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1. Lihula Kultuurikeskuse arengukava aastateks 2014 – 2016  

1.1 Sissejuhatus 

Lihula Kultuurikeskuse arengukava on dokument, mis määrab kultuurikeskuse arengusuunad ja 

tegevusvaldkonnad aastateks 2014-2016. Arengukava on koostatud Lihula Kultuurikeskuse 

töötajate ühisel ettevõtmisel, et oleks parem korraldada elanikkonna kultuurilist teenindamist, noorte 

vaba aja sisustamist ja turistide teenindamist. Arengukava on aluseks kultuurikeskuse eelarve- ja 

tööplaani koostamisel. 

Eesti Vabariigis puudub kultuurikeskuste-laadsete asutuste tegevust sätestav seadus, seetõttu on 

Lihula Kultuurikeskuse tegevuse aluseks Lihula Valla põhimäärus ning Lihula Kultuurikeskuse 

põhimäärus. 

Arengukava koostamise aluseks on võetud Kultuuriministeeriumi strateegiline arengukava, Lihula 

Valla arengukava 2011-2018, Eesti Kultuuripoliitika põhialused, Folklooriliikumise arengukava, 

Kooriliikumise arengukava, Lihula mõisa ja linnusemäe arengukava 2008-2015, Lääne maakonna 

noorsootöö arengukava 2006-2015.Lihula Vallavolikogu määrus nr.12 21.09.2005. 

Lihula Kultuurikeskuse peamiseks ülesandeks on kaasaegsete võimaluste loomine rahvakultuuriga 

tegelemiseks, piirkonna ajalooliste kultuuritraditsioonide järjepidevuse säilitamine, professionaalse 

kunsti vahendamine, turismimajanduse edendamine ja noorsootöö koordineerimine. Lihula 

Kultuurikeskus annab oma osa Lihula piirkonna inimeste elukvaliteedi parandamiseks. 

Arengukava lisana (Lisa 1) on väljatoodud Lihula Kultuurikeskuse tugevuste, nõrkuste, võimaluste 

ja ohtude (SWOT) analüüs.  

1.2  Arengukavas kasutatud mõisted 

Lihula Kultuurikeskuse arengukava - kultuurikeskuste arendustegevuste aluseks olev dokument, 

mis sätestab Lihula kultuurikeskuse tegutsemise põhilised eesmärgid ja nende saavutamise 

põhimõtted. 

Visioon - soovitud seisundi kirjeldus, milline kultuurikeskus peaks tulevikus olema. 

Missioon - kultuurikeskuse eksisteerimise mõte ja olemuslik eesmärk. 

Valdkondlikud strateegilised eesmärgid - püstitatud eesmärgid valdkonniti, mida saab mõõta. 

Tegevuskava - kava, kus määratletakse ära teostatavad investeeringud, mis on ajaliselt ja rahaliselt 

piiratud ning eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevuspõhised projektid. 
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Kultuuriteenus - elanike võimalus osaleda kultuuriprotsessis (harrastajana, õppijana) traditsioonide 

kandjana ja loojana (nt osalemine ringides, koorides); saada tarbijana kultuurialaseid emotsioone (nt 

teater, kontsert, kino, muuseumi külastused, näitused); saada teadmisi ja informatsiooni 

enesetäiendamiseks. 

Kultuurikorraldus - viis, kuidas kultuurielu on administreeritud, kultuurisündmuste teostamisviis. 

Sihtgrupid - vanuselised, soolised, usulised, erivajadustega jt. üritustel osalejad. 

Huvigrupid - huvitegevus, huviringid, olemasoleva ressursi kasutajad. 

Huviringid - järjepidevalt vähemalt kaheksa kuud kestev huvitegevus , millel on kindel 

tegevuskava, väljund, juhendaja ja reeglina on 10 või enam osalejat. 

Rahvakultuur - ei ole seotud professionaalse tegevusega ega ole elatusvahendiks, vaid millega 

inimesed tegelevad oma vabast ajast ja vabast tahtest. Rahvakultuur jaguneb pärimuskultuur 

(rahvatants, rahvalaul, rahvamängud, kombestik, rahvarõivad jne) ja harrastuskultuur (vabaaja ja 

huvitegevus, isetegevus). 

Seire - pidev ja/või ühesuguse metoodika alusel andmete kogumine ja analüüs. 

Väärtused - põhimõtted, tõekspidamised või väited, mis juhivad käitumist ja võivad olla seotud 

sotsiaalsete või eetiliste küsimustega. 

Võrgustik - üksikisikute, organisatsioonide ja ettevõtete pühendumisel ja usaldusel põhinev 

koostöögrupp, mis on organiseerunud mittehierarhilisel alusel tegelemaks tekkinud probleemidega.
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2. Lihula Kultuurikeskuse hetkeanalüüs  

2.1  Lühiülevaade lähiajaloost 

Lihulas on väga pikaajalised kultuuritraditsioonid. Lihula kultuuritegevus sai alguse Priitahtlike 

pritsumeeste seltsingust, koos käidi Jaama tänava pritsumeeste majas. Nõukogude ajal töötas ka 

Lihula sovhoosi ametiühinguklubi asukohaga Lihula mõisas. Aastal 1984 otsustasid ümbruskaudsed 

majandid ühiselt ehitada uue klubihoone. Lihula Kultuurimaja (Tallinna mnt 1a) valmis 1990 aastal. 

Ehitus sai 1991 aastal ENSV GRAND PRIX auhinna ja tunnistati aasta ehitiseks. 

 2.2 Üldandmed 

Lihula Kultuurikeskus asub Läänemaal, Lihula vallas. Lihula Kultuurikeskus on Lihula linna 

kultuuriasutus, kus toimuvad kohaliku piirkonna, maakonna, vabariigi kui ka rahvusvahelised 

üritused: teatrietendused, näitused, õppepäevad, konverentsid, festivalid. 

Lihula Kultuurikeskus on piirkonna suurim kultuurikompleks, kaasaegse tehnika ja laululavaga, 

mõeldud sündmuste korraldamiseks ja asub looduslikult kaunis kohas, on hoolitsetud ja atraktiivne. 

Kultuurikeskusel (Lihula Muuseum) on olemas museaalid, suur fotokogu ja korralik kodulooline 

väljapanek, rahvariiete varamu. Kultuurikeskus kannab vastutust ka piirkonna rahvakultuuri 

elujõulisuse eest. Kultuurikeskuse muudavad tervikuks kultuurimaja, noortemaja, mõis, mõisaaidad, 

tõllakuur, moonakatemaja, linnusemägi ja kõlakoda. 

Lihula Kultuurikeskuse kontaktandmed: 

Tallinna mnt 1 a, Lihula Telefon 477 8191 

E posti aadress: kultuurimaja@lihula.ee 

Kodulehekülg: http://kultuurimaja.weebly.com/ ja 

https://www.facebook.com/lihula.kultuurimaja?fref=ts 

2.3 Hoonete hetkeseis 

Lihula Kultuurimaja 

Lihula Kultuurimajas on 400 kohaline teatri- ja kinosaal, mis on varustatud kaasaegse kino 

mailto:kultuurimaja@lihula.ee
http://kultuurimaja.weebly.com/
https://www.facebook.com/lihula.kultuurimaja?fref=ts
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stereohelitehnikaga, 100 kohaline peeglisaal, 100 kohaline banketisaal. Lisaks baar (40 kohta), 

nõupidamiste ruum, köök, fuajee, bürooruumid, ringide ruumid. Kuna maja on avatud planeeringuga 

saab korraga toimuda ainult üks sündmus. Kultuurimaja on suurepärane koht festivalide 

korraldamiseks: kaks saali, toitlustamise võimalus, majutuse võimalus jne. Majas on palju 

kasutamata pinda. Vaja on uut sisearhitektuurilist projekti, et ära kasutada sageli kasutamata seisvad 

ruumid. Olulised puudused: maja küttesüsteem, vee- ja kanalisatsioonisüsteem ning elektrivõrgustik 

on amortiseerunud, hoone on halvasti soojustatud, katus vajab remonti. 

Noortemaja 

Noortemaja (Penijõe tee 2) oli kunagine Lihula mõisa moonakatemaja. Noortemajas on ruumid 

noorte vaba aja sisustamiseks (4 tuba). Tänaseks on remonditud ja kohandatud noortele vaba aja 

veetmiseks mängutuba, skautide tuba, filmide vaatamise- ja arvutituba. Noortemajal puudub 

kasutusluba, seetõttu on maja ekspluatatsioon seotud teatud riskidega. Hoone küttesüsteem vajab 

uuendamist. 

Lihula mõis 

Lihula mõisa (Linnuse tee 2) härrastemaja ja kõrvalhooned valmisid 1840 a. Praegu tegutsevad 

mõisas MTÜ Lihula Rahvaülikool, Lihula muuseum, OÜ Kumari Reisid, Lihula Rahvakunsti 

Seltsing. Mõisa saale ja mõisa aitasid kasutatakse näituste väljapanekuteks. Käimas on hoone 

renoveerimine - vahetatud on katused, aknad, osaliselt on ruumid juba remonditud.  

Kõlakoda  

Kõlakoda valmis 1997 aastal. Kõlakojas on vabaõhulava, 400 istekohaga amfiteatri taoline parter. 

Mõisa tõllakuuri kasutatakse kõlakoja abiruumide ja müügipunktidena. Kõlakoja territooriumil on 

avatud puhkeala (grillimise ja pikniku pidamise võimalusega), laste mänguväljak. 
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3. Tegevuste hetkeseis, personal ja tegevused 

Põhimääruse alusel on Lihula Kultuurikeskuse põhitegevuse eesmärgiks säilitada Eesti ja kohalikku 

kultuuri- ja ajaloopärandit, tagada elanike juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, 

toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning korraldada vaba aja veetmist. 

3.1 Eelarve 

Lihula Kultuurikeskus on Lihula Vallavalitsuse hallatav asutus, kellel on oma eelarve, mille kinnitab 

Lihula Vallavolikogu. Kultuurikeskuse tulud koosnevad Lihula valla eraldistest, asutuse 

majandustegevuse omatuludest ja projektituludest. Kultuurikeskuse tegevuse jaoks on kõige suurem 

kuluartikkel majanduskulu- küte, vesi, elekter. Eelarved koostatakse valla majanduslikku olukorda 

arvestades. Järgnevalt on toodud ülevaade viimase kolme aasta kuludest ja tuludest ning peamistest 

tegevustest huviklubide ja –ringide kaudu.  
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3.2 Kulud 

Lihula kultuurikeskuse kulud aastatel 2011 kuni 2013 eurodes on toodud Lihula kultuurikeskuse alla 

kuuluvate üksuste kaupa (tabel ja joonis). Kõigepealt on toodud Lihula Kultuurimaja kulud ja 

investeeringud (Tabel 1; Joonis 1). 

Tabel 1. Lihula Kultuurimaja kulud (EUR) 

 2011 2012 2013 

Personalikulud 64271 62377 68369 

Majanduskulud 68519 62171 91873 

Kulud kokku 132790 124548 160242 

 

 

 

Joonis 1. Lihula Kultuurimaja kulud (EUR) 
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Järgnevalt on toodud Lihula Muuseumi kulud (Tabel 2; Joonis 2). 

Tabel 2. Lihula Muuseumi kulud (EUR) 

 2011 2012 2013 

Personalikulud 6858 320 0 

Majanduskulud 15981 8221 18476 

Kulud kokku 22839 8541 18476 

 

 

 

Joonis 2. Lihula Muuseumi kulud (EUR) 
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Järgnevalt on toodud Noortemaja (laste huvialamaja) kulud (Tabel 3; Joonis 3). 

Tabel 3. Noortemaja kulud (EUR) 

 2011 2012 2013 

Personalikulud 0 0 0 

Majanduskulud 797 512 2611 

Kulud kokku 797 512 2611 

 

 

 

Joonis 3. Noortemaja kulud (EUR) 
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3.3 Tulud 

Lihula kultuurikeskus teenib ka omatulu, millest on ülevaade toodud järgnevalt. Omatulu alla 

kuuluvad tasulised teenused ja projektipõhised laekumised fondidest. Kõigepealt on toodud kogu 

teenitud tulu (omatulu ja fondidest saadud tulu, finantseerimine valla eelarvest) (Tabel 4; Joonis 

4). 

Tabel 4. Lihula kultuurikeskuse omatulu ja fondidest saadud tulu (EUR) 

 2011 2012 2013 

Omatulu 13374 11536 15692 

Fondidest 

saadud tulu 
2893 11930 21201 

KOV 119326 117470 142078 

Tulud kokku 135593 140936 178971 

 

 

Joonis 4. Lihula kultuurikeskuse omatulu ja fondidest saadud tulu (EUR) 
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Omatulu on Lihula kultuurikeskuses teeninud Lihula Kultuurimaja ja Lihula Muuseum. 

Järgnevalt on toodud mõlema allasutuse omatulu osakaal kogutulus (Joonis 5; Tabel 5). 

Tabel 5. Omatulu Lihula Kultuurikeskuses (EUR) 

 2011 2012 2013 

Kultuurimaja 12022 10796 14481 

Muuseum 1352 490 411 

Tulud kokku 13374 11536 14892 

 

 

 

Joonis 5. Omatulu Lihula Kultuurikeskuses (EUR) 
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3.4 Peamised tegevused  

Lihula kultuurikeskuses toimunud üritusi ja külastavuse arvu tutvustab järgnev tabel (Tabel 6). 

Tabel 6. Lihula kultuurikeskuses toimunud ürituste arv ja külastatavusearv 2011 kuni 2013 

 2011 2012 2013 

Üritused 140 117 128 

Külastatavus 18155 18999 18358 

 

Lihula kultuurikeskuses tegutsevad ka mitmed huviklubid ja -ringid. Tabelis 7 on toodud 

ülevaade 2013.aasta seisuga tegutsenud ringidest ning osavõtjate arv.  

Tabel 7. Kultuurikeskuse huviklubid ja ringid aastal 2013 

Huviklubid ja -ringid Osalejate arv 2013.aastal 

Noorteklubi 20 

Eakate klubi „Vanaviisi“ 50 

Pensionäride võimlemine 20 
Eakate laulu ja tantsuklubi „Eideratas“ 10 
Naisrahvatantsurühm  „60 pluss“ 12 
Lauluklubi 35 
Ajalooklubi 50 
Naiskoor „Leelo“ 45 
Lihula Meeskoor 26 
Segaansambel “Ei või olla“ 16 
Naisrahvatantsurühm  „Midli-Madli“ 12 
Line-tants 14 
Segarahvatantsurühm 16 
Näitering 15 

KOKKU 341 

 

Kultuurikeskuse ringe juhendavad maakonnas tunnustatud tegijad. Kollektiivide tase on hea ja 

neid tuntakse ka väljaspool maakonda. Kultuurimaja kollektiivid võtavad osa nii maakondlikest 

kui vabariiklikest laulu- ja tantsupidudest. 

Kultuurikeskuses on 11 aastat järjest toimunud rahvusvaheline Matsalu Loodusfilmide Festival, 

10 aastat Läänemaa Kooliteatrite Festival, aastal 2010 toimus vabariiklik mudilaskooride 

festival. Aastas näitame koos festivaliga ligikaudu 100 filmi, teatrietendusi toimub ligi 9, 

taidluskontserte ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamisi 10. Maja kasutatakse ka perekondlike 

tähtpäevade puhul - juubelid, pulmad ja peied, nendel sündmustel on viibinud üle 600 inimese. 

Kultuurikeskuses toimuvad koolitused ja seminarid. Ajalooklubi käib koos regulaarselt iga kuu. 

Volikogu istungid toimuvad kultuurimaja banketisaalis iga kuu viimasel neljapäeval. Lihula 

Gümnaasium kasutab kultuurimaja oma suurüritusteks. Välja on kujunenud oma suhtlus ja 
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koostöövõrgustik mittetulundusühingutega, maakonna tegijatega, kultuurivahendajatega. 

Lihula Kultuurikeskus teeb eesmärgi saavutamiseks koostööd Lihula Vallavalitsusega, Lihula 

Gümnaasiumiga, Lihula Kunsti- ja Muusikakooliga, naabervaldadega, Lääne Maavalitsusega, 

MTÜdega, klubidega, Kultuuriministeeriumiga, kultuuriühingutega, teatritega, 

kontserdikorraldajatega, muuseumitega, noorteorganisatsioonidega ning ettevõtete ja asutustega 

ning eraisikutega jne. 

3.5 Personal 

Lihula Kultuurikeskuse personali koosseis alates aastast 2014 on järgmine: direktor (1), 

kunstiline juht (1), administraator (1), helitehnik, sh kinooperaator, valgustaja (1), 

noorsootööjuht (1), koristaja (1) ja majahoidja (1).  

Lihula Kultuurikeskuse eesmärk on leida koostöövõimalused firmaga, kes võtaks üle koristus ja 

puhastusteenindus töödega seonduva kultuurikeskuses ja selle territooriumil. Väliterritooriumi 

korrashoiuga seonduvad teenused, hoolduskoristustööd. See annaks võimaluse kaotada edaspidi 

hetkel personali koosseisus olevad koristaja ja majahoidja ametikohad.  

3.6 Turundustegevus 

Kultuuritegevuse reklaamimiseks tuleb edaspidi tegeleda süstemaatiliselt turundusega. Lihula 

valla kultuuriinfo esitlus kajastub hetkel Lihula valla koduleheküljel, kultuurimaja kodulehel, 

muuseumi kodulehel, Facebookis. Lihula Kultuurikeskus vajab ühtset kodulehekülge, kus oleks 

võimalik reklaamida kultuurimaja tegevust, muuseumi toimetamisi ja noortemaja tegevust. 
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4. Lihula Kultuurikeskuse missioon, visioon ja põhiväärtused 

4.1 Missioon 

Lihula Kultuurikeskuse on tähtis säilitada rahvuskultuuri pärandit, pakkuda 

professionaalset kultuuri ja anda vastavalt huvigruppidele võimalus vaba aja veetmiseks. 

Selle all mõistame: 

 Lihula linna ja lähiümbruse elanikele võimaluse andmist tegeleda loova ning ennast 

arendava huvialase tegevusega. 

 Kultuuriürituste kvaliteedi tõstmist läbi põhjaliku ettevalmistatuse ning oskusliku 

meeskonnatöö. Seome tervikuks piirkonna kultuurinäo läbi erinevate kultuuriürituste ja 

tegijate koostöö ning kasutame kaasaegsemaid reklaamivõimalusi. 

 Noortele võimaluste pakkumist vaba aja veetmiseks ja eluga toimetulekuks, mis omavad 

nii ennetuslikku kui loovuse arendamise tegurit ning nõustamist ja noorsootööd 

puudutava info levikuga valmistavad noori kodanikuühiskonna täisväärtuslikeks 

kodanikeks. 

4.2 Visioon 

Lihula Kultuurikeskus on kogu Lõuna -Läänemaa Kultuurikeskus aastaks 2016. Lihula 

Kultuurikeskus on kaasajastatud tehnika, remonditud ja soojustatud siseruumidega 

multifunktsionaalne hästi toimiv asutus. 

Selle all mõistame: 

 Lõuna Läänemaa kultuurielu on innovaatiline ja avatud uutele ideedele, algatustele ja 

tegijatele, kultuurielu iseloomustavad kollektiivid ja iseloomulikud suursündmused. 

 Lõuna Läänemaa kultuurielu on jätkusuutlik ja koostööl põhinev (mainesündmused, 

programmilised ja aastaringsed tegevused). 

 Kultuurielus on oluline roll kultuuriloojate, avaliku, era- ja mittetulundussektori 

omavahelisel koostööl, samuti põlvkondadevahelisel ning harrastajate ja professionaalide 

vahelisel koostööl. 

 Lihula on kujunenud arvestatavaks kultuurikeskuseks Lõuna Läänemaal, kus 

soodustatakse rahvakultuuri arengut, kodanikualgatuse arengut ning pakutakse kõiki 

võimalusi ja juurdepääsu ühistegevusele. 

 Kultuurikeskus väärtustab ja arendab rahvakultuuri ning toetab kultuuripärandi 

säilitamist. 

 Kultuurielu arvestab erinevate eagruppide vajadustega; sealjuures põhieelduseks on laste 
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ja noorte võimalikult varajane kultuuriga kokku uutesse viimine, eakate vaba aja 

sisustamine Organisatsiooni põhiväärtused. 

 Loomingulisus - võime püstitada ja lahendada enda ees seisvaid ülesandeid nii töötaja kui 

ka meeskonna tasandil. 

 Pühendumus - usaldusväärsus ja kompetentsus tööülesannete täitmisel, motivatsioon 

 Vaimsus - pakutavate kultuurielamuste kunstiline tase. 

 Koostöö - väärtustatakse ühistegevust koos kõikide piirkonnas tegutsevate kultuuri-, 

spordi- ja haridusasutustega, sotsiaaltervishoiu asutustega ning kolmanda sektoriga. 

 Innovatsioon - kaasaegsed lahendused ja uued tehnilised võimalused kõigis 

tegevusvaldkondades. Uued suunad ja meetodid loometegevuses. 

4.3 Organisatsiooni arendamine 

Kultuurikeskust iseloomustavad ühised väärtused ja ühise eesmärgi tunnetus, 

väljakujunenud organisatsioon, süsteemne infovahetus, materiaaltehniliste vahendite 

otstarbekas kasutamine, keskkonnasõbralikkus. Kultuurikeskus investeerib töötajate 

heaolusse ja hoolitseb ametioskuste arendamise eest. 

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulised tegevused: 

 Sisekommunikatsiooni tõhustamine, regulaarsed nõupidamised. 

 Selge, korrektne ja operatiivne asjaajamine. 

 Pidev strateegiline planeerimine (aastaplaanid jne). 

 Sõna- ja hääleõigusega osalemine kultuurikeskust puudutavate organisatsioonide jt. 

otsustusorganite töös. 

 Olemasolevate koostöösuhete hoidmine ja uuendamine. 

 Tuleohutusõppuste korraldamine, riskianalüüsi kaasajastamine. 

 Korrastatakse struktuur, sh aastate lõikes uute töökohtade loomine. 

  



17 

 

5. Põhieesmärgid  

Lihula Kultuurikeskuse arengukavas on püstitatud kaks põhieesmärki, mis väljendavad olukorda, 

kuhu soovitakse jõuda. 

Eesmärk l. Lihula ja Lõuna Läänemaa traditsioone ja mälu hoidev, kultuurielamusi pakkuv, 

piirkonna sotsiaalset arengut toetav kultuurikeskus. 

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed: 

 Arengusuunad on määratud. 

 Kultuurikeskuses pakutav tegevus on mitmekülgne ja kõrge kultuurilise tasemega. 

 Huvitegevuse juhid on motiveeritud ja professionaalsed ning nende töö on väärtustatud. 

 Kultuuritegevus on elanikkonna huvisid järgiv. 

 Pärimuskultuur on väärtustatud ja nähtav kõigile. Naisrahvatantsu rühmale muretsetakse 

Lihula rahvariided. Populariseerime Lihula lilltikandit. 

 Jätkame Rahvusvahelise Matsalu Loodusfilmide Festivali korraldamist. 

 Külastame sõpruskollektiive ja tutvustame Eesti ja Lihula rahvakultuuri väljaspool. 

 Kultuurikeskuses toimub klubiline tegevus (Ajalooklubi, Lauluklubi, eakate klubi). 

 Noortekeskuses võimaldatakse noortele sisukat vabaajaveetmist. 

 Lihula kultuuripilt on rikastunud läbi erinevate suursündmuste. 

 Välja on selgitatud koolitusvajadused ja prioriteedid. 

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

 Huvitegevuste võimalused on mitmekesistatud ja kättesaadavad võimalikult suurele 

arvule elanikele. Toimub kodanike omaalgatuslik loominguline vabadus ning 

traditsioonilise rahvakultuuri jätkamine. 

 Läbi huvitegevuse on kujundatud elanike oskusi, teadmisi ja harjumusi. Kohaliku 

kogukonnatunde, inimeste lugupidamise ja tolerantsuse kasvatamine. Inimese 

enesehinnangu tõstmine. 

 Võtta osa maakondlikest, ülevabariigilistest ja rahvusvahelistest festivalidest. 

 Tuua rohkem lapsi ja noori rahvakultuuri juurde. Noortekeskus muudetakse 

noortesõbralikuks ja tegusaks. 

 Suursündmuste toimumine on Lihula visiitkaart. Lisaks traditsioonide säilitamisele on 

oluline avatus uuele ja põnevale, mis muudab Lihula arvestatavaks magnetiks. 

 Koostöö jätkamine MTÜ Terra Maritimaga, Lihula Rahvakunsti Seltsinguga. 

 Tegeletakse Lihula mõisa ja linnusemäe arenguprojekti elluviimisega muutmaks 

piirkonda atraktiivsemaks. 
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 Korraldatakse täiendkoolitusi erinevatele elanikkonna sihtgruppidele. 

 Pidevalt täiendatakse ja uuendatakse muuseumi väljapanekut. Korraldatakse ajaloolisi 

teemaüritusi, jätkatakse ajalooklubi tegevust. 

Eesmärk 2: Lihula Kultuurikeskus on järjepidevalt tegutsev konkurentsivõimeline ning 

jätkusuutlik organisatsioon, mis pakub kaasaegseid tingimusi kultuuriga tegelemiseks ja kultuuri 

nautimiseks. 

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed: 

 Kultuurikeskuses on kaasajale ja vastavalt vajadusele kaasaegsed tingimused 

kultuuritegevuse arendamiseks. On loodud kõik eeldused, et kultuurikeskuse töös 

kasutatakse kaasaegseid töövahendeid j a võtteid. 

 Kultuurikeskuse arengu tagatis on püsikindel finantseerimine kohalikul, riiklikul ja 

regionaalsel tasandil. Tagatud on piirkonna kultuurielu elujõulisus. 

 Kultuurikeskus on turundustegevuses edukas. 

 Linnusemägi on korrastatud ja välja arendatud. Mõis ja sinna kompleksi kuuluvad 

kõrvalhooned on renoveeritud ning võetud kasutusele vastavalt arendusprojektile. 

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulised tegevused: 

 Ülalpidamise kulude vähendamine 

 Kultuurimaja soojasõlme uuendamine ja kaasajastamine, elektrivõrgu renoveerimine, 

maja soojustamine, katuse remont, tehnovõrkude uuendamine. 

 Kultuurikeskuse uue sisearhitektuuride projekti koostamine ja vabade ruumide 

kasutuselevõtt. 

 Infotehnoloogiliste lahenduste kasutamine ja arendamine. 

 Luuakse uus avalike suhete strateegia. 

 Mõisa ja kogu linnusemäe pidev arendamine. 

 Reklaamile pööratakse suuremat tähelepanu. 

 Igapäevased töövahendid on kaasajastatud. 

 Kõlakoja digitaliseeritud videovalvesüsteemi arendamine. 

 Mõisa ja linnusemäe arendusprojekt on taaskäivitatud 

 Noortemaja on kohandatud ja viidud vastavusse kasutusloa tingimustele, noorsootööjuht 

on kultuurikeskuse koosseisuline töötaja. 
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6. Tegevused ja ajakava 2014-2016  

Ressursside ja teenustega seotud tegevused on toodud tabelis 8 ja 9 aastateks 2014-2016. 

Organisatsiooni ja personaliga seotud tegevused on toodud tabelis 10. 

Tabel 8. Ressurssidega seotud tegevused 2014-2016 

Tegevus/aeg 2014 2015 2016 
Tulemuse 

indikaator 

Eelarve 

(EUR) 
Vastutaja 

Kultuurikeskuse 

tehnovõrkude 

projekt 

* * * 

Vastavus 

kaasaja nõuetele 

 

100 000 EUR 

projektipõhine 

 

direktor 

Kultuurikeskuse 

sisearhitektuuri 

projekti tellimine * * * 

Ruumide 

maksimaalne 

kasutamine, 

kulude 

vähenemine 

9590 EUR 

projektipõhine 

direktor 

Noortemaja nõuetele 

vastavusse viimine, 

küttesüsteem, 

elekter, tuleohutus 

* *  

Noortemaja 

vastab 

kasutusnõuetele  

20843 EUR 

EAS, KOV, 

sponsorid 

direktor 

Töövahendite 

uuendamine. Uute 

seadmete/sisustuse 

soetamine. Vajalike 

vahendite/seadmete 

nimekirja 

koostamine. 

