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Sissejuhatus 

Noorsootöö seaduse kohaselt määratakse riigieelarvest kooskõlas riigieelarve seadusega 
valdadele ja linnadele võimaluse korral täiendav toetus 7–19-aastaste noorte süsteemse ja 
juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks. 

Noorsootöö seaduse §151 lg 4 ja §15² lg 1 kohaselt peab kohalik omavalitsus koostama 
huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis peab sisaldama huvihariduses ja huvitegevuses 
osalevate noorte arvu, huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi, kitsaskohti 
huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuses ja mitmekesisuses ning tegevusi 
kitsaskohtade lahendamiseks.  

Kohalikele omavalitsustele eraldatav toetus kinnitatakse Vabariigi Valitsuse korraldusega 
"Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2022. aastal". Vastu võetud korraldus avaldatakse Riigi 
Teatajas1 eeldatavasti veebruaris 2022. aastal. Esialgse arvestuse2 kohaselt on toetus Tartu 
linnale 2022. aastal 422 589 eurot3 ehk 177 241 eurot (30 %) vähem kui 2021. aastal ja 
ligikaudu 30 eurot noore kohta. Koos 2021. aastast jäänud jäägiga 1239 eurot on 2022. 
aastal huvihariduse ja huvitegevuse arendamiseks kasutatav riigi poolne toetussumma kokku 
423 828 eurot ehk 6,7% mis on kogu linnavalitsuse eelarvest noorsootöö, sh huvihariduse ja 
huvitegevuse toetamiseks.  

Huvihariduse ja huvitegevuse kava sisendid 

Tartu linna huvihariduse ja huvitegevuse hetkeolukorra analüüsil ja sellest tuleneval 2022. 
aasta tegevuskava kokkupanekul olid aluseks järgmised allikad: 

 Tartu linna 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse 
kavad, nende aluseks olnud uuringud ning nende täitmise analüüs4; 

 Tartu linna arengukava 2018-20255 (värskeim versioon kinnitatud Tartu 
Linnavolikogus 7. oktoobril 2021); 

 Eesti Hariduse Infosüsteemi statistika ning Tartu Linnavalitsuse rahastusotsused Tartu 
koolide huvitegevuse ning Tartu huvikoolide kohta 2022. aastal; 

 Kultuuriosakonna statistika linnavalitsuse poolt toetatud huvikoolide ja huvitegevuse 
ühingute tegevuses osalevatest Tartu noortest (01.11.2021 seisuga); 

 Tartu linnavalitsuse kultuuri- ja haridusosakondade töörühma temaatilised arutelud; 

 2021. aasta koroonapandeemia mõjude kohta läbi viidud küsimustiku (veebruaris) 
„Erahuviharidus ja -tegevus teise laine ajal“ 6 tulemused. 

 2021. aasta „Noorte vaba aeg 2020“7 uuringu tulemused 

                                                 
1 https://www.riigiteataja.ee  
2 S.o 11.01.2022 seisuga 
3 https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov/finantseerimine  
4 http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2017071100702, 
http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018040200307, 
https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031900269, 
https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020081100838  
5 https://www.tartu.ee/et/tartu-arengukava-20182025  
6 https://tartu.ee/et/noorsootoo-uuringud  
7 https://tartu.ee/et/noorsootoo-uuringud  

https://www.riigiteataja.ee/
https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov/finantseerimine
http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2017071100702
http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018040200307
https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031900269
https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020081100838
https://www.tartu.ee/et/tartu-arengukava-20182025
https://tartu.ee/et/noorsootoo-uuringud
https://tartu.ee/et/noorsootoo-uuringud
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Tartu noored 

1. jaanuari 2022. aasta seisuga oli Tartu elanike registris 90 564 elanikku. Noorsootöö, 
sealhulgas huvihariduse ja huvitegevuse sihtrühmaks on Tartus põhiliselt 7-19-aastased 
koolinoored. Selles vanuses tartlasi oli 01.01.2022 seisuga kokku 14 688 (vt joonist). 
Kooliealiste noorte seas oli poiste ja tüdrukute arv Tartus sarnane (vastavalt 7452 ja 7236). 
Keskmiselt oli Tartus igas vanuses 1130 noort: 573 poissi ja 557 tüdrukut. Tartu koolinoorte 
arv on tervikuna tõusuteel.  

