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Lüganuse Vallavolikogu 28.01.2020 määrusele nr 103

Tulemuste esitamise periood 2019

Huvihariduse ja Huvitegevuse toetuse 

summa 200,541

KOV Huvitegevuse ja huvihariduse eelarve 

tulemuste  esitamise perioodi kohta (2019)

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 2019-2020 TULEMUSTE ESITAMINE

Tegevus kitsaskoha lahendamiseks Tegevuse sisu ja eesmärk

2019 

Eelarve

2019 

kulud 2019 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:  Robootika  on kõik kohad täidetud ning vahendid osaliselt 

soetatud ning vahendite soetamine ning juhendaja tasustamine jätkub ka 

aastal 2020.

16,940 12,490 4450

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 2019 aastal soetatud. 

11,285 11,285 0
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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, 

2019 aasta õppevahendid soetatud ning õpilaste arv on kasvanud.

27,370 24,774 2596

4.

Huviring MasterOK Vene Koolis

Kitsaskoht ja selle lahendus: Vene Koolis tegutseb puidu tehnoloogia 

käsitööring. Õpilaste oskuste ja tehnika arendamiseks on vaja pidevalt 

täiendada tehnilisi vahendeid. Tehnoloogia aga amortiseerub ning vajavad 

uuendamist. Läbi tehnika täiendamise ja uuendamise saab tehnoloogiaring 

jätakata täisväärtuslikku tegevust ning arendada laste ja noorte käsitöö 

oskusi. Tegevus: Soetati  puidutööks vajalikke vahendeid, mida 

rakendatakse huviringi uutes lisategevustes.Oma tööd planeeritakse Eesti 

konkursse ja korraldatavaid näituseid  silmas pidades, et õpilastel oleks 

suurem motivatsioon.  Õpilased osalevad näitustel ja konkursidel kõrgel 

tasemel, mida antud vahendid aitavad ellu viia.  Osaleti erinevates näitustel 

ja konkursidel. Parim saavutus - üleriigilises konkursis 2. koht. 30 tööd on 

esitataud virumaa käsitöö näitusele. Aastal 2020 veebruaris on plaanis 

osaleda konkursitel Ummiknõu ja üleriigilises virtuaalses käsitöönätusel, 

mille jaoks kasutame soetud vahendeid.

2,328 2,328 0
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5.

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. 1 etapp: 1.-3. klasside õpilastele - LEGO WeDo 

2.0 

2 etapp: 4.-7. klasside õpilastele – LEGO MINDSTONE

3 etapp: 8.-9. klasside õpilastele – ARDUINO. 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: Praeguseks on käivitatud 2 etappi kolmest. 1 etapp - 

algkool tegeleb robootika komplektiga LegoWeDo 2.0. 2 etapp - kooli 2. 

astme tegeleb robootika komplektiga Lego Mindstone EV3 Education. 

Tegevused planeeritud huviringina, mis on kooskõlastatud tunniplaaniga ja 

viiakse läbi tehnoloogia õpetaja juhendamisel koostöös 

aineõpetajatega/klassiõpetajatega. Soov on korraldada ka kolmandat etappi 

vanemete õpilaste jaoks kasutades robootika komplekti Arduino. Igal juhul 

tegevus toimub ka järgmisel õppeaastal samas vormis.      

6,000 5,882 118

6.

