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Huvihariduse ja huvitegevuse kava 

riiklik lisarahastus aastaks 2021 147,749

2020 JÄÄK 70,377

Unikaalsete noorte arv (vanuses 7-19), 

kes osalevad huvitegevuses 519

Huviharidus ja - tegevus võimaluste 

arv 83

KOV Huvitegevuse ja huvihariduse 

eelarve tulemuste  esitamise perioodi 

kohta (2021) 700,000

Ei kajasta kõike, sisaldab huvikoolide ülevalpidamiskulusid, 

osaliselt noortekeskuste, üldhariduskoolide, kultuuriasutuste, 

MTÜ-de panust huvitegevusse, NB! Ei sisalda riikliku 

Huviharidus ja - tegevus kava riikliku lisarahastust. 

Kitsaskoha kirjeldus
Tegevus kitsaskoha 

lahendamiseks 
Tegevuse sisu ja eesmärk Sihtgrupp Võimalused

Tegevu

se 

algus

Tegevus

e lõpp
2021 Eelarve

  2021 

KOKKU

1.

Jätkata robootika, kitarri ja fotograafia õpet. 

Antud tegevussuundade vahendid on 

eelnevatel perioodidel soetatud, kuid vajalik 

on juhendajate tasustamine. 

Kiviõli Kunstide Kooli 

robootika, kitarri ja 

fotograafia õpe 

(jätkutegevus)

Jätkub robootika-, kitarriõppe ja fotograafia õppe juhendajate 

tasustamine 

7-19 

eluaastat

Uut 

võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.21 Dec.21 Personalikulu: 48 000- 48,000

2.

Jätkata 2020 aasta huviharidus ja  - tegevuse 

tegevuskava raames ellu viidud tegevuste 

juhendajate tasustamist. Antud tegevuste 

peamised ja esmased vahendid on eelnevatel 

perioodidel soetatud, kuid vajalik on 

juhendajate tasustamine kuni maikuuni 2021 

(k.a.)

2020 aasta 

huvihariduse  

tegevuskava 

tegevuste osaline 

toetamine 

(jätkutegevus)

Jätkub Kiviõli Vene kooli robootikaõpe (3000.-), Maidla 

Noortekeskuse kokandus- ja keraamika-käsitööringi (2000.-), 

erivajadustega laste jalgpallitreeningu (4000.-), Püssi Motoklubi 

(1610.-), Kiviõli I Keskkooli discgolfi (1250.-) ja tsikruseringi  

juhendajate (875.-) tasutsamine

7-19 

eluaastat

Uut 

võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.21 May.21 II etapp Personalikulu: 12735.- 12,735

3.

Halb transpordiühendus erinevatesse 

huviharidust ja -tegevust pakutavasse 

hoonetesse, paikadess ja  asutustesse, mis 

on osutunud takistuseks teenuse saamisel.

Transpordi               

võimaldamine           

(jätkutegevus)

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 keskmisel määral kitsaskohta, kuid laste arv võib 

päeviti erineda ning bussi täituvus ei võimalda kõiki transportida 

(pigem erand kui igapäevane nähtus). 

7- 19 

eluaastat

Uut 

võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.21 Dec.21
Personalikulu: 7500.- Transpordikulu: 

4500.-           Muud vahendid: 2000.- 
14,000
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4.

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. 

On ka potentsiaalseid noori, kes oleksid 

soovinud tihedamini ning järjepidevalt oma 

suusatamisoskusi täiustada, kuid rahaliste 

vahendite puudumise tõttu jääb paarist korrast 

kuus väheseks. 

Suusatamine               

(jätkutegevus)

 Suusatamise võimaldamine noortele Kiviõli Suusakeskuses. 

Mäesuusatamine toimub detsembrist kuni märtsini. Kokku 

arvestatud 1200 korda ( 1 kord = 3 tundi). 1 kord mäesuusatamist 

sisaldab mäepiletit ja suusavarustust. Mäesuusatamisega 

tegelemise  kättesaadavuse läbi on kohalik noor füüsiliselt 

aktiivne ning kannab endas tervislike eluviisidega soetud 

harjumust - füüsilist liigutamist. 

7- 19 

eluaastat

Uut 

võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.21 Dec.21

Mäepilet ja suusavarustus -                                                                

I poolaasta - 1 kord 17.- eurot. Kokku 800 

korda = 13600 eurot. II poolaasta 1 kord 

20.- eurot, kokku  400 korda = 8000 

Varustus renditakse. Kogemusele tuginedes 

ei ole odavam neid endale soetada. Sest 

varustus pidevalt uueneb, seda on vaja 

hooldada ja ta kipub katki minema. Odavam 

on rentida. 

21,600

5.

2019-2020 aasta tegevuskavasse oli 

planeeritud ujumisõppe korraldamine. 

Keerukaks osutunud teenusepakkuja leidmise 

protsess osutus sügisel 2020 õnnestunuks, 

kuid seoses COVID19 viiruse levikuga tuli 

antud tegevust edasi lükata aastasse 2021.   

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.

Ujumisõpe

Ujumistreeningute alustamine kahes vanuserühmas Kiviõli I 

Keskooli ujulas ning vajadusel  treeningute läbi viimine piirkonna 

teistes standard ujulates.

7-15 

eluaastat 

Uus 

võimalus
Jan.21 Dec.21

 Muud vahendid: 11 500.- : ujumistreeningu 

läbiviimise teenus, ujula rent, transport 
11,500.00

6.

Lüganuse valla noorte tegemised ja 

saavutused paljudes valdkondades - 

muusikas, spordis, kunstis jne. on olnud 

silmapaistvad ja märkimisväärnsed. Noorte 

osalus nii maakondlikel, vabariiklikel kui ka 

rahvusvahelisel areenil on aga kulukas nii 

osalustasu kui transpordikulu osaluses. 

Lüganuse valla huvitegevus on küllaltki 

mitmekesine, kuid siiski on tegevusi, mida 

pole võimalik valla piirides korraldada. 

Noorte toetamine 

Toetada noorte osalust igas valdkonnas (võistlused, konkurssid, 

festivalid, laagrid jne.) ning hüvitada transpordikulud kui 

osaletakse huvitegevuses väljaspool Lüganuse valda. Antud 

meede on suunatud lastevanematele ning taotlus peab olema 

põhjendatud ning tagatud peab olema ka lapsevanema 

omaosalus. Transpordikulud peavad olema tõendatavad.

7-19 

eluaastat

Võivad 

tekkida 

uued 

võimalused, 

parendatak

se 

olemasolev

at

Jan.21 Dec.21  Osalustasu ja transpordikulud: 15000.- 15,000

7.

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.

Spordiklubide 

tegevuse 

edendamine

Spordiklubide tegevuse edendamine läbi laagrite korralduse ja 

sportlaste osaluse. Juhendajate pideva enesetäienduse 

võimaldamine, et kindlustada noorte sportlaste professionaalne 

juhendamine. Amortiseerunud spordiinventari välja vahetamine ja 

uute vahendite soetamine. Spordiklubide koduturniiride ja 

võistluste korraldamine, et nende tegevus oleks vallas nähtav ja 

tuntav ning tekitaks uutes noortes huvi tervislike ja sportlike 

eluviiside vastu. Trasnpordikulude hüvitamine. 

7-19 

eluaastat

Uut 

võimalust ei 

tule, 

parendatak

se 

olemasolev

at

Jan.21 Dec.21

Spordiklubide vahendite jaotus vastavalt 

taotlustele: 28300 ja transport: 24900                                            

Kiviõli Poksiklubi: transport 3800.-, muu: 

2500.-                    Jalgpalliklubi Irbis: 

transport 8000.-, muu 8000.-                         

Kiviõli suusaklubi: transport 1000.-, muu 

2500.-                   Maleklubi Lootus: transport 

3000.-, muu 2500.-                             

Spordiklubi Idablokk: transport 7000.-, muu 

7500.-                                                   

Korvpalliklubi HITO: transport 5500.-, muu 

1900.-  

53,200
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8.

Lüganuse vallas huvitegevuse on 

teenusepakkujatel erinevad kitsaskohad - 

puudulikud vahendid tegevuste läbi 

viimiseks,juhendajate ebaühtlane palgafond, 

piiratud kättesaadavus koolitustele. Vajalik on 

olemasolevate  tegevuste  kui ka uute 

ettevõtmiste toetamine huvitegevusvõimaluste 

mitmekesistamiseks ning kättesaadavuse 

parendamiseks arvestades noorte sotsiaalset-

majanduslikku olukorda, erivajadusi , 

piirkondlikke iseärasusi jne.

Huvihariduse ja 

huvitegevuse 

võimaluste   

toetamine ja 

mitmekesitsamine  

Välja töötatud toetusmeetme rakendamine kõikidele Lüganuse 

valla huvitegevuse ja - hariduse teenusepakkujatele

7- 19 

eluaastat

Uus 

võimalus
Jun.21 Dec.21

Personalikulud: 10000.-, Muud vahendid 

erinevate tegevuste läbi viimiseks: 20000.-
30,000

9.

Seoses COVID19 viiruse levikuga on vajadus 

reservfondi jaoks, et tagada jätkusuutlik 

huvitegevus.    Lisaks tegutseb Lüganuse 

vallas 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 

koostöö võimalustest.

Lüganuse valla 

huvihariduse ja - 

tegevuse reservfond 

koostöö arendamine

Reservfondi vahendid suunatakse vajadusel kavas ette nähtud 

tegevuste lisakulutustele, nt. noorte toetamine, huvihariduse ja 

huvitegevuse võimaluste   toetamine ja mitmekesitsamine, 

suusatamine jne. Suunata valla huvitegevuse ja huvihariduse 

teenusepakkujaid tihedamale koostööle - H.O.P. Huviala 

Otsimise Päeva korraldamine, eestvedajate 

töötubade/mõttetalgude korraldamine jne. 

7- 19 

eluaastat

Uus 

võimalus
Jan.21 Dec.21

Erinevate tegevuste läbiviimiseks: 12091- 

eurot
12,091

2021 KOKKU: 218,126.00

218,126.02
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