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Sissejuhatus
Kohtla-Järve linna huvihariduse ja huvitegevuse kava (edaspidi HH ja HT kava) keskendub
eesmärkidele, prioriteetidele, 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 HH ja HT kava põhimõtted ja eesmärgid
Huvihariduse ja huvitegevuse arengu detailne kavandamine toimub alates aastast 2017.
Kavas püstitakse eesmärgid noorte mitmekülgseks arenguks ja osalemiseks erinevates
huvihariduse ja –tegevuse valdkondades, määratakse peamised kitsaskohad ja väljakutsed
ning kavandatakse tegevused kitsaskohtade lahendamiseks.
HH ja HT kava prioriteedid on kooskõlas Noorte valdkonna arengukava 2014-2020
prioriteetidega, Noortevaldkonna programmi 2020-2023 eesmärkidega ning Kohtla-Järve
linna 2016-2034 noorsootöö ja hariduse valdkonna prioriteetidega. Lähtudes noorsootööd ja
huviharidust ja –tegevust reguleerivate raamdokumentide prioriteetidest, seatakse HH ja HT
kavas järgmised prioriteedid aastateks 2021-2022:
1. linna huviharidusasutuste tegevuste toetamine, materiaalse baasi täiendamine ja
parendamine läbi uute õppekavade käivitamise, huviringide töö täiustamise ja
võimaluste mitmekesistamise;
2. linna üldharidusasutuste huvitegevuse toetamine ja arendamine, osalejate arvu
suurendamine huvitegevuses;
3. linna noorsootöö- ja kultuuriasutuste tegevuste toetamine ning suurema
osalemisvõimaluste arvu tagamine noortele;
4. võrdsete võimaluste tagamine paljulapselistest ja toimetulekuraskustes peredest
noortele, tagamaks neile soodsaid osalemistingimusi;
5. võrdsete võimaluste tagamine hariduslike erivajadustega noortele (edaspidi HEV
noored), pakkudes neile jõukohaseid, meelepäraseid ja arendavaid tegevusi; HEV
noorte osakaalu suurendamine huvihariduses ja –tegevuses;
6. eraõiguslike huvihariduse ja huvitegevuse pakkujate tegevuse toetamine, mis on
suunatud rohkema osalejate arvu kaasamisele läbi laiendatud võimaluste ja
kaasaegsete huvitegevuste;
7. noorte omaalgatuse toetamine, noorte ideede realiseerimine;
8. Kohtla-Järve linnas registreeritud spordiklubide ja muude spordialal huvitegevust
pakutavate organisatsioonide tegevuse toetamine.
HH ja HT kava on koostatud järgmiste eesmärkide saavutamiseks:
1. luua võimalused noorte arvu suurendamiseks huvitegevuses ja huvihariduses ning
noorte aktiivse osaluse toetamiseks;
2. tagada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavus üldkultuuri, muusika, tantsu,
spordi ning loodus-, tehnoloogia- ja täppisteaduste valdkondades;
3. arendada olemasolevad võimalused huvihariduses ja huvitegevuses, täiustades
olemasolevaid tingimusi ning soodustades võrdsuse printsiipi noorte osalemiseks.
Tegevuskava koostamisel lähtuti põhimõttest tagada munitsipaalhuvihariduse ning huvitegevuse pakkujate võrdne kohtlemine.

ja

eraõiguslike

HH ja HT kava väljatöötamisel selgitati välja tugevad küljed ja kitsaskohad huvihariduse ja
huvitegevuse valdkonnas ning määrati tegevussuunad kitsaskohtade lahendamiseks.
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Kohtla-Järve huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna tugevad küljed:
1) noorte arv on piisav mitmekesise huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks linna
territooriumil;
2) linnas on loodud ja parendatakse olemasolevaid tingimusi huvihariduseks ja
huvitegevuseks (on olemas rajatised, spordibaasid, inventar ja õppevahendid);
3) pidevalt kohandatakse ja arendatakse õppekeskkonda, rajatakse uusi spordibaase;
soetatakse uusi õppevahendeid;
4) huvitegevuse pakkumisel lähtutakse noorte vajadustest;
5) kvalifitseeritud kaadri olemasolu;
6) linnas korraldatakse plaanipäraselt mitmekesiseid huvihariduse ja huvitegevuse üritusi
(kontserdid, seminarid, näitused, festivalid, projektid ja muud üritused);
7) huvihariduse ja huvitegevuse üritused soodustavad kultuuridevahelist lõimumist.
Kohtla-Järve huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna kitsaskohad:
1) osalusvõimaluste ebaühtlus erinevates linnaosades;
2) huvihariduse spekter vajab laiendamist ja kaasajastamist;
3) huvikoolid vajavad õppekavade ja õpperühmade avamiseks õppekeskkonna
uuendamist ja õppevahendite väljavahetamist;
4) HEV noorte piiratud võimalused osalemiseks huvihariduses ja huvitegevuses;
5) paljulapselistest ja toimetulekuraskustega peredest noorte osaluse takistuseks on
huvihariduses ja huvitegevuses pakutavate tegevuste ja teenuste maksumus
(sealhulgas õppemaks, transport ja muu);
6) võimalused ning osalus huvihariduses ja –tegevuses, eriti loodus-, tehnoloogia- ja
täppisteaduste valdkonnas on ebaühtlased; linna hallatavate asutuste ja eraõiguslike
huvihariduse ja –tegevuse pakkujate pakutavate võimaluste arv on ebaühtlane;
7) huvitegevuse võimaluste arv linna noorsootööasutustes on piiratud; erinevates
linnaosades elavate noorte osalemisvõimalused ei ole võrdsed;
8) noorte vähene omaalgatus meelepäraste tegevuste väljapakkumisel ja
realiseerimisel;
9) linna noorte sporditegevuse nõudlus on suur, kuid noortele pakutavad võimalused ei
vasta vajadustele;
10) suurem osa noortest jääb suvisel ajal mittekaasatuks.
Huvitegevuse ja huvihariduse valdkonna tugevused, kitsaskohad ja väljakutsed tulenevad
eelmise perioodil teostatud seiretest, esitatud aruandlusest, statistilistest näitajatest.
II HH ja HT kava taust
Lühiülevaade hetkeolukorrast, arenguvajadustest ja –võimalustest
Kohtla-Järve huvihariduse ja huvitegevuse eripära tuleneb linna territoriaalsest korraldusest.
Kohtla-Järve linn asub Ida-Virumaal ja koosneb 5 linnaosast (Sompa, Järve, Kukruse,
Ahtme, Oru). Väljakutseks on võrdsete huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste pakkumine
Sompa ja Oru linnaosades elavatele noortele, kellel on piiratud ligipääs huvihariduse ja –
tegevuse teenustele võrreldes Järve ja Ahtme linnaosades elavate noortega. Statistikaameti
andmete järgi elas Kohtla-Järve linnas (1. jaanuari 2020. aasta seisuga) 33 197 inimest,
neist 5 832 noort vanuses 7-26 eluaastat, mis moodustab 17,5% elanike üldarvust.
Suuremates linnaosades noorte arv on proportsionaalses vastavuses: 2664 noort Järve
linnaosas ja 2785 noort Ahtme linnaosas. Kukruse, Oru ja Sompa linnaosades elab 383
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noort. 7-19 aastaste noorte arv on 4201. Kohtla-Järve linn piirneb 4 omavalitsustega.
Kohtla-Järve linnas on tagatud võimalus huvihariduse ja –tegevusega tegelemiseks kõikidele
linna territooriumil tegutsevates asutustes käivatele noortele, olenemata nende tegelikust
elukohast. Vaatamata pakutavate võimaluste suurele arvule, ei ole Kohtla-Järve linnas
võimalik pakkuda kõiki huvihariduse ja –tegevuse teenuseid mida pakutakse teistes
omavalitsustes. Ligi 4,3 % Kohtla-Järve noortest (EHISe andmed seisuga 1.11.2020) käib
teiste omavalitsuse huvihariduse ja huvitegevuse asutustes.
Muret tekitavaks on ka noorte väljaränne. Võrreldes aastaga 2018 on noorte arv linnas
langenud 8.2% võrra. Väljakutseks on pakkuda mitmekesised võimalused, et saaks kaasatud
suurem arv noori ning samas muuta
linna huvihariduse ja -tegevuse teenused
atraktiivsemateks noorte jaoks.
Väljakutseks jääb ka eesti keelt kõnelevate noorte ja muu emakeelega noorte
ühistegevustesse kaasamine. Mõjutavateks faktoriteks on nii noorte erinev kultuuriline taust
kui ka eesti ja vene keelt kõnelevate noortega töötavate spetsialistide (noorsootöötajad,
huvikoolide õpetajad, huviringide juhatajad) nappus.
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 muudes
sellistes. 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 7 põhikooli, 2 gümnaasiumi 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.
Linna eelarvest olid eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks 2019. ja 2020.
aastal järgmised summad:
2019.a:
noortesport – 400 000 eurot;
spordivõistluste korraldamine – 50 000 eurot;
linnaspordiürituste korraldamine– 59309 eurot;
linna huvikoolide tegevuse toetamine – 2047377 eurot;
Kohtla-Järve Noortekeskuse tegevuse toetamine – 142354 eurot.
2020.a:
noortesport – 500 000 eurot;
spordivõistluste korraldamine – 55 000 eurot;
linnaspordiürituste korraldamine– 60 000 eurot;
linna huvikoolide tegevuse toetamine – 2429707 eurot;
Kohtla-Järve Noortekeskuse tegevuse toetamine – 151782 eurot;
linna kultuuriürituste korraldamiseks – 21500 eurot.
Riigieelarvelisest huvitegevuse ja huvihariduse täiendavast toetusest (edaspidi HH ja HT
toetus) oli 2017. ja 2018. aastatel eraldatud Kohtla-Järve linnale 487 119 eurot, 2019.aastal
346 459 eurot ja 2020. aastal 348 092 eurot.
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2020. aasta märtsikuus Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukord seoses SARS-CoV-2
nakatumise levikuga oli põhjuseks huviringide, spordiklubide, noortekeskuse, huvikoolide ja
kultuuriasutuste tegevuse osaliseks üleviimiseks distantsilisele formaadile. Huviharidust ja
–tegevust ei olnud võimalik pakkuda täiel määral, kuid tänu linnaasutuste tööle ei olnud
huviharidus ja –tegevus peatatud, linnas on säilinud inimressurss ja materiaalne baas
huvihariduse ja –tegevuse teenuste tagamiseks.

Huviharidus ja huvitegevus huvikoolides
Aastal 2020 on vastavalt huvikooli seaduse ja huviharidusstandardi nõuetele registreeritud
Eesti Hariduse Infosüsteemis 83 õppekava. Õppekavade rakendamisel pakutakse noortele
muusika-, kunsti-, tantsu-, tehnika ja üldkultuuri õppesuundi. Huvikoolides õpib ligi üks
kolmandik üldhariduskoolide õpilastest. 2020/2021 õppeaastal õpib huvikoolides 994 õpilast.
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse põhiselt on rakendatud huvikoolides 4 õppekava:
akadeemiline vokaal, oreli põhiõpe Ahtme Kunstide Koolis, oreli ja süntesaatori põhiõpe
Kohtla-Järve Kunstide Koolis. Aastas 2020. tegutseb 4 huviringi: mänguring „Targad
häälikud“ Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas, „Arvutimuusika stuudio“, keraamikaring ja
„Laste muusikateater“ Ahtme Kunstide koolis. Toetatakse paljulapselistest ja
toimetulekuraskustega peredest laste osalemist huviringides, väljasõiduseminaridel ja
praktikumidel, võistlustel ja konkurssidel. Õppuritele võimaldatakse kooliväline suvepraktika,
mille käigus toimub maalimine looduskaunites kohtades, õppeaastal õpitu realiseerimine
väliskeskkonnas. Õppekavade käivitamiseks ning ringide toimimiseks on soetatud vajalik
inventar ja varustus. Kuna huvikoolide pakutavate huvihariduse ja -tegevuse võimaluste arv
katab piisavalt noorte vajadusi, ei lisandunud aastates 2019-2020 uusi õppekavasid ega
huviringe, peamine tegevuse suund oli olemasolevate võimaluste arendamine ja
mitmekesistamine. Riigieelarvelisest HH ja HT toetusest toetatud huvikoolide õppekavadel ja
huviringides osales 44 õpilast, huvikoolide õppepraktikas ja väljasõitudes sai osaleda ligi 190
õpilast.
Huvihariduse head õppekvaliteeti tõestavad õpilaste saavutused: 2 esimest kohta
vabariiklikul konkursil „Parim noor instrumentalist“, edukas esinemine XV vabariiklikul oreli
festivalil, esikohad XI poiste-solistide võistluslaulmisel, XIV rahvusvahelisel laste ja noorte
akadeemilise vokaali konkursil „Viru ooper“, IV rahvusvahelisel festivalil „Laulavad ja
mängivad poisid“, XVII rahvusvahelisel noorte vokalistide konkursil Olga Sosnovskaja
auhinnale (Sankt-Peterburg). Kunstiosakonna väljasõidupraktika raames toimunud
õppereisidel said õpilased maalida erinevate paikade loodust ja maastiku, valmistatud tööd
olid esitatud näitusel „Plain-air 2020“. Läbi toetatud huviringide tegevuse said noored
arendada oma loomingulisi oskusi ja saada praktilisi kogemusi.
Huvitegevus üldhariduskoolides
Huvitegevus koolides teostatakse läbi huviringide, mille eesmärgiks on õpilaste eneseareng,
loovuse arendamine ning aineõppe toetamine.
Aastal 2020 tegutseb 90 huviringi 7 linna munitsipaalkoolis ja erakoolis.
huviringides seisuga 1.oktoober 2020 ligi 1000 õpilast.

Kokku käib

Huvitegevus koolides toimub ka läbi mitteformaalse õppe rakendamise ja arendamise:
korraldatakse noorte töötubasid, ajaloolisi teatrietendusi, külastuskäike, noortekonverentse ja
muud seesugust.
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Riigieelarvelisel HH ja HT toetusel said alguse robootika- ja programmeerimisringid, käsitöö
ja loovuse ringid, meediaring, spordi- ja liikluskasvatuse ringid ja muud. Huvitegevusse on
kaasatud kõik linna põhikoolid.
Linnas tegutsevas riigigümnaasiumis toimuvad Koht37 keelekohvikud, mälumängud, luule- ja
muusikaõhtud, aktiivsete õpilaste ja huvitiimi algatusel toimuvad huvialased üritused ja
projektid. Ühiselt toetatakse muusikaprojekte, millega esinetakse üle Eesti. Koolis tegutseb
kooliteater Must Cast. Riigieelarvelisel HH ja HT toetusel toimusid ainealased
ettevalmistuskursused tulevastele gümnaasiumiõpilastele.
Huviringid avatakse koolides lähtudes noorte huvidest ja soovidest, koolid on mobiilsed
noortele meelepäraste tegevuste pakkumisel.
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 noortele mitmekülgse arengu võimalused.
Huvitegevus noortekeskuses teostatakse läbi huviringide tegevuse. 2020.aastal said HH ja
HT toetuse 5 huviringi: seikluskasvatuse huviring, kokanduse huviring, nukuteatri huviring,
Noorte Teataja klubi ja noorte aktivistide ring „Noorte õhtud“. Huviringides käib ligi 60 noort.
Huviringid toimuvad traditsiooniliselt ja said alguse 2016.a tõrjutuse riskis olevate noorte
toetamise programmist. Noortele pakutakse meelepäraseid tegevusi spordi, käsitöö ja
kodunduse valdkondades, noorte omaalgatust toetatakse läbi noorte ideede väljatöötamise
ja realiseerimise.
Toimub pidev koostöö linna koolide, huvikoolide, Ahtme klubi ja Kohtla-Järve
Kultuurikeskusega. Noored aitavad ülelinnaliste ürituste läbiviimisel (vastlapäev, Järve ja
Ahtme Päevad ja teised). Suvel toimub aktiivne koostöö koolilaagritega: lastele õpetatakse
õuemänge ja korraldatakse ühisüritusi. Osaletakse üldharidus- ja huvikoolide üritustes.
Huvitegevus spordiklubides
Kohtla-Järve linnas tegutseb 69 spordiklubi. Noortele pakutakse tegevust järgmistel
spordialadel: jalgpall, jäähoki, maadlus, kergejõustik, korvpall, ujumine, poks, judo, male,
võimlemine, kabe, karate, kick-boxing, tantsusport, tõstmine, taekwon-do, paintball ja muud.
Aastal 2020 eraldati toetust riigieelarvelistest huvihariduse ja huvitegevuse vahenditest
seitsmele Kohtla-Järve linnas registreeritud spordiklubile. Toetati järgmisi spordialasid:
korvpall, jäähoki ja jalgpall. Uuenduslikuks suunaks sai lazertag´i spordiring. Oli soetatud
vajalik varustus ning inventar. Erivajadustega noortele ja vähekindlustatud peredest lastele
oli tagatud võimalus sporditegevusega tegelemiseks, vajadusel hüvitati osalustasu
Huvitegevus kultuuriasutustes
Mitmekesiseid võimalusi vaba aja veetmiseks ning harrastus- ja seltsitegevuse
arendamiseks 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.
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Ahtme klubis töötab 15 erinevat huviringi, kus noored saavad tegeleda tantsu, muusika ja
käsitööga. Huviringides osaleb kokku 136 noort vanuses 7-19 aastat.
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses töötavad erinevad eesti- ja venekeelsed huviringid, mis on
suunatud erineva vanusega inimestele. 2020. aastal töötab 13 erinevat huviringi, kus osaleb
217 noort vanuses 7-19 aastat. Noortel on võimalus tegeleda erinevate huvialadega: tantsu,
rahvatantsu, muusika, vokaali, kujutava kunsti, tarbekunsti, käsitöö ja puumaaliga.
Noored võtavad aktiivselt osa kultuurisündmustest, sealhulgas tantsufestivalidest, joonistuste
võistlustest, noortele suunatud projektidest. Linnas toimub iga-aastane rahvusvaheline lasteja noorte akadeemilise laulu konkurss „Viru ooper“.
Huvitegevus teistes linna asutustes, äriühingutes ja mittetulundusühingutes
Kohtla-Järve linna noortele pakutakse huvihariduse ja huvitegevuse toetusel mitmekesiseid
võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks.
OÜ Õppekeskus Intellekt, mis hõlmab nii erakooli kui ka huvikeskuse, tagab 56 noorele
loodus- ja tehnoloogiaalast huvitegevust. Tegevuse käigus toimuvad õppeekskursioonid,
klassivälised tunnid, korraldatakse erinevaid haridusprogramme ja kohtumisi spetsialistidega.
Õppeaasta lõpus viidi läbi huvivaldkonna kokkuvõttev üritus koos Keskkonnaameti ja RMKga "Loodustehnoloogia ja teadusvaldkonna mängud". Seega on tagatud noortele
huvitegevuses osalemisvõimalus.
Huvitegevust tagavad linna territooriumil ka mitmed mittetulundusühingud. Noortele
pakutakse foto- ja video toimetamise õppimist MTÜ Kirde Foto poolt, täiendavat keeleõpet
väljaspool kooli pakuvad MTÜ Arengukeskus Edusamm, OÜ Macte, Eterna Koolituskeskus
OÜ ja OÜ Õppekeskus Intellekt. Noortele pakutakse huvitegevust ka Eesti Õigeusu Kiriku
Kohtla-Järve Issanda Muutmise Koguduse baasil tegutsevas pühapäevakoolis mitmel
valdkonnal, sealhulgas käsitöö, kunst ja kultuur.
III Huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohad ja nende lahendamine
Perioodiks 2021 – 2022 on kavandatud tegevused kitsaskohtade lahendamiseks tuginedes
2019. ja 2020. aastate huvihariduse ja huvitegevuse näitajatele.
1. Osalusvõimaluste ebaühtlus erinevates linnaosades.
Peamised huviharidust ja huvitegevust pakkuvad asutused on linna suuremates linnaosades
– Järve ja Ahtme linnaosas. Kaks huvikooli – Kohtla-Järve Kunstide Kool ja Kohtla-Järve
Koolinoorte Loomemaja asuvad Järve linnaosas. Järve linnaossa jääb ka Kohtla-Järve
Kultuurikeskus ning selle baasil tegutsev Vahtra Loomekeskus. Ahtme linnaosas on
huvihariduse ja –tegevuse pakkujateks Kohtla-Järve Ahtme Kunstide Kool, Kohtla-Järve
Noortekeskus ja Ahtme klubi. Huvihariduse ja -tegevuse võimaluste pakkumisel tuleb
arvestada, et Oru, Sompa ja Kukruse linnaosades elavatele noortele tuleb tagada transport
ning kohandada tegevus lähtudes infrastruktuuri võimalustest.
Kohtla-Järve Noortekeskus, kes on peamine noorsootöö teostaja, pakub huviringides
tegevusi ning vaba aja veetmise võimalusi enamasti Ahtme linnaosa noortele.
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HH ja HT toetusest tegevuste toetamine võimaldab proportsionaalset ressursside jaotamist,
ning just nende valdkondade tegevuste toetamist, mille nõudlus on võrreldes teistega
suurem (sealhulgas tehnoloogiasuund, IT ja programmeerimissuund, sport ja liikumine).
2. Huvihariduse spekter vajab täiendamist ja kaasajastamist.
Huvihariduse traditsioon linnas on pika ajalooga, mis sai alguse juba XX sajandi 50-tel
aastatel. Linnas tegutsevad munitsipaalhuvikoolid on endiste muusika- ja kunstikoolide ning
koolinoorte loomekeskuse järgijad. Pikast ja rikast ajaloost tuleneb pakutava huvihariduse
kvaliteet, stabiilne ja jätkusuutlik õppekorraldus ning turvaline ja arengut toetav õpikeskkond.
Huvikoolide pakutav õppekavade ja ringide arv on suur, noored saavad valida üle 80
võimaluste hulgast.
Samas aga muutuv õpikäsitus nõuab kaasaegseid lahendusi, sh õppeprotsessi
digitaliseerimist, uusi metoodilisi lähenemisi ja innovaatilisi ning noorte mitmekülgset arengut
toetavaid võimalusi. Huvikoolide potentsiaal ja ressursid (sh inimressursid,
õpetamiskogemus, koostöö teiste linna haridusasutustega jm) võimaldavad arendada
selliseid suundi nagu arvutimuusika, teatrikunst ja lavastus, tugitegevus erivajadustega
(nimelt
kõnelemispuudega)
noortele,
korraldada
väljasõidupraktikat
noortele
mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumiseks kunstiõppes. Ülalnimetatud võimalused
soodustavad uute kogemuste omandamist, sealhulgas väljaspool huvikooli, ning noorte
enesetäiendamist traditsioonilisest klassitegevusest erineva tegevuse kaudu.
Kitsaskohta saab lahendada ka põhiõppe kaasajastamise kaudu eesmärgiga pakkuda
kõikidele soovijatele õppimisvõimalusi nende poolt valitud pillil, laiendada esinemisvõimalusi
ning suurendada noorte huvi huvihariduse omandamise vastu.
3. Huvikoolid vajavad õppekavade ja 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 ei ole alati võimalik soetada vajalikke õppevahendeid selleks, et rahuldada kõiki noorte
vajadusi ja ootusi. Kaasaegne õpikäsitus nõuab noortele pakutavate huvialade
mitmekesistamist, uute õpperühmade avamist ning innovaatiliste õppekavade ja
arendusprogrammide käivitamist. Jätkuvat uuendamist vajab ka huvikoolide infotehnoloogia
baas.
Riigieelarvelise HH ja HT toetuse kasutamise kavas 2021 – 2022 on ette nähtud jätkuv
huvikoolide materiaalse baasi ja õppekeskkonna parendamine, mis võimaldab jätkusuutlikult
rakendada uusi arendusprogramme ja õppekavasid koos digitehnoloogiate kasutamisega.
4. HEV noorte piiratud võimalused osalemiseks huvihariduses ja huvitegevuses
Noorte osaluse ebaproportsionaalsus vaba aja arendavates tegevustes huvitegevuse ja
huvihariduse valdkonnas jääb märgatavaks. See on tingitud nii linna infrastruktuuri
omapäraga, mille tõttu ei ole alati võimalik pakkuda võrdseid võimalusi kõikidele linnas
elavatele noortele kui ka ressursside nappusega.
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Üldhariduskoolides on ca 40-50% HEV noortest kaasatud ühistegevustes ja klassivälistes
üritustes, kuid huviringides osalevate HEV noorte osakaal jääb madalaks
HEV noorte osalus huvikoolide töös on tõusnud tänu täiendavalt loodud võimalustele,
sealhulgas kõnelemisprobleemidega noortele.
Prioriteediks on spordiklubide pakutavate spordialade spektri laiendamine HEV noortele,
sporditegevuse kaudu noorte vaimse ja füüsilise arengu toetamine.
Riigieelarvelise HH ja HT toetuse kasutamise kavas 2021 – 2022 ei ole eraldi reana välja
toodud HEV õpilaste suunatud tegevuste toetamine, kuna eesmärgiks on erivajadustega
noorte kaasamine ühistegevusse. Noorte erivajadustega arvestamine on võimalik läbi
olemasolevate tingimuste kohandamise ning tegevuste integreerimise. Samas saab kaasata
noori huvitegevusse läbi HEV noortele otseselt suunatud tegevuste. Kitsaskoha
lahendamiseks on ettenähtud HEV noortele pakutavate võimaluste valiku laiendamine
erinevates valdkondades, see tähendab HEV noortele suunatud treeningurühmade ja
huviringide tegevuse toetamine, spordibaasi ja huvikoolide õppekeskkonna kohandamine,
sealhulgas ka digilahenduste kaudu.
5. Paljulapselistest ja toimetulekuraskustega peredest noorte osaluse takistuseks on
huvihariduses ja huvitegevuses pakutavate tegevuste ja teenuste maksumus (sealhulgas
õppemaks, transport ja muud sellised).
Vaatamata sellele, et Kohtla-Järve huvikoolide ja spordiklubide osalustasu jääb üheks
madalaimaks riigis, on see jätkuvalt vähekindlustatud peredest noorte osakaalu
suurendamise takistuseks.
Kitsaskoha lahendamiseks on linna hallatavatel asutustel ja erasektorist huvihariduse ja
–tegevuse pakkujatel võimalus saada HH ja HT toetus osalustasu katmiseks nendele
noortele, kelle sotsiaal-majanduslik olukord ei võimalda neil osaleda tasulistes tegevustes.
Jätkuvalt on linna hallatavatel asutustel ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel võimalus taotleda
noortele sõidukulude hüvitamist.
Eesmärgiks on tagada noortele tasuta osalemine riigieelarvelisest HH ja HT toetusest
toetatud huvihariduse- ja huvitegevuse tegevustes.
6. Võimalused ning osalus huvitegevuses ja huvihariduses, eriti loodus-, tehnoloogia ja
täppisteaduste valdkonnas erinevates linnaosades on ebaühtlased; linna hallatavate
asutuste ja eraõiguslike huvihariduse ja –tegevuse pakkujate pakutavate võimaluste arv on
ebaühtlane
Loodus-, tehnoloogia- ja täppisteaduste (edaspidi LTT) huviringide ja tegevuste toetamine
toimub riigipoolsete investeeringute ja projektitegevuse kaudu. Väljakutseks jääb ringide ja
õppekavade spektri laiendamine ning osalejate arvu suurendamine. Seisuga oktoober 2020
on ca 10% Kohtla-Järve üldhariduskoolide huviringidest ning 5% huvikoolide õppekavadest
ja rühmadest seotud LTT valdkonnaga. Potentsiaaliks on üldhariduskoolide koostöö linnas
asuva TalTech Virumaa Kolledžiga, kus korraldatakse populaarteaduslikke loenguid,
töötubasid kõikide kooliastmete noortele, teaduslaagreid ja –klubisid. Potentsiaalseks
partneriks on ka Eesti Teadushariduse Liit, kes toetab üleriigilisi LTT valdkondi lõimivaid ja
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siduvaid õpilasüritusi, korraldab koolitusi LTT huviringide juhendajatele, avatud teadusringide
päevi, teaduskoole ja muud sellist.
LTT valdkonna laiendamine on võimalik läbi uute õppekavade avamise huvikoolides ja
ringide käivitamise linna üldhariduskoolides, noortekeskuses, kulutuuriasutustes.
Arenguvõimalus on ka erasektori huvitegevuse pakkujate kaasamisel.
Võrdsete tingimuste pakkumine noortele on võimalik läbi tsentraliseeritud huvitegevuse, see
tähendab huviringide võrgustiku loomine pideva ja plaanipärase huvitegevuse tagamiseks.
Üheks võimaluseks on ühe kooli huviringis konkreetse huviala pakkumine kõikide teiste
koolide õpilastele, mis soodustaks ringijuhi täiskoormust ning suurema arvu noori kaasamist.
Tihe koostöö teiste linna hallatavate asutustega (huvikoolid, noortekeskus, Kohtla-Järve
Kultuurikeskus ja teised), võimaldab korraldada ühistegevusi, töötubasid ja muud sellist.
Kogemus on näidanud, et erasektorist huvihariduse ja –tegevuse pakkujad on huvitatud
huvitegevuse teenuste osutamises linna territooriumil. Väljakutseks on võrdse kohtlemise
tagamine HH ja HT toetuse eraldamisel. Prioriteediks jääb jätkuvalt LTT valdkonna
huvitegevuste toetamine, huvitegevuste jätkusuutlikkus, samas ka innovaatiliste ja
uuenduslike tegevuste toetamine.
7. Linna noorsootööasutuste huvitegevuse spekter vajab laiendamist; erinevates linnaosades
elavate noorte osalemisvõimalused ei ole võrdsed.
Kohtla-Järve Noortekeskus on peamine noorsootöö teostaja linnas. Noortekeskuse
huvitegevus on jätkusuutlik, selle baasil tegutsevad huviringid võimaldavad noortele
meelepärast tegevust erinevatest valdkondades, vaba aja sisustamist ja mitmekülgset
arengut. Plaanipärase tegevuse tagamiseks nõuab noortekeskuse huviringide tegevust
jätkuvat toetust ja arendamist.
Takistuseks jääb olukord, kus noortekeskuse tegutsemisalaks jääb peamiselt Ahtme
linnaosa. Noortekeskusel on potentsiaal tegevuse laiendamiseks ja teenuste osutamiseks ka
Järve linnaosas elavatele noortele. See nõuab lisainimressurssi ning rahalist toetust
materiaalse baasi parendamiseks (vahendid ja ruumid huviringide korraldamiseks,
huviringide juhendajate töötasu). Noortekeskusel on huviringide korraldamise kogemus linna
üldhariduskoolide baasil, selle tegevuse arendamine saab olla aluseks huvitegevuse
võrgustiku loomisele ning osutatavate huvitegevusteenuste optimeerimisele.
8. Noorte omaalgatus on vähene, noortel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused
ideede realiseerimiseks.
Noorte
omaalgatust
toetakse
läbi
üldhariduskoolide
õpilasomavalitsuste
tegevusearendamise,
projektitegevuse,
noortekeskuse
vabatahtlike
ettevõtmiste
realiseerimise. Kahjuks jääb initsiatiivikate noorte arv, kes pakkuvad välja ideed linna noorte
heaolu parendamiseks ning kes on huvitatud noorte arvamuse esiletoomisel, väheseks.
Kitsaskoha lahendamiseks on noorte teadlikkuse tõstmine olemasolevate võimaluste osas.
Noorte omaalgatuse kaudu on võimalk realiseerida just need tegevused, mis on noortele
huvi- ja meelepärased.
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Noortekeskuse kaudu toetatakse noorte initsiatiivi projektide esitamisel sihtfondidesse
(näiteks „Nopi Üles“). „Noorte õhtud“ huviringi tegevuse kaudu aidatakse noortel realiseerida
nende ideed linna ümbruse ja territooriumi kaunistamiseks ja parandamiseks.
Samas on vaja toetada noorte initsiatiivi ka koolide, noorte organisatsioonide ja ühenduste
kaudu. Selles suunas tehakse koostööd üldhariduskoolide huvijuhtide, õpilasomavalitsuste,
noorsootöötajate ja teiste spetsialistidega.
Noorte teadlikkuse ja motivatsiooni tõstmiseks on vajalik teavitustöö, täiendkoolituste ja
projektijuhtimise alaste koolituste võimaldamine noorte initsiatiivgruppidele.
9. Linna noorte sporditegevuse nõudlus on suur, kuid noortele pakutavad võimalused ei
vasta vajadusele.
Sportimisvõimalusi pakutakse linna spordibaaside ja mittetulundusühingute tegevuse kaudu.
Seisuga 1. oktoober 2020.a tegeles spordiga linna registris registreeritud klubides 33% linna
noortest. Üldhariduskoolides toimub huvitegevuse raames pakutavate sportimisvõimaluste
arendamine – uuendatakse ja täiendatakse spordibaasi, soetatakse vajalik inventar ja
varustus. Olemasolevate sportimisvõimaluste arv aga ei vasta tegelikule vajadusele, osa
linna noortest käib naaberlinnade ja –valdade spordiklubides ja –asutustes.
Võimaluste suurendamiseks tuleb pakkuda noortele laiema valiku spordialasid, samas aga
toetades piisavat treeningurühmade arvu spordialades, mille järele on suurem nõudlus.
Uue spordikeskuse rajamine Järve linnaossa annab noortele võimaluse tegeleda
spordialadega, mida varem linna territooriumil ei pakutud, nimelt võrkpall, kujundujumine ja
tehnikaspordialad (kardisport, autosport).
Noorte sportimisvõimaluste laiendamiseks on huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskavas
ettenähtud vahendid vajaliku inventari ja seadmete soetamiseks noorte sportimisvõimaluste
laiendamiseks. Suuremat tähelepanu tuleks pöörata erineva sotsiaalse taustaga noorte
kaasamisele
sporditegevusse,
sealhulgas
HEV
noored,
paljulapselistest
ja
toimetulekuraskustega peredest noored. Tegevuskavas on ette nähtud huvihariduse ja
huvitegevuse toetuse kasutamine osalustasu ja võistlustest osalemisega seotud kulude
katteks.
10. Suurem osa noortest jääb mittekaasatuks suvisel ajal; huvitegevuse võimaldamine
erasektori pakkujate poolt on vähene
Noorte vaba aja sisustamine jääb üheks tähtsaks väljakutseks, eriti suvisel ajal, kui enamus
linna hallatavatest asutustest ei pakku plaanipärast tegevust.
Noortele võimaldatakse huvitegevust linna koolilaagrites, kus korraldatakse väljasõite, üritusi,
meistriklasse ja muid tegevusi. Tehakse koostööd noortekeskusega, korraldades mängulisi
tegevusi, töötubasid ja muud sellist. Noored osalevad sihtfondidest toetatud projektilaagrites
ja vahetusprogrammides.
Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava näeb ette linna territooriumil tegutsevate
spordiklubide, mittetulundusühingute ja muude eraõiguslike huvitegevuse pakkujate poolt
pakutavate tegevuste toetamine noorte vaba aja sisustamiseks suvisel ajal (sealhulgas
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spordilaagrid- ja võistlused, väljasõidud, noorte ühine tegevus, initsiatiivrühmade tegevus ja
muud seesugust).
IV Huvihariduse ja huvitegevuse kava seire ja hindamine
Käesolev HH ja HT kava viiakse ellu Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus)
koordineerimisel koostöös linna noorsootööasutuste (sealhulgas noortekeskus ja huvikoolid),
noorteühingute, mittetulundusühingute ning teiste valdkondlike organisatsioonidega. 8
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. HH ja HT
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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V Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga 1.10.2020

KOV
KOV
KOV

Kohtla-Järve
Kesklinna PK
Kohtla-Järve
Järve Kool
Kohtla-Järve
Maleva PK
Kohtla-Järve

5832

Osalemise võimaluste arv

1

9

2

16

2

19

4

53

1

24

1

6

4

246

4

65

4

115

9

1

Osalejate
arv

Üldkultuur

Osalejate
arv

Kunst

Osalejate
arv

Tants

10

Osalejate
arv

Osalejate
arv

1

Muusika

Sport

1 Noortekeskus
KOV
Kohtla-Järve
Noortekeskus

2
KOV

1631

Huvihariduse ja huvitegevuse võimalused
Huvitegevus

Osalejate
arv

Huvihariduse ja
huvitegevuse pakkujad
KOV/
Asutuse/
juriidi oganisatsiooni
-line
nimi
isik

Huvihariduses ja
huvitegevuses osalevate
noorte arv*

Unikaalsete noorte arvu
ei ole võimalik välja tuua
võrdleva isikukoodi
andmestiku puudumise
tõttu
289

Huviharidus

Muud KOVi poolt loodud võimalused
HT ja HH tegevustes osalemiseks

Kasutajat
e
(osalejate
) arv
Võimaluse
kirjeldus

2286

KOKKU

Võimalust
e arv

1915

20.-26.
aastased

Osalejate
arv

Noorte arv
13.-19.aastased

Võimalust
e arv

7.-12. aastased

LTT

Kohtla-Järve
Linnavalitsus

5

50

Käsitöö, kokandus,
noorte omaalgatus,
noorteuudiste
kajastamine,
seikluskasvatus,
päästjate huviring

Üldhariduskoolid
2
56

5

161

152

4

30

Keeletugi, fotoring,
käsitöö
Foto-ja videoring, ilu- ja
kodundus, päästeala
ring
Ajalooline teater, Etno
Art, käsitöö
Aine- ja keeleõppe tugi,

105

2

45

1

25

1

10

13

284

14

Tammiku PK
KOV

Kohtla-Järve
Slaavi PK

2

33

KOV

Kohtla-Järve
Ahtme PK

6

145

Äriühing
Riik

Erakool Intellekt

3

49

3
KOV
KOV

KOV
Äriühing
MTÜ

4
KOV
KOV

2

33

2

82

1

16

3

74

Kohtla-Järve
Gümnaasium

2

17

9

141

1

55

14

159

ilulugemine, käsitöö,
LTT huviringid, sport
Programmeerimise ring.
IT-tehnoloogiad,
meediaring, kardiring
Aine-ja keeleõppe tugi,
robootika, käsitöö,
lugemisring
Keeletugi,
digioskuste arendamine
Ettevalmistuskursused
9.kl õpilastele,
keelekohvikud Koht37,
luule- ja muusikaõhtud,
muusikaprojektid

Huvikoolid
Kohtla-Järve
Kunstide Kool
Ahtme Kunstide
Kool

25

244

1

24

333

4

25

Kohtla-Järve
Koolinoorte
Loomemaja
Õppekeskus
Intellekt OÜ
Arengukeskus
Edusamm
(Erahuvikool
Edusamm)

18

460

1

13

7

56

3

32

1

9

Noorte huviring

1

7

Meisterdamisring, stepstuudio, vokaal-stuudio,

Kohtla-Järve
Kultuurikeskus
Ahtme klubi

5

38

9

Kultuuriasutused
120
2
35
1

7

47

5

61

2

21

15

9

Õpilaste praktika
väljaspool kooli
Õpilaste praktika
väljaspool kooli,
arvutimuusika stuudio,
keraamikaring,
muusikateater
Targad häälikud kõneprobleemidega
lastele
Keeletugi – eesti, inglise
keel
Huvitav ja praktiline
keeleõpe

klassikalise tantsu ring
5
MTÜ

Muud organisatsioonid (spordiklubid, MTÜd)
Ujumisklubi Aktiv

3

158

Spordiklubi Viru
Sputnik
MTÜ Noorte
Spordiselts
OYAMA
Spordiklubi Mitš

2

65

1

31

1

50

1

48

MTÜ

MTÜ Spordiklubi
Seibun
Kabeklubi Tamka

1

53

MTÜ
MTÜ

Spordiklubi Tsefei
Spordiklubi Eola

1
2

38
101

MTÜ

Kohtla-Järve
Kergejõustikuklubi
Atleetika
Spordiklubi
Kuldkaru
Korvpalliklubi Hito
Spordiklubi
Fööniks
Taekwon-do klubi
Kwon
Poksiklubi Järve
Boxing
Jalgpalliklubi
Järve
MTÜ SK Zenit

1

53

3

106

1
3

41
91

1

37

2

62

6

256

2

57

Spordiklubi Valge
Ratsu
MTÜ SK Fighter

1

32

1

28

MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ

MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ

16

MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ

Kohtla-Järve
Spordiselts Kalev
MTÜ HC Everest

4

133

3

57

Tantsuspordiklubi
Stiil Kohtla-Järve
Spordiklubi Dilan
Spordiklubi
Banzai
Kohtla-Järve
Veespordiklubi
Tantsuklubi
Marika
Ujumisklubi NRK
Kalev
Iluuisutamise
klubi ICE-WAY
Ronyx Paintball
Club
MTÜ Kirde Foto

1

26

2
1

58
45

3

119

1

28

2

102

1

37

1

20
2

15

MTÜ

Eesti Õigeusu
Kiriku KohtlaJärve Issanda
muutmise
kogudus

2

25

OÜ

Eterna OÜ
(Laste Keeltekool
Eelkooliealiste
laste
arenduskool)

5

32

17

Foto ja video
toimetamise õpetus
Huvitegevuste
võimaldamine noortele
käsitöö valdkonnas

Täiendav keeleõpe ja
klassiväline tegevus
(temaatilised
keelelaagrid)

Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga 1.10.2021

KOV
KOV
KOV

Kohtla-Järve
Kesklinna PK
Kohtla-Järve
Järve Kool
Kohtla-Järve
Maleva PK
Kohtla-Järve
Tammiku PK

5763

Osalemise võimaluste arv

1

6

2

17

2

20

4

56

1

25

1

6

10

205

3

38

3

65

1

Osalejate
arv

Unikaalsete noorte arvu
ei ole võimalik välja tuua
võrdleva isikukoodi
andmestiku puudumise
tõttu
278

Huviharidus

Muud KOVi poolt loodud võimalused
HT ja HH tegevustes osalemiseks

3

66

Käsitöö, kokandus,
noorte omaalgatus,
noorteuudiste
kajastamine,
seikluskasvatus,
päästjate huviring

Üldhariduskoolid
2
54

4

139

Keeletugi

136

4

30

1

25

Foto-ja videoring, ilu- ja
kodundus, päästeala
ring
käsitöö

10

183

2
4

Üldkultuur

Osalejate
arv

Kunst

Osalejate
arv

Tants

13

Osalejate
arv

Osalejate
arv

1

Muusika

Sport

1 Noortekeskus
KOV
Kohtla-Järve
Noortekeskus

2
KOV

2524

Huvihariduse ja huvitegevuse võimalused
Huvitegevus

Osalejate
arv

Huvihariduse ja
huvitegevuse pakkujad
KOV/
Asutuse/
juriidi oganisatsiooni
-line
nimi
isik

Huvihariduses ja
huvitegevuses osalevate
noorte arv*

Kasutajat
e
(osalejate
) arv
Võimaluse
kirjeldus

1738

KOKKU

Võimalust
e arv

1501

17.-26.
aastased

Osalejate
arv

Noorte arv
12.-16.aastased

Võimalust
e arv

7.-11. aastased

LTT

Kohtla-Järve
Linnavalitsus

52

94

18

Aine- ja keeleõppe tugi,
ilulugemine, käsitöö,
muinasjututeraapia

KOV

Kohtla-Järve
Slaavi PK
Kohtla-Järve
Ahtme PK

2

19

2

21

4

102

1

7

Äriühing

Erakool Intellekt

3

53

Riik

Kohtla-Järve
Gümnaasium

KOV

3
KOV
KOV

KOV
Äriühing
MTÜ

4
KOV

3

79

1

17

1

14

meediaring

3

63

5

84

1

108

Aine-ja keeleõppe tugi,
robootika, käsitöö,
lugemisring
Keeletugi,
digioskuste arendamine

14

159

Ettevalmistuskursused
9.kl õpilastele,
keelekohvikud Koht37,
luule- ja muusikaõhtud,
muusikaprojektid

Õpilaste praktika
väljaspool kooli,
arvutimuusika stuudio,
keraamikaring,
muusikateater
Targad häälikud kõneprobleemidega
lastele
Keeletugi – eesti, inglise
keel
Huvitav ja praktiline
keeleõpe

Huvikoolid
Kohtla-Järve
Kunstide Kool
Ahtme Kunstide
Kool

24

217

24

301

2

25

Kohtla-Järve
Koolinoorte
Loomemaja
Õppekeskus
Intellekt OÜ
Arengukeskus
Edusamm
(Erahuvikool
Edusamm)

14

378

1

13

8

45

2

22

1

28

Noorte huviring

3

38

Meisterdamisring,
stuudio-töökoda

KOV

Kohtla-Järve
Kultuurikeskus
Ahtme klubi

5
MTÜ

Ujumisklubi Aktiv

4

35

11

Kultuuriasutused
97
3
48
1

7

54

6

82

10

Muud organisatsioonid (spordiklubid, MTÜd)
4

208

19

MTÜ

Spordiklubi Viru
Sputnik
MTÜ Noorte
Spordiselts
OYAMA
Spordiklubi Mitš

2

53

1

27

1

20

1

43

MTÜ

MTÜ Spordiklubi
Seibun
Kabeklubi Tamka

1

58

MTÜ
MTÜ

Spordiklubi Tsefei
Spordiklubi Eola

1
2

44
102

MTÜ

Kohtla-Järve
Kergejõustikuklubi
Atleetika
Spordiklubi
Kuldkaru
Korvpalliklubi Hito
Spordiklubi
Fööniks
Taekwon-do klubi
Kwon
Poksiklubi Järve
Boxing
Jalgpalliklubi
Järve
MTÜ SK Zenit

1

51

3

102

1
3

48
99

1

28

2

50

6

322

5

157

Spordiklubi Valge
Ratsu
MTÜ SK Fighter
Kohtla-Järve
Spordiselts Kalev
MTÜ HC Everest

1

42

1
5

31
158

2

65

MTÜ
MTÜ
MTÜ

MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
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MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ

Spordiklubi Dilan
Spordiklubi
Banzai
Kohtla-Järve
Veespordiklubi
Tantsuklubi
Marika
Ujumisklubi NRK
Kalev
Iluuisutamise
klubi ICE-WAY
Kohtla-Järve
Jalgpallikool FC
Storm
Ronyx Paintball
Club
MTÜ Kirde Foto

2
1

87
47

3

96

1

32

2

107

2

63

2

82

1

20
2

15

MTÜ

Eesti Õigeusu
Kiriku KohtlaJärve Issanda
muutmise
kogudus

2

25

OÜ

Eterna OÜ
(Laste Keeltekool
Eelkooliealiste
laste
arenduskool)

5

26

21

Foto ja video
toimetamise õpetus
Huvitegevuste
võimaldamine noortele
käsitöö valdkonnas

Täiendav keeleõpe ja
klassiväline tegevus
(temaatilised
keelelaagrid)

VI Riigieelarvelise HH ja HT toetuse kasutamise kava 2021 – 2022
Jrk
nr
1

2

Kitsaskoht
Huvihariduse
spekter vajab
laiendamist ja
ajakohandamist

Huvikoolid
vajavad
õppekavade ja
õpperühmade
avamiseks
õppekeskkonna
uuendamist ja
õppevahendite
väljavahetamist

Tegevus kitsaskoha
lahendamiseks
Huvihariduse
võimaluste
mitmekesistamine,
õppekavade ja
metoodiliste
materjalide
uuendamine

Huvihariduse
kvaliteedi tagamiseks
pillipargi, inventari
uuendamine

Tegevus 2021-2022

Sihtgrupp

Oodatav tulemus

1.1.Huvikoolide õppekavade/
õpperühmade / ringide loomine ja
käivitamine, olemasolevate
võimaluse mitmekesistamine ja
arendamine

Huvikoolide
õppurid

Huvikoolides pakutakse
kvaliteetset ja mitmekesist
huviharidust. Valiku
võimalused õppekavade ja
ringide osas on suurenenud

1.2 Huvikoolide õppurite
õppepraktika korraldamine

Huvikoolide
õppurid

Huvikoolide toetuse
suurendamine

Huvikoolide
õppurid

22

Noortele on loodud
täiendavad võimalused
huviharidusega
tegelemiseks, õppekava
toetavad tegevused
teostatakse väljaspool kooli
Kvaliteetse huvihariduse
tagamiseks on huvikoolidel
olemas kaasaegsed
vahendid ja inventar

Eelarve
2021
Kokku
48 000 eurot
töötasu –
15 000
materjalid,
õppevahendid –
20 000
transport –
2000
muud kulud –
3000
Kokku
4000 eurot
transport –
2500
muud kulud –
1500
Kokku –
20 000
eurot
vahendid –
20 000

Eelarve
2022
Kokku
31 200 eurot
töötasu –
15 000
materjalid,
õppevahendid
12 200
transport –
2000
muud kulud –
2000
Kokku
3 250 eurot
transport –
2250
muud kulud –
1000
Kokku –
15 600
eurot
vahendid –
15 600

3

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

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

Erinevate suundade , sh loodus-,
tehnika- ja täppisteaduste
huviringide loomine ja toetamine

7.-19.a
noored
(koolid,
MTÜd, äriühingud)

4

Linna
noorsootöö
huvitegevuse
spekter vajab
laiendamist

Täiendavate
võimaluste loomine
huvitegevusega
tegelemiseks

4.1 Kohtla-Järve Noortekeskuse
huviringide tegevuse toetamine

7.-19.a
noored

4.2 Noortekeskuse tegevuse
laiendamine ja täiendavate
võimaluste loomine Järve
linnaosas

7.-19.a
Järve
linaosa
noored

23

Linna hallatavates asutustes,
mittetulundusühingutes jm
organisatsioonides avatakse
uued LTT suuna huviringid
vastavalt noorte huvidele.
Huviringide osalejate arv
kasvab. Tehnoloogiate ja
loodusteaduste huviringid
toetavad kooli õppekava.
Tegevuses saavad osaleda
paljulapselistest ja
toimetulekuraskustega
peredest noored ning HEV
noored
Noortekeskuse baasil
tegutsevad huviringid
pakkuvad noortele võimalust
sisustada vaba aega,
mitmekesistada
noortekeskuse tööd, tagada
noortele võimalust tegeleda
erinevate huvitegevuse
valdkondadega
Tegevuses saavad osaleda
paljulapselistest ja
toimetulekuraskustega
peredest noored ning HEV
noored
Noortekeskuse pakutav
huvitegevus on tagatud
suuremates linnaosades
elavatele noortele (Järve ja
Ahtme linnaosa), tegevuses
saavad osaleda
vähemkindlustatud ja
paljulapselistest peredest
noored ning HEV noored

Kokku –
50 000 eurot
vahendid –
25 000
töötasu –
20 000
Transport
3000
Muu – 2 000

Kokku –
32 500 eurot
vahendid –
16 000
töötasu –
15 000
Transport
1500

Kokku –
25 000 eurot
töötasu –
16 500
transport –
1500
vahendid –
5000
muu - 2000

Kokku –
16 250 –
14 000
transport –
1000
vahendid –
1250

Kokku
15 000 eurot
töötasu –
5 500
õppevahendi
IT-vahendid
– 8 000
muud kulud –
1 500

Kokku 6000
eurot
vahendid,
inventar –
6000 eurot

5.

Linna hallatavate
asutuste ja
eraõiguslike
huvihariduse ja
–tegevuse
pakkujate
pakutavate
võimaluste arv
on ebaühtlane

Täiendavate
võimaluste loomine
huvitegevusega
tegelemiseks

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

7.-19.a
noored
(koolid,
MTÜd,
äriühingud)

6.

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 a.
noored ,
noortekeskuse
vabatahtlikud, koolid,
MTÜd,
noorteühendused

7.

Linna noorte
sporditegevuse
nõudlus on suur,
kuid noortele
pakutavad
võimalused ei
vasta vajadusele

7.1 Täiendavate
võimaluste
pakkumine noortele
sporditegevuseks
Plaanipärane
tegevus linna
spordiklubides ning
noorharrastajate arvu
suurendamine
7.2 Täiendavate
võimaluste loomine
osalemiseks
võistlustel ja
spordiüritustel

Uute treeningrühmade loomine ja
olemasolevate rühmade
toetamine

7-19
noored
(MTÜd,
spordiklubid)

Osalustasu ja sõidukulude
hüvitamine.

Linna
spordiregist
ris registreeritud
spordi-
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Linna hallatavates asutustes
tegutsevad erinevate
huvialade ringid, eraõiguslike
huvihariduse ja –tegevuse
pakkujatele on tagatud
võimalused tegevuse
korraldamiseks.
Tegevuses saavad osaleda
vähemkindlustatud ja
paljulapselistest peredest
noored ning HEV noored
Noorte ideed ja omaalgatus
on toetatud, noortele on
tagatud vajalik suunamine ja
nõustamine ideede
kavandamisel ja
realiseerimisel

Uute treeningrühmade arv
ning spordiharrastajate arv
suureneb. Tegevustesse on
kaasatud paljulapselistest ja
toimetulekuraskustega
peredest noored.
On loodud ja toetatud HEV
noortele suunatud
võimalused
Noortele on tagatud võimalus
võistlustel jm väljasõitudel
osalemiseks, sh
paljulapselistest ja
toimetulekuraskustega

Kokku –
85 000 eurot
vahendid –
35 000
töötasu –
35 000
transport –
10 000
muud kuuld –
5000

Kokku –
55 250 eurot
vahendid –
20 000
töötasu –
30 000
Transport
5 250

Kokku
10 000 eurot
vahendid ja
materjalid
noorte
ideede
realiseerimis
eks,
projektijuhtim
ise alased
koolitused
noortele
Kokku
35 000 eurot
töötasu
25000
materjalid,
vahendid
5 000

Kokku
6 000 eurot
vahendid ja
materjalid
noorte ideede
realiseerimise
ks,
projektijuhtimi
se alased
koolitused
noortele

Kokku
20 000 eurot
osalustasu,
sõidukulud

Kokku
13 000 eurot
osalustasu,
sõidukulud

Kokku
22 750 eurot
töötasu
20 000
materjalid,
vahendid
2 750

8.

Noortel on
piiratud
võimalused
huvitegevusega
tegelemiseks
suvel

klubides
käivad
noored
Spordiklubid,
MTÜd

7.3 Spordivõimaluste
kvaliteedi
parandamine

Keskkonna parandamine –
sportimistegevuseks vajalike
vahendite ja inventari soetamine.

Huvitegevuse
võimasluste
suurendamine
suvisel ajal

Spordi ja kultuuritegevuste
toetamine (võistlused,
temaatilised laagrid, väljasõidud
jms) linna hallatavate asutuste,
eraõiguslike huviharidus ja –
tegevuse pakkujate tegevuse
toetamine, initsiatiivikate noorte
rühmade ühistegevuste toetamine

Spordiklubid,
MTÜd
koolid,
huvikoolid,
kultuuri ja
noorsootööasutused,
äriühingud

KOKKU: 2021.aasta - 352 000 x 2 aastat =
2022. aasta – 227800 (kakssada kakskümmend seitse tuhat kaheksasada) eurot
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peredest noortele.
Kohtla-Järve noorte
võistlejate arv suureneb
Noortele on tagatud
kvaliteetsed
sportimisvõimalused.
Tegevuses saavad osaleda
vähemkindlustatud ja
paljulapselistest peredest
noored ning HEV noored
Noortele on tagatud võimalus
huvitegevusega
tegelemiseks suvisel
koolivaheajal.

Kokku
25 000 eurot
osalustasu,
sõidukulud

Kokku
16 250 eurot
vahendid,
inventar

Kokku
15 000 eurot
(vahendid,
transport,
toitlustus,
auhinnad)

Kokku
9 750 eurot
(vahendid,
transport,
toitlustus,
auhinnad)

VII Kohtla-Järve linna eelarvest toetatavate HH ja HT tegevuste kava 2021 – 2022
Jrk
nr
1

Kitsaskoht

2

Huvikoolid
vajavad
õppekavade ja
õpperühmade
tegevuse
toetamiseks
materiaalse
baasi
uuendamist ja
õppevahendite
väljavahetamist

Huvihariduse
spekter vajab
laiendamist ja
ajakohandamist

Tegevus kitsaskoha
lahendamiseks
Huvihariduse
võimaluste
mitmekesistamine,
õppekavade ja
metoodiliste
materjalide
uuendamine
Huvihariduse
kvaliteedi tagamiseks
pillipargi ja inventari
uuendamine, sh IKT
vahendite soetamine

Tegevus 2021-2022
1.1.Huvikoolide õppekavade/
õpperühmade / ringide ja
tegevuste toetamine,
olemasolevate võimaluse
mitmekesistamine ja arendamine
Huvikoolide tegevuse toetamine

Sihtgrupp
Huvikoolide
õppurid

Oodatav tulemus

Eelarve 2021

Huvikoolides pakutakse
kvaliteetset ja mitmekesist
huviharidust.