KOKARING Maidla Noortekeskuses

Kitsaskoht ja selle lahendus: Maidla Noortekeskuse kokanduringi 

tegevuse jaoks puuduvad eelarvelised vahendid - juhendaja töötasu, 

ringitööks vajaminev toidukaup. Eesmärgistada rohkem kokandusringi 

mõtet ja olemust. Pöörata tähelepanu rohkem tervislikule ja toitvale toidule, 

selle valmistamisele ning serveerimisele. Omandada samuti teadmisi ja 

oskusi pidupäevadeks lihtsamate suupistete, maiustuste valmistamiseks, et 

oleks isetegemis/koostegemisrõõm. Tegevus: Kokaringi tegevusi on viinud 

läbi noorsootöötaja ning toitlustusega tegelev väike-ettevõtja. Korraldasime 

Terviseakadeemia töötoa koolituse koos söögitegemisega. Kokandusringis 

on huvi noortel alati osaleda. Uued oskused, hea kosutav kõhutäis, 

mitteformaalne keskkond koostööks-ning õppimiseks. Soetanud oleme 

vahvlimasina, millega on võimalik erinevaid vahvleid küpsetada. Antud 

vahvlimasin oli ka kasutusel väljaspool noortekeskust, suvisel 

kohvikutepäeval, mida pidasid piirkonna noored.  

2,705 1,694 1011
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7.

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: B16:H16

Kitsaskoht ja selle lahendus: Keraamika-käsitööringi tegevuse tegevuste 

elluviimise jaoks puuduvad vahendid. Oleme korraldanud keraamikaringi, 

mille vastu on noortel huvi ja vajadus olemas, selgunud on ka vanemate 

noorte tagasisidest, et neid huvitavad erinevad käsitöövormid ja savitöö. Et 

rikastada  tegevuste mitmekülgsust, loome käsitöö-keraamikaringi noortele 

vanuses 7 - 26 aastat. Vahenditest tasutakse juhendaja töötasu ning 

vajalikud õppevahendid. Tegevus: Keraamikaringi jätkamine Maidla 

Noortekeskuses. Tegevuseks on erinevad käsitöövormid. Keeruliseks on 

osutunud vanemate noorte osalus - ühise aja sobitamine keeruline, et osa 

saada protsessist. Lahendus - noor saab tegeleda väljaspool ringitegevuse 

aega nii keraamika, kangatelgedel, saori telgedel kudumisega. Huvi 

tunnevad noored lapsevanemad(vanuses 23+) käsitöö erinevate võimaluste 

kohta. Tegevustest oleme läbi viinud erinevaid tegevusi - voltimisi, viltimisi, 

savitööd, looduslike vahendite kasutamist käsitöös jne.

3,350 486 2864

8.

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: Alates novembrist 2019 

leiti juhendaja ning kahe kuu jooksul on huviringist osa võtnud 13 noort

1,400 937 463

9.

Loovring Püssi Kultuurimajas

Kitsaskoht ja selle lahendus: Püssi Kultuurimajas tegutseb Loovring, kus 

lapsed arendavad oma loovust. Kahjuks puudub võimalus muusikaga 

tegeleda, sest puuduvad rütmipillid. Loovringi rütmipillide soetamine aitab 

ringi tegevusel arendada laps rütmitunnet ning sotisaalseid oskusi. 

Tegevus: Soetatud on erinevad löökpillid (trianglid, plaksuti, kastanjetid, 

quiro jne). Vahendeid kasutatakse loovringis igapäevaliselt, mis aitab 

lastega saavutada kiiremini kontakti ning lastel keskenduda, 

eneseväljendus on paranenud.

1,500 1,490 10
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10.

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).   Välja tuleks selgitada ka valla muude huvitegevus 

võimaluste kättesaadavuse parandamise vajadus

17,000 4,812 12188
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11.

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. 2019 aastal planeeritud: 1500 korda ( 1 kord = 3 tundi). 1 kord 

mäesuusatamist sisaldab mäepiletit ja suusavarustust. Hooaeg näitas, et 

kasutati erinevaid võimalusi - paljudel noortel on oma varustus, sellisel juhul 

läks arvesse ainult mäepileti soetamine jne. Mäesuusatamisega tegelemise  

kättesaadavuse läbi on kohalik noor füüsiliselt aktiivne ning kannab endas 

tervislike eluviisidega soetud harjumust - füüsilist liigutamist. 3 tundi väljas 

suusatamist on suurepäraseks asenduseks nutimaailmas viibimisele! 

