
MIL MÄÄRAL PARANADAS TOETUS HUVIHARIDUSE JA -TEGEVUSE MITMEKESISUST?

Noortele loodi 

mõningaid 

mitmekesisust 

parendavaid tegevusi

Täiendav toetus andis  paljudele KOV allasutustele oma asutustes parendada olemasolevate 

huvitegevusringide vahendite täiendamist ja ka uute soetamist ning lahendatud sai ka juhendajate 

tasu tagamine, mis võimaldas mitmel asutusel oma majas uusi tegevusi pakkuda: Sonda 

rahvamaja rütmipilli õpe, Kiviõli Noortekeskuse programmeerimine, loovring Püssi Kultuurimajas, 

robootika õpe Vene koolis. Leidus ka selliseid tegevusi, mida ei jõutud/ ei suudetudki kava 

kohaselt ellu rakendada - ujumisõpe, sportlike valikute mitmekesistamine, turvalisuse ja 

teadlikkuse tõstmine. Lisaks olgu märgitud, et nii mõnedki huvitegevused jätkuvad nn. oma 

vahenditega ja järgmisel perioodil uut toetust ei vaja. Programmeerimine Kiviõli Noortekeskuses, 

DJ-klubi Püssi noortekeskuses, MasterOK (puidu käsitöö) Vene Koolis.

MIL MÄÄRAL PARANDAS TOETUS HUVIHARIDUSE JA - TEGEVUSE KÄTTESAADAVUST?

Noortele loodi 

mõningaid 

kättesaadavust 

parendavaid tegevusi

Noortele oli suunatud mõningaid võimalusi transpordikulude ja osaluskulude katmise näol. Kiviõli 

Seikluskeskuse mäe pilet ja varustuse rendi hüvitamine, fond andekate noorte tegemiste 

toetamiseks igas valdkonnas - muusikas, spordis, kunstis jne. nii maakondlikul, vabariiklikul kui ka 

rahvusvahelisel tasandil osalustasude kui ka transpordikulude toetamisena.  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.

MIL MÄÄRAL SUURENDASID TEGEVUSED NOORTE OSALUST?



Suurendas keskmisel 

määral

2019 aastal on Lüganuse valla huviharidus ja -tegevuses  osalevate unikaalsete noorte arv on 

603. Kõikides vallas tegutsevate ringides ja huvikoolide nimekirjades kokku on 1197 noort. Kuigi 

sellised numbrid annavad iga osaleja kohta 2 huviringi, siis tegevuskava raames ellu viidud päris 

uute huviringideni on jõudnud ka need noored, kes seni kusagil huvitegevuses kaasa ei ole teinud 

- discgolf Kiviõli I Keskkoolis, rütmipillide õpe Sonda rahvamajas, erivajadustega laste jalgpalli 

treening. Kiviõli Kunstide Kool täitis 2019 aasta lõpuks kolme valdkonna - robootika, kitarri, 

fotograafia - õppekohad tänu tegevuskava toetusele, sest 2018 aastal robootika õppes näiteks ei 

saanud vahendite tõttu õpilasi õppesse juurde võtta. Võttes arvesse nende ringide osalejate arvu, 

siis 603 unikaalsest noorest ligi 10% on alustanud huvitegevusega just aastal 2019 ning nad on 

valinud oma tegevuseks uue loodud võimaluse.  See arv võib olla isegi suurem, kuid teiste 

tegevuste arvust ei ole eraldi välja toodud uusi liitujaid (enamus kavas olevad huviringid on 

tegutsenud ka enne kava koostamist). 

KUIDAS OLI ARVESTATUD PEREDE SOTSIAAL-MAJANDUSLIKU OLUKORRAGA?

Arvestati vähesel 

määral

Kava koostamisel ei käsitletud perede sotsiaal-majandusliku olukorda eraldi, kuid kõik 

tegevuskava tegevused on ka neile suunatud. Vastav valdkond on eraldi kaardistamata. Enamus 

huvitegevused on lastele ja noortele tasuta või antud tegevuskavas on soodustatud nende kätte 

saamine.

KUIDAS OLI ARVESTATUD LASTERIKASTE PEREDEGA?

Arvestati vähesel 

määral

Kava koostamisel ei käsitletud suurperede olukorda eraldi, kuid kõik tegevuskava tegevused on 

ka neile suunatud. Vastav valdkond on eraldi kaardistamata. Enamus huvitegevused on lastele ja 

noortele tasuta või antud tegevuskavas on soodustatud nende kätte saamine.

KUIDAS ARVESTAS KOV NOORTE PSÜÜHILISTE JA FÜÜSILISTE ERIVAJADUSTEGA?

Arvestati vähesel määral

Eraldi erivajadustega noorte olukorda ei analüüsitud. Küll, aga esmakordselt on suunatud üks 

tegevustest erivajadustega noortele ning seda teenusepakkuja initsiatiivil.

MIL MÄÄRAL TAGATI KULTUURIVALDKONNA TEGEVUSTE KÄTTESAADAVUS?



Keskmisel määral

2019-2020 aasta tegevuskavas on sees 9 toimivat tegevust, mille kaudu on tagatud kultuuri 

valdkonna kättesaadavus ja mitmekesisus -kitarr ja rütmipillide õpe, keraamika ring, noorte 

osaluse toetamine kultuuri valdkonnas, transpordi korraldamine huvikooli bussi näol, loovring jne.

MIL MÄÄRAL TAGATI SPORDI TEGEVUSTE KÄTTESAADAVUS?

Keskmisel määral

2019-2020 aasta tegevuskavas on sees 6 tegevust, mille kaudu on tagatud spordi valdkonna 

kättesaadavus ning mitmekesisus - discgolf, motoklubi, noorte osaluse toetamine spordi 

valdkonnas, erivajadustega last treening jne.

MIL MÄÄRAL TAGATI LOODUS JA TÄPPISETEADUSTE NING TEHNOLOOGIA TEGEVUSTE KÄTTESAADAVUS?

Keskmisel määral

2019-2020 aasta tegevuskavas on sees 9 toimivat tegevust, mille kaudu on tagatud Loodus- ja 

täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna kättesaadavust ning mitmekesisust - robootika õpe 

(2), programmeerimine, DJ klubi, motoklubi, noorte osaluse toetamine antud valdkonnas, 

transpordi korraldamine huvikooli bussi näol jne.

MIL MÄÄRAL TAGAS OMAVALITSUS MUNITSIPAAL- JA ERAÕIGUSLIKE HUVIHARIDUSE JAHUVITEGEVUSE PAKKUJATE SISUST LÄHTUVA VÕRDSE KOHTLEMISE?

Teenuste pakkujateks 

olid nii munitsipaal- 

kui eraõiguslikud 

asutused

Tegevuskava koostamis protsess oli avalik ning avatud kõigile Lüganuse valla noorsootöö 

teenust osutavatele organisatsioonidele - noortekeskused, haridusasutused, rahvamajad, MTÜ-d, 

ringijuhendajad jne. Pakkumised mahtusid riigi toetuse sisse.

KUIDAS LÄHTUTI KAVA KOOSTAMISEL NOORTE VAJADUSTEST?

Noorte seas viidi läbi 

2018 aastal uuring; 

noorte kohta koguti 

infot 

teenusepakkujatelt ja 

noorsootöötajatelt 

ning kaasa rääkisid 

lapsevanemad

2019-2020 aasta kava koostamise puhul prooviti arvestada rohkemate osapooltega. Viidi läbi 

väike uuring, mille eesmärgiks oli välja selgitada laste (koostöös lapsevanematega I-III klass) ning 

noorte huvid (IV klass - 19 aastasteni välja). Küsitlusele saadi 460 vastust e. 47% kogu noorte (7-

19 eluaastat) arvust. Kuigi tegevuskava vajadused olid uuringu toimumise ajal peaaegu 

kaardistatud, siis tulemuste selgumisel lisandus kavasse nii mõnigi tegevus, mis vastab noorte 

ootustele - programmeerimine, ujumine jne. Tegevuskava koostamisprotsess oli avalik ning 

avatud kõigile Lüganuse valla noorsootöö teenust osutavatele organisatsioonidele - 

noortekeskused, haridusasutused, rahvamajad, MTÜ-d, spordiklubid, ringijuhendajad jne.



MILLISEID KANALEID JAGATI INFO LEVITAMISEL?

Tegevuskava infot jagati kõikide noorsootöö teenuste pakkujate seas (allasutused, muud 

organisatsioonid), kava on avalikult üleval valla kodulehel http://www.lyganuse.ee/eeskirjad-ja-

korrad2 ning tegevuskava raames toimunud tegevusi on kajastanud valla koduleht nt. 

http://www.lyganuse.ee/documents/18275800/0/L%C3%BCganuse_01_2019_est+%284%29.pdf/

407b8b19-fc15-48f5-bb8e-b7aec0e2e450, 

http://www.lyganuse.ee/documents/18275789/23597161/L%C3%BCganuse_EE_veeb.pdf/d549f5

1d-18f2-4e02-8d12-cf95e1e3bb29 (artikkel "Programmeerimisõpe Kiviõli Vene Koolis..."

MILLISEID KITSASKOHTI ILMNES KAVA ELLUVIIMISEL, MILLELE LAHENDUSI EI LEITUD?

Kolmele tegevusele ei suudetud leida vajalikku teenusepakkujat - ujumisõpe, sportlike võimaluste 

mitmekesistamine, turvalisuse ja ohtuse tõstmine. Nende otsimine ja läbirääkimised jätkuvad 

2020 aastal, et planeeritud tegevused saaks ellu viia.


