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Sissejuhatus 

 
Kohtla-Järve huvihariduse ja huvitegevuse kava keskendub eesmärkidele, meetmetele ning 
tegevustele, mis aitavad saavutada positiivset muutust olulisemate väljakutsete osas, 
arendada piirkonnas huviharidust ja huvitegevust ning soodustada avaramate võimaluste 
loomist noorte eneseteostuseks ja arenguks.  

I Huvihariduse ja huvitegevuse kava taust ja vajalikkuse põhjendus 

 
Huvihariduse ja huvitegevuse kava on koostatud eesmärgiga, et luua võimalused noorte arvu 
suurendamiseks huvitegevuses ja huvihariduses ning huvihariduse ja huvitegevuse 
kättesaadavuse tagamiseks üldkultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia 
valdkondades. Tegevuskava koostamisel lähtuti põhimõttest tagada munitsipaal- ja 
eraõiguslike huvihariduse ning huvitegevuse pakkujate võrdne kohtlemine. 
 
Huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamisel lähtuti Kohtla-Järve linna arengukavas  
2016-2034 sätestatud noorsootöö ja hariduse valdkondade eesmärkidest. 
 
Huvihariduse ja huvitegevuse kava väljatöötamisel selgitati välja tugevad küljed ja 
kitsaskohad huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnas ning määrati tegevussuunad 
kitsaskohtade lahendamiseks. 

Kohtla-Järve huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna tugevad küljed: 

1) noorte arv on piisav huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks linna territooriumil; 
2) linnas on loodud tingimused huvihariduseks ja huvitegevuseks (on olemas rajatised; 

spordibaasid, inventar ja õppevahendid); 
3) huvitegevuse pakkumisel lähtutakse noorte vajadustest;  
4) kvalifitseeritud kaadri olemasolu; 
5) linna huvihariduse ja huvitegevuse ürituste kava on sisukas ja mitmekesine (kontserdid, 

seminarid, näitused, festivalid, projektid ja muud üritused). 

Kohtla-Järve huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna kitsaskohad: 

1) osalusvõimaluste vähesus huvitegevuses ja huvihariduses ja ebaühtlus erinevates 

linnaosades;  

2) huvikoolide õppekeskkond ja õppevahendid on vananenud, mis takistab uute 
õpperühmade avamist; 

3) vähene hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) noorte osalus huvihariduses ja 
huvitegevuses; 

4) paljulapselistest ja toimetulekuraskustega peredest noorte osaluse takistuseks on 
huvihariduses ja huvitegevuses pakutavate tegevuste ja teenuste maksumus 
(sealhulgas õppemaks, transport ja muu); 

5) noorte vähene omaalgatus meelepäraste tegevuste väljapakkumisel ja 
realiseerimisel; 

6) linna noorte sporditegevuse nõudlus on suur, kuid noortele pakutavad võimalused ei 
vasta vajadusele; 

7) suurem osa noortest jääb suvisel ajal mittekaasatuks huvitegevuse pakkujate 

puudumise tõttu.  
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1. Huviharidus ja huvitegevus Kohtla-Järve linnas 

 
Kohtla-Järve linn asub Ida-Virumaal ja koosneb 5 linnaosast (Sompa, Järve, Kukruse, 
Ahtme, Oru). Linna üldpindala on 39,3 km². Kohtla-Järve linn piirneb 4 omavalitsustega.  
Statistikaameti andmete järgi elas Kohtla-Järve linnas 1. jaanuari 2018. aasta seisuga         
34 394 inimest, neist 6 353 noort vanuses 7-26 eluaastat, mis moodustab 18,3% elanike 
üldarvust. Suuremates linnaosades noorte arv on proportsionaalses vastavuses: 2 880 noort 
Järve linnaosas ja 2 979 noort Ahtme linnaosas. Kukruse, Oru ja Sompa linnaosades elab 
436 noort. 7-19 aastaste noorte arv on 4 318. 
 
Noorte huviharidus ja huvitegevus on Kohtla-Järvel pikaajalise traditsiooniga. Linnas 
tegutseb kolm munitsipaalhuvikooli ja kolm erahuvikooli, mis pakuvad noortele huviharidust.  
Huvitegevust pakutakse Kohtla-Järve üldhariduskoolides, Kohtla-Järve Noortekeskuses, 
kultuuriasutustes, spordiklubides, mittetulundusühingutes, pühapäevakoolides ja muud 
sellised. Huvitegevuse kaudu saavutavad noored enam tunnustust, eduelamusi. Eriti 
positiivne ja oluline on  huvitegevuse mõju üldhariduskoolis tõrjutud, madala õpiedukusega 
või õpiraskustes olevate noorte jaoks. Huvitegevusel on seetõttu ka kuritegevust ennetav 
funktsioon. 
 
Kohtla-Järve linnas on 11 üldhariduskooli ja 2 kõrgkooli. Noorte hulka kuuluvad nii koolides 
õppivad 7-19 aastased noored kui ka kutseõppeasutuste õppurid ja töötavad noored. On 
noori, kes ei õpi ega tööta. 
 
Huvitegevuse ja huvihariduse täiendavast toetusest oli 2017. ja 2018. aastatel eraldatud 
Kohtla-Järve linnale 487 119 eurot. 

Üldhariduskoolide huviringides osales seisuga 1. oktoober 2018. a 850 õpilast, 
noortekeskuse huviringides osales pidevalt 402 noort, spordiklubides käis 2210 ning 
kultuuriasutuste ringides 532 noort. 