Huvikoolide
õppurid

Kvaliteetse huvihariduse
tagamiseks on huvikoolidel
olemas kaasaegsed
vahendid ja inventar

Kokku
1 909 508 eurot
Linna huvikoolide
töötajate töötasu:
AKK 809 559
KNLM 440 641
KJKK 659 308
Kokku
61 500 eurot
Linna huvikoolide
tegevuse
toetamine inventar,
õppevahendid
AKK 28 000
KNLM -19 000
KJKK -14 500

K
3

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

Huvitegevuse spektri
laiendamine ja
toetamine, koolide
huviringide, sh LTT
ringide ning
õppekavaväliste
tegevuse toetamine

3.1 Erinevate suundade , sh
loodus-, tehnika- ja
täppisteaduste huviringide
tegevuse toetamine.

linna
noored
(koolid)

3.2 Õppekava väliste ürituste ja
projektide toetamine.
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Linna koolides töötavad LTT
suuna huviringid vastavalt
noorte huvidele. Huviringide
osalejate arv kasvab. Koolide
huviringid, sh LTT ringid,
õppekavavälised üritused ja
projektid toetavad kooli
õppekava.

Kokku
174 886 eurot
28 500 linna huvikoolide
üritused:
AKK-6 500
KNLM- 16 000
KJKK- 3 000;
õppetoetused:
AKK- 1 000
KNLM- 1 000

Eelarve
2022
Kokku 2 136 068
eurot
Linna huvikoolide
töötajate töötasu:
AKK 902 900
KNLM 500 396
KJKK 732 772
Kokku
47 000 eurot
linna huvikoolide
tegevuse
toetamine:
õppevahendid
AKK 10 000
KNLM -1 000
KJKK – 3 000
Inventar:
AKK – 20 000
KNLM – 5 000
KJKK – 8 000
Kokku
116 210 eurot
14 000 - linna
huvikoolide
ürituste
toetamine:
AKK- 5 000
KNLM 6 000
KJKK- 3 000;
õppetoetused:
AKK- 1 000

vähesed ja
ebaühtlased.

KJKK- 1 000;
125 046 üldhariduskoolide
huviringide
töötajate töötasu:
APK – 31521
TPK – 31521
JK – 23700
SPK – 12768
KPK – 25536

4

Linna
noorsootöö
huvitegevuse
spekter vajab
laiendamist

Võimaluste loomine
huvitegevusega
tegelemiseks

4.1 Noortekeskuse tegevuse
toetamine

linna
noored

4.2 Noortekeskuse tegevuse
laiendamine ja täiendavate
võimaluste loomine Järve
linnaosas

Järve
linaosa
noored
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Noortekeskuse projektid ja
üritused pakkuvad noortele
võimalust sisustada vaba
aega, mitmekesistada
noortekeskuse tööd, tagada
noortele võimalust tegeleda
erinevate huvitegevuse
valdkondadega
Noortekeskuse pakutav
huvitegevus on tagatud
suuremates linnaosades
elavatele noortele (Järve ja
Ahtme linnaosa), Järve
linnaosas elavad noored
saavad osaleda
noortekeskuse tegevustes.

21340 –
haridusürituste
toetamine, sh
õppekavavälised
üritused ja
projektid,
programmides
osalemine
Kokku
88 579 eurot
töötajate töötasu
– 82779
üritused – 3100
õppevahendid 200
inventari kulud 2500
2021.aastal ei
toetata,
noortekeskus
saab taotleda
rahastust
täiendavatele
tegevustele HH ja
HT toetusest

KNLM- 1 000
KJKK- 1 000
84 210 –
üldhariduskoolide
huviringide
töötajate töötasu:
APK – 26 160
TPK – 18 960
JK – 17 820
KPK – 20 640
MPK – 630
15 000 –
haridusürituste ja
projektide
toetamine, sh
õppekavavälised
üritused, projektid
ja programmid
Kokku
104 393 eurot
töötajate töötasu 97 393
üritused – 2 000
inventari kulud –
5 000
2022. aastal
planeeritakse
ettevalmistustöid,
noortekeskus
saab taotleda
vahendeid HH ja
HT toetusest

5.

Linna hallatavate
asutuste ja
eraõiguslike
huvihariduse ja
–tegevuse
pakkujate
pakutavate
võimaluste arv
on ebaühtlane

Võimaluste
tagamine
huvitegevusega
tegelemiseks . Linna
hallatavate asutuste
ja eraõiguslike HH ja
HT pakkujate vahel
koostöö tõhustamine

Linna territooriumil tegutsevate
noorteasutuste, huviharidus- ja
huvitegevusasutuste, noorte
ühenduste ja MTÜ-de toetamine
huvihariduse arendamise
eesmärgil

linna
noored,
MTÜd,
seltsid,
KohtlaJärve
Kultuurikes
kus, Ahtme
klubi )

Linna hallatavates asutustes
tegutsevad erinevate
huvialade ringid, eraõiguslike
huvihariduse ja –tegevuse
pakkujatele on tagatud
võimalused tegevuse
korraldamiseks

Kokku
231 538 eurot
156 408 – KohtlaJärve
Kultuurikeskuse
noortega
tegutsevate
töötajate töötasu;
63 840 – Ahtme
klubi noortega
tegutsevate
töötajate töötasu
11 290 – noortele
suunatud
kultuuriürituste
eelarve projekt

6.

Noorte
omaalgatus on
vähene, noortel
puuduvad
vajalikud
teadmised ja
kogemused
ideede
realiseerimiseks.
Noored vajavad
toetamist.
Linna noorte
sporditegevuse
nõudlus on suur,
kuid noortele
pakutavad
võimalused ei
vasta
vajadustele

Noorte omaalgatuse
toetamine

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

linna
noored ,
noortekeskuse
vabatahtlikud, koolid,
MTÜd,
noorteühendused

2021.a ei toetata,
noored saavad
taotleda
tegevuste
toetamist
riigieelarvelisest
HH ja HT
toetusest

7.1 Noortele
võimaluste tagamine
sporditegevuseks,
plaanipärane
tegevus linna
spordiklubides

Spordiklubide ja treeningrühmade
tegevuse toetamine

linna
noored,
MTÜd

Noorte ideed ja omaalgatus
on toetatud, noortele on
tagatud vajalik suunamine ja
nõustamine ideede
kavandamisel ja
realiseerimisel.
Noorte
enesetäiendamisvõimaluste
toetamine (töötoad,
meisterklassid ja muu
seesugune)
Treeningrühmade ja
spordiharrastajate tegevus
on toetatud.

7.
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Kokku
567 900 eurot
500 000 – noorte
spordi toetus
67 900 –
spordiürituste
toetamiseks

Kokku
278 957 eurot
144 000 – KohtlaJärve
Kultuurikeskuse
noortega
tegutsevate
töötajate töötasu;
35 000 –ürituste
toetamine
67 507 – Ahtme
klubi noortega
tegutsevate
töötajate töötasu
32 450 ürituste
toetamine
2022.a noored
saavad taotleda
tegevuste
toetamist
riigieelarvelisest
HH ja HT
toetusest

Kokku
565 000 eurot
500 000 – noorte
spordi toetus
65 000 –
spordiürituste
toetamiseks

8.

Noortel on
piiratud
võimalused
huvitegevusega
tegelemiseks
suvel

7.2 Võimaluste
tagamine
osalemiseks
võistlustel ja
spordiüritustel.

Osalustasu ja sõidukulude
hüvitamine.

7.3 Spordivõimaluste
kvaliteedi
parendamine

Keskkonna parendamine –
sportimistegevuseks vajalike
vahendite ja inventari soetamine.

Huvitegevuse
võimaluste
suurendamine
suvisel ajal

Noorterühmade ühistegevuse
toetamine

Linna
spordiregist
ris registreeritud
spordiklubides
käivad
noored
MTÜd,
KohtlaJärve
Spordikeskus
MTÜd
koolid,
huvikoolid,
kultuuri ja
noorsootööasutused

KOKKU

Noortele on tagatud võimalus
võistlustel osalemiseks.

Kokku
60 000 eurot
osalustasu
(spordiklubide
toetus)

Kokku
60 000 eurot
osalustasu
(spordiklubide
toetus)

Noortele on tagatud
kvaliteetsed
sportimisvõimalused.

Kokku
50 800 eurot
inventarikulud

Kokku
50 000 eurot
inventarikulud

Noortele on tagatud võimalus
huvitegevusega
tegelemiseks suvisel ajal.

Kokku
4500 eurot
temaatilised
noortemalevad –
2800
1700 –
koolilaagrite
tegevuste
toetamine, sh
transport

Kokku
4 800 eurot
temaatilised
noortemalevad –
2 800
– koolilaagrite
tegevuste
toetamine, sh
transport -1000
Linna laager 1000
väljasõitudeks
3 362 428 eurot

3 148 411 eurot
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