
2020HH_HTtegevuskavaAruann

Lisa 1

Lüganuse Vallavolikogu 28.01.2021 määrusele nr 129

Tulemuste esitamise periood 2020

Huvihariduse ja Huvitegevuse toetuse 

summa 223,215

KOV Huvitegevuse ja huvihariduse eelarve 

tulemuste  esitamise perioodi kohta (2020)

750000 (Ei kajasta kõike, sisaldab huvikoolide ülevalpidamiskulusid, osaliselt noortekeskuste, 

üldhariduskoolide, kultuuriasutuste, MTÜ-de panust huvitegevusse, NB! Ei sisalda riikliku Huviharidus ja 

- tegevus kava riikliku lisarahastust.) 

HUVIHARIDUSE JA  - TEGEVUSE TEGEVUSKAVA 2020 TULEMUSTE ESITAMINE

Tegevus kitsaskoha lahendamiseks Tegevuse sisu ja eesmärk
2020 

Eelarve

2020 

kulud
2020 Jääk

1.

ROBOOTIKAÕPE

Arendada edasi Kiviõli Kunstide Koolis robootikavaldkonda. Robootikaõppes on hetkel kaks kitsaskohta: 

1. Kiviõli Kunstide Koolis  on hetkel kõik olemasolevad robotikomplektid kasutusel ning sellel põhjusel 

uusi õpilasi vastu võtta ei saa. 2. Hetkel on järjekord robootikõppesse 7-8 aastaste õpilaste seas. Kuna 

aga sellele vanusele mõeldud robotikomplekte koolis ei ole, siis hetkel neid õpilasi ei saa 

robootikaõppesse vastu võtta. Vahenditest tasutakse juhendaja tasu ning õppevahendid. Elluviidud 

tegevus:  Niipalju, kui kontaktõpe võimaldas, kasutati uusi õppevahendeid. Avanesid uued robootika 

õppega seotud võimalused. Õpilastele sai lahendamiseks anda keerulisemaid ülesandeid, mis 

võimaldab jätkata robootika alaste oskuste uuel kõrgemal tasemel omandamist. Robootika kohad 

täidetud ning vahendid soetatud Juhendaja tasustamine jätkub ka aastal 2021.

26,510 17,793 8717

2.

KITARRIÕPE           

Jätkata Kiviõli Kunstide Koolis kitarriõpetust. Kitarriõpe on jätkuvalt populaarne ning lisaõpetaja 

olemusolu on äärmiselt oluline. Lisaks on vaja täiendada kitarride arvu, et kõikidele huvilistele oleks 

tagatud harjutamisvõimalused. Vahenditest tasutakse juhendaja tasu ning õppevahendid.  Elluviidud 

tegevus: Kitarriõpe toimib, kohad on täidetud ning õppevahendid 2020aastal soetatud.  Soetati kolm 

kitarri ja kaks mandoliini. Mandoliin on algajatele kitarrihuvilistele käepärasem pill - väikesed õpilased 

saavad sellisel kujul lihtsasti alustada kitarriõpinguid (mängutehniliste omaduste poolest on kitarr ja 

mandoliin  sarnased). Õppetöö on jätkunud tavapäraselt (vastavalt õppekavale). Lisandunud on 5 uut 

kitarriõpilast.

11,285 10,906 379

3.

FOTOGRAAFIA JA KUNSTIÕPE       

Jätkata Kiviõli Kunstide Koolis fotograafia ja kunstiõpetust. Vajalik on õpetaja töötasu ning lisavahendid 

fotograafiaõppe õppurite arvu suurendamiseks. Elluviidud tegevus: Õpetaja töötasu olemas, õpe 

toimib, 2020 aasta õppevahendid soetatud.Soetati animatsiooniprogrammid Dragon Frame, fotoaparaat, 

objektiivid, mälukaardid,  statiivide adapterid kaameratele, tarkvara aastamaks. 

26,270 25,936 334
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4.

ROBOOTIKAÕPE Vene Koolis

Kitsaskoht ja selle lahendus: Lüganuse vallas on olemas robootika ringi suur valik, kuid see toimub 

eesti keeles ja vene noored ei osale.  Käivitada Vene Kooli kaudu venekeelt kõnelevatele noortele 

robootikaring, pakkudes programmi, mis oleks suunatud põhikooli igale astmele ning mis oleks kooli 

tunniplaani sisse pandud. Üldine eesmärk on  alustada kõige lihtsamatest asjadest lõpetades praktilise 

rakendamisega. Igal tasemel on omad eesmärgid ja ülesanded. Uue etapi planeerimisel arvestatakse 

eelmise etapi analüüsi. III etapp (mis on seotud praktiliste oskuste arendamise ja rakendamisega) on 

seotud ka tehnoloogia tundidega. Tegevus: Mitmeetapiline ja põhikooli kõiki astmeid läbivad  robootika 

tegevused on planeeritud huviringina, mis omakorda on kooskõlastatud tunniplaaniga ja viiakse läbi 

tehnoloogia õpetaja juhendamisel koostöös aineõpetajatega/klassiõpetajatega. Vastavalt kooliastmele 

on robootika õpe jagatud kolmeks etapiks, mille raskusaste tõuseb järk-järgult. Läbi robootika 

arendatakse kreatiivseid oskuseid,  iseseisvat tööd kui ka koostööd, arendatakse digioskusi, tutvutakse 

modelleerimsie ja programmeerimise alustega jne.     

12,240 12,223 17

5.

KOKARING Maidla Noortekeskuses

Kitsaskoht ja selle lahendus: Maidla Noortekeskuse kokanduringi tegevuse jaoks puuduvad 

eelarvelised vahendid - juhendaja töötasu, ringitööks vajaminev toidukaup.Tegevus: Soetati erinevaid 

vahendeid kokaringi paremaks toimiseks ning vahetati välja amortiseerunud köögitehnika 

(nõudepesumasin, pliit). Kokaringis osalemine on noorte seas populaarne, kus omandatakse 

söögitegemise oskust, millele lisaks omandatakse matemaatiline oskus, suhtlemise ja planeerimise 

oskus, meeskonnatunnet, lauareegleid jne.  2020 aastal õppisime säästlikult süüa tegema ning 

COVID19 levik tõestas, et tegevusi saab  juhendada kaugjuhtimise teel. 

2,600 1,214 1386

6.

Keraamika - käsitööring (jätkutegevus)

Kitsaskoht ja selle lahendus: Maidla Noortekeskuse keraamikaring. Keraamika-käsitööringi tegevuse 

tegevuste elluviimise jaoks puuduvad vahendid.  Tegevus:  Tegevuseks on erinevad käsitöövormid, mis 

ei muutu üksluiseks. Ringijuhendajale on makstud töötasu. Juhendaja on hea ettevamistuse ning avatud 

loomuga. Olulisel kohal oli vahendite soetamidsel, et tegevusi võimalikult mitmekesiselt läbi viia. Samuti 

on saanud korraldada koolitusi noortele. 

4,615 4,662 -47

7.

Rütmipilli õpe Sonda rahvamajas

Kitsaskoht ja selle lahendus: Sonda rahvamajas on olemas erinevad löök- ja rütmipillid (djembed, 

conga, cajon, trummikomplekt jne.), õpetaja puudmisel ei leia need paraku rakendust. Sonda noortetos 

käivad noored tunnevad aga huvi  rütmipilli mängu vastu. Vajalik rütmiõppe käivitamiseks õpetaja 

leidmine. Rütmipillide õppe huviring Sonda noortetoa ja ümbruskonna noorte pillimänguhuvilistele 

suunatud vaba aja sisutuamise võimalus. Vahendid juhendaja töötasuks. Tegevus: Rütmipilli õppe 

alustamiseks Sonda Rahvamajas otsiti kaua õpetajat. Vastava oskustega õpetaja leidmise andis 

võimaluse 2019 aastal õpet alustada ja huvi oli alguses suur.  ja õppe alguses ustamisega  Kuid aja 

möödudes kahanes huviliste arv ning algselt planeeritud tegevust ei olnud otstarbekas lõpuni ellu viia. 