 

Tartu noorsootöö alused 

Tartu noorsootöö, sealhulgas huvihariduse ja huvitegevuse alusdokumentideks on 
arengustrateegia Tartu 20308 ning Tartu linna arengukava 2018-2025. 2018. aastal alustati 
arengustrateegia "Visioon Tartu 2040" koostamisega, mis plaanikohaselt valmib 2021. 
aastal9. 

Arengustrateegia Tartu 2030 sõnastab Tartu visiooni: Tartu on tegusate, loovate ja õnnelike 
inimeste linn.  

Arengustrateegia eesmärk 20 sätestab: Tartu on nooruselinn, kus noorel on igakülgsed 
võimalused arenguks ja eneseteostuseks ning noorsootöö julgustab noort avastama, 
hoolima ja tegutsema. 

Tartu linna arengukavas 2018-2025 on eesmärgi saavutamiseks kavandatud rida tegevusi, 
sealhulgas: 

 integreeritud õppe võimaldamine huvi-, kutse-, üld- ja kõrghariduses noorte kunsti- ja 
spordialase kompetentsi arendamiseks (nt integreeritud õppekavad, paralleelõppe 
rakendamine, erikallakuga klassid); 

 noorte omaalgatuslike kogukonda arendavate projektide toetamine; 

                                                 
8 http://www.tartu.ee/et/tartu-linna-arengukavad#arengustrateegia 
9 http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/VOLO2018120600121 

http://www.tartu.ee/et/tartu-linna-arengukavad#arengustrateegia
http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/VOLO2018120600121
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 hariduslike erivajadustega noorte sihiteadlik kaasamine noorsootöösse; 

 formaalse ja mitteformaalse hariduse ning haridus- ja kultuuriasutuste süsteemse 
koostöö juurutamine lastele mitmekesisema õppe võimaldamiseks, sh loomeinimeste 
kaasamine õppetöösse; 

 noortekeskuse teenuse tagamine Tartu linna erinevates piirkondades; 

 huvihariduse ja huvitegevus mitmekesisuse ja kättesaadavuse tagamine; 

 sihtgrupipõhise info tagamine Tartu kultuuri- ja spordielu ning noorsootöö kohta; 

 noorte ja noorsootöö teemade integreerimine kaasava eelarve protsessi; 

 noorsootöö valdkonna rahastusmeetmete arendamine mittetulundusühingute 
potentsiaali toetamiseks; 

 noorte tööhõivet ja tööhõivevalmidust toetavate meetmete integreerimine ja 
rakendamine; 

 kooli noorsootöö tugevdamine; 

 mobiilse kontaktnoorsootöö teenuse arendamine ja sihtrühmale kättesaadavuse 
tagamine; 

 noorsootöö kvaliteedihindamise meetodite rakendamine; 

 noorsootöötajate töökorralduse tingimuste ühtlustamine ja noorsootöötajate 
ametikasvu toetamine; 

 noortekeskuste ja huvikoolide ehitus, korrastus ja arendamine (sh koostöös 
erasektoriga). 

Eesti Reformierakonna, Isamaa Erakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 
koalitsioonileping Tartu linna juhtimiseks aastatel 2021-2025 toob huvihariduse ja 
noorsootöö valdkonnas esile järgmised sihiseaded10: 

 Täiendame huvihariduse, spordi ja huvitegevuse toetussüsteemi, et igal noorel oleks 
võimalik osaleda vähemalt ühes huvitegevuses või huvialakoolituses. Soovime, et 
toetussüsteem oleks taotlejale lihtne, paindlik ning arvestaks ka õppe kvaliteeti, 
juhendajate kvalifikatsiooni ja tulemusi. 

 Toetame andekaid noori täiendavate koolitusprogrammidega ning leiame võimaluse 
eelprofessionaalse õppe arendamise toetamiseks spordis ja huvihariduses. 

 Laiendame alus- ja põhihariduse rikastamiseks pakutavaid huvihariduse aktiivõppe 
programme ja projekte, soodustame ja toetame huvihariduse ja üldhariduse 
koostööd. 

 Toetame huvikoole oma ruumide kohandamiseks erivajadustega osalejate tarbeks. 

 Kaasame linnas tegutsevaid haridusasutusi partnerina kultuuri- ja noortesündmuste 
planeerimisse ja korraldamisse. 

 Hoiame laulu- ja tantsupidude traditsiooni, tagades täiendavad võimalused Tartu  
koori- ja tantsujuhtide tasustamiseks. 

 Toetame noorte töökasvatust ja tööhuvi, suurendame maleva- ja suvelaagrikohtade 
arvu. 

 Arendame mobiilset- ja tänavanoorsootööd. 

 Toetame uute õppe- ja ainekavade loomist selliselt, et õpilastel oleks võimalik võtta 
valikaineid ka teistest üldharidus- ja huvikoolidest. Soodustame huvihariduses 
omandatud õpiväljundite arvestamist üldhariduses. 

                                                 
10 https://www.tartu.ee/et/koalitsioonileping  

https://www.tartu.ee/et/koalitsioonileping
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Ülevaade noorsootööst Tartus 

Tartu noorsootöö institutsioonideks on huvikoolid, huvitegevuse ühingud ja noortekeskused. 
Tartu noorsootöö maastikul on lisaks rida projektipõhiselt tegutsevaid 
mittetulundusühinguid ning valdkonnapiire ületavaid algatusi. Huviringides osalemise 
võimalust pakuvad üldhariduskoolid ja kutsekool osana kooli noorsootööst. Vt statistilist 
lühiülevaadet kava lisast 1.  

Huvikoolid 

Tartus tegutseb 2021/2022. õppeaastal riikliku hariduse infosüsteemi EHIS11 andmetel 80 
huvikooli, neist 75 on erahuvikoolid. Tartu huvikoolides on 2021/2022. õppeaastal kokku 14 
517 õpilast, sh 12 299 noort12, kellest 8697 on unikaalsed ja kellest omakorda 2767 (32%) 
käib oma vabal ajal rohkem kui ühes tunnis, ringis või trennis. Seejuures tegeleb 23% 
huvihariduses osalevatest Tartu noortest kahe ja  6 % kolme ning 1,3 % lausa nelja kuni kuue 
erineva harrastusega. Viimastel aastatel on õpilaste arv Tartu huvikoolides tõusnud 4528 
võrra: kui 2012/2013. õppeaastal oli Tartu huvikoolides 9989 õpilast, siis 2021/2022. 
õppeaastal 14 517 õpilast.  

36 Tartu huvikooli tegutsevad spordi, 25 kaunite kunstide, sh etenduskunstide (näitekunst, 
tants, muusika), 4 loodus- ja täppisteaduste või tehnoloogia, 3 keele ning 12 mõnes muus 
valdkonnas või mitmes valdkonnas korraga.  

Kõige rohkem õpilasi on spordikoolides: spordikoolides õppijate osakaal huvihariduses oli 
õppeaastatel 2012/2013-2018/2019 60,4-64,3 % ning 2020/2021. õppeaastal 58 %. Suurimat 
kasvu näitab huvihariduses osalejate arv aga üldkultuuri valdkonnas, kus see on tõusnud 608 
õpilastelt 2012/2013. õppeaastal 2045 õpilaseni 2020/2021. õppeaastal (vt joonist). Seda 
trendi selgitab asjaolu, et üldkultuuri märgivad oma tegevusvaldkonnana mitme 
valdkonnaga tegelevad huvihariduse pakkujad. 

 

                                                 
11 http://www.ehis.ee/ 
12 S.o 7-26-aastast. 

http://www.ehis.ee/
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Huvikoolide arv on 8 aasta jooksul Eestis kasvanud 1,53 korda: 2012/2013. õppeaastal oli 
Eestis 505 huvikooli ja 2020/2021. õppeaastal 774 huvikooli. Tartus on huvikoolide arv 
kasvanud mõnevõrra rohkem, 1,62 korda: 2012/2013. õppeaastal oli Tartus 45 huvikooli ja 
2020/2021. õppeaastal 73 huvikooli. Õpilaste arv on Eesti huvikoolides sel perioodil 
kasvanud 1,63 korda: kui 2012/2013. õppeaastal oli Eesti huvikoolides 90 459 õpilast, siis 
2020/2021. õppeaastal juba 147 031 õpilast. Õpilaste arvu kasv Tartu huvikoolides on olnud 
veelgi suurem, 1,80-kordne.  

Huvitegevus mittetulundusühingutes ja üldhariduskoolides 

2021/2022. õppeaastal tegutseb Tartus 31 üldhariduskooli, sh 6 erakooli ja 3 riigikooli, kus 
õpib kokku 15 224 õpilast13. Õpilaste arv on 20 aasta jooksul 1816 võrra vähenenud, kuid see 
on 2096 võrra suurem, kui 10 aastat tagasi, mis näitab langustrendi pöördumist 
tõusutrendiks (vt joonist).  

 

Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO14 andmetel osaleb 30 % Tartu linna 
munitsipaalkoolide õpilastest oma kooli huviringides. Ligikaudu 91% neist õpib 
põhikooliastmes. Huviringide arv põhikoolides on vahemikus 5-34 kooli kohta, samas kui 
gümnaasiumides või koolides, kus on nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiaste, tegutsev 
huviringide arv on väiksem, vahemikus 1-13. Keskmine huviringide arv munitsipaalkooli 
kohta on 10,8. Koolide huviringides osalemine on Tartu gümnaasiumiastmega koolides üksiti 
madalam kui Eestis keskmiselt, kuna mitmetes gümnaasiumites on huvialaga tegelemine 
integreeritud õppeprogrammi valikainena ning huviringe ei korraldata. 

2022. aastal rahastab linnavalitsus 1023 7-26-aastase osaleja tegelemist huvialaga 28 noorte 
huvitegevuse ühingus. Noorte huvitegevuse ühingutes tegeletakse lisaks traditsioonilistele 
aladele nagu käsitöö, tants, teater, muusika, sportlik tegevus ja meisterdamine ka 
mõttemängude, tsirkuse, kokanduse, keraamika, robootika jm valdkondadega. Lisaks noorte 
huvitegevuse ühingutele rahastatakse rahvakultuuri ühinguid, milles osaleb 534 7-26aastast 

                                                 
13 https://www.tartu.ee/et/uldhariduskoolid 
14 https://tartu.ee/arno/ 

https://www.tartu.ee/et/uldhariduskoolid
https://tartu.ee/arno/
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noort, ning spordiklubisid, millest suur osa on huvikoolid ja esindatud statistikaga eelmises 
käesoleva tegevuskava lõigus pealkirjaga „Huvikoolid“. 

Noorte tartlaste endi sõnul15 ei käi üheski ringis ega trennis iga kaheksas koolinoor. Viimase 
kümnendi jooksul on erinevaid uuringuid arvesse võttes huviringis, tunnis või trennis mitte 
osalenud iga kümnes koolinoor. Seega on viimasel aastal noorte osalus pisut kahanenud. 
2021. aasta alguse Tartu noorte vaba aja uuringu16 küsitlusest selgus, et veidi alla poole 
noortest, kes osalesid 2020. aastal huvihariduses ja/või huvitegevuses olid seotud ühe 
tegevusega, kolmandik noori tegeles kahe huvialaga ning veidi üle kümnendiku nii kolme kui 
ka nelja või enama huvialaga. Tartu linnas õppivatest 9-19-aastastest noortest osales 2020. 
aastal regulaarses huvikooli tegevustes ja/või huvitegevuses 73%. Vähemalt ühes 
noorsootöö tegevuses osales samas vanusegrupis 86% Tartu noortest. Kõige enam osalesid 
2020. aastal huvihariduses ja huvitegevuses hõivatud noored sportlikes tegevustes (67%). 
Ligikaudu poole vähem tegeles tantsu, näitekunsti või mõne muu etenduskunstiga (26%) või 
osales muusikaga seonduvates tegevustes (24%). Huvihariduses ja huvitegevuses mitte 
osalenud noored tõid selle peamise põhjusena välja ajapuuduse (50%), millele järgnesid 
vähene teadlikkus (22%), kõrge osalemistasu (16%) ja sobivate tegevuste puudus (16%).  

Noortekeskused 

Tartus tegutseb 2022. aastal kolm noortekeskust – Tartu Noorsootöö Keskuse allüksused 
Anne Noortekeskus, Ilmatsalu Noortekeskus ja Lille Noortekeskus. Aastas külastab Tartu 
noortekeskusi 2000-3000 noort. 2021. aastal oli noortekeskuste külastatavus koroonaviiruse 
haiguse Covid-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu väiksem: kolme Tartu 
noortekeskust külastas 1837 noort 9800 korral ning Discord-keskkonnas17 tegi seda 72 noort.  

Noortekeskused pakuvad muu hulgas avatud liikmeskonnaga huvitegevuse võimalusi – 
sealsete  ringidega (8) ühinemiseks pole tavaliselt vaja end eelnevalt registreerida ega 
maksta osalustasu. Noortekeskustega sarnaselt, kuid orienteerituna nooremale koolieale 
ning pakkudes sotsiaalteenuseid, tegutseb Tartus 3 laste päevakeskust.  

Täiendava võimalusena noorte arengu toetamiseks loob Tartu Noorsootöö Keskus õpetlikke 
videosid noortele ja avaldab neid oma YouTube-i kanalis alates 2020. aasta suvest. 1,5 aasta 
jooksul kasutasid Tartu noored seda võimalust enese arendamiseks ja millegi uue õppimiseks 
distantsilt: youtube’is on kokku 115 tellijat, vaatamisi 11 000 (vaatamisaeg tundides 374,7). 
Tellijaid on aastas juurde tulnud 55.  

Autovabaduse puiestee raames korraldasid noortekeskuste töötajad erinevaid juhendatud 
tegevusi, milles osales unikaalseid noori 2021. aastal 250 ning külastusi kokku oli 1010.  

Projektipõhiselt tegutsevad mittetulundusühingud 

Tartu noorsootöö programmi- ja suurprojektitoetust saab 2022. aastal 22 taotlejat, 
sealhulgas noorteühingud Vanem Vend Vanem Õde, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine, 
Üliõpilaskonna Sihtasutus, Teaduse ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts. Rahastatavate 
noorsootöö projektide kestus on kuni 6 kuud, ja noorsootöö programmide puhul on see 7-12 

                                                 
15 Tartu noorte vaba aja uuringu raport 
16 Tartu noorte vaba aja uuringu raport  
17 https://discord.com/  

https://www.youtube.com/channel/UCw67Io5AgIfk7LN7NswF-HQ/videos
https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kultuur%20ja%20vaba%20aeg/Noorsoot%C3%B6%C3%B6/Tartu%20noorte%20vaba%20aeg_2021_raport_EUK_FINAL_16.09.pdf
https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kultuur%20ja%20vaba%20aeg/Noorsoot%C3%B6%C3%B6/Tartu%20noorte%20vaba%20aeg_2021_raport_EUK_FINAL_16.09.pdf
https://discord.com/
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kuud. Haridus- ja Teadusministeeriumilt saavad noorteühingute aastatoetust muu hulgas 
Tartus tegutsevad ühendused, nagu Eesti Gaidide Liit, Eesti Skautide Ühing, Eesti 
Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Noorteühendus ELO, Noorteühing Eesti 4H, 
Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis. 

Mittetulundusühingute mobiilsusprojektide rahastamiseks on 2022. aastal avatud meede, 
mis võimaldab soodustada noorsootöö rahvusvahelistumist ja arendada selle kvaliteeti, 
toetades noortega töötavate spetsialistide erialaste pädevuste kujundamist ja arendamist, 
samuti koostööd ja kogemuste vahetamist ning uute heade mõtete toomist Tartusse.  

Valdkonnapiire ületavad algatused 

SA Tartu Ärinõuandla koordineerib Tartus õpilasfirmade tööd, tehes ühelt poolt koostööd 
koolide ja teisalt noortekeskustega. 2021/2022. õppeaastal tegutseb Tartus 32 
õpilasfirmat18. 

Tartu linna muuseumid ja raamatukogud korraldavad noortele harivaid vaba aja programme 
nii koolivaheaegadel kui ka aastaringselt. Neis osaleb hinnanguliselt 300 noort aastas. 

Tasulisi aastaringseid teenuseid pakuvad noortele ja peredele vaba aja keskused nagu Tartu 
Seikluspark, Aura veepark ja teaduskeskus Ahhaa. Külastajate statistika vanuseti ja 
registrijärgse elukoha järgi ei ole tasuliste teenuseosutajate kohta kättesaadav. 

Huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohad ja nende lahendamine Tartus 

Tegevused 2022. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse kava koostamiseks 
toimusid 2021. aasta IV kvartalil ning selle kinnitamine kavandati Tartu Linnavalitsuse __. 
jaanuari 2022 istungile. Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse kasutamisele seatud 
fookust mõjutas muu hulgas koroonaviiruse haiguse Covid-19 ulatuslik levik Tartus ja 
valdkonna kohandamine selle tõkestamise vajadusest tulenevate piirangutega, nagu 
põhjendatud allpool ja näha tegevuskavast lisas 2.  

1. kitsaskoht. Koostöö üldhariduskoolide ja huvikoolide vahel pole süsteemne 

Huviharidus ja huvitegevus on aastaid tõhusalt toiminud traditsioonide toetajana ning 
järjepidevuse kandjana. Tartu huvihariduse pakkujad eelistavad õpetada traditsiooniliselt 
pikkadel õppekavadel: 2020/2021. õppeaastal oli haridusstatistika visuaalses keskkonnas 
HaridusSilm19 leitavate andmete kohaselt Tartu huvikoolide 281 õppekavast 127 (48 %) 
kestusega 7 aastat või rohkem. Noorte rahulolu erinevate huvihariduse ja huvitegevuse 
võimalustega Tartus on kõrge, nagu seda on ka juhendajate pühendumus. Samas on 
huvihariduses oluline teha enamatki – võimaldada noortele uue harrastuse proovimist enne 
sellega süvenenult ja pühendunult alustamist. Sedalaadi koostöö tegemisel on Tartu 
munitsipaalüldhariduskoolide ja –huvikoolidel juba nelja-aastane kogemus ning selle käigus 
on selgunud, et vastavalt isiksuse struktuuri klassikalisele jaotusele võimaldavad sellised 
hobiampsud20 saavutada noorte arengus edusamme kõigil kolmel tasandil: nii kognitiivsetes 

                                                 
18 https://opilasfirma.ee/index.php?pg=2437&setlang=est 
19 http://www.haridussilm.ee/ 
20 Tegemist ei ole käibel oleva terminiga, vaid suupärase konstruktsiooniga, mis tähistab huviala harrastamist 
lühikesel perioodil ja vähese intensiivsusega, tuues samal ajal noortes esile rõõmu ja rahulolu harrastamisest.  

https://opilasfirma.ee/index.php?pg=2437&setlang=est
http://www.haridussilm.ee/
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protsessides, afektiivsete komponentide osas kui tegevustes psühhomotoorsel tasandil. 
Kuna haridus- ja noorsootööasutuste lõimimisprojektidel on olnud tunnetatav kasulik mõju 
noorte arengule ja õppimisvõimele ning need on toetanud juhendajate motivatsiooni ja 
kutsekindlust, on oluline nendega edasi minna. Tartu Linnavalitsus on seadnud eesmärgiks 
jätkata 2022. aastal munitsipaalhuvikoolide õpetajate personalikulude katmist, eesmärgiga 
pakkuda huvihariduses osalemise võimalust laiemale õpilaskonnale. 

Kitsaskoha lahendamiseks on kavas formaalhariduse ja mitteformaalse õppimise lõimimisega 
tegelevate huvihariduse spetsialistide turvatunde tagamine personalikulude katmise abil. 
Muusikaõppe „Pilli puudutus“ programmi on kaasatud kaks üldhariduskooli ning Tartu 2. 
muusikakool, osalevate noorte arv 115. Kunsti süvaõppe programmi on kaasatud kolm 
üldhariduskooli ning Tartu Lastekunstikool, osalevate noorte arv on 226.  

2022. aastal makstakse nende Tartu munitsipaalhuvikoolide õpetajate töötasu (koos 
maksudega), kes töötavad koostöös üldhariduskoolide õpetajatega välja uudsed viisid noorte 
õpetamiseks ja rakendavad neid. Formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimisega tegelevate 
Tartu munitsipaalhuvikoolide õpetajate personalikulud kaetakse huvihariduse ja 
huvitegevuse täiendava toetuse arvelt. Tartu munitsipaalhuvikoolide õpetajate keskmine 
töötasu on planeeritud 2022. aastal tõsta 1265 euroni. 

2. kitsaskoht. Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujate jätkusuutlik areng ja juhendajate 
järelkasv pole tagatud  

2021. aastal oli Tartus huvihariduses ja huvitegevuses noorte harrastajate arv langustrendis. 

Covid-19 tõttu toimusid küll paljud tunnid digitaalselt, kuid harrastajate langus oli 

sellegipoolest süvenev ja tuntav ka finantsiliselt. Tartu linn toetab erahuvikoole, noorte 

huvitegevuse ühinguid, spordiklubisid ja rahvakultuuriühinguid igal aastal pearahaga 

peamiselt linna eelarvest. Mitmekesisuse tagamiseks, huvihariduse ning huvitegevuse 

kättesaadavuse parandamiseks ja uutele harrastajatele sobivate huvitegevuste 

võimaldamiseks, kasutab Tartu linn ka riiklikku huvihariduse toetusmeedet. 2022. aastal on 

lisandunud mitmeid uusi koostööpartnereid paljudes erinevates valdkondades ning 

võimaldanud noortele mitmekesisemaid võimalusi huvihariduses ja huvitegevuses.  

Kitsaskoha lahendamiseks: Toetame huviharidust ja huvitegevust pakkuvaid ühinguid 

pearaha meetodil ning võimaldame noortel avastada uusi tegevusi, tutvuda huvikoolide uute 

õppekavade ning valdkondadega.  Sellega anname ka linna poolt võimaluse uutele tegijatele 

end arendada ning kvaliteetset huviharidust ja huvitegevust pakkuda.  

2022. aastal: Kuivõrd peamine toetus linna huvikoolidele, noorte huvitegevuse ühingutele, 

spordikoolidele – ja klubidele ning rahvakultuuriühingutele tuleb linna eelarvest, on linnas 

igal aastal ka mitmeid uusi võimalusi ning uusi noori, kes avastavad huvihariduse ja 

huvitegevuse võimalusi ning nende toetamiseks kasutame riigi poolt eraldatud toetust.  
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Tegutsemise ajakava 

Erinevaid toetuste eraldamisi on kavandatud läbi kogu aasta, vt lisa 2. Novembris alustati 
linnavalitsuses 2022. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kava 
koostamisega, mille esitamise tähtaeg Haridus- ja Noorteametile on 15. jaanuar 2022. Kava 
kinnitati Tartu Linnavalitsuses 26. jaanuaril ning seda täpsustatakse esimese kvartali jooksul 
ja kinnitatakse uuesti märtsis.21 

Lisa 1. Tartu huvihariduse ja huvitegevuse statistika 01.01.2022 seisuga  
Lisa 2. Tartu huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava 01.01.2022-31.12.2022 

Tegevuskava on koostatud tutvustamiseks avalikkusele ning esitamiseks Haridus- ja Noorteametile. 
Tegevuskavas viitamata allikad on Tartu Linnavalitsuse kogutud materjalid, mis on kättesaadavad 
kultuuriosakonna noorsooteenistusest. 
Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond https://tartu.ee/et/huvitegevus  

                                                 
21 Lõplikult selgub kohalikele omavalitsustele eraldatava toetuse kinnitamisel Vabariigi Valitsuse poolt. 

https://tartu.ee/et/huvitegevus

