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Loksa linna 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse
tegevuskava ning edaspidised lähtekohad kinnitamine
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3. Loksa Linnakantseleil teha korraldus teatavaks abilinnapea Hilleri Treisaltile ja
raamatupidajatele ning avalikustada Loksa linna põhimääruse § 37 lõikes 2 sätestatud
korras
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Loksa linna 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava ning
edaspidised lähtekohad

Sissejuhatus
29. juunil 2017 Vabariigi Valitsus poolt vastu võetud määruse „Riigieelarve seaduses kohaliku
omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja
kord“ muudatuste kohaselt saab kohalik omavalitsus kasutada riigieelarvest eraldatavat toetust,
kui tal on kehtiv huvihariduse ja huvitegevuse kava. Määrusest tulenevalt on toetus Loksa linnale
2017. aastal 28 605 eurot.
1. juulil 2017 jõustusid noorsootöö seaduse muudatused, mille kohaselt määratakse riigieelarvest
kooskõlas riigieelarve seadusega valdadele ja linnadele võimaluse korral täiendav toetus 7–19aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja
mitmekesisuse parandamiseks. Selleks peab Noorsootöö seaduse § 15² p 1 kohaselt kohalik
omavalitsus koostama huvihariduse ja huvitegevuse kava Seal peab olema kajastatud
huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu, huvihariduses ja huvitegevuses osalemise
võimalusi, kitsaskohti huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuses ja mitmekesisuses ning
tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks.

Huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise alusdokumendid ja sisendid
1) Noorsootöö kvaliteedi hindamine Loksa linnas 2011 ja parendustegevuste kava
2) Noorsootöö kvaliteedi hindamine Loksa linnas 2016 ja parendustegevuste suunad.
3) Loksa linna arengukava aastani 20201
4) Loksa Gümnaasiumi rahulolu-uuring 2014-2015
5) Loksa Gümnaasiumi arengukava 2016/2017—2019/2020
6) Loksa linna laste ja perede heaolu arengukava aastani 2021
7) Loksa linna terviseprofiili aastani 2021
8) Loksa Linnavalitsuse statistika

Loksa linna rahvastik ja noored
Loksa linn on linna ümbritsevate Kuusalu valla külade elanikele loomulikuks tõmbekeskuseks.
Loksa linna piirkonna Kuusalu valla noored õpivad Loksa Gümnaasiumis, Loksa Muusikakoolis,
osalevad Loksa Noortekeskuse tegevustes ja osalevad OÜ Loksa Ujula ja Loksa spordiklubide
tegevuses.

01.07.2017 seisuga elab Loksal 2721 elanikku, kellest 433 on vanuses 7 kuni 26 eluaastat.
Noorsootöö, sealhulgas huvihariduse ja huvitegevuse sihtrühmaks on põhiliselt 7-19-aastased
koolinoored, neid on Loksal 296.
Rahvastikuregistri 01.01.2016 andmetel on ca pool linna elanikest rahvuselt venelased (50%),
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ligi veerand (24%) eestlased, 6% ukrainlased ja 2% valgevenelased. Rahvuse andmed puuduvad
15% inimestel. Kokku on esindatud 31 rahvust, neist kümne puhul vaid ühe esindajaga.
Kultuuride mitmekesisus on ühelt poolt positiivse väljundiga huvitegevuse arendamisel, kuid
samas seab ka keelelisi barjääre.
Laste (0-14) hulk on võrreldes 2003. aastaga langenud 19%-lt 12%-ni. Kui aastatel 2000-2004
moodustasid lapsed võrreldes eakatega suurema osa elanikkonnast, siis alates 2007. aastast on
eakaid enam kui lapsi ning vahe nende kahe vanusegrupi vahel suureneb.
Eesti Statistikaameti andmetel oli 2000. aastal keskmiseks elanike arvuks Loksa linnas 3700.
Viimase 15 aasta jooksul on see arv vähenenud ligi tuhande võrra – 2015. aasta keskmiseks
rahvaarvuks oli Loksa linnas 2650 (Statistika andmebaas, tabel RV06). Rahvaarvu langus on
tingitud nii negatiivsest loomulikust iibest kui ka asjaolust, et vaadeldaval perioodil on
väljaränne enamasti ületanud sisserännet. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute
keskuse RAKE poolt koostatud rahvastikuprognoosi kohaselt rahvaarvu langus Loksa linnas
jätkub, kuid seda märgatavalt aeglasemas tempos kui seni – perioodil 2015-2030 kuni 250
inimese võrra.
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Tabel 1. Loksa linna rahvastikuprognoos soolis-vanuseliste rühmade kaupa 2020 ja 2030 koos
2011.

aasta

rahvaloenduse

tulemustega.