Mäesuusatamisega tegeletakse juhendaja käe all (algajad) vajadusel. Valla 

koolides (Kiviõli 1.KK ja Vene Kool) on juba mitu aastat toimunud 

suusatunnid mäel. Nii on enamikel noortel algõpe olemas ja vaja on toetada 

tihedamat harjutamist, mida takistab suhteliselt kulukas suusarent ja 

mäepilet.

22,500 12,505 9995

12.

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 - ei leitud sobivat teenusepakkujat. Otsingud ja läbirääkimised 

ning sobiva ja toimiva formaadi välja töötamine jätkub uuel perioodil. 

18,300 0 18300

13.

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: Erivajadustega laste 

treening toimub kord kuus ning treeningus osaleb 4 last. 

9,600 9,600 0
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14.

Motoklubi Püssi Noortekeskuses

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 tegevuse jätkamine, juhendaja tasustamine. 

2019. aastal saavutas  Püssi Motoklubi  eesmärgi - omandati ametlik 

motoklubi staatus liitudes Eesti Mootorispordi Föderatsiooniga. Hooaja 

vältel esindasid Püssi Motoklubi ametlikel võistlustel juba ka tublimad ja 

julgemad noored. Kokku on Püssi Motoklubi ridades 5 ametlikku sõitjat. 

Seoses sellega kasvas ka motoklubi tehnika hoolduse ja remondi 

vajadus/intervall. Selle toetamiseks soetasime mototehnika rehvivahetuse 

seadmed, mis annavad võimaluse motoklubis osalevatele noortele õppida 

teoorias ning harjutada praktikas mototehnika rehvivahetust/hooldust otse 

koduklubi territooriumil. Lisaks uutele töökojaseadmetele soetasime 

mitmesuguseid mototehnika hooldusvahendeid.

5,904 5,791 113

15.

Mängude programmeerimine Kiviõli 

Noortekeskuses

Kitsaskoht ja selle lahendus:Tänapäeva ühiskonnas mängivad suurt rolli 

elektroonika ja nutiseadmed. Kiviõli noortekeskuses on näha noorte suur 

huvi arvutis mängimise vastu (sh ka tv konsoolid, telefonid jne). Me peame 

oskama ja suutma tänapäevases rütmis noortele tegevusi pakkuda. 

Eesmärk on ühendada noorte IT ja loominguline huvi, arendada IT alaseid 

teadmisi ja oskusi. Elluviidud tegevus: Huviring toimub 1-2 korda nädalas 

Kiviõli Noortekeskuses. Vahendeid kasutati juhendaja töötasuks ja 

õppevahendite soetamiseks. Virumaa Kolledži õppejõud õpetas noortele, 

kuidas teha erinevaid mänge ja animatsioone.Õppes kasutati KANO Kit 

Touch tahvelarvuteid ja lauarvutites installeritud programmi. Lapsed 

oskavad teha lihtsaid mänge ja leida enda tehtud tööde mitte toimimise 

korral vigu. Ei karda rakendada uusi teadmisi ja omavad algteadmisi 

programmeerimisest.

5,200 3,760 1440
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16.

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: Discgolfi huvialaring toimub Kiviõli 

I Keskkoolis kui Kiviõli Seikluskeskuses, 2xkord nädalas üks treeningrühm 

10 last-noort. Liikumisharrastuse on endale leidnud noored, kes mujal 

huvitegevuses ei osale. On osaletud maakondlikel võistlustel saavutades 

häid tulemusi. Gümnaasiumi noored on treeningut kasutanud 

loovpraktiliseks tööks korraldades spordiala tutvustavaid näidistunde. 

Toimus ka sportlik perepäev, mmille raames propageeriti tervislikke eluviise 

ja tutvustati igas vanuses jõukohast sportlikku ühistegevust. Vahendid 

kasutati juhendajate töötasuks ning õppevahendite soetamiseks

3,500 3,500 0

17.