3,500 2,342 1158
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8.

Loovring Püssi Kultuurimajas

Kitsaskoht ja selle lahendus: Püssi Kultuurimajas tegutseb Loovring, kus lapsed arendavad oma 

loovust. Kahjuks puudub võimalus tegelda muusikaga, sest puuduvad rütmipillid ja vahendid 

kunstitegevuse arendamiseks, mida saab ühendada muusikaga. Selleks aga hetkel puuduvad vahendid, 

lõuendid, paberid, molbertid, värvid, pintslid . Selline võimalus toetab noorte väljendusoskuse arengut , 

julgust enese väljendamiseks läbi isikliku kogemuse ja  oma käega loomise.Tegevus: Loovring on 

jätkanud oma tegevusega vastavalt võimalustele (COVID19 levik), kuid otsesed vajadused soetada ringi 

tegevuste jaoks vahendeid 2020 aastal puudusid. 

1,000 0 1000

9.

Transpordi võimaldamine           

Kitsaskoht ja selle lahendus: Halb transpordiühendus erinevatesse huviharidust ja -tegevust 

pakutavasse hoonetesse, paikadess ja  asutustesse, mis on osutunud takistuseks teenuse saamisel. 

Transpordi korraldamine Kiviõli regiooni tagab noortele liikumise errinevate huvitegevust pakutavate 

asutuste vahel ning tagab ka turvalise kojujõudmise pärast tunde/trenni. Tänu  täiendavale 

transpordiühendusele avanevad mitmetel noortel  võimalused omandada huviharidus või tegeleda 

huvitegevusega. Elluviidud tegevus: Transpordi korraldamine, mis tagab noortele turvalise 

kojujõudmise pärast tunde/trenni. Tänu  täiendavale transpordiühendusele avanevad mitmetel noortel  

võimalused omandada huviharidus või tegeleda huvitegevusega. Kasutades valla väikebussi sõidab 

iganädalaselt ja igapäevaselt huvibuss kindlatel kellaaegadel (5 korda päevas) ning on vajaduspõhine. 

Teenust saab hetkel kasutada Kiviõli Kunstide Kooli õpilased ning kes elavad vähemalt Kiviõlist 1,5 km 

kaugusel. Teenus leevendab enam-jaolt antud kitsaskohta, kuid laste arv võib päeviti erineda ning bussi 

täituvus ei võimalda kõiki transportida (pigem erand kui igapäevane nähtus).   

11,000 5,742 5258

10.

Suusatamine Kiviõli Seikluskeskuses

Kitsaskoht ja selle lahendus: Nutimaailma kinnijäämine on tänapäeva noorte probleemiks. Ometi 

soovivad mitmed lapsed vahelduse mõttes ka füüsilist koormust nõudvate tegevustega  tegeleda. Kiviõli 

Suusakeskuses on selleks suurepärane võimalus -   mäesuusatamine. Paraku aga ei saa paljud noored 

rahaliste vahendite nappuse tõttu mäesuusatamisest osa võtta. Suusatamise võimaldamise kaudu 

noortele Kiviõli Suusakeskuses saavad noored tegeleda  talvel mäesuusatamisega. Elluviidud tegevus: 

Suusatamise võimaldamine noortele Kiviõli Suusakeskuses.Mäesuusatamine toimub lume olemasolul 

detsembrist kuni märtsini. 2020 aastal planeeritud: 1200 korda ( 1 kord = 3 tundi). 1 kord 

mäesuusatamist sisaldab mäepiletit ja suusavarustust. Sel hooajal oli erakordselt halb hooaeg ning 

ilmastiku tingimused ei võimaldanud antud tegevust võimalikult maksimaalselt ellu viia.   

