
Lihula Kultuurikeskuse arengukava 2017- 2021



1. SISSEJUHATUS

Lihula Kultuurikeskuse arengukava on dokument, mis määrab kultuurikeskuse arengusuunad ja 
tegevusvaldkonnad aastateks 2017-2021. Arengukava on koostatud Lihula Kultuurikeskuse 
töötajate ühisel ettevõtmisel, et oleks parem korraldada elanikonna kultuurilist teenindamist, noorte 
vabaaja 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, Lihula Kultuurikeskuse 
põhimäärus.
Arengukava koostamise aluseks on võetud Kultuuriministeeriumi strateegiline arengukava, Lihula 
Valla arengukava 2011-2021, Eesti Kultuuripoliitika põhialused, Folklooriliikumise arengukava, 
Kooriliikumise arengukava, Lihula  linnusemäe 
detailplaneering,  ENTK arengusuunad.
Lihula Kultuurikeskuse peaülesandeks on kaasaegsete võimaluste loomine rahvakultuuriga 
tegelemiseks, piirkonna ajalooliste kultuuritraditsioonide järjepidevuse säilitamine, professionaalse 
kunsti vahendamine, turismimajanduse edendamine ja noorsootöö kordineerimine.
Lihula Kultuurikeskus annab oma osa Lihula piirkonna ja kogu loodava Lääneranna valla inimeste 
elukvaliteedi parandamiseks.

2. TEGEVUSKESKKONNA KIRJELDUS

2.1. ASEND.
Lihula Kultuurikeskus asub Lääne maakonnas, Lihula valla  Lihula linnas. Lihula linn asub Tallinn 
-Risti- Virtsu- Kuressaare  maantee ääres läänosa geograafilises keskpunktis.
Koos Hanila, Koonga, Varbla, Martna, Ridala ja Kullamaa vallaga moodustame Matsalu 
mõjupiirkonna, mis moodustab olulise osa Eesti turismiruumist, hõlmates endas suurt kultuurilis-, 
ajaloolis- ja looduslikku potentsiaali.

2.2. KOOSSEIS JA VARAD.
Kultuurikeskuse muudavad tervikuks kultuurimaja, noortemaja, mõis,  mõisaaidad, tõllakuur, 
moonakatemaja, linnusemägi ja kõlakoda.
Lihula kultuurimajas on kolm saali : teatrisaal-    400 kohta

peeglisaal   100 kohta
                                                           banketisaal  100 kohta
                                                           baar               40 kohta
                                                           nõupidamisteruum
                                                           köök
                                                           fuajee
                                                           bürooruumid
                                                           ringideruumid
Noortemajas on ruumid noorte vabaaja sisustamiseks (4 tuba).
Mõisas tegutsevad MTÜ Lihula Rahvaülikool, loodusturismi firma OÜ Kumari Reisid, I- punkt, 
Lihula muuseum, MTÜ Lihula Rahvakunsti Selts, Eesti Kaitseliidu Lääne malev Lihula 
üksikkompanii.
Mõisa saale ja mõisa aitasid kasutatakse näituste väljapanekuteks, ürituste ja kontserdite 
korraldamiseks ning klubiliseks tegevuseks.    
Lihula Kultuurikeskus on piirkonna suurim kultuurikompleks, kaasaegse tehnika ja laululavaga 
sündmuste korraldamiseks, mis asub looduslikult väga kaunis kohas, on hoolitsetud ja atraktiivne.
Kultuurikeskusel on olemas museaalid, suur fotokogu ja korralik kodulooline väljapanek, 
rahvariiete varamu. Meil on pädevad inimesed, kelle side minevikupärandiga on osa väärtuse 
loomisel. Kultuurikeskus kannab vastutust piirkonna rahvakultuuri elujõulisuse eest.



3. HETKEOLUKORRA  ANALÜÜS

3.1.HOONED

3.1.1. KULTUURIMAJA (Tallinna mnt 1a) valmis 1990 aastal. Hoone on ainulaadne ja arhitektuuri
kaitse all. Ehitus sai 1991 aastal ENSV GRAND PRI  auhinna ja tunnistati aasta ehitiseks. Majas on
400 kohaline teatri- ja kinosaal, mis on varustatud kaasaegse kino- ja stereohelitehnikaga. Maja on 
avatud planeeringuga, seetõttu saab majas korraga toimuda ainult üks üritus. Kultuurimaja on 
suurepärane  festivalide korraldamiseks: kaks saali, toitlustamise võimalus, majutuse võimalus jne. 
Majas on  palju kasutamata pinda. Vaja on uut sisearhitektuurilist projekti, et ära kasutada  jõude 
seisvad ruumid. Maja küttesüsteem ja elektrivõrgustik on amortiseerunud, hoone on halvasti 
soojustatud, katus vajab remonti.

3.1.2. NOORTEMAJA  ( Penijõe tee2 ) oli kunagine Lihula mõisa moonakatemaja. Tänaseks 
remonditud ja kohandatud noortele vabaaja veetmiseks : 2 mängutuba,  fotostuudio. 2016 sai 
noortemaja kasutusloa. Noortemajja paigaldati õhksoojuspumbad, tulekindlad uksed ja automaatne 
tuleohutus häiresüsteem ATS.  2016 aastast töötab noortemajas noorsootööjuht.
 
3.1.3. MÕIS ( Linnuse tee2) härrastemaja ja kõrvalhooned  valmisid 1840. Praegu tegutsevad 
mõisas MTÜ Lihula Rahvaülikool, ajaloomuuseum, loodusturismi firma AS  Kumari Reisid, 
turismiinfopunkt, Lihula Rahvakunsti Selts, Eesti Kaitseliit Läänemaleva Lