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Sihtrühm: 7-19aastased
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Tartus on palju asju väga hästi
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Tartus

Näide: 7-19-aastaste osalus huvikoolides

Allikas: HaridusSILM



“Huvitegevuse riigiraha”

Riigi toetus

7-19-aastastele

süsteemse ja juhendatud

huvihariduse ja huvitegevuse

kättesaadavuse ja mitmekesisuse tagamiseks

kohalikul tasandil.



Eraldis

• Tartu 2017. aasta toetus on 167 820 eurot.

Kontekst: 

• Kogusumma toetuseks kogu Eestile on 2017. aastal riigieelarves 5 

700 000 eurot.

• Tartus on 7-19-aastaseid ca 13 500, järelikult toetus ≈12 eurot noore 

kohta. Suurim toetus Eestis ≈183 eurot noore kohta, väikseim toetus 

Eestis ≈3 eurot noore kohta.

• Eesti riigi (kulude) eelarve on 2017. aastal ca 9,66 miljardit eurot.

• Tartu linna eelarve on 2017. aastal ca 159 miljonit eurot.



Piirangud

• Välistatud kinnisvara, 

sõiduvahendid, hooned, 

rajatised, majandamiskulud

• Põhimõte, et ei asendata 

kohaliku omavalitsuse oma 

eelarvest kaetavaid kulusid

• Kasutamine kava alusel, kavas 

statistika, kitsaskohad, 

lahendused

Noorsootöö seadus

Põhimõtted

• Suurendada osalevate noorte 

arvu

• Lähtuda noorte vajadustest 

• Tagada kättesaadavus 

vähemalt kultuuri, spordi ning 

loodus-täppisteaduste ja 

tehnoloogia valdkondades

• Tagada munitsipaal- ja 

eraõiguslike huvihariduse ning 

huvitegevuse pakkujate võrdne 

kohtlemine
Toetusfondi määrus



Tartu 2017: sisend

Statistika

• Kultuuriosakonna 
rahastusstatistika

• Eesti Hariduse Infosüsteemi 
statistika

• Haridusosakonna koostatud 
ülevaade koolide huvitegevusest

Uuringud

• Tartu Linnavalitsuse tellitud noorte 
vaba aja kasutamise uuringute 
tulemused (2015, 2010, 2004)

• Tartu teismeliste seas 31.05-
12.06.2017 läbi viidud küsitluse 
tulemused

• Tartu osalusel toimunud 
võrdlusuuringute tulemused noorte 
sõltuvusainete tarvitamise ja 
sotsiaalsete faktorite kohta (2017, 
2015)

• Üleriigiliste uuringute 
“Noorsootöös osalevate noorte 
rahulolu noorsootööga” (2016), 
„Huvihariduse ja huvitegevuse 
pakkujad ning noorsootöötajad 
kohalikes omavalitsustes“ (2016) 
ning "Infotehnoloogiliste 
võimaluste rakendamine 
noorsootöös" (2016) tulemused 
Tartu osas

Arutelud

• Tartu linna arengukava 2018-2025 
eelnõu ettevalmistamise raames 
14.04.2016-28.06.2017 toimunud 
noorsootöö, loova linna allvisiooni 
ning kooli- ja teadmuslinna 
allvisiooni arutelud

• Tartu linnavalitsuse kultuuri-, 
haridus- ja sotsiaalosakondade 
ühise töörühma arutelud nov 2016 
– juuni 2017
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Allikas: Küsitlus “Noorte huviringides ja trennides osalemine”. Noorsooteenistus 2017



Nendest, kes osaleksid veel mõnes 

huviringis

• 27 % soovib osaleda veel mõnes ringis 

IKT ja tehnika valdkonnas;

• 12 % soovib osaleda veel mõnes 

looduse huviringis.

Valida sai mitu vastust.

Põhjus, miks ei osaleta veel mõnes 

huviringis, kuigi soovitakse:

• 85 % pole aega;

• 27 % mind huvitavaid huviringe/trenne 

ei pakuta.

Valida sai mitu vastust.

Allikas: Küsitlus “Noorte huviringides ja trennides osalemine”. Noorsooteenistus 2017
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Tartu 2017: 4 kitsaskohta

• Hariduslike erivajadustega laste osalus noorsootöös on 

keskmisest madalam

• Uuenduslike huvialade ja metoodikate hulk huvitegevuses ja 

-hariduses on vähene

• Võimalused ning osalus huvitegevuses ja -hariduses 

loodus-, tehnika- ja täppisteaduste (LTT) valdkonnas on 

vähesed

• Huvitegevuses  osalemise määr on kooliti ebaühtlane





Kokkuvõtteks

Rahul

• Planeerimine faktide, mitte 

emotsioonide põhjal

• Toetus kitsaskohtade 

lahendamiseks teistelt 

rahastamismeetmetelt

• Kontseptuaalne terviklikkus ja 

ühiste seisukohtade 

kujunemine

• Uus ja põnev: õhuakrobaatika

• Vähem uus, aga ikkagi põnev: 

teadus toidus, 3D, sotsiaalsete 

oskuste õpetus eri tegevuste 

kaudu

Ei ole rahul

• Koolituspakkujate konkurents 

vähene

• Uuenduslikkusest arusaam kitsas 

(IT-vahendite rakendamine)

• LTT pakkujate ring ei laienenud

• LTT projektide spekter kitsas 

(valdavalt robootika)

• Vähe “idufirma-efekti” 

(pallirobotid, tuntud 

noodistamisprogrammid, 

paremad fotograafiavahendid)

• Pole kindlustunnet 2018 suhtes
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