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Mis vahe on huviharidusel ja huvitegevusel?

Huvitegevuse eesmärk on pakkuda võimalusi erinevate teemade 
ja valdkondadega tutvumiseks või nende harrastamiseks.

Huvihariduse eesmärk on osalejate kavakindel arendamine. 
Õppekava läbinu omandab kindlad teadmised ja oskused ning 
saavutab oma valdkonnas/erialal uue taseme.

Mõlemad võimalused on väga olulised, et lapsed ja noored saaks 
ennast erinevates valdkondades proovile panna ning oma 
võimeid avastada. 



Millised on kehtiva süsteemi eesmärgid ning kas oleme need saavutanud?
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Huvihariduse ja -tegevuse toetamine täna

Senise toetussüsteemi peamised eesmärgid: 
● tagada valdkonna mitmekesisus,
● suurendada huvihariduses ja -tegevuses aktiivselt osalevate 

laste ja noorte arvu.

Valdkonda reguleerib 3 õigusakti:

● Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse 
andmise kord,

● Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse 
andmise kord,

● Erahuvikoolidele toetuse andmise kord.



Eesmärk suurendada huvihariduses ja -tegevuses aktiivselt 
osalevate laste ja noorte arvu on täidetud



Huvihariduse ja -tegevuse ühingute arv



Huvihariduse ja -tegevuse hetkeolukord

KITSASKOHAD:

- sisult ühetaoline avalik teenus, aga toetamise põhimõtted ning ka nõuded 

taotlejatele on erinevad,

- toetussummade arvutamise põhimõtted on valdkonniti erinevad,

- pearaha määrad on valdkonniti erinevad: 50 kuni 250 eurot osaleja kohta,

- vanuserühmad, keda toetatakse on valdkonniti erinevad: 7-19, 7-26, 60+,

- teenuse pakkujate tase on kohati ebaühtlane.



Miks meil on vaja uut toetussüsteemi?
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Uuendatud huvihariduse 
ja -tegevuse 
toetussüsteemi 
eesmärgid

mitmekesine valik

aktiivsed ja terved tartlased

tugevad ja arenevad valdkonna 
organisatsioonid



Milleks meile uus süsteem?

● Soovime, et huvihariduse ja 
-tegevuse partnerid oleks tugevad 
ja arenevad organisatsioonid

● Soovime, et sisult sarnane teenus 
oleks ka lapsevanema ja toetuse 
saaja vaates vormiliselt ning 
toetussummade poolest ühtlasem

● Soovime toetuse andmisel 
käsitleda valdkondi võrdselt, 
suunates nende sisulist arengut 
ühtsetel alustel.

Foto: Ahto Sooaru



Uue süsteemi esialgne struktuur

TEGEVUSTOETUS SAAVUTUSTOETUS ARENGUTOETUS INVESTEERINGU-
TOETUS

- toetus 7-22-aastase 
tartlasest  liikme eest,
- toetussumma suurus 
harrastaja kohta sõltub 

juhendajate 
kvalifikatsioonist, 
saavutustest jne

- toetus 65+ tartlasest 
liikme eest

preemia 
aasta jooksul 
saavutatud 

tulemuste eest

arenguhüppe-
toetus organisatsiooni 

sisuliseks 
arendamiseks 

(nt juhendajate 
koolitamine, kutse 
omandamine jne)

toetus organisatsiooni 
füüsilise keskkonna 

arendamiseks
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TEGEVUSTOETUS 7-22-aastastele

TOETUSE
SUURUS

TINGIMUSED

1. Tingimus
Tegevuse kestus

2. Tingimus
Tegevuse sisu

3. Tingimus
Juhendajate kvalifikatsioon

4. Tingimus
Valdkondlik meisterlikkus ja arendustegevus

Rahvakultuur ning noorte 
huviharidus ja huvitegevus Sport Rahvakultuur ning noorte 

huviharidus ja huvitegevus Sport

110 €
ehk baasmäär 

ja selle 
saamise 
eeldused

Kõikide huviringide 
tegevus toimub 9 kuul 
aastas vähemalt 90 
min nädalas või 360 
min kuus

Ühingul on üheaastane tegevuskava, mis 
sisaldab järgmist infot:
1) tegevuse/õppe vormid, kestus ja maht;
2) tegevuse/õppe aastased eesmärgid ja 
tulemused;
3) tegevuse/õppe aastane sisu JA
4) tegevuse/õppe eesmärkide 
saavutamise hindamise mõõdikud

Juhendatava valdkonna igas 
huviringis/õpperühmas on 
vähemalt üks juhendaja 
kvalifitseeritud, st tal on:
1) erialane kutse kutseseaduse 
tähenduses;
2) erialane kõrg- või 
kutseharidus VÕI
3) läbitud erialased koolitused 
vähemalt 156 tundi ehk 6 EAP

Kõik treenerid peavad omama 
treeneri kutsekvalifikatsiooni 
ning iga treeningrühma 
põhijuhendaja peab olema 
vähemalt 4. astme treener.