* * * 

Tööks vajalikud 

vahendid on 

kaasajastatud ja 

seadmed 

soetatud 

2557 EUR 

aastas 

KOV  

direktor 

Mõisa ja linnusemäe 

arendusprojekti 

käivitamine 

 

* * * 

Kompleksi 

atraktiivsemaks 

muutmine, 

külastajate arv 

suureneb 

Euroopa Liidu 

fondidest 

rahastatavad 

projektid, 

KOV 

projektijuht 
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Tabel 9. Teenustega seotud tegevused 2014-2016 

Tegevus/aeg 2014 2015 2016 
Tulemuse 

indikaator 

Eelarve 

(EUR) 
Vastutaja 

Maakondlike ja 

ülevabariiklike 

laulu- ja 

tantsupidude 

ettevalmistamisega 

seotud tegevused 

* * * 

Kollektiivid 

võtavad osa 

laulu- ja 

tantsupidudest 

 (4 kollektiivi) 

Kultuurkapital 

Omavalitsuste 

Liit 

Laulupidude 

SA 

kunstiline 

juht, 

ringijuhid 

Noorte vaba aja 

sisustamine, 

vajaliku spetsialisti 

värbamine 

 

Lastelaagrite 

korraldamine 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

Lastele ja 

noortele on 

rohkem tegevusi 

ja sündmusi, 

tööle on võetud 

noorsootöö juht. 

Erinevad 

projektid, 

KOV ANK 

 

direktor 

noorsootö

öjuht 

Laste ja noorte 

toomine 

rahvakultuuri 

juurde 

 

 

 

* * * 

Koostatud on 

tegevuste kava, 

lisandunud on 

1-3 kollektiivi. 

Erinevad 

projektid 

noorsootö

öjuht 

Arendatakse 

koostööd erinevate 

piirkonna ja 

vabariigi 

organisatsioonidega 

* * * 

Algatatud ja läbi 

viidud on 

erinevaid 

koostööprojekte 

(2-3) kohalikul 

ja vabariiklikul 

tasandil 

Erinevad 

projektid 

direktor, 

kogu 

personal 

Traditsioonide 

säilitamine ja uute 

ideede 

väljatöötamine 

* * * 

Traditsiooniliste

le sündmustele 

lisaks veel 1-3 

tunnusüritust 

aastas. 

Erinevad 

projektid 

direktor,  

kunstiline 

juht 

Muuseumi 

väljapanekute 

uuendamine, 

täiendamine ja 

üldsusele 

tutvustamine 

* * * 

Muuseumi 

külastatavuse 

suurenemine 15-

20% 

Erinevad 

projektid, 

KOV 

Teadur 
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Tabel 10. Organisatsiooni ja personaliga seotud tegevused 2014-2016 

Tegevus/aeg 2014 2015 2016 
Tulemuse 

indikaator 

Eelarve 

(EUR) 
Vastutaja 

Koolitusvajaduse 

määratlemine, 

koolituskava 

koostamine, 

koolitusele 

suunamine või ise 

täiendõppe 

korraldamine 

kohapeal 

* * * 

Täiendkoolitust

e arv töötaja 

kohta, vähemalt 

1 koolitus 

aastas. 

Euroopa Liidu 

fondidest 

rahastatavad 

projektid 

Direktor 
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7. Arengukava seire 

Esialgselt on välja toodud tegevus ja ajakava plaanid aastateks 2014 kuni 2016. Igal aastal 

toimub kultuurikeskuse arengukava ja selle elluviimise ülevaatamine. Antakse hinnang 

saavutatule ja tehakse vajalikud muudatused. Kontroll eelneb eelarve ja tegevuskava 

koostamisele. Lihula Kultuurikeskuse arengukava uuendatakse vastavalt vajadusele või aastal 

2016. Arengukava elluviimise eest vastutab kultuurikeskuse direktor. 
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Lisa 1. Lihula Kultuurikeskuse SWOT analüüs 

Meie tugevused 1. Tugevad ja pikad kultuuri- ja ühistegevuse traditsioonid, millega 

oleme saavutanud tuntuse Läänemaal ja Eestis (Lihula Meeskoor, 

naiskoor Leelo, rahvatantsurühm Midli-Madli). 

Tugev ajalooline mälu - kohaliku ajaloo ja kultuuripärandi 

säilitamine. 

Keskendume piirkonna inimesele ja tema huvidele. 

Kultuurikeskuses käivad inimesed oma vaba aega sisustamas, majas 

tegutseb erinevaid huviringe, ligi 250 inimest. 

Olemas on osaliselt tegevuseks vajalik materiaaltehniline baas. 