Allikas:

Tartu

Ülikooli

sotsiaalteaduslike

rakendusuuringute keskuse RAKE territoriaalne rahvastikuprognoos KOV-üksuste lõikes
aastateks 2020 ja 2030 (lk 36).
Vaatamata sellel, et RAKE koostatud tabel näitab noorte langustrendi, on viimasel aastal olnud
märgata majanduse elavnemist Loksal, loodud on uusi töökohti, ja uue trendina on noorte lastega
perede kolimine Loksale nii Eestist kui ka välismaalt.

Loksa linna noorsootöö
Noorsootööga tegelevad Loksa Gümnaasium, Loksa Muusikakool, Loksa Noortekeskus, SA
Loksa Kultuur, Loksa Linnaraamatukogu, OÜ Loksa Ujula, SA Loksa Sport, samuti tegelevad
noorsootööga

mitmed

mittetulundusühingud

(MTÜ

Loksa

Arenduskeskus,

Loksa

Rahvaspordiklubi; MTÜ Loksa Spordiklubi, Spordiklubi Suusavägi). MTÜ-l on võimalik
taotleda vahendeid „Loksa linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord“ alusel
ning välja on töötatud „Noorte harrastusspordi toetamise kord“. Samuti toetab Loksa linn
treenereid töötasu omaosaluse katmisel, kes vastavad treeneri nõuetele ja kvalifitseeruvad riigi
poolse töötasu toetuse saajaks.
Loksa linna arengukava järgi on noorsootöö VISIOON 2040:
Loksa on noorsootööd väärtustav ja tunnustav linn, kus aktiivsetest noortest moodustunud
osaluskogu osaleb linna otsustusprotsessides, toimub efektiivne probleemide ennetamine,
toimib nõustamissüsteem, alaealiste õigusrikkumistele reageeritakse tõhusalt.
Loksa linna noorsootöö EESMÄRK on:
Võrdsete võimaluste loomine noorsootöös osalemiseks turvalistes ja selleks kohandatud
noorsootöö asutustes ning linnas tervikuna. Noorte kaasamine arenguprotsessidesse, nende
võimete ja oskuste arendamine ja ettevalmistamine iseseisvaks toimetulekuks.
Loksa Gümnaasium
Kuni 31.08.2010 tegutses Loksa linnas kaks üldhariduskooli: Loksa 1. Keskkool ja Loksa Vene
Gümnaasium. Haridusreformi käigus ühendati Loksa 1. Keskkool ja Loksa Vene Gümnaasium ja
kool nimetati ümber Loksa Gümnaasiumiks.
Loksa Gümnaasiumis õppis 2016-2017 õppeaastal 294 õpilast, nendest 134 õpilast õppis eesti
õppekeelega klassides ja 160 õpilast õppis vene õppekeelega (keelekümblus) klassides.
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Joonis 1. Õpilaste arvu muutus Loksa üldhariduskoolides. Allikas: Loksa Gümnaasium.

01.07.2017 seisuga õpib teiste omavalitsuste üldhariduskoolides 18 Loksa noort vanuses 7-19,
nendest 2 võtavad osa Loksa linna huvitegevusest. Teistest omavalitsustest õpib Loksa
üldhariduskoolis 01.07.2017 seisuga 57 õpilast.
Loksa Gümnaasiumis õppetöövälistest huviringidest võtab enim õpilasi osa mudilaskoorist,
rahvatantsuringidest ja erinevatest spordiringidest (rahvastepall, võrkpall, minivõrkpall,
sportmängud, kergejõustik).
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-

