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HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS ON

NOORSOOTÖÖ VALDKONNAD

NOORSOOTÖÖ – tingimuste loomine noore isiksuse 

mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte 

alusel perekonna-, tasemehariduse- ja tööväliselt tegutseda

Noorsootöö korralduse põhimõtted:

1) noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega

2) lähtumine noorte vajadustest ja huvidest

3) põhinemine noorte osalusel ja vabal tahtel

4) noorte omaalgatuse toetamine

5) võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse 

põhimõtetest lähtumine



HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSE

ERISUS

HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS võimaldavad 

noortel omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud 

huvialal

Huviharidus on osa noorsootööst ja mitteformaalsest 

õppest, mida viiakse läbi huvikoolides õppekava alusel. 

Huvikoolide tööd reguleerib huvikooli seadus ja 

huviharidusstandard.

Huvitegevus on osa noorsootööst ja mitteformaalsest õppest, 

huvidega tegelemine võib toimuda  koolide, noortekeskuste, 

noorteühingute jm asutuste ja ühingute juures toimuvates 

huviringides. 



HUVIHARIDUSE EESMÄRK

… on luua võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ja 

toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks 

ühiskonnaliikmeks.

Huviharidus:

1) põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel; huvialade ja noorte 

võrdsel kohtlemisel

2) toetab noore arengut, iseseisvust, omaalgatust, aktiivsust

3) pakub noortele eduelamusi ja tunnustust; huvialaga 

tegelemise rõõmu

4) arendab loovust ja sotsiaalseid oskusi

5) on avatud, positiivne ja noori julgustav
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HUVITEGEVUSES OSALEJAD

● 2016/17 õppeaastal osales üldhariduskoolide huviringides 

74 000 õpilast

● 2016. aastal osales spordiklubides 97 000 (kuni 19-

aastased)

● avatud noortekeskuste huviringides osaleb hinnanguliselt 

25 000 noort aastas



RIIGI PRIORITEEDID HUVIHARIDUSE JA

HUVITEGEVUSE ARENDAMISEL

1. Kättesaadavus

2. Mitmekesisus

3. Kvaliteet



HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSE

TÄIENDAV RIIGIPOOLNE TOETUS:

1. toetus kohalikele omavalitsustele

2. toetus huvialavaldkondade esindusühingutele

KOGUSUMMA:

• 2017. aastal 6 mln eurot 

• alates 2018. aastast 15 mln eurot

• kohalikele omavalitsustele eraldatakse toetusfondi 

kaudu ca 95% toetuse kogumahust



TOETUS KOHALIKELE

OMAVALITSUSTELE

Toetus 7-19-aastaste noorte süsteemse ja 

juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse 

kättesaadavuse ja mitmekesisuse 

parandamiseks eesmärgiga suurendada nende 

võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja 

hoiakuid valitud huvialal vähemalt järgmistes 

valdkondades:

kultuur, sport ning loodus-täppisteadused ja 

tehnoloogia



TOETUS HUVIALAVALDKONDADE

ESINDUSÜHINGUTELE

● LTT, muusika, kunsti, spordi, tantsu ja üldkultuuri

valdkonnas hakatakse toetama esindusühingute 

omavahelist koostööd ja tegevuste ühist 

kavandamist. 

● Toetust saab kasutada nt metoodikate 

arendamiseks, koolitusteks, võrgustikutöö 

arendamiseks, infovahetuse tagamiseks. 

● Toetuse taotlemise ja andmise kriteeriumid on 

kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega 

ning rahastus algab 2018. aastast.
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