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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 oli selleks 2017. aastal

6 miljonit eurot ja alates 2018. aastast 15 miljonit eurot

aastas.
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https://www.riigiteataja.ee/akt/103052017002


Riikliku lisatoetuse kolm osa

Kättesaadavuse ja 

mitmekesisuse tõstmine
Kvaliteedi arendamine Tugi ja seire

Vald ja linn
Huvialavaldkonna 

esindusühing
ENTK

Tegevuste kava
Taotlus

Noortele suunatud tegevuste

kättesaadavus ja 

mitmekesisus

Noorte mitmekülgseks 

arenguks paremate 

võimaluste loomine 

Tugi toetussüsteemi

rakendamisel, tulemuste 

saavutamise seire

95% toetusfondist
5% toetusfondist
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Kitsaskohad

Kõige enam olid kitsaskohad seotud sellega, et:

• Omavalitsuses puudub võimalus tegeleda konkreetse 

huvialaga (31%) 

• Huvihariduses ja huvitegevuses olemasolevate võimaluste

puudulik rahastus (14%)

• Kitsaskohad, mis seonduvad konkreetsele sihtgrupile 

suunatud tegevuste vähesusega (10%)

• Kokku sai määratleda 16 erinevat kategooriat kitsaskohti
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Takistused huvihariduses ja huvitegevuses 

Keelebarjäär/rahvus
1%

Majanduslik olukord 
(sh erivajadusest 

tingitud)
35%

Piirkonnas vähe 
võimalusi

22%
Ei osata kaasata riskis ja HEV noori

3%

Poisid/tüdrukud 
12%

Takistuseks on vanus
27%
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Transpordi, vahendite ja töötasude mahtude 

suhe esitatud kavades
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Vahendid
32%

Töötasud
34%

Muud 
lahendused

17%

Transport
17%



Tegevused kättesaadavuse tagamiseks:  

transport 

14



Tegevused mitmekesisuse tagamiseks

Kultuur
29%

Loodus-ja 
täppisteadused ning 

tehnoloogia
12%

Sport
24%

Valdkondade ülesed 
tegevused 35%
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Loodus-ja täppisteadused ja tehnika 

alamvaldkonnad

Tehnika
66%

Loodus
17%

Täppisteadused
2%

Täpsustatud vaid 
LTT valdkond

Seotud mitme 
alamvaldkonnaga

7%
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Uute ja täiendatud võimaluste suhe kavades

Uued võimalused
kavades

78%

Täiendatud 
võimalused 

kavades
22%
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Kokkuvõtteks

• Informatsiooni olemasolu/kättesaadavus on osa  

mitmekesisusest  - teadmine loodud võimalusest

• Riigipoolne toetus on täiendav toetus muutuse loomiseks

• Rääkige kaasa ja otsige lahendusi kohapealt ja lähedalt 

• Uue kava koostamise/täiendamise periood on alanud

• Uue kava loomisel arvestage uut olukorda (senised 

tulemused, uus omavalitsus) 

• Kitsaskoht = probleem/mure/vajadus muutuseks
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Iga noor on väärtus.

Tulevik tehakse täna.

Eesti Noorsootöö Keskus:                            

Tõnismägi 11                                                 

15192 Tallinn

Telefon: 7350 399

E-post: entk@entk.ee

Tänan senise koostöö eest!