2017. ja 2018. aastate jooksul on liitunud huvitegevuse või  –haridusega  täiendavate 

toetuste tõttu  1. oktoobriks  2018.a: 

1)  50 noort huvikoolides; 

2)  200 noort spordiklubides; 

3)  285 noort üldhariduskoolides; 

4)  37 noort noortekeskuses; 

5)  38 noort lasteaedades; 

6)  269 noort mittetulundusühingutes ja muudes asutustes.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.1 Huviharidus ja huvitegevus  huvikoolides  

 
Huvikoolid tegutsevad riikliku õppekava alusel, mis on vastavalt huvikooli seadusele ja 
haridusstandardi nõuetele registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Huvikoolide tugevaks 
küljeks on traditsioonid, huviringide mitmekesisus, valikuvõimalus ja jõukohane õppetasu 
ning kvalifitseeritud õpetajad. Huvikoolid pakuvad õpilastele võimalusi loometegevuseks, 
erinevate huvialaste teadmiste, oskuste, vilumuste omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks 
arendamiseks.  
 
Aastal 2018 on vastavalt huvikooli seaduse ja huviharidusstandardi nõuetele registreeritud 
Eesti Hariduse Infosüsteemis 79 õppekava. Õppekavade rakendamisel pakutakse noortele 
muusika-, kunsti-, tantsu-, tehnika ja üldkultuuri õppesuundasi.  
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Aastate vältel on huvikoolide õpilaste arv püsinud stabiilsena. Huvikoolides õpib ligi üks 
kolmandik üldhariduskoolide õpilastest. 2018/2019 õppeaastal õpib huvikoolides 1 125 
õpilast. Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja erinevates õpperingides õpib 519 õpilast ning 
pärast tunde üldhariduskoolis külastab loomemaja mängude tuba ligi 500 last aastas.   
                                                                 
Huvikoolide noored võtavad aktiivselt osa linna kultuurielust, korraldavad linnaelanikele 
ühiskontserte ja näitusi. Oma üritustesse kaasavad huvikoolid teisi koole ja kultuuriasutusi. 
Toimuvad traditsioonilised koostööüritused Kohtla-Järve linna allasutustega: koolidega, 
koolieelsete lasteasutustega, Kohtla-Järve Keskraamatukoguga, Kohtla-Järve 
Põlevkivimuuseumiga ja teised. Toimub koostöö maakonna ja vabariigi muusika- ja 
kultuuriasutustega. 
 
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse põhiselt on rakendatud huvikoolides 4 uut õppekava: 
akadeemiline vokaal, oreli põhiõpe Ahtme Kunstide Koolis, oreli ja süntesaatori põhiõpe 
Kohtla-Järve Kunstide Koolis. Alates 2018. aastast tegutseb 4 uut huviringi: mänguring 
„Targad häälikud“ Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas, „Arvutimuusika stuudio“, 
keraamikaring ja „Laste muusikateater“  Ahtme Kunstide koolis. Toetatakse vähekindlustatud 
laste osalemist huviringides, väljasõiduseminaridel ja praktikumidel, võistlustel ja 
konkurssidel (Rahvusvaheline konkurss „Noor  laulusolist“ Narvas, rahvusvaheline konkurss-
festivalil “Sõprus 2018“ Tallinnas ja muud). Õppuritele võimaldatakse väline suvepraktika, 
mille käigus toimub maalimine looduskaunites kohtades,  õppeaastal õpitu realiseerimine 
väliskeskkonnas. Olid loodud uued otsekontaktid Iževski linnaga (Venemaa), noortele 
hüvitati osalemis- ja transpordikulud. Uute õppekavade käivitamiseks ning ringide 
toimumiseks oli soetatud vajalik inventar ja varustus.  
                                                                                                                                                     
Linna poolt ning huvitegevuse ja huvihariduse toetusest toetatud tegevused  soodustavad 
head õppekvaliteeti ja uute õpilaste kaasamist. Tänu laiendatud huvitegevuse võimaluste 
valikule, suurenes huvikoolide õpilaste arv 2017/2018 õppeaastal 5% võrra võrreldes 
eelmise õppeaastaga.    
 

1.2 Huvitegevus üldhariduskoolides  

 

Huvitegevus koolides teostatakse läbi huviringide, mille eesmärgiks on õpilaste eneseareng, 
loovuse arendamine ning aineõppe toetamine.  
 
Aastal 2018 - 2019 tegutseb 69 huviringi 7 linna munitsipaalkoolis.  Kokku käib huviringides  
850 õpilast  
 
Huvitegevus koolides toimub ka läbi mitteformaalse õppe rakendamise ja arendamise: 
korraldatakse noorte töötubasid, ajaloolisi teatrietendusi, külastuskäike, noortekonverentse ja 
muud seesugust. 
 
Toimub tihe koostöö koolide huvijuhtide vahel. Koostöös Kohtla-Järve Koolinoorte 
Loomemajaga korraldatakse metoodilisi nõupidamisi, seminare, meisterklasse, arutatakse ja 
viiakse läbi linnaüritusi.  
 
