
Varaait vol 16 
Projekt: „Motokrossi mobiilne töökoda“ 

Eesmärk: Eesmärk on luua läbi mobiilse töökoja vahendite soetamise paremad võimalused 
tööks välitingimustes (raja ääres). Samuti tõsta õpilaste turvalisust läbi täiendavate 
turvavarustuste soetamise ning tagada paremad võimalused krossirataste hoolduseks peale 
pikki treeningpäevi. 

Toetatud summas: 1992 eurot 

Soetatud vahendid: rehvivahetuspink, tööriistakäru, turvakaitsevahendid, survepesur 

Fotod soetatud vahenditest: 

  

 



 

Huvihariduse- ja huvitegevuse rahastus 2020 
Loodussuuna õppevahendid:  

Looduse huviringide õppevahendid (anatoomia, bioloogia ja biokeemia): 
Õppevahendi soetamine aitab kaasa õpilasel mõista paremini inimese elundkondi nende 
põhiülesannetega, suurendades huvi bioloogia ja biokeemia vastu. 
Õpilased oskavad läbi praktilise tegevuse analüüsida elundkondade vahelisi seoseid ja 
väärtustada tervislikke eluviise. Õppevahendid toetavad nii huviringide õpilaste huve 
(158 õpilast) kui ka aitavad kaasa integreeritud õppe mitmekesistamiseks (kuni 1800 
õpilast). 

Toetatud summas: 890 eurot 

Soetatud vahendid: 
- torso aitab mõista organite suurust, kuju ja paigutust inimese kehas. 
 

Astronoomia õppevahend: 
Astronoomia alased õppevahendid on alati pigem tehnilised ja interaktiivsed. Astronaudi 
kostüüm on oluline õpiobjekt, nii nagu bioloogias skelett, mille abil õpitakse tundma elu 
võimallikkust avakosmose avastamise kus iga detail kostüümil on elu oluline. Lisaks on 
võimalik kostüümi ka ise selga proovida ning selles liikuda. Õppevahend arendab noorte huvi 
anatoomia ja bioloogiliste protsesside vastu ning on spetsiaalselt tellitud Pernova Loodusmaja 
astronoomia huviringi ning astrohuviliste õppetöö tarbeks. 

Toetatud summas: 2800 eurot 

Fotod soetatud vahenditest: 

  
 

Tehnikamaja õppevahendid: 

STEAM õppelabor: 
Õppevahendid soetatakse STEAM õppeklassi, kus vahendid on mõeldud huvikooli siseseks 



integreeritud õppeks. Valdkondade üleselt ning toetades iga huviringi õppetööga seotud 
tegevusi. Vahendid on väiksed ning õpilastele kasutajasõbralikud. Erinevad tööriistad 
annavad võimaluse erinevate töövõtete kasutamiseks. Kõiki eelnimetatud vahendeid 
soetatakse 1 tk, kokku 18 eriilmelist ja vajalikku tööriista, et viia läbi mitmekesist ning 
kvaliteetsete, lastesõbralike töövahenditega õppetööd. Multifunktsionaalne STEAM labor 
annab võimaluse huviringide vaheliseks ning huviringide üleseks koostööks, lisaks võimaluse 
PÕK tehnikasuuna õppeprogrammiliseks tööks. 

Soetatud vahendid: nurklihvmasin, tikksaag, lintlihvmasin, frees-trell, freesialus, 
otslintlihvija, micru-cutter, tikksaag, toiteadapter, kuumtraat-lõikur, puidutreipink, peitlite 
komplekt, lauafreespink, ketassaepink, ketassaag, ketaslihvija, järkamissaag, tööpingi 
tolmuimeja 

Toetatud summas: 2260 eurot 

    

    

    

    
 



  
 
Motokross - Motokrossi vahendid on kasutamiseks õpilastele, kel omal ratas puudub või 
pole veel oma huviala valikus kindlad. Üks ratas annab võimaluse vähemalt 2 lapsele osaleda 
aktiivselt sõidutreeningutes iganädalaselt.  
Toetatud summas: 1990 eurot 

  
 
Robootika vahendid - Robootika huviring on üks suurema täituvusega huviringe Tehnika 
suunal, sellest tulenevalt soovima pakkuda õpilastele pidevat arenemisvõimalust, et huvi 
üleval hoida ka vanemas III kooliastmes, mil õpilaste osakaal huviringides väheneb. SPIKE 
Prime kaasab õpilasi lihtsate ülesannetega ja piiramatute loominguliste projektidega – 
olenemata õppetasemest, suunatakse õppijaid kriitiliselt mõtlema, andmeid analüüsima ning 
keerulisi ja elulisi probleeme lahendama. 

Toetatud summas: 2480 eurot 

 



Huvihariduse- ja huvitegevuse rahastus  - DISTANTSÕPE 

Täiendava eraldis summas: 4200 eurot 

Soetati täiendavaid õppevahendeid järgenvatele huviringidele: 

- Rahvuslik käsitöö (summas 500 eur) 
- Kodundus-tüdrukute klubi (600 eur) 
- Puutöö (630 eur) 
- Kokandus (260 eur) 
- Loodussuuna huviringid (400 eur) 
- Keemia (930 eur) 
- Motokross (880 eur) 

Projekti käigus soetatud vahendid (moto, loodus, kokandus): 

   
 

 