-
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Tabel 2. Õpilaste arv erinevates huviringides Loksa Gümnaasiumis 2011/2012 kuni 2016/2017
õppeaastatel. Allikas: Loksa Gümnaasium.
Tabelis 2 välja toodud andmetest on näha, et huviringides osalevate noorte arv on vähenenud
ning ka huviringide hulk on vähenenud. Loksa Gümnaasiumi arengukava2 alapeatükis 1.4.8
Huvitegevus on välja toodud eesmärgid huvitegevuse arendamiseks Loksa koolis.
Huvitegevus on koolis õppe- ja kasvatustöö üks osa, mille eesmärgiks on:
1) toetada õppekava eesmärkide täitmist;
2) pakkuda kõikidele õpilastele erinevaid tegevusi pärast koolitunde vastavalt õpilaste huvidele,
võimetele ja oskustele;
3) arendada õpilaste andeid, loovust, suhtlemis- ja meeskonnatööoskust;
4) tugevdada õpilastes isamaa-armastust, kodukohatunnet ja oma kooli tunnet.

2

Loksa Gümnaasiumi arengukava

Spordiringide kasutuses on spordisaal, mis on amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist. Samuti
kasutavad spordiringid 2008. aastal valminud Loksa ujulat ning osad kergejõustiku treeningud
viiakse läbi Loksa linna staadionil.
Aktiivselt osaletakse 1999. aasta septembrist Loksal tegutsevate Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
tegevustes, milles kaasalöövad noored on toonud juba aastaid maakondlikke ja vabariiklikke
esikohti erinevatelt võistlustelt. Südameasjaks on võetud aidata Eesti riigil kasvatada noortes
armastust oma kodumaa, austust oma vanemate ja sõprade vastu, arendada neis oskust olla
iseseisvad ning tulla toime erinevates eluohtlikes olukordades. Samuti peetakse oluliseks noorte
kehaliste võimete arendamist ning tervislike eluviiside tutvustamist. Noored Kotkaste ja
Kodutütarde rühm teeb tihedat koostööd Loksa Noortekeskusega.
Loksa Muusikakool
Loksa linnas on üks huvikool – Loksa Muusikakool. Pillimängu oli Loksal võimalik õppida juba
enne muusikakooli asutamist. 1972. aasta 1. septembril avati Loksal Laste Muusikakool, kus
alustas õpinguid 54 õpilast (1., 2., 3. klass). Viimasel paarikümnel aastal on õpilasi koolis olnud
70 ringis, perioodil 2010-2014 58-60. Alates 2015. aastast, mil avati ettevalmistusklass, on
õpilaste arv ületanud taas 70 piiri, kuid kahjuks on õpilaste arv hakanud taas langema, sest
väheneb piirkonna õpilaste arv ning lapsevanemad toovad põhjusena välja majanduslikud
raskused õppemaksu tasumisel.

Joonis 2 Loksa Muusikakooli õpilased aastatel 2000-2016. Allikas Loksa Muusikakool.
Loksa Muusikakoolis on võimalik õppida klaverit, flööti, akordionit, kitarri, viiulit, tšellot,
klarnetit, saksofoni, metsasarve, trompetit, trombooni. Enim on lapsed huvitunud klaveri erialast
– aastatel 1997-2013 on ligi pooled kooli õpilased otsustanud klaverimängu õppida. Populaarsed
on flöödi ja kitarri õpingud, vähenenud on huvi akordioni, kuid tõusnud viiuli õpingute vastu.
Väikseim on õpilaste osakaal puhkpilli erialadel.

Joonis 3 Õpilaste arv Loksa Muusikakoolis erialati aastatel 2000-2016. Allikas: Loksa
Muusikakool.
Loksa Muusikakooli õppemaks oli kuni 31.08.2011 15,34 eurot kuus, perioodil 01.09.2011 –
31.12.2014 18 eurot kuus ning alates 01.01.2015 23 eurot kuus, eelklassis alates 01.09.2015 18
eurot kuus. Kehtiv õppetasu suurus on võrreldav teiste maakonna huvikoolidega. Õppetöö
muusikakoolis on seotud tihedalt Loksa Gümnaasiumiga ja Vihasoo Lasteaed-Algkooliga.
Samuti sõltub tunniplaani tegemine õpilaste busside aegadega, sest lapsed sõidavad meilt nelja
eri suunda.
Muusikatraditsioonide