Huvihariduse ja huvitegevuse toetusel saavad koolid mitmekesistada klassivälist tööd ning 
pakkuda noortele rohkem võimalusi tegeleda huvi- ja meelepärase harrastustega. Aastatel 
2017 ja 2018 said huvitegevuse toetust 19 uut huviringi. Uutes ringides osaleb kokku ligi 285 
noort. Hakkasid tööle huviringid koolides, kus enne huviringe üldse ei olnud. Huviringid 
avatakse koolides lähtudes noorte huvidest ja soovidest, koolid on mobiilsed noortele 
meelepäraste tegevuste pakkumisel. Huvitegevuse innovaatilisteks ringideks koolides  said 
ökoturism, drooning ja meigikoolitus Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis, kardisport Kohtla-
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Järve Järve Vene Gümnaasiumis, hakkasid tööle erinevad muusika-, teatri-, laulu- ja 
tantsuõpetusele suunatud stuudiod. Areneb robootikaõpetus nii koolides kui lasteaedades. 
 

1.3  Huvitegevus Kohtla-Järve Noortekeskuses  

 
Kohtla-Järve Noortekeskuse (edaspidi noortekeskus) eesmärgiks on korraldada huvitegevust 

ja luua sellega Kohtla-Järve linna noortele võimalusi sisustada vaba aega ja ennast 

arendada, samuti tagada noore isiksusele mitmekülgse arengu võimalused.  

Huvitegevus noortekeskuses teostatakse läbi huviringide tegevuse. Tõrjutuse riskis olevate 
noorte toetamise programmi raames toimusid noortekeskuses 2017. ja 2018. aastal 
järgmised huviringid: robootika huviring, huviring „Spordihoov“, „Noorte hääl“ (noorte 
uudised), seikluskasvatuse huviring, huviring „Noorte õhtud“ (noorte ideed ja omaalgatus). 
  
Huvitegevuse ja huvihariduse toetusest olid rahastatud 2018. aastal 3 uut huviringi: 
kokanduse huviring, nukuteatri huviring ja vestlushuviring. Uutes huviringides käib 34 noort.  
  
Toimub pidev koostöö linna koolidega, huvikoolidega, Ahtme klubiga ja Kohtla-Järve 
Kultuurikeskusega. Noored aitavad ülelinnaliste ürituste läbiviimisel (Vastlapäev, Järve ja 
Ahtme Päev ja teised). Suvel toimub aktiivne koostöö koolilaagritega: lastele õpetatakse 
õuemänge ja korraldatakse ühisüritusi. Toetatakse üldharidus- ja huvikoolide üritusi. 

 

1.4 Huvitegevus spordiklubides 

 
Kohtla-Järve linnas tegutseb 59 spordiklubi. Noortele pakutakse tegevust järgmistel 
spordialadel: jalgpall, jäähoki, maadlus, kergejõustik, korvpall, ujumine, poks, judo, male, 
võimlemine, kabe, karate, kick-boxing, tantsusport, tõstmine ja taekwon-do.  
 
Aastatel 2017 ja 2018 eraldati toetust huvihariduse ja huvitegevuse vahenditest kuuele 
Kohtla-Järve linnas registreeritud spordiklubile. Toetati uute rühmade avamist: iluuisutamine, 
jalgpall, kergejõustik, jäähoki, paintball, oli soetatud vajalik varustus ning inventar. 
Erivajadustega noortele ja vähekindlustatud peredest lastele oli tagatud võimalus 
sporditegevusega tegelemiseks, vajadusel hüvitati osalustasu  
  

1.5 Huvitegevus kultuuriasutustes 

 

Mitmekesiseid võimalusi vaba aja veetmiseks ning harrastus- ja seltsitegevuse arendamist 
võimaldavad Kohtla-Järve linnas neli kultuuriasutust: Kohtla-Järve Kultuurikeskus, Ahtme 
Klubi, Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum ja Kohtla-Järve Keskraamatukogu.  Sündmuste ja 
ürituste korraldamisel aitab kaasa Kohtla-Järve Linnaorkester. 
 
Ahtme klubis töötab 8  erinevat huviringi, kus nii noored kui ka täiskasvanud saavad tegeleda 
tantsu, muusika  ja käsitööga. Kaheksas huviringis osaleb kokku 187 noort.  
 
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses töötavad erinevad eesti- ja venekeelsed huviringid, mis on 
suunatud erineva vanusega inimestele. 2018. aastal  töötas 25 erinevat huviringi, kus osales 
345 noort. Noortel on võimalus tegeleda erinevate huvialadega: tantsu, rahvatantsu, 
muusika, kujutava kunsti, tarbekunsti, käsitöö, puumaaliga. Lisaks töötavad teatriring, 
eelkooliealiste laste huviring, slaavi traditsioonide ring, käsitöö meisterklass noortele, noorte 
külalistetuba.   
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Noored võtavad aktiivselt osa kultuurisündmustest, sealhulgas tantsufestivalidest, joonistuste 
võistlustest, noortele suunatud projektidest. Linnas toimub iga-aastane rahvusvaheline laste- 
ja noorte akadeemilise vokaali konkurss „Viru ooper“.  
 

1.6 Huvitegevus teistes linna asutustes, äriühingutes  ja mittetulundusühingutes.  

Huvitegevust pakuvad 7-aastastele lastele  linna lasteaiad. Kahes linna lasteaias avati    
2018. a huviringid, kus lastele õpetatakse robootika ja 3D modelleerimise aluseid. 
Huviringide tegevuseks oli eraldatud 14 684 eurot.  

OÜ Õppekeskus Intellekt, mis hõlmab nii erakooli kui ka huvikeskuse, tagab 172 noorele  

loodus-, tehnoloogia- ja täppisteaduste (edaspidi LTT) alast huvitegevust. Tegevuse 
käigus toimuvad õppeekskursioonid, klassivälised tunnid, korraldatakse erinevaid 
haridusprogramme ja kohtumisi spetsialistidega. Õppeaasta lõpus viidi läbi huvivaldkonna 
kokkuvõttev üritus koos Keskkonnaameti ja RMK-ga  "Loodustehnoloogia ja 
teadusvaldkonna mängud". Kuna kogu  erakooli õpilaste koosseis on tegevusse kaasatud, 
on seega tagatud noortele huvitegevuses osalemisvõimalus.  