DJ-klubi Püssi Noortekeskuses

Lüganuse valla koolides ja noortekeskustes pole uusi noori, kes oskaksid 

kasutada kaasaegset heli- ja valgustehnikat. MTÜ Püssi Avatud 

Noortekeskus DJ-klubi poolt välja koolitatud noored diskorid on juba kas 

kooli lõpetanud või õpivad gümnassiumi viimases klassis. Tekkimas on 

olukord, kus koolidiskode ja muude noorteürituste läbiviimine noorte endi 

poolt on suure küsimärgi all ning juba on märgata koolidiskode hääbumise 

märke. Noorte seas levib arusaam, et lõbusalt aega veeta saab vaid 

ööklubides, baarides ja festivalidel.  Elluviidud tegevus:  Huviringi läbivaks 

teemaks oli mobiilse ja stuudio helitehnika paigaldus, seadistamine, 

häälestamine ja juhtimine. Huviringis osalejate eestvedamisel sai läbi viidud 

ka mitmeid muusikaüritusi. Selline tegevus tõi välja ka puudused noorte 

teadmistes ja huviringi ning ürituste läbiviimiseks mõeldud inventaris - 

valgustehnikat praktiliselt pole. Selle kitsaskoha parendamiseks soetas 

huviring valgustehnika progammeerimise/juhtimise õppimiseks ja 

praktiseerimiseks valgusprogrammi aju koos arvutikontrolleriga, erinevad 

LED prožektorid, kiireloopijad, juhtmevaba mikrofoni koos digipuldiga jne. 

3,500 3,500 0

18.

Turvalisuse ja teadlikkuse tõstmine 

Detsembris 2018 kaardistati noorte tegelike huve huvitegevus valdkonnas. 

Poulaarsemateks osutusid IV-IX klass õpilaste seas sotsiaalmeedia 

valdkond ning extremsport. Samas on need valdkonnad, mis on oma 

ohtudega. Sotsiaalmeedia ning internetiavarustes olemine teeb noored 

vaimselt haavatavaks ning extremspordi puhul tegutsevad noored tihitpeale 

uljalt piiride peal ning uisapäisa Tegevus: eesmärk oli viia läbi õppe- ja 

ohutuspäevad, koolitused jne. Eestvedaja puudumise tõttu tegevust ellu ei 

viidud

8,500 0 8500
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19.

Noorte  toetamine

2018 aastal oli märgata Lüganuse valla noorte tegemisi ja saavutusi igas 

valdkonnas - muusikas, spordis, kunstis jne. Noorte osalus nii 

maakondlikel, vabariiklikel kui ka. rahvusvahelisel areenil on kulukad nii 

osalustasu kui transpordikulude poolelt. eesmärgiks oli toetada noorte 

osalust. Elluviidud tegevus:  Aasta jooksul laekus 14 taotlust, mille 

raames toetati Kiviõli I Keskkooli, Kiviõli Kunstide Kooli, Esteetika- ja 

Tantsukooli  ning Lüganuse valla spordiklubide festivalide, laagri ning 

võistluste osaluskulusid nii rahvusvahelisels kui kohalikul tasandil

18,100 16,770 1330

20.

Sportlike tegevuste valiku 

mitmekesistamine

Detsembris 2018 kaardistati noorte tegelike huve huvitegevus valdkonnas, 

millest selgus, et türukutele/neidudele on sportlike ringide loomisel vähem 

mõeldud ning nende osalus olemasolevates tegevustes on hulga väiksem. 

Tegevust ei viidud ellu eestvedaja puudumise tõttu
8,620

0 8620

Jagamata toetus

6,939

0 6939

200,541 121,604 78937

TOETUSE 

JÄÄK:       
(läheb üle 

uude 2020 

perioodi)

78,937
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