jätkamiseks

Loksal

vajab

muusikakool

ka

edaspidi

ruumide

rekonstrueerimist ja muusikainstrumentide soetamist. Oluline on pillimänguvõimaluste
mitmekesistamist ning laiendades ansamblite tööd kaasates ka väljastpoolt muusikakooli noori
ansamblite ja kooride tegevusse.
Loksa Noortekeskus
Loksa Noortekeskus kuulub Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusse alates 2013. aastast. Loksa
Noortekeskuses tegutseb alaliselt käsitööring, kuid paljud tegevused on projektipõhised. Linn on
alati toetanud projektitaotluste esitamist ning katnud omaosaluse Ning see on taganud igal aastal
mitme noorteprojekti läbiviimist, et noortele mõeldud tegevused oleksid järjepidevad. Loksa
Noortekeskuse ruumides tegutsevad Loksa noorkotkaste ja kodutütarde rühm.
Noortekeskuse külastatavus on aastatega vähenenud. Osalt on see tingitud noorte arvu pidevast
langusest Loksa linnas, teisalt asjaolust, vene noored asuvad peale põhihariduse omandamist
õppima väljapoole Loksa linna. Lisaks on noortekeskuses viimastel aastatel järjest enam tegevust
leidnud paljud algklasside lapsed, mis aga on mõjunud pärssivalt noortekeskuse külastamisele
vanemate noorte poolt. Vananenud arvutid ja probleemid wifiga ei ole ka kindlasti

külastatavusele kasuks tulnud. Unikaalsete külastuste arv on sõltuvalt aastast jäänud vahemikku
279-311 aastas. Kuus on külastusi olnud keskmiselt 316-506, päevas 16-25 sõltuvalt aastast.

Joonis 4 Loksa Noortekeskuse külastatavus (arv) 2010-2015. aastal sõltuvalt külastaja rahvusest
ja soost. Allikas: Loksa Noortekeskus.
Kui seni on noortekeskus olnud populaarsem poiste seas, siis 2015. aastal külastasid keskust
enim just tüdrukud. Jooniselt nähtub selgelt, kuidas aastate jooksul poiste poolne külastatavus
langeb, tüdrukute poolne aga tõuseb.
01. aprill 2016 alustas Noortekeskuses tööd Loksa/Kuusalu Noorte Tugila koostöös Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendusega (Eesti ANK) spetsiaalse tugiprogrammi elluviimist Loksa - Kuusalu
piirkonna noortele. Tegevuste eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine
kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele
otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad
teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema.
Loksa linna Noorsootöö sisehindamise aruteludest ja küsimustikest tuli välja, et noored vajavad
mitmekesisemat huvitegevuse pakkumist. Takistuseks on olnud ringijuhtide leidmine. Noored ise
tõid välja, et eriti on vajalik jalgpall ja poistel ja noormeestele tehnikaalast tegevust. Samuti
sooviti, et parendataks koosmusitseerimise võimalusi ning et muusikalist tegevust pakutaks ka
väljaspool Loksa Muusikakooli vabaõpingute alusel. Neid kitsaskohti asuti lahendama Loksa,
Vihula ja Kuusalu koostöögrupi projekti raames ning sügisest alustab tööd tehnikaring „Vanast
uus“ ning koosmusitseerimise võimalusi hakatakse ellu viima „Noorte kohvik-klubi“ raames.
Huvitegevust pakkuvad mittetulundusühingud, sihtasutused ja osaühingud
Loksal pakuvad huvitegevuse võimalusi SA Loksa Kultuur, OÜ Loksa Ujula (ujumistreeningud),
SA Loksa Sport (projektipõhised huvitegevused, MTÜ Loksa Arenduskeskus (projektipõhised
huvitegevused – laagrid, huviringid), Loksa Rahvaspordiklubi (judo, kurn),

MTÜ Loksa

Spordiklubi (lauatennise treeningud, projektipõhised huvitegevused), Spordiklubi Suusavägi
(suusatreeningud, jooksutreeningud, orienteerumistreeningud), tantsukool Newstart, MTÜ
Lahemaa Looduskool.

SA Loksa Kultuur all tegutseb noortele kunstiring (10 noort), käsitööring (6 noort), lastekoor (16
noort). OÜ Loksa Ujula ujumistreeningutest võtab osa 40 noort (huvi esialgsega on langenud,
languse on tinginud ka õpilaste arvu üldine langus). Loksa Rahvaspordiklubi judo treeningutest
võtab osa 18 noort, kui noorte huvi viimastel aastatel langes, siis 2016/2017 õppeaasta näitas
huviliste teatud kasvutrendi, kurniga tegeleb 2 noort. MTÜ Loksa Spordiklubi viib läbi
lauatennise treeninguid, osavõtjaid 20. Spordiklubi Suusavägi treeningutest võttis osa 4 noort,
aktiivsel on viimsel aastal tegutsenud vaid üks noor, kes tegeleb suusaorienteerumisega.
Tantsukool Newstart alustas Loksal tegevust alles 2016. aastal, osavõtjaid 10 ning nende hulgas
on pooled nooremad kui 7-aastased. MTÜ Lahemaa Looduskooli huvitegevusest võtab osa 10
Loksa kandi noort.
Loksa huvitegevuse ringidest ja huvikooli tööst võtavad osa ka Kuusalu valla noored ja see ei ole
statistikas välja toodud.
Loksa linna terviseprofiili kuni 20213 laste ja noorte turvalise ning tervisliku arengu valdkonna
tegevuskavas on välja toodud, et eesmärgi „Laste ja noorte tervisliku ja turvalise arengu
tagamine“ tuleb luua toimiv koostöövõrgustik ja selle eesmärgi tegevuseks on koostöö
edendamine erinevate spetsialistide vahel (tervishoiutöötajad, pedagoogid, lastekaitse- ja
sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad) noorte vaba aja sisustamise ja riskikäitumise
ennetamisel nii kohalikul tasandil kui ka naaberomavalitsustega. 2017. aastal Loksa KTG
(Loksa, Vihula, Kuusalu koostöögrupi) raames on seda eesmärki asutud täitma, kuid mis vajab
veel põhjalikumat koostööd ning ka iga koostöögrupi noorsootöö ja huvitegevuse laiendamist.
Spetsialistidest koosnev koostöövõrgustik töötab regulaarselt, planeerib tegevusi, hindab
tulemusi.
Eesmärgi „Riskikäitumise vähenemine noorte seas“ tegevuseks on riskikäitumisega noorte
koolist väljalangemise ennetamiseks koostöö arendamine kooli, lapsevanemate, noorte ja
sotsiaaltöötajate vahel, mis sisaldab endas ka huvitegevuse ja huvihariduse võimaluste
pakkumist/mitmekesistamist ja noorele konkreetse teda huvitava tegevuse pakkumus, mis
omakorda mõjub ka soovile jätkata õpinguid koolis.
Eesmärgi „Laste ja noorte vabaajavõimaluste mitmekesistamine“ tegevuseks on laste- ja
noortelaagrite korraldamine, huvitegevuse mitmekesistamine, spordi- ja noorsooprojektide
kaasrahastamine.
Eesmärgi „Tervete suhete ja terve sotsiaalse-emotsionaalse keskkonna arendamine noorte seas“
tegevuseks on eakaaslaste programmi käivitamine Loksa Noorekeskuses/Loksa Gümnaasiumis
ning mis võiks sisaldada ka ühiseid huviringe ning muid ühistegevuse vorme (julgustamaks
noort aktiivsel osalema väljapool kooli pakutavates noortetegevustes.
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Loksa linna üldhariduskoolis käivate laste arv väheneb järjepidevalt, probleem on tihedalt seotud
linna üldise rahvaarvu vähenemisega. Õpilaste arvu vähenemise tõttu tuleb Loksa linnal ja
naaberomavalitsustel teha koostööd ühise haridusstrateegia väljatöötamiseks.
Mõnedel noortel on probleeme koolikohustuse täitmise ja sagedaste puudumistega. Osaliselt on
see tingitud asjaolust, et lapsevanemad on kas liiga hõivatud või puudub neil otsene huvi lapse
tegemiste vastu, vahel puudub lapsevanematel ka oskus või teadmised, kuidas noortega toime
tulla. Lapsevanemate teadlikkust laste ja noorte tervise edendamisel ja arengu toetamisel saab
tõsta, kaasates tegevuste planeerimisse ja korraldamisse haridusasutused ning nende hoolekogud.
Oluliseks probleemi lahenduseks on: lastele ja noortele mitmekesisema huvihariduse ja
huvitegevuse tagamine kohaliku omavalitsuse poolt.
Korterelamute juurde on viimastel aastatel rajatud uusi laste mänguväljakuid ja seda linnas
tegutsevate MTÜ-de abil, kes on taotlenud vahendeid erinevatest fondidest.
Politsei poolt registreeritud noorte õigusrikkumiste arv on aastati erinev, olles kõrgeim 2011.
aastal. Vähendamaks õigusrikkumiste arvu, tuleb jätkata noortele suunatud ennetustööd ning
mitmekesistada ka noori huvitava huvitegevuse valdkondadega, eriti on erinevates küsitlustes
tulnud välja, et poistele ja noormeestele on vähe huvitegevuse võimalusi.
Erinevate probleemide (õpiraskused, õigusrikkumised, abordiprobleem, huvitegevuse valik,
integratsioon jms) tasandamiseks noorte seas on võimalik käivitada nt eakaaslaste programm,
mis on kõige efektiivsem viis mõjutada murdeealiste käitumist, arendada terveid suhteid ja tervet
sotsiaalset-emotsionaalset keskkonda. Eakaaslaste mõiste hõlmab sarnase sotsiaalse taustaga
gruppi, eakaaslased ei pea tingimata olema ühevanused. Tegevuste jätkusuutlikkuse huvides
võiks eakaaslaste metoodikal põhinevate ennetusprogrammide juurutamiseks kasutada praegu
Loksa linnas toimivaid struktuure nagu Loksa Noortekeskus, noortega tegelevad MTÜ-d, Loksa
Gümnaasium. Samuti on oluline motiveeritud koordinaatori olemasolu, kes tagaks programmi
järjepidevuse.
Oluline on: erinevatele sihtgruppidele pakutakse mitmekülgseid võimalusi arendava vaba aja
sisustamiseks. Loksa linnas on noortega tegelevaks asutuseks Loksa Noortekeskus, huviharidust
pakub Loksa Muusikakool, toimivad erinevad kooli juures läbiviidavad tasuta kui ka
mittetulundusühingute jt isikute poolt läbiviidavad tasulised/tasuta huviringid. Probleemiks võib
olla huvikooli ja tasuliste huviringide tegevuses osalemiseks vajaliku lastevanemate omaosaluse
katmine, mille tasumine on mõnedel peredel problemaatiline. Arvestades eelarveliste vahendite
piiratust, linn hetkel lapsevanemaid lapse osalemisel huvikoolis või tasulistes huviringides
rahaliselt ei toeta.
Oluline on: tulevikus tuleks soodustada vabaaja tegevuste mitmekesistamist, teha koostööd
naaberomavalitsuste noorteorganisatsioonide, -asutustega. Kindlasti tuleks jätkata erinevate
noortele suunatud projektitegevustega. Võimaluseks on ka noortele suunatud juhendatud

tegevuste planeerimine, läbiviimine koolivaheaegadel. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata muust
rahvusest laste ja noorte integreerimisele ühiskonda, hõlbustada erinevast rahvusest noorte
omavahelist suhtlemist. Noorte vabaajategevuste mitmekesistamisele aitab kaasa noortele
atraktiivsete ja eakaaslastega koosolemisvõimalust pakkuvate tervisedenduslike projektide
elluviimine nt noored liiklusinspektorid vms.
„Loksa linna laste ja perede heaolu arengukava aastani 2021“4 analüüsi tulemustes toodi
välja, et kõigile lastele on tagatud alus-, põhi- ja keskhariduse kättesaadavus, linnas on loodud
head mitteformaalse hariduse võimalused. Tugevustena tuuakse välja, et Loksal on
mitmekülgsed huvitegevuse võimalused, huvikooli ja noortekeskuse olemasolu KOVis, asutuste
ja MTÜ-de aktiivne roll noorte vaba aja sisustamisel. Samas on toodud ohtudena välja, et toimub
ääremaastumine, haritud ja aktiivsete elanike lahkumine, tööjõulise elanikkonna vähenemine,
elanikkonna

teenindussfääri

taandareng,

rahaliste

ressursside

piiratus/vähenemine,

projektipõhine lahendus olukorrale/EL fondidest sõltuvus.
Ohutegurite vähendamiseks on huvihariduse ja huvitegevuse riigi poolne rahastamine väga suure
tähtsusega just noortele peredele ning loob võimalused lastele tegeleda huvialadega kohapeal
ning mis omakorda vähendab noorte perede väljarännet ning soodustab piirkonna üldist arengut.
Loksa linna laste ja perede heaolu arengukava aastani 2021 huvihariduse ja huvitegevusega
seotud arengusuundadeks on:
- Lastele mitmekülgse ja kodulähedase hariduse säilitamine ning haridusttoetavate teenuste
kättesaadavuse parendamine. Jätkuv linnapoolne panus alus-, põhi-, kesk- ja huvihariduse
rahastamisse linnas; kvalifitseeritud spetsialistide - sotsiaal-pedagoog, psühholoog, tugiisik –
leidmine.
- Laste ja perede suurem kaasamine otsustusprotsessidesse. Noorte osaluskogu loomine; üldised
rahuloluküsitlused linnaelanike seas.
- Laste ja perede vaba aja veetmise võimaluste parendamine. Kultuuriürituste mitmekesistamine;
toimiva rannavalve korraldamine.
Riigi poolne huvihariduse ja huvitegevuse rahastamine annab võimaluse alustada Loksa arengu
ja strateegia dokumentides püstitatud eesmärkide elluviimist.
Loksa linna arengukava noorsootöö VISIOONi kohaselt ja EESMÄRGI elluviimiseks on
huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava koostamisel lähtutud eelpool välja toodud olulisuse
põhimõtetest, arendusdokumentidest ja noorte soovidest.
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Huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna arendamine ja probleemidele
lahenduste leidmine
Toetudes kogutud teabele on 01.09.-31.12.2017 kavandatud tegevused 3 suurema valdkonna ja
tugifondi vahel: muusika/kultuuri valdkond, tervistedendav ja spordi valdkond, tehnika/käsitöö
valdkond, huvitegevuse võimaluste tagamine madala sissetulekuga perest pärit noortele.
1. valdkond: muusika/kultuur
Paljud noored tahaksid õppida pillimängu või osaleda ansambli töös, seni on olnud selleks
eelduseks Loksa Muusikakoolis õppimine. Noored ise on olnud huvitatud nn vabalava ja
muusikaõhtute korraldamisest ning valdkonna arendamise eesmärk on luua suuremale
hulgale noortele ligipääs pilliõpingutele professionaalsete juhendajatega.
Lahendus: luuakse ansambleid, kus on võimalik osaleda ka mitte muusikakoolis õppival
noorel (rütmipillid, saatepillid jms); muusikakooli lastekooris saavad osaleda ka mitte
muusikakoolis õppivad noored; puhkpilliorkestri loomine; instrumentaalansambli loomine;
erinevad noortepoolsed muusikategevuse algatused.
2017. aastal – ansamblitegevuse arendamine ja pilliõpingud muusikakoolis mitteõppivatele
noortele koostööansamblite vormis (juhendajate tasu, instrumentide soetamine).
2. valdkond: tervistedendav ja spordi suund
Juba aastaid on noored toonud küsitlustes välja, et Loksale tuleks juurde erinevaid
spordiringe (jalgpall, purjetamine, laskmine) – eriti on olnud huvitatud poisid ja noormehed.
Jalgpall on kogunud populaarsust kogu Eestis, Loksale ei ole õnnestunud jalgpalli treenerit
siiani saada.
Loksa mereäärse linnana ei ole aastakümneid omanud merega seotud huviringe, ega
treeningrühmi. Samas on piirkonna noorte huvi merepääste ja merega seotud spordialadega
tõusnud. Kodutütarde ja noorkotkaste rühmad on Loksal väga tugevad ning sel suvel esindas
võistlustel Rootsis Eestit Loksa noorkotkaste rühm. Nende sooviks oli saada endale võimalus
käia kord kuus lasketiirus harjutamas. Loksa Gümnaasiumis koostatud õpilasuurimistöö
näitas, et Loksa kooli noored liiguvad igapäevaselt vähe, liikumisharjumused vajavad
arendamist ja kujundamist.
Lahenduseks: Mitmekülgse tervistedendava ja sportlikku aktiivsust tõstva mitmekülgse
huvitegevuse tagamine.
2017. aastal - jalgpalli treeningute läbi viimine, treeningvahendite soetamine, treeneri
töötasu; purjetamistreeneri leidmine ning treeningute alustamine, treeneri töötasu; aeroobika
ringi taaskäivitamine; lasketiiru kasutamine kord kuus Tallinnas (edasi-tagasi transport) ja
kohapealne juhendaja tasu.
3. valdkond: tehnika/käsitöö
Valdkonna arendamist on takistanud sobivate ja pädevate ringijuhendajate leidmine ning
tehnikaringi vahendite soetamine. Robootika ring on ka varem tegutsenud, kuid juhendaja

suure töökoormuse tõttu ringi tegevus peatus. Tüdrukutele oli ringe rohkem, poistele ja
noormeestel oli võimalusi vähe. Kui tütarlastele on käsitöö ring viimastel aastatel tegutsenud,
siis poiste käsitööringi jaoks puudus pädev juhendaja. Tütarlaste käsitööringi tegevus on
viimastel aastatel olnud traditsioonilise suunaga ning ainult venekeelsetele tüdrukutele. Nii
tüdrukute kui ka poiste huvi kokanduse ja kodunduste teemade vastu on viimastel aastatel
suurenenud, seda on tinginud majandusringis saadud teadmised ning soovitakse neid oskusi
ja teadmisi arendada.
Lahendus: noori huvitavate huviringide käivitamine.
2017. aastal – jalgpalli treeningud algklassi õpilastele (juhendaja töötasu, treeningvahendite
soetamine); purjetamise ja merepääste ringi käivitamine (juhendaja töötasu); robootika ringi
käivitamine (juhendaja töötasu, töövahendite soetamine); poiste käsitöö ringi käivitamine
(juhendaja töötasu ja töövahendite soetamine); kodundusringi käivitamine nii eesti- kui
venekeelsetele noortele (juhendajate töötasu, töövahendite soetamine).
Tugifond
Loksal on toimetulekutoetuse saajaid, nende hulgas on ka lastega peresid. Loksa linna
sotsiaaltoetuste kord ei sisalda huvihariduse ja huvitegevuse toetust. Õpilaste huvitegevust on
toetatud treeneri või huviringi juhendaja ettepanekul üksikjuhtudel. Vajadus on ühtse
süsteemi ja korra välja töötamine, sest kõikidel lastel ja noortel peavad olema võrdsed
võimalused osaleda huvihariduses või huvitegevuses.

2017. septembris käivituvad juba praegu juhendajad leidnud ringid: jalgpall, kodundus,
käsitöö. Koostatakse treeningrühmad ja huviringide koosseisud. Soetatakse huviringide/
treeningrühmade tööks vajalikud vahendid.
Septembri viimasest nädalast käivituvad kõik uued ringid.
Septembris viiakse õpilaste hulgas läbi küsitlus edaspidise Loksa linna huvitegevuse ja
huvihariduse planeerimiseks. Septembris koostatakse tugifondi kord ja alates oktoobrist on
võimaldatud kõikidele noortele neid huvitavast huvitegevusest osavõtt.
Lisadena on Lisa 1 „Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga
01.07.2017“ ja Lisa 2 „Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.201731.12.2018.“
Lisas 2 välja toodud 2018. aasta eelarvesse planeeritud summad on esialgsed ning sõltuvad
riigi poolt eraldatavast reaalsest toetusest.

