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Laura Kalaus
Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond, noorsooteenistuse peaspetsialist

Kaasava noorsootöö tõhustamine Tartus

Visioon Tartu 2030 

Tartu on tegusate, 
loovate ja õnnelike
inimeste linn

Foto: Heikki Leis

Statistikat

7-19aastaseid tartlasi ca 15 000, neist erineva toe vajadusega noori ca 
1300

82 huvikooli, neist 5 munitsipaalhuvikoolid (muusika, kunst). 
Erahuvikooli pearaha 175-250 eurot õpilase kohta aastas. 
Munitsipaalhuvikooli tegevuskulu 1200-2600 eurot õpilase kohta aastas

Ca 90 % noortest on seotud vähemalt ühe regulaarse huviõppega 
(huvitegevus või huviharidus)

1 370 840

681 825

129 500
109 500

545 355

1 981 914

83 408

Noortevaldkonna eraldised Tartu linna eelarvest 2021. aastal

Spordiklubid (pearaha)

Erahuvikoolid (pearaha, v.a. sport)

Noorte huvitegevuse ühingud
(pearaha)

Kultuuri huvitegevuse ühingud
(pearaha)

Tartu Noorsootöö Keskus

Munitsipaalhuvikoolid

Noorsootöö projektid ja programmid

Kaasav noorsootöö ja KOVi panus

Huvikoolide 
Kaasamise ja 
Arengu Programm 
HUKK-AP
2014 – 2016

Rahastati Euroopa Majanduspiirkonna 
finantsmehhanismi 2009-2014 programmi 
„Riskilapsed ja –noored“ vahenditest

Allikas: euroopanoored.eu
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Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus linnadele ja valdadele

Riigi toetus

7-19-aastastele

süsteemse ja juhendatud

huvihariduse ja huvitegevuse

kättesaadavuse ja mitmekesisuse tagamiseks

kohalikul tasandil.

Tartu linna huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus

Huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks

Riigi tasandus- ja toetusfondi kaudu eraldatud toetus:
2017. aastal (sept-dets) 167 820 eurot Tartule + 18 046 Tähtvere vallale;

2018. aastal 486 629 eurot;

2019. aastal 516 861 eurot;

2020. aastal 599 407 eurot;

2021. aastal 599 830 eurot.

Hariduslike erivajadustega
(HEV) laste osalus

noorsootöös on keskmisest
madalam

Juhendajate valmisoleku
suurendamine HEV laste

kaasamiseks huvitegevusse ja 
-haridusse

Kitsaskoht Lahendus
Tegevus 2017

Koolitused juhendajate pädevuse
tõstmiseks hariduslike erivajadustega
laste kaasamiseks huvitegevusse ja -

haridusse

Maksumus
9 000 eurot

Tegevus 2018

Kogemuskohtumised, koolitused teemal
"Koostöö lapsevanematega tuge vajava

õpilase (HEV õpilase) arendamisel
mitteformaalses õppes", 

metoodikakoolitused (Verge, MI)

Maksumus
37 000 eurot

Tegevus 2019

Metoodikakoolitused (Verge, MI)
Kaasava hariduse konsultandi teenuse 
pilootprojekt 3 tõhustatud ja erituge 

vajavaid lapsi integreerivatele  
huvihariduse ja huvitegevuse 

organisatsioonile (sport – sulgpalliklubi 
Triiton, kunst – Tartu Lastekunstikool, 

LTT – Tartu loodusmaja)

Maksumus
36 000 eurot

Tegevus 2020

Erivajadustega noorte kaasamise
koolitusprogrammi (pilootprojekti II osa) 

läbiviimine (Tartu loodusmaja)

Maksumus
5 000 eurot

Kuhu liigume kaasava noorsootöö korraldamisel?
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Jätkata huvihariduse ja huvitegevuse kvaliteedi arendamist (juhendajate 
koolitamine, huvihariduse ja huvitegevuse toetussüsteemi korrastamine)

Edendada formaalhariduse ja mitteformaalse õppe lõimimisega seotud 
koostööd 

Koondada ülevaade koolide huvitegevusest Tartu haridusteenuste 
haldamise süsteemi ARNO

Viia läbi regulaarseid küsitlusi/uuringuid

Koostöös Tartu Noorsootöö Keskusega edendada Tartu noorsootööd

Tänan tähelepanu eest!