Huvitegevust tagavad linna territooriumil ka mitmed mittetulundusühingud. Noortele 
pakutakse foto- ja video toimetamise õppimist, Järve linnaosas on avatud Noorte Tuba, kus 
noortele pakutakse vaba aja veetmise võimalusi ja harrastustega tegelemist. Noortele 
pakutakse huvitegevust ka pühapäevakooli baasil mitmel valdkonnal, sealhulgas käsitöö, 
kunst ja kultuur.  
 
Kohtla-Järve linna noortele pakutakse huvihariduse ja huvitegevuse toetusel mitmekesiseid 
võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks.   
 

II  Huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohtade lahendamine  

 

Perioodiks 2019 – 2020 on kavandatud tegevused kitsaskohtade lahendamiseks tuginedes 

2017. ja 2018. aastate huvihariduse ja huvitegevuse näitajatele. Protsess sai alguse juba 

aastatel 2017- 2018.  

1. Võimalused ning osalus huvitegevuses ja huvihariduses, eriti loodus-, tehnika ja 

täppisteaduste valdkonnas erinevates linnaosades on vähesed ja ebaühtlased.   

LTT huviringe ja tegevusi toetatakse  riigipoolsete investeeringute ning projektitegevuse 

kaudu. Hetkel on ca 12% Kohtla-Järve üldhariduskoolide huviringidest ning ca 5% 

huvikoolide õppekavadest ja rühmadest seotud LTT valdkonnaga. Oluline on ringide ja 

õppekavade spektri laiendamine ning osalejate arvu kasv. Linnas asuva Tallinna 

Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži erialade üliõpilaste näol on olemas potentsiaal uute 

õppekavade avamiseks huvikoolides ja ringide käivitamiseks üldhariduskoolides ning 

mittetulundusühingutes.  

Kiiresti muutuv õpikäsitus ning IT tehnoloogiate areng nõuab uusi lahendusi ja kaasaegset 

õppekeskkonda pakutavate võimaluste mitmekesistamiseks.  

Kitsaskoha lahendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks on tähtis alustada teaduse 

populariseerimist nooremas eas. 
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Üldhariduskoolide pideva ja plaanipärase huvitegevuse tagamiseks tuleb välja töötada 
huviringide võrgustik. Üheks võimaluseks on ühe kooli huviringis konkreetse huviala 
pakkumine kõikide teiste koolide õpilastele, mis soodustaks ringijuhi täiskoormust ning 
suurema arvu noori kaasamist.  
 

2. Huvikoolid vajavad uute õpperühmade avamiseks õppekeskkonna uuendamist ja 

õppevahendite väljavahetamist.  

Kohtla-Järve Linnavalitsuse finantseerimisel tehakse vajalike investeeringuid ja uuendatakse 

linna huvikoolide materiaalset baasi ning õppekeskkonda, kuid rahaliste vahendite nappuse 

tõttu huvikoolide pillipark ja inventar vajavad uuendamist, vajalikke õppevahendeid ei ole 

alati võimalik soetada. Huvikoolid vajavad ka infotehnoloogia baasi täiendamist ja 

uuendamist. Kaasaegne õpikäsitus nõuab noortele pakutavate huvialade mitmekesistamist, 

uute õpperühmade avamist ning innovaatiliste õppekavade ja arendusprogrammide 

käivitamist.  

Ülaltoodud takistuste kõrvaldamiseks on tegevuskavas ette nähtud sammud huvikoolide 

materiaalse baasi ja õppekeskkonna parandamiseks, mis võimaldab edaspidi rakendada 

uusi arendusprogramme ja õppekavasid koos digitehnoloogiate kasutamisega.  

Lahenduseks on ka noortele jätkuvalt õppepraktika võimaldamine, mis soodustab uute 

kogemuste omandamist väljaspool huvikooli, enesetäiendamist ning traditsioonilisest 

klassitegevusest erinev tegevus.  

3. HEV noorte osalus huvihariduses ja huvitegevuses on madal. Suuremal osal HEV noortest 

puuduvad võimalused noorsootööga tegelemiseks.  

Märgatav on ebaproportsionaalsus erinevate sihtrühmade noorte osaluses vaba aja 

arendavates tegevustes huvitegevuse ja huvihariduse valdkonnas. Kui üldhariduskoolides on 

HEV noored kaasatud tegevusse  klassiväliste ürituste, erinevate ühistegevuste kaudu  ning 

HEV noorte osakaal koolide huviringides moodustab ca 50-60%, siis HEV noorte osalus 

huvikoolide töös on märgatavalt madalam. Ka spordiklubide pakutavate spordialade spekter 

on erivajadustega noorte suhtes üsna piiratud.  

Kitsaskoha lahendamiseks on kavas ettenähtud HEV noortele pakutavate võimaluste valiku 

laiendamine, see tähendab HEV noortele suunatud treeningurühmade ja huviringide 

loomine, spordibaasi ja huvikoolide õppekeskkonna kohandamist, sealhulgas ka 

digilahenduste kaudu.  

4. Paljulapselistest ja toimetulekuraskustega peredes elavad noored ei saa alati tulenevalt 

erivajadusest kasutada tegevusi, mille maksumus on suhteliselt kallis (sealhulgas õppemaks, 

transport ja muud sellised.) 