20 € lisaks Kõikide huviringide 
tegevus toimub 9 kuul 
aastas rohkem kui 90 
min nädalas või 360 
min kuus

Ühingul on vähemalt 2-aastane 
tegevuskava, mis sisaldab järgmist infot:
1) tegevuse/õppe vormid, kestus ja maht;
2) tegevuse/õppe eesmärgid ja tulemused 
aastate kaupa;
3) tegevuse/õppe sisu aastate kaupa JA
4) tegevuse/õppe eesmärkide 
saavutamise hindamise mõõdikud

Juhendatavas valdkonnas on 
kõik juhendajad kvalifitseeritud

Kõik treenerid on vähemalt 4. 
astme treenerid ja vähemalt 
üks treener on 5. astme 
treener

Ühing on aktiivne oma 
valdkonna:
1) üritustel osaleja kohalikul ja 
riiklikul tasemel VÕI
2) ürituste korraldaja kohalikul 
tasemel

1) Ühingul on saavutused 
alaiidu pingereas noorte 
arvestuses teises kolmandikus

40 € lisaks Ühingul on vähemalt 3-aastane 
tegevuskava või õppekava. Õppekava 
peab olema registreeritud EHIS-es

Ühingu
1) kõik juhendajad osalevad 
vähemalt korra aastas 
valdkondlikul kursusel, õpitoas 
või viivad neid läbi või 
uuendavad kutset JA
2) vähemalt üks juhendaja saab 
ühingult töötasu

Kõik treenerid on vähemalt 4. 
astme treenerid ja vähemalt 
üks treener on 6. või kõrgema 
astme treener, kes saab antud 
klubi kaudu riiklikku treeneri 
töötasu

Ühing on:
1) aktiivne osaleja oma 
valdkonna üritustel, festivalidel 
või konkurssidel kohalikul, 
riiklikul ja rahvusvahelisel 
tasemel
VÕI
2) ürituste korraldaja vähemalt 
kohalikul tasemel
JA
3) riiklikel konkurssidel või 
võistlustel saavutanud 
silmapaistvaid tulemusi

1) Ühingul on saavutused 
alaliidu pingereas noorte 
arvestuses esimeses 
kolmandikus



Näide: kuidas tegevustoetus arvutatakse?

5

pearaha baasmäär 110 €

täiendava toetusmäära kriteeriumid maksimaalne täiendav toetusmäär

tegevuse kestus 20 €

tegevuse sisu 40 €

juhendajate kvalifikatsioon 40 €

valdkondlik meisterlikkus ja arendustegevus 40 €

maksimaalne täiendav toetusmäär kokku 140 €

maksimaalne toetussumma kokku 110 € + 140 € = 250 €



Mis on saavutustoetus?

● Saavutustoetuse astme määrab komisjon hooaja (september kuni 

august) jooksul toimunud tegevust ja saavutusi kogumina hinnates

● Pole seotud pearaha toetuse saamisega ehk taotleda võivad ka 

täiskasvanute kollektiivid/ühingud, kes on aasta jooksul oma 

valdkonnas midagi saavutanud 

● Spordi valdkonnas jätkub senine preemiasüsteem



Mis on arengutoetus?

● Arengutoetuse eesmärgiks on toetada organisatsiooni arengut, tõsta 

organisatsiooni võimekust või võimaldada pakkuda uusi või olulisel määral paremal 

tasemel huvihariduse ja -tegevuse teenuseid. 

● Arengutoetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja 

kohta.

● Arengutoetust võib kasutada töötajate koolitamiseks, õppe- või arendusreisideks, 

arengudokumentide väljatöötamiseks ekspertteenuse tellimiseks või inventari 

soetamisega kaasnevate arendus- ja koolitustegevuste rahastamiseks. 
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Mis on investeeringutoetus?

● Investeeringutoetus on toetus ühingu tegutsemiskoha ehitus- või 

rekonstrueerimistööde tegemiseks või huvihariduse teenuse pakkumiseks 

vajaliku inventari või seadme soetamiseks või paigaldamiseks. 

● Investeeringutoetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot 

ühe taotleja kohta.



Kuidas edasi?
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Edasine tööplaan

TOETUSSÜSTEEMI 

ARENDAMINE 

KOOSTÖÖS 

VALDKONNAGA

aprill-august

TOETUSSÜSTEEMI 
MÄÄRUSE 

KOOSTAMINE JA 
KINNITAMINE

mai-oktoober

UUE
 TOETUSSÜSTEEMI 

TUTVUSTAMINE

oktoober 2021-märts 
2022

TAOTLUSTE 
MENETLEMINE JA 

202272023 HOOAJA 
TOETUSTE 

ARVUTAMINE

mai-november 2022
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Tänan tähelepanu eest!