Toimiv koostöö regionaalsel ja riiklikul tasandil - (Lääne 

maavalitsuse kultuuriosakond, MTÜ, Lihula Vallavalitsus, 

naabervallad, turismifirmad jne. 

Oleme avatud kõigele uuele, et leida uusi võimalusi vaba aja 

veetmiseks. 

Noorte ja eakate huvi tegutseda kultuurikeskuses. 

Mõisas on muuseum, kus on külastajatele avatud püsiekspositsioon 

11 Korraldatakse sündmusi erinevatele sihtgruppidele 

(teatrietendused, kino, kontserdid). Tähistatakse rahvakalendri- ja 

perekondlikke sündmusi. 

Kultuurikeskus kujundab Lihula valla mainet. 

Töötajatel oskus kirjutada projekte. 

Lõuna Läänemaal ainukese kõlakoja olemasolu suuremate sündmuste 

korraldamiseks. 

Rahvakultuuri tegevuses osalejatele on huvitegevus tasuta. 

Oma piirkonna rahvariiete varamu. 
17. Kinonäitamise võimalus, digiaparatuur 

Meie nõrkused  1. Professionaalse kultuuri juhuslikkus, pakkumused on suhteliselt kallid. 

2. Kultuurikeskus vajab renoveerimist. 

3. Personali vähesus, madal palk pärsib motiveeritud töötajate töölevõtmist. 

Töökorraldus sõltub ja seda mõjutavad poliitilised otsused. 

4. Uuringute puudumine piirkonna elanike vaba aja paremaks 

korraldamiseks. 

5. Kultuurikeskuse ruumide halb planeering, palju kasutut pinda. 

6. Suured majanduskulud, enamus eelarvekuludest on kütte, vee ja 

elektrikulud. Maja vajab renoveerimist, tehnovõrgud uut lahendit, 

töövahendid kaasajastamist. 

7. Turunduspoliitika puudumine, ebapiisav kultuurieelarve turundusalaseks 

tegevuseks. 

8. Vähene pärimuskultuuri teadlikkus piirkonnas. 

9. Kultuuriürituste külastamine piirkonna elanike hulgas tagasihoidlik. 

Meie võimalused 1. Rahvakultuuri arendamine, säilitamine, ringitegevuste mitmekesistamine. 

2. Laste- ja noortetöö osakaalu suurendamine, huvitegevuse korrastamine 

(erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevuste suurendamine). 

3. Riiklikud investeeringud kultuuriobjektidele. 

4. Eesti kuulumine avatud maailma (koolitus- ja koostöövõimalused 

väljaspool Eestit). 

5. Euroopa ja riigisisesed kultuuri toetavatest fondidest toetust taotleda. 

6. Koostöölepingud teiste organisatsioonidega, ettevõtluse areng 

(võimaluste leidmine koostööks ärisektoriga). 

7. Koostöö meediaga. 

8. Turismi areng esitab uusi väljakutseid, kultuuriosatähtsuse osatähtsuse 
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suurendamine sise- ja välisturismis. 

9. Huviringidel võimalus esineda väljaspool Lihula valda. 

10. Elukestva õppe populaarsuse kasv. 

11. Kogemuste vahetamine teiste kultuurikeskuste ja rahvamajadega ning 

uute ürituste kultuurikalendrisse lisamine. 

12. On koostatud kultuurikeskuse teostatavus - tasuvusanalüüs ja 

tootearenduskava, kus on planeeritud ka kultuurikeskuse turismiobjektiks 

muutumine. 

13. Konverentsi- ja seminariteenuste väljaarendamine. 

14. Toitlustusteenuse pakkumine ettetellimisel (grupid, üritused, 

tähtpäevad). 

15. Turundusstruktuuri koostamine, ühisturunduse edasiarendamine. 

Meie ohud 1. Alternatiivsed meelelahutusüritused. 

2. Meediakanalite mõju ühiskonnas. 

3. Järjepideva ja pikaajaliste kokkulepet puudumine kultuuri rahastamisel 

riigi tasandil. 

4. Loovinimesed rakendavad end mujal. 

5. Kultuuripoliitika ei ole suunatud rahvakultuurile. 

6. Ajakirjanduse kallidus. 

7. Festivale ja kontserte on laiemas mastaabis piisavalt. 

8. Piirkonna elanike vähenemine ja vananemine. 

9. Lihula kui valla keskuse väikesed võimalused. 

10. Koostööpartnerite vähene huvitatus Lihula valla sündmuste 

läbiviimiseks. 

11. Inimeste vähene soov osaleda ühistegevuses. 

12. Puudulik finantseerimine tehnilise olukorra parandamiseks ja 

renoveerimistööde teostamiseks. 

13. Põlvkondadevaheliste sidemete nõrgenemine, traditsioonide 

edasiandmise katkemine. 

14. Kultuuritarbimine ja huvitegevus võivad väheneda veelgi elukalliduse 

tõusuga. 

 

 