Kohtla-Järve huvikoolides ja spordiklubides on osalustasu üks madalaim riigis. Vaatamata 

sellele, jääb vähekindlustatud peredest noorte osakaal huvitegevuses ja –hariduses  

madalaks.  

Kitsaskoha lahendamiseks on linna hallatavatel asutustel ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel 

võimalus saada toetus osalustasu katmiseks nendele noortele, kelle sotsiaalne olukord ei 

võimalda neil tegeleda huvitegevuse  või –haridusega tasulistes ringides või rühmades. 
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Jätkuvalt on linna hallatavatel asutustel ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel võimalus taotleda 

noortele sõidukulude hüvitamist.  

Tähtis on ka see, et huvihariduse ja huvitegevuse täiendavast toetusest toetatud tegevused 

on noortele kättesaadavad tasuta.  

5. Noorte omaalgatus on vähene, noortel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused 

ideede realiseerimiseks.  

Initsiatiivikate noorte arv, kes pidevalt käivad noortekeskuses ning kes pakkuvad välja ideed 

linna noorte heaolu parandamiseks ning kes on huvitatud noorte arvamuse esiletoomisel, on 

piiratud. 

Kitsaskoha lahendamiseks on noorte teadvustatuse tõstmine olemasolevate võimaluste 

osas. Noorte omaalgatuse kaudu on võimalk realiseerida just need tegevused, mis on 

noortele huvi- ja meelepärased. 

Noortekeskuse kaudu toetatakse noorte initsiatiivi projektide esitamisel sihtfondidesse 

(näiteks „Nopi Üles“). „Noorte õhtud“ huviringi tegevuse kaudu aidatakse noori realiseerida 

nende ideed linna ümbruse ja territooriumi kaunistamiseks ja parandamiseks.  

Samas on vaja toetada noorte initsiatiivi ka koolide, noorte organisatsioonide ja ühenduste 

kaudu. Seega tuleb teha koostööd üldhariduskoolide huvijuhtide, õpilasomavalitsuste, 

noorsootöötajate ja teiste spetsialistidega.  

Jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb jätkata noortekeskuses olemasolevate ringide toimumist 
(ringid, mis toimusid tõrjutuse riskis olevate noorte toetamise programmi raames).  
 
Väljakutseks jääb võrdsete võimaluste tagamine erinevates linnaosades elavatele noortele. 
Noortekeskuse inimressurss on üsna piiratud selleks, et hõlmata kõiki linna noori, seega 
tuleb arendada koostööd teiste linna- ja maakonna asutustega huvitegevuse 
mitmekesistamiseks.  
 
6. Linna noorte sporditegevuse võimalused ei vasta vajadusele ning vajavad täiendavat 

toetust.  

Spordivõimalusi pakutakse linna spordibaaside  ja mittetulundusühingute tegevuse kaudu. 

Linna registris kinnitatud klubides saab spordiga tegeleda 35% linna noortest. Võimaluste 

suurendamiseks tuleks pakkuda noorte laiema valiku spordialasid, samas aga suurendada 

treeningurühmade arvu nendes spordialades, mille nõudlus on suur.  

Kitsaskoha lahendamiseks on võimalik pakkuda linna noortele sportimisvõimalusi, mida 

Kohtla-Järvel ei pakuta, naaberlinnades ja  –valdades. On olnud läbirääkimisi Jõhvi vallaga, 

mille spordiasutustes käivad noored on avaldanud soovi tegeleda teatud spordialaga, kuid 

perekonna rahaline ressurss seda ei võimalda. 

Kitsaskoha saab lahendada ka linna spordibaasi ning spordiklubide baasi uuendamisega.  

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskavas on ettenähtud vahendid vajaliku inventari ja 

seadmete soetamiseks noorte sportimisvõimaluste laiendamiseks.   
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7. Suurem osa noortest jääb mittekaasatuks suvisel ajal huvitegevuse pakkujate puudumise 

tõttu.  

Noorte vaba aja sisustamiseks tuleb toetada linna territooriumil tegutsevaid spordiklubisid, 

mittetulundusühinguid ja muid eraõiguslike huvitegevuse pakkujaid, kes on valmis pakkuma 

noortele huvitegevust suvisel ajal (spordilaagrid- ja võistlused, väljasõidud, noorte ühine 

tegevus, initsiatiivrühmade tegevus ja muud seesugust).  

III  Huvihariduse ja huvitegevuse kava seire ja hindamine  

 
Käesolev huvihariduse ja huvitegevuse kava viiakse ellu linnavalitsuse koordineerimisel 
koostöös linna noorsootööasutuste (sealhulgas noortekeskused ja huvikoolid), 
noorteühingute, mittetulundusühingute, teiste valdkondlike organisatsioonidega ning 
mittetulundusühinguga Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit. 13 tegevussuunda rahastatakse riigi 
toetuste ja investeeringute ning kohalike omavalitsuste eelarveliste vahendite kaudu, 
siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide abi- ning koostööprogrammide kaudu. 
Linnavalitsus koondab tagasisidet (vähemalt üks kord aastas) huvihariduse ja huvitegevuse 
kava elluviimise ja seire kohta, kogub teavet uute vajaduste ja ideede kohta ning vajadusel 
teeb ettepanekuid kavasse muudatuste tegemiseks. Huvihariduse ja huvitegevuse kava 
tegevused toetavad Kohtla-Järve linna regionaalarengut ja arvestavad olulisel määral 
linnaosade erisusi. Prioriteediks on suurendada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust 
ja arendada valdkonna asutuste ja töötajate võimekust ning koostööd sidusvaldkondadega, 
eriti seal, kus noorte võimalused on väiksemad ja tõrjutuse risk suurem.  
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IV Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga 1.10.2018  

