9 kuud? Või peaks siis kindlasti alustama 

septembrist? Tahaksime enne suve koos noortega palju arendustööd ära 
teha, et sügisest oleks noortekas just nende nägu. Selleks ongi aktiivi 

huviringi võimalused ideaalsed. 
Jah, mõjuval põhjusel võib jätta suvekuud vabaks ning jätkata sügisest huviringi 

tegevusega. 

13. Kas seoses antud projektiga võib huviringi läbi viia üks kord 

nädalas kolm tundi järjest (selle asemel, et seda teha kaks korda 

poolteist tundi)?  

Jah võib, oluline on järjepidevus (kord nädalas). 

 

14. Kas kohustusliku 9 kuu asemel võime huviringi elus hoida 18 kuud 

kui meil raha jätkub? 

Jah, võib küll. 

 

 


