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Liidu tegevused keskenduvadki aastatel 2019-2021 kahele peateemale:
1. võrgustiku võimendamine ja valdkondliku tegevuse kvaliteedi suurendamine

• võrgustiku, noorte ja teiste valdkondlike katusorganisatsioonide erinevaid 
kohtumised, mh koolitused, seminarid, töötoad ja kogemusvahetused

• Liidu tegevuste ning suundade planeerimine koos liikmete ja võrgustikuga.
• võrgustiku valdkondike ja piirkondlike kohtumised eesmärgiks, et tulevikus 

korraldavad sarnaseid kohtumisi ise valdkondlikud ja/või piirkondlikud esindajad. 
• LTT valdkonna juhendajate, korraldajate ja huviringide käivitajate kompetentside, 

juhendajate koolituskompetentside ja koolitusvajaduse kaardistamine.
• koolituste vahendamise ning tellimise käivitaminee ning koolituste läbiviimise 

korraldamine.
• LTT-valdkonna parimate tunnustamine.
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2. teadlikkuse tõstmine LTT huvihariduses- ja tegevuses ning LTT valdkonna 
huvitegevuse kättesaadavuse laienemise toetamine

• Teavitustegevused - üldisemalt valdkonna populariseerimine kui ka LTT huviringide reklaam:
• digitaalne nähtavus
• avalikel üritustel osalemine

• kohtumised piirkondlike kohalike omavalitsustega, et parandada piirkondades LTT-
valdkonna huvitegevuse kättesaadavust.

• valdkondlike strateegiliste eesmärkide seadmine, strateegiliste partneritega koostöö ja 
kokkulepete korraldamine, valdkonna esindamine poliitikakujundamisel ja LTT huvitegevuse 
valdkonna esindamine nii Eestis kui rahvusvaheliselt.
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• Eesti Kunstikoolide Liit
• Eesti Muusikakoolide Liit
• Eesti Olümpiakomitee
• Eesti Tantsuhuvihariduse Liit,
• Eesti Teadushuvihariduse Liit
• Huvikoolide Liit
• Eesti Koolispordi Liit
• Eesti Erahuvialakoolide Liit

Huvihariduse esinduskogu



• Meie soov on, et huvihariduses töötava kvalifitseeritud õpetaja 
miinimumtöötasu oleks võrdne üldhariduskooli õpetaja miinimumpalgaga.

• Soovime osaleda süsteemi väljatöötamisel, mis garanteeriks huvihariduse 
õpetajate võrdse kohtlemise sõltumata tegevusvaldkonnast, kooli 
omandivormist ja haldusüksusest.

• Eesti Hariduse Infosu ̈steemi andmetel osaleb 2018/2019 õppeaastal Eestis tegutsevas 
750 huvikoolis 139 000 last ning noort, keda juhendab kokku 3500 pedagoogi. 
Huvialavaldkonna katusorganisatsioonide poolt läbi viidud analu ̈u ̈side, ku ̈sitluste ja 
statistilise andmete põhjal on huvikooli õpetaja keskmine töötasu 850 eurot (bruto) 
kuus. Üldhariduskoolis töötava õpetaja eeldatav töötasu 2020. aastal ulatub aga 1350 
euroni (bruto) kuus.

• Huvihariduse õpetaja miinimumtöötasu võrdsustamiseks üldhariduskooli 
õpetajaga 2020. aastaks on erialaliitude hinnangul vajalik riigipoolne täiendav 
rahastus summas 29,4 miljonit eurot (koos maksudega) aastas.
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Tegevus/aeg Eelarve 2019 1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19

1
Koolitused - kompetentside ja  koolitusvajaduse analüüs, 
Koolituste korraldus/vahendamine, vajadusel materjalid

11 050 x x x x x x x

2
Digitaalne nähtavus, videod: Väikeste sammudega 
teadlaseks! - eeltööd ja kampaania

6 000 x x

3 Huviring.ee, haldus, sisutäiendused, ürituse korraldused 6 500 x x

4 KOV ja minikohtumise korraldamine 3 690 x x

5 Üldkoosolek/Kevadkool 4 900 . x

6 Sügiskool 4 900 . . x

7 LTT tunnustamine 3 600 . . . x

8 Avalikel üritustel osalemine 10 700 x x x x x x

9 Toetused 10 000

10 Tegevuskulud, üldkulud, palgafondid 38 160

Kokku: 99 550

LTT suvekool (2018 jääk) 4 008 . . x