 

Noorte arv  Huvihariduses ja 
huvitegevuses 
osalevate noorte arv* 

Unikaalsete noorte 
arvu ei ole võimalik 
välja tuua võrdleva 

isikukoodi andmestiku 
puudumise tõttu 

Kohtla-Järve 
linn 

7.-12. 
aastased 

13.-
19.aastased  

20.-26. 
aastased  

KOKKU  

 2112 2206 2035 6353  Osalemise võimaluste 
arv 

253 

 

Huvihariduse ja huvitegevuse võimalused  

Huvihariduse ja 
huvitegevuse pakkujad 

Huvitegevus Huvi-
haridus 

Muud KOVi poolt loodud 
võimalused HT ja HH tegevustes 
osalemiseks 

KOV/ 
juriidi
-line  
isik 

Asutuse/ 
oganisatsiooni 
nimi 
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1 Noortekeskus 

KOV Kohtla-Järve 
Noortekeskus 

2 61 2 240       1 13   3 108 Vestlusklubi, 
kokandus, noorte 
omaalgatus 

2 Üldhariduskoolid 

KOV Kohtla-Järve 
Kesklinna PK 

  2 22 2 29     2 24   1 93 Keeletugi  

KOV Kohtla-Järve Järve 
Gümn. 

2 28 1 7   4 205   1 11   2 16 Matkaring, aineõpe - 
matemaatika 

KOV Kohtla-Järve Järve 
Vene Gümnaasium 

  2 22       1 18      
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KOV Kohtla-Järve 
Maleva PK 

  3 37 1 40 1 10   1 12   1 31 Keeletugi  

KOV Kohtla-Järve 
Tammiku PK 

5 28
2 

3 72 2 46 1 111   8 248     Aine- ja keeleõppe 
tugi, loomingulisuse 
arendamine, käsitöö, 
LTT huviringid, sport 
 

KOV Kohtla-Järve Slaavi 
PK 

1 20       3 27 2 42     LTT huviringid, art-
stuudio, vokaal-ja 
tantsustuudio 

KOV Kohtla-Järve 
Ahtme Gümn. 

3 56   2 102 1 45 1 26 3 57   7 214 Aine-ja keeleõppe 
tugi, käsitöö. 
Huviringid: ilustuudio, 
ökoturism, kooliraadio 

3 Huvikoolid  

KOV Kohtla-Järve 
Kunstide Kool 

            25 239 2 4 1.Süntesaator-
huviõpe (uus 
õppekava) 
2.Oreli põhiõpe (uus 
õpekava) 
Õpilaste praktika 
väljaspool kooli 

KOV Ahtme  Kunstide 
Kool 

            36 328 5 35 1.Akadeemiline 
vokaal põhiõpe (uus 
õppekava) 
2.Oreli põhiõpe. 
3.Ringid: 
- Laste muusikateater 
- Keraamika ring 

- Arvutimuusika 
stuudio 

KOV Kohtla-Järve 
Koolinoorte 
Loomemaja 

            19 507 1 12 Targad häälikud (uus 
ainekava)  

Äri-
ühing 

Õppekeskus 
Intellekt OÜ 

1 17
2 

    1 43       3 101 Keeletugi 
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Äri-
ühing 

Macte Keeltekool                  Mobiilne keeleõppe 
tugi 
osalejad – linna 
koolide õpilased   

MTÜ Ujumisklubi AKTIIV 
Ujumiskool 

  1 171              

4 Lasteaiad 

KOV Kohtla-Järve 
Lasteaed Tareke 

 

1 28                

KOV Kohtla-Järve 
Lasteaed Pääsuke 

1 10                

5 Kultuuriasutused  

KOV Kohtla-Järve 
Kultuurikeskus 

    4 52 12 174 3 51 6 68      

KOV Ahtme klubi      2 43 3 87   1 35      

6 Muud organisatsioonid (spordiklubid, MTÜd) 

MTÜ Spordiklubi Viru 
Sputnik  

  2 94              

MTÜ Jalgpalliklubi FC 
Viru Star 

  1 80              

MTÜ MTÜ Noorte 
Spordiselts 
OYAMA 

  1 28              

MTÜ Spordiklubi Mitš   1 50              

MTÜ MTÜ Spordiklubi 
Seibun  

  1 45              

MTÜ Kabeklubi Tamka  
 

  1 24              

MTÜ Spordiklubi Tsefei    1 37              

MTÜ Kohtla-Järve 
Spordiklubi Eola  

  1 109              

MTÜ Kohtla-Järve 
Kergejõustikuklubi 
Atleetika 

  1 59              
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MTÜ Spordiklubi  
Kuldkaru 

