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Jõgeva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020. aastaks 

 

 

Noorsootöö seaduse kohaselt määratakse riigieelarvest kohalikele omavalitsustele võimaluse 

korral täiendav toetus 7–19-aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse 

kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks eesmärgiga suurendada nende võimalusi 

omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal. 

 

Noorsootöö seaduse § 15² punkti 1 kohaselt peab kohalik omavalitsus koostama huvihariduse ja 

huvitegevuse kava, mis peab sisaldama huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu, 

huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi, kitsaskohti huvihariduse ja huvitegevuse 

kättesaadavuses ja mitmekesisuses ning tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks. 

 

1. Hetkeolukorra kirjeldus 

 

Jõgeva vallas elab 1. oktoobri 2019 seisuga 2 940 noort vanuses 7–26. aastat, nendest 1 785 noort 

on vanuses 7–19. eluaastat. Huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arv 1. oktoobri 2019 

seisuga on 1 248 ning huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi on 159. 

 

Huvihariduse ja huvitegevuse võimalused valdkondade kaupa 
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Noortekeskused 1 1 1 0 7 3             

Üldhariduskoolid 13 25 17 15 5 22             

Huvikoolid             0 3 19 2 3 0 

Spordiringid 0 16 0 0 0 0             

Muud teenuse 

pakkujad 

1 0 1 0 0 4             

Võimaluste arv 

kokku 159 

15 42 19 15 12 29 0 3 19 2 3 0 

 

Huviharidust ja huvitegevust pakuvad peamiselt üldhariduskoolid, noortekeskused, spordiklubid 

ja noorteorganisatsioonid, aga teenuse pakkujate seas on ka mittetulundusühendused, külaselts ja 

kogudus. Lisaks osalevad Jõgeva valla noored huvihariduses ja huvitegevuses ka väljaspool 

Jõgeva valda. 

 



Jõgeva vallas saavad noored oma teadmisi, oskusi ja hoiakuid kujundada kõikides 

huvialavaldkondades. Kõige enam on võimalusi spordi ja muusika valdkonnas, vähem kunsti ning 

loodus- ja täppisteaduste (edaspidi LTT) valdkonnas. 

 

Huvihariduse ja huvitegevuse võimalusi ning neis osalemist analüüsiti 2019. aastal toimunud 

noorteküsitluse põhjal. Elektrooniliselt läbiviidud küsitlusele vastas 151 noort vanuses 13–19. 

eluaastat. 73,5% vastanutest osales 2019. aastal huvitegevuses või huvihariduses. 

 

Põhjusteks, miks huvihariduses ja huvitegevuses ei osaleta, toodi välja järgmised: 

 huvi puudus (32 vastajat); 

 suur koormus tööl või koolis (31 vastajat); 

 ei meeldi seltskond, kes seal käib (14 vastajat); 

 tegevused toimuvad elukohast kaugel (14 vastajat); 

 sõbrad tegelevad muude asjadega (13 vastajat); 

 pole leidnud endale sobivat ringi (12 vastajat); 

 ei ole leidnud infot mind huvitavate tegevuste kohta (12 vastajat); 

 mul on erivajadus (6 vastajat). 

 

Hetkel Jõgeva vallas puuduvatest võimalustest toodi välja järgmised: enesekaitse, fotograafia, 

lemmikloomade ring, vehklemine, sportronimine, orienteerumine, kalastusring, rulasõit jms. 

 

2. Kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks 

 

Kitsaskohad on selgunud huvihariduse ja huvitegevuse toetuste taotlemise, noorte küsitluse ja 

Jõgeva valla noortevolikogu arvamuse põhjal. 

 

Kitsaskoht Tegevus 

Maapiirkondades vähene huvitegevuse 

võimalus. Osadel noortel puuduvad 

võimalused osaleda huvitegevuses pere 

majandusliku seisukorra tõttu. 

Maapiirkondades pakutava huvitegevuse 

mitmekesistamine. Tasuta huvitegevuse 

pakkumine üldhariduskoolides. 

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise 

takistuseks osalustasude tasumine. 

Huvitegevuse ja huvihariduse osalustasude 

kompenseerimine. 

Teenuse pakkujate vähesed võimalused 

võistlustel osalemiseks, uute vahendite 

soetamiseks ja laagrite korraldamiseks. 

Spordiringide toetamine (transport, 

vahendid, tööjõukulud, laagrid). 

Erahuvikooli hind on kallis. Huvikoolide 

inventar vajab kaasajastamist. 
Huvihariduse pakkujate toetamine. 

Puudulik transpordiühendus keskusega, 

bussiajad ei sobi huviringide toimumise 

aegadega. Kõikide huvialadega ei ole 

võimalik tegeleda Jõgeva vallas (peotants, 

ballett, jäähoki, iluvõimlemine jne). 

Transpordi kompenseerimine. 

Noored, kes ei ole leidnud veel kindlat 

huvitegevust ja kes ei ole huvitatud 

osalemast reguleeritud huvitegevuses. 

Avatud huvitegevus Jõgeva Valla 

Noortekeskuses. 



 

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetust jagatakse kaks korda aastas vastavalt Jõgeva vallavolikogu 

28. detsembri 2017 määrusele nr 9 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“. 

 

Noortel puudub ülevaade huvihariduse ja 

huvitegevuse võimalustest Jõgeva vallas. 

Huvihariduse ja huvitegevuse messi 

korraldamine ja noorteinfo.ee lehe pidamine. 

Jõgeva vallas on palju Kaitseliidu 

noorteorganisatsioonides osalejaid, aga 

organisatsioonidel puudub võimalus 

transpordiks ja vahendite soetamiseks ja 

veel rohkemate noorte kaasamiseks. 

Kaitseliidu noorteorganistasioonide 

toetamine. 

Noorte huvid ja soovid muutuvad kiirelt. 

Noormeestele vähe võimalusi väljaspool 

spordivaldkonda. 

Uute huviringide avamine. 

Puudub sobiv huvitegevus erivajadustega 

noortele. 

Koostöös puuetega noorte eest seisvate 

organisatsioonidega korraldada sobivat 

huvitegevust. 

Puudub võimalus süvendatult harrastada 

erinevaid spordialasid. 

Jõgeva Valla Spordikoolis uute võimaluste 

loomine. 