20,400 3,196 17204
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11.

Ujumisõpe

Kitsaskoht ja selle lahendus: Lähtudes 2018 aasta laste ja noorte küsitluse tulemustest selgus, et 

ujumise valdkond oli üks populaarsemaid huvisid.Arvestades Lüganuse valla rohkeid veekogusid ning 

suviti nende kasutust on vajalik noorte täiendav ujumisoskuste õpetamine, et nad oskaksid arvestada 

oma oskustega ja oskaksid end kaitsta ujumisega/veekogudega kaasnevate ohtude eest.  Tegevus: 

Tegevust ei viidud ellu -  algselt oli keeruline sobiva teenusepakkuja leidmise protsess. 2020 aasta 

sügisel leiti sobiv teenusepakkuja, kuid COVID19 laiaulatuslik levik ei lasknud antud tegevusega 2020 

aastal alustada.  Antud tegevusega planeeritakse algust teha esimesel võimalusel 2021 aastal. 

18591.42 0 18,591

12.

Erivajadustega laste jalgpalli treening

Lüganuse valla erivajadustega lastele pole suunatud ühtegi spetsiaalset huvitegevust ning 

sportimisvõimalust. Jalgpalliklubi Irbise eestvedamisel loodi erivajaduste lastele spetsiaalne jalgpalli 

treening ning vahendid eraldati juhendaja töötasuks. Elluviidud tegevus: Aastal 2020 korraldas Irbise 

jalgpalliklubi igal nädalal kavandatud treeninguid puuetega lastele (kaks kuni kolm korda).

Koolituse maht ja režiim kavandati nii, et see ei kahjustaks osalejaid ei füüsiliselt ega psühholoogiliselt. 

Kõik treeningud toimusid emotsionaalses ja sõbralikus õhkkonnas.

9,600 9,600 0

13.

Motoklubi (jätkutegevus)

Püssi Motoklubi tegevus on paari aastaga hoogu juurde saanud ning seoses sellega on tõusnud 

vabatahtliku  juhendaja töökoormus. Töötahte säilitamiseks on vajalik juhendaja motiveerimine palga 

näol. Mototehnika ülesehituse, hoolduse ja remondi õpetamine, sõiduvõtete omandamine ja harjutamine 

ning mototehnika hoolduseks ja remondiks on vajalik vahendite soetamine (õlid, määrded, 

puhastuvahendid, küünlad, rehvid jne). Elluviidud tegevus: Motoklubi tegevus jätkus, juhendaja töö 

tasustati. 2020. aasta oli kokkuvõttes Püssi Motoklubi jaoks edukas. COVID-19 levik seadis oma 

piirangud mootorispordi võistluste korraldamisele ja nendest osavõtmisele, kuid see andis võimaluse 

keskenduda rohkem mootorispordi tehnilisele poolele (mootorrataste remont ja hooldus) ning 

treeningutele. Kasvas ametlikult Püssi Motoklubi alt Eesti Mootorispordi Föderatsiooni litsentsiga 

võistlustel osalejate arv. Piirkondlik eripära (tegevuse lõpetanud karjäärid) on selleks loonud väga 

soodsad tingimused. Sellest on tingitud ka huviringis osalejate suurem huvi, just mootorispordi enduuro 

suunitluse vastu ning 2020. aastal toimusid mitmed koostöö ettevõtmised teiste enduuro huvilistega üle 

Eesti. Püssi Motoklubi on osutunud äärmiselt edukaks projektiks. 

3,854 3,741 113
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14.

Discgolf Kiviõli I Keskkool

Uudne ja populaarsust koguv spordiala, mis  pakub valikuvõimalust neile noortele, kes pole siiani oma 

liikumisharrastust leidnud. Vähene liikumine on noorte seas tänapäeval probleem. Discgolfi saab 

harrastada nii väli- kui ka sisetingimustes.  Elluviidud tegevus: Kokku on soetatud 5 discgolfi korvi ja 

disc-golfi kettaid. Trennid toimusid 2 x nädalas. Trenniga liitus kokku 11 inimest. Trennist võtsid osa 

erivanuses osalejad  - põhikooli II, III astmest ja gümnaasiumist ja täiskasvanud inimesi - lapsevanem ja 

õpetaja. Grupi suurus oli piisav, arevestades, et enamus aega toimuvad saalitrennid ja korraga väga 

palju rahvast ei mahugi saali mängima. Positiivne oli, et noored, kes käisid, leidsid endale uue 

harrastuse. Saali jõudis noor, kes on pikka aega olnud asotsiaalne, madala õpimotivatsiooniga, trenn on 

andnud õpilasele uue hingamise, õppetöö on paranenud. Võibolla ootus oli, et pisut rohkem noori jõuab 

trenni, aga arvestades, et piirkonnas on palju erinevaid võimalusi ja need noored, kes trenni jõudsid, ei 

osale mujal tegevustes, on selge, et loodud   täiendavad võimalused ja mitmekülgsem huvitegevus. 

4,000 3,999 1

15.

Noorte ja noorsootöö teenuste toetamine

Seoses COVID19 viiruse perioodiga pole olnud võimalus mitmeid huvitegevusei ellu viia. Viiruse levik on 

välja toonud uued kitsaskohad huvitegevuse korraldamisel. Lüganuse valla noorsootöö ja 

huviharidusasutustel puuduvad vajalikud vahendid, pädevused ning ka valmisolek oma tegevusi viia ellu 

distantsilt.  Tegevus: Antud tegevuse raames jätkati noorte toetamist (võistluste, konkurssite jne. 

transpordi- ja osaluskulud), uute huvitegevus algatuste toetamine,  erinevate distants tegevuste 

toetamine eriolukorra ajal, distantsõppeks vajalike vahendite soetamise toetamine jne. 

33,175 22,605 10570

16.

Spordiklubide tegevuse edendamine

Kitsaskoht: Lüganuse vallas tegutseb kuus spordiklubi, mille tegevus on suunatud lastele ja noortele. 

Kuigi vald toetab nende tegevust iga-aastase tegevustoetusega on spordiklubide areng lünklik, seoses 

majanduslike kulude tõusuga. Vajalik on jätkusuutliku arengu tagamine ja toetamine. Tegevus: Toetati 

spordiklubide tegevuse edendamist läbi laagrite korralduse ja sportlaste osaluse. Juhendajate pideva 

enesetäienduse võimaldamise kaudu, et kindlustada noorte sportlaste professionaalne juhendamine. 

Võimaldati amortiseerunud spordiinventari välja vahetamist ja uute vahendite soetamist. Spordiklubide 

koduturniiride korraldamist, et nende tegevus oleks vallas nähtav ja tuntav ning tekitaks uutes noortes 

huvi tervislike ja sportlike eluviiside vastu.

32,075 28,880 3195

17.

Lüganuse valla huvihariduse ja - tegevuse 

koostöö arendamine

Kitsaskoht: Lüganuse vallas tegutseb kahe huvikooli kõrval palju huviringe ja - tegevusi valla 

allasutustes või siis spordiklubide ja MTÜ-de näol. Omavaheline suhtlus on puudulik ning info levik 

raskendatud. Puudub nägemus valla huvihariduse ja - tegevuse tuleviku arengust ja võimalustest 

koostööna. Tegevus:Suunata valla huvitegevuse ja huvihariduse teenusepakkujaid tihedamale 

koostööle - H.O.P. Huviala Otsimise Päeva korraldamine, eestvedajate töötubade/mõttetalgude 

korraldamine jne. 

2,500 0 2500

223,215 152,838 70377
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TOETUSE 

JÄÄK:       
(läheb üle 

uude 2021 

perioodi)

70,377

Lehekülg 6