  1 108              

MTÜ Korvpalliklubi Hito   1 45              

MTÜ Spordiklubi 
Fööniks 

  1 97              

MTÜ Taekwon-do klubi 
Kwon 

  1 47              

MTÜ Poksiklubi Järve 
Boxing 

  1 62              

MTÜ Jalgpalliklubi Järve   1 290              

MTÜ MTÜ SK Zenit   1 108              

MTÜ Ujumisklubi NRK 
Kalev  

  1 102              

MTÜ MTÜ SK Fighter    1 25              

MTÜ Jalgpalliklubi 
Penalti 

  1 38              

MTÜ Kohtla-Järve 
Spordiselts Kalev  

  4 164              

MTÜ MTÜ HC Everest  
 

  1 91              

MTÜ Tantsuspordiklubi 
Stiil Kohtla-Järve   

  1 24              

MTÜ Spordiklubi Dilan   1 94              

MTÜ Spordiklubi Banzai    1 40              

MTÜ Kohtla-Järve 
Veespordiklubi 

  1 87              

MTÜ Tantsuklubi Marika   1 32              

MTÜ Spordiklubi Valge 
Ratsu 

  1 49              

MTÜ Ronyx Paintball 
Club  

  1 10              

MTÜ MTÜ Kirde Foto 2 15               Foto ja video 
toimetamise õpetus 

MTÜ Rahva Liikumine               5 kuni 
60 

Noortetuba – 
huvialaste tegevuste 
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noort 
päe-
vas 

võimaldamine 
noortele: kabe, 
karaoke, teatristuudio, 
keelekohvik, laua- ja 
mälumängud 

MTÜ Moskva 
Patriarhaadi Eesti 
Õigeusu Kiriku 
Kohtla-Järve 
Issanda Muutmise 
Kogudus 

          10 22     Huvitegevuste 
võimaldamine 
noortele erinevates 
valdkondades – 
käsitöö, kunst, 
üldkultuur  

V Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava 2019 – 2020 

 

Jrk 
nr 

Kitsaskoht Tegevus kitsaskoha 
lahendamiseks  

Tegevus 2019-2020 Siht-
grupp  

Oodatav tulemus  Tege-
vuse 
algus 

Tege-
vuse 
lõpp 

Eelarve  

1 Võimalused ning  
osalus 
huvitegevuses ja 
huvihariduses eriti  
loodus-, tehnika- ja 
täppisteaduste  
(LTT) valdkonnas 
erinevates 
linnaosades on 
vähesed ja 
ebaühtlased. 

1.1. Huvitegevuse spektri 
laiendamine ja arendamine, 
huvihariduse ja  -tegevuse 
pakkujate võimekuse 
suurendamine LTT ringide 
avamiseks ja töö 
korraldamiseks. 

 LTT ja muude   
huviringide loomine ja 
toetamine 

7-19 a. 
noored 

(koolid, 
lasteaiad,  
MTÜd) 

Linna hallatavates 
asutustes, 
mittetulundusühingutes jm 
organisatsioonides  jätkavad 
tööd  traditsioonilised 
huviringid, ning avatakse 
uued huviringid vastavalt 
noorte huvidele. Huviringide 
osalejate arv kasvab.  

jaan 
2019 

dets 
2020 

KOV, HHT 
toetus  
180 000  

1.2 Täiendavate võimaluste 
loomine huvitegevusega 
tegelemiseks  

Linna territooriumil 
tegutsevate 
noorteasutuste, 
huviharidus- ja 
huvitegevusasutuste, 
noorte  ühenduste  ja 
eraõiguslike juriidiliste 
isikute toetamine 
huvihariduse arendamise 

7-19 a. 
noored 

Linnas jätkavad tegevust 
juba loodud noorte asutused 
ja organisatsioonid, on 
tagatud võimalus 
huvihariduse 
mitmekesistamiseks 

jaan 

2019 
dets 

2020 
KOV, HHT 
toetus 

48 000 
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eesmärgil (noortetoad, 
mängutoad, noorte 
huvikoolid ja muu 
tegevus) 

1.3 Huvitegevuse 
mitmekesistamine huvialade 
valdkondade lõikes  

Kohtla-Järve linna noorte 
osalemise  toetamine 
väljaspool Kohtla-Järve 
linna huvialal, mida 
Kohtla-Järve linnas ei 
pakuta 

7-19 a. 
noored  

Noorte osalus huvitegevuses 
suureneb lisavõimaluste 
olemasolu tõttu. Tõuseb 
linna huvitegevuse kvaliteet. 
Tugevneb omavalitsuste 
koostöö.  

jaan 
2019 

dets 
2020 

KOV,  
HHT 
toetus, 
koostöö 
teiste 
KOVdega.  
10 000  

2 Huvikoolid vajavad 
uute õpperühmade 
avamiseks 
õppekeskkonna 
uuendamist ja 
õppe-vahendite 
välja- vahetamist  

 Huvihariduse kvaliteedi 
tagamiseks  pillipargi, 
inventari, õppekavade ja 
metoodiliste materjalide 
uuendamine 
 
 

2.1 Huvikoolide toetuse 
suurendamine  

Huvi-
koolide 
õppurid 

Huvihariduse kvaliteedi 
tagamiseks on huvikoolidel 
olemas kaasaegsed 
vahendid 

jaan 
2019 

dets 
2010 

KOV, HHT 
toetus 

100 000  

2.2. Uute õppekavade/ 
õpperühmade / ringide 
loomine ja käivitamine 

Huvi-
koolide 
õppurid  

Huvikoolides pakutakse 
kvaliteetset huviharidust 

jaan 
2019 

dets 
2020 

KOV, HHT 
toetus 

50 000  

2.3 Huvikoolide õppurite 
õppepraktika korraldamine  

Huvi-
koolide 
õppurid  

Noortele on loodud 
täiendavad võimalused 
huvihariduse 
mitmekesistamiseks  

jaan 
2019 

dets 

2020 
KOV, HHT 
toetus 

10  000 

3 Hariduslike 
erivajadustega 
(HEV) noorte 
osalus 
huvihariduses ja 
huvitegevuses on 
madal. Suuremal 
osal HEV noortest 
puuduvad 
võimalused 
noorsootööga 
tegelemiseks  

3.1 HEV noorte osaluse 
suurendamine  

HEV noorte osaluse 
toetamine läbi uute 
võimaluste loomise 
(treeningrühmad, 
huviringid jm) 

7-19a 
noored  

HEV noorte osakaal 
huvitegevuses on tõusnud . 
Tõrjutud  noorte arv 
väheneb. 

jaan 

2019 
dets 

2020 
KOV, HHT 
toetus 

20 000  

3.2. HEV noortele 
huvihariduse ja 
huvitegevuse 
kättesaadavuse 
parandamine 

1. Huvihariduse 
õppekeskkonna 
kohandamine HEV 
noortele suunatud 
huviringides. 
 2. Treeningrühmade 
spordibaasi 
kohandamine 

HEV 
noored  

HEV noortele on tagatud 
mitmekesised  võimalused 
huvitegevusega 
tegelemiseks  

jaan 

2019 
dets 

2020 
KOV, HHT 
toetus 
40 000  
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4 Paljulapselistes ja 
toimetuleku-
raskustega 
peredes elavad 
noored ei saa alati 
tulenevalt 
erivajadustest 
kasutada tegevusi, 
mille maksumus on 
suhteliselt kallis  
(nt õppemaks, 
transport). 

Paljulapselistest ja 
vähekindlustatud peredest 
laste toetamine 
huvihariduse ja 
huvitegevuse 
kättesaadavuse tagamiseks  

Õppemaksust 
vabastamine, võistluste 
ja konkursside 
osalustasu 
kompenseerimine, 
sõidukulude hüvitamine, 
vajalike vahendite 
ostmise kulu 
kompenseerimine 
(spordiriided – ja 
jalanõud, kunstitarbed 
jms.)  

7-19 a 
noored  

Paljulapseliste ja 
vähekindlustatud perede 
lastele on tagatud võimalus 
osalemiseks huvitegevuses 
ja huvihariduses  

jaan 
2019 

dets 
2020 

KOV, HHT 
toetus 

20 000  

5. Noorte omaalgatus 
on vähene, noortel 
puuduvad vajalikud 
teadmised ja 
kogemused  
ideede 
realiseerimiseks. 
Noored vajavad 
toetamist.   

Noorte omaalgatuse 
toetamine 

Noorte nõustamine ja 
suunamine ideede 
kavandamisel, vajalike 
vahendite ja materjalide 
soetamine, juhendatud 
tegevuse elluviimine 

15-19 
noored ,  
noorte-
keskuse 
vabatahtli-
kud, 
koolid, 
MTÜd 

Noorte ideed ja omaalgatus 
on toetatud, noortele on 
tagatud vajalik suunamine ja 
nõustamine  ideede 
kavandamisel ja 
realiseerimisel 

veeb 
2019 

veeb 
2020 

KOV, HHT 
toetus 

11 000  

6. Kohtla-Järve 
noortel on piiratud 
võimalused 
spordiga 
tegelemiseks                  

6.1 Täiendavate võimaluste 
pakkumine noortele 
sporditegevuseks 
Plaanipärane tegevus linna 
spordiklubides ning 
noorharrastajate arvu 
suurendamine. 

Uute treeningrühmade 
loomine ja olemasolevate 
rühmade toetamine  

7-19 
noored  
 

Uute treeningrühmade arv 
ning spordiharrastajate arv 
suureneb.  

jaan 
2019 

dets 
2020 

75 000  

6.2 Täiendavate võimaluste 
loomine osalemiseks 
võistlustel ja spordiüritustel. 

Osalustasu ja 
sõidukulude hüvitamine. 

Linna 
spordi-
registris 
regis-
treeritud 
spordi-
klubides 
käivad 

Noortele on tagatud 
võimalus võistlustel jm 
väljasõitudel osalemiseks. 
Kohtla-Järve noorte 
võistlejate arv suureneb.  

jaan 
2019 

dets 
2020 

15 000  
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noored  

6.3 Spordivõimaluste 
kvaliteedi parandamine  

Keskkonna parandamine 
– sportimistegevuseks 
vajalike vahendite ja 
inventari soetamine. 

Spordi-
klubid, 
MTÜd 

Noortele on tagatud 
kvaliteetsed 
sportimisvõimalused 

jaan 
2019 

dets 
2020 

75 000  

7. Noortel on piiratud 
võimalused 
huvitegevusega 
tegelemiseks suvel  

Huvitegevuse võimasluste 
suurendamine suvisel ajal  

7.1. Sporditegevuste 
toetamine (võistlused, 
spordilaagrid, väljasõidud 
jms) 

Spordi-
klubid, 
MTÜd 

Noortele on tagatud 
võimalus huvitegevusega 
tegelemiseks suvisel 
koolivaheajal.  
 

juuni  
2019 

juuni 
2020 

 
 

aug. 
2019  
aug. 
2020 
 

20 000 
(vahendid, 
transport, 
toitlustus, 
auhinnad) 

7.1.  Initsiatiivikate noorte 
rühmade ühistegevuste 
toetamine  

Noorte-
keskus, 
koolid, 
huvikoolid 
MTÜd  

Noortele on tagatud 
võimalus huvitegevusega 
tegelemiseks suvisel 
koolivaheajal.  

juuni  
2019 

juuni 
2020 

aug. 
2019 

aug. 
2020 

10 000 

vahendid, 
transport, 
toitlustus  

  

KOKKU: 684 000 (kuussada kaheksakümmend neli tuhat) eurot 


