
KUIDAS LÄHTUTI KAVA KOOSTAMISEL NOORTE VAJADUSTEST?

Noorte seas viidi läbi uuring (küsitlus); noorte kohta 

küsiti infot teenusepakkujatelt, noorte vajadused 

selgitati välja noorsootöötajate abiga, küsiti 

noorsootöötajate arvamust, kaasatai lapsevanemad 

(küsitlus)

Lüganuse valla volikogu kinnitas huvitegevuse kava aastateks 2019-2020, 

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. 2019 aasta 

tulemuste esitamiseks hinnati teostatud tegevusi ning uut avatud ringi 

teenusepakkujatele ei avatud vaid 2020 aasta tegevusteks kohandati vastavalt 

vajadusele  toetussummasid. Lisandus kaks uut võimalust - spordiklubide tegevuse 

arendamine ja huvitegevuse teenuspakkujate koostöö arendamine, et omavaheline 

kommunikatsioon ning koostöö paraneks. 

KUIDAS TAGAB KOV HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSE PAKKUJATE SISUST LÄHTUVA VÕRDSE KOHTLEMISE?

Teenusepakkujad saavad olla nii munitsipaal kui 

eraõiguslikud asutused

2019-2020 aasta tegevuskava koostamisprotsess oli avalik ning avatud kõigile 

Lüganuse valla noorsootöö teenust osutavatele organisatsioonidele - 

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

Pakkumised mahtusid riigi toetuse sisse.

KUIDAS ARVESTAS KOV NOORTE PSÜÜHILISTE JA FÜÜSILISTE ERIVAJADUSTEGA?

Arvestas vähesel määral

Eraldi erivajadustega noorte olukorda ei analüüsitud. Küll aga esmakordselt on 

suunatud üks tegevuse erivajadustega noortele ning seda teenusepakkuja initsiatiivil.

KUIDAS ON ARVESTATUD LASTERIKASTE PEREDEGA?

Arvestatakse keskmisel 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 ON ARVESTATUD PEREDE SOTSIAAL-MAJANDUSLIKU OLUKORRAGA?



Arvestatakse keskmisell 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.

MILLISTE KANALITE KAUDU TEAVITATAKSE AVALIKKUST HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSE KAVA VÕIMALUSTEST?

Tegevuskava infot jagatakse kõikide teenuste pakkujate seas (allasutused, muud 

organisatsioonid, valla kodulehel: www.lyganuse.ee

valla ajalehes "Lüganuse vallaleht" ning sotsiaalmeedias Lüganuse valla FB lehel. 


