
ENTK tugisüsteemina 

huvihariduse ja -tegevuse toetuse 

rakendamisel 

Kaire Soomets

KOV koostöögruppide toetamise ja 

loovuse arendamise üksus



Ettekande sisu

• Huvihariduse ja –tegevuse toetuse eesmärk

• Huvihariduse ja –tegevuse kava

• ENTK kui tugisüsteem

– Senine tegevus (KOV KTG suund)

– HH/HT kava koostamine 1.septembriks 2017

– Juhendmaterjal ja infopäevad/koolitused
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Seadusemuudatus

• Riigikogu võttis 12.aprillil 2017 vastu noorsootöö

seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse

muutmise seaduse, millega loodi alus noorte

huvihariduse ja huvitegevuse täiendava

riigipoolse toetussüsteemi rakendamiseks.

• Riigi eelarvestrateegias 2017-2020 on selleks

2017. aastal 6 miljonit eurot ja alates 2018.

aastast 15 miljonit eurot aastas.
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https://www.riigiteataja.ee/akt/103052017002


HH/HT toetussüsteemi kolm osa

1. Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 

valdadele ja linnadele.

2. Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise 

toetus.

3. Tugisüsteem ja seire. 
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Täiendav toetus valdadele ja linnadele

• Määratakse riigieelarvest kooskõlas riigieelarve 

seadusega võimaluse korral.

• 50% KOVile jaotuvast summast kättesaadavuse 

eesmärgil. 

• 50% jaotuvast summast mitmekesisuse 

eesmärgil. 

• Riigipoolse toena lisanduvad vahendid ei 

asenda olemasolevaid, vaid loovad täiendavaid 

võimalusi.
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Huviharidus, huvitegevus, noorsootöö

• Huviharidus ja huvitegevus – noorsootöö

valdkonnad, mis võimaldavad noorel

omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid

valitud huvialal.

• Huviharidus omandatakse huvikoolis

vastavalt huvikooli seadusele.

• Huvitegevus on eelkõige lühiajaline

süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga.
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Huviharidus, huvitegevus, noorsootöö

• Noorsootöö on tingimuste loomine noore

isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis

võimaldab noorel vaba tahte alusel

perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt

tegutseda.

• Noor on 7-26-aastane füüsiline isik.

• Noorsootöötaja on isik, kes täidab erinevaid

rolle sõltuvalt noorsootöö teostamise kohast,

situatsioonist, sihtgrupist ja eesmärgist.
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Toetuse eesmärk

Toetust eraldatakse kohalikele omavalitsusele

eesmärgiga toetada nende territooriumil toimuvat

huviharidust ja huvitegevust tervikuna, sõltumata

omandivormist, lähtudes eeskätt noortele

pakutavate võimaluste kättesaadavusest ja nende

mitmekesisusest või nende puudumisest.
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Toetuse eesmärk

• Suurendada noorte osalust huvihariduses ja

-tegevuses.

• Muuta huviharidus ja -tegevus eelkõige 7-19-

aastastele noortele paremini kättesaadavaks

ning pakkuda mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

• Tegevuste kättesaadavus peab paranema 

vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning 

loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia. 
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Toetuse eesmärk

Mitmekesisus see on:

• valiku olemasolu huvialade (nt muusika, 

sport, tehnika, kunst, tants) lõikes;

• noorte ja nende vanemate paremat 

teadlikkus võimalustest.

KOV kohustus on tagada mitmekesisus kultuuri, 

spordi ning loodus-täppisteaduste (LTT) 

valdkondades. 
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Toetuse eesmärk

Kättesaadavus see on:

• tegevusvormide olemasolu noore 

tegutsemispiirkonnas (so elukoht, õppekoht);

• osalustasu jõukohasus ja noorelt eeldatavate 

õppe- ja isiklike vahendite olemasolu; 

• osaluseks vajaliku transpordivõimaluste 

olemasolu;

• osaluskeele ja – õppevormide sobivus

noorele.
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Toetust ei tohi kasutada

• Kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja 

kasutusse võtmiseks. 

• Hoonete ja rajatiste ehitamiseks. 

• Kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskulude eest tasumiseks. 

• Oma eelarvest kaetavate kulude asendamiseks. 

KOV säilitab olemasoleva panuse huvihariduses 

ja huvitegevuses. 
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Toetust võib  kasutada (näited)

• Õppe- ja tegevusvahendite soetamiseks

• Huvihariduse ja –tegevusega seotud transpordi 

korraldamiseks

• Tegevuse läbiviijate palgaks
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KOV kohutused

• Seadus kohustab omavalitsusi planeerima 

huvihariduse ja -tegevuse arengut süsteemselt 

ning seda põhjalikumalt analüüsima, tuvastades 

kitsaskoti ning pakkudes neile lahendust. 

• Analüüsi ja planeerimise protsessi käigus peab

omavalitsus looma tegevsukava kitsaskohtade 

lahendamiseks. 
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Huvihariduse ja –tegevuse kava

• Huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 

noorte arvu 1. oktoobri seisuga.

• Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise 

võimalusi 1. oktoobri seisuga.

• Kitsaskohti huvihariduse ja huvitegevuse 

kättesaadavuses ja mitmekesisuses.

• Tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks.

• Erisus 2017 – andmed 1. juuli 2017 seisuga. 
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Huvihariduse ja –tegevuse kava

• 2017 esitavad KOV-d huvihariduse ja 

huvitegevuse kava Eesti Noorsootöö Keskusele 

hiljemalt 1. septembriks. 

• Ühinevatel omavalitsustel soovitame kava 

koostada vähemalt 1,5 aastaks. 

• Esimene tulemuste esitamine 15. jaanuar 2019.

• 15.01.2019 uue perioodi kava või  muudatused 

kehtivas kavas. 
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ENTK tugisüsteemina

• Annab nõu NT korraldusmudelite kohta 

• Toetab noorsootöö kvaliteedi hindamist

• Aitab kaardistada noorsootöö olukorda

• Toetab noortevaldkonna võrgustikutööd

• Kavandab ja korraldab vajalikke koolitusi  

kvaliteedi ning ühistegevuse tagamiseks

• Koordineerib ka teiste noorsootöö teenuste 

jõudmist piirkonda vastavalt omavalitsuste 

sõnastatud vajadustele
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ENTK tugisüsteemina

• ENTK on alates 2015. aasta detsembrist koos 

omavalitsustega kaardistanud noorsootöö (sh 

huvihariduse,-tegevuse) olukorda Eesti 

erinevates piirkondades.

• Tegevused nimetatud tegevussuunal olid 

planeeritud selliselt, et kaardistatud 

arenguvajadused oleksid oluliseks sisendiks 

seadusemuudatuses huvihariduse ja -tegevuse 

kava koostamisel.
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ENTK tugisüsteemina

• KOV koostöögruppide programmi abil KOVid

ENTK toel kava juba valmis või valmimas 59 

KOV-l.

• 61 KOV-i on seda koostamas.

• 93 KOV-i on kava koostamisega alustamas 

(viiakse läbi KOV noorsootöö kvaliteedi 

hindamist ehk olukorra analüüsi). 

17.05.2017 20



Koostöögruppide tegevussuunaga liitunud 

KOVid
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Koostöögruppide tegevussuunaga liitunud 

KOVid ja haldusreform
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ENTK tugisüsteemina

• Infopäevad/koolitused: 

23.05 Põltsamaal 05.06 Jõhvis 

25.05 Haapsalus 06.06 Otepääl

30.05 Tallinnas 08.06 Pärnus

• Noorsootöö kvaliteedihindamine (koolitused + 

välishindamise tugisüsteem koostöös Eesti 

Noorsootöötajate Koguga)

• Juhendmaterjal, tegevuskava näidised ENTK 

kodulehel.

• ENTK piirkondlikud eksperdid. 
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ENTK tugisüsteemina

• Infopäevadele kutse registreerimise infoga saadetakse 

igale omavalitsusele ning registreerimiskeskkond avanes  

8.mail ENTK koduleheküljel.

• Oleme saatnud kirja kõikidele omavalitsusjuhtidele 

tutvustamaks KOV koostöögruppide tegevsuuna 

tulemusi kui juba tehtud tööd kitsaskohtade 

kaardistamiseks. 

• KOV koostöögruppide info on ENTK kodulehel  - rubriik 

KOV tegevussuund. 
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Kuidas edasi toetusüsteemiga?

• Seadus jõustub 1.juuli 2017

• Raha saab omavalitsus KOV toetusfondi kaudu 

hiljemalt 1. septembriks 2017 vastavalt VV 

korraldusele ja fondi tingimustele. 

• KOV toetussumma suurus on avaldatud  

eelinfona RaM kodulehel selleks, et KOV-id

saaksid selle kasutamist paremini kavandada.

17.05.2017 25



Iga noor on väärtus.

Tulevik tehakse täna.

Eesti Noorsootöö Keskus:                            

Tõnismägi 11                                                 

15192 Tallinn

Telefon: 7350 399

E-post: entk@entk.ee

Tänan tähelepanu eest!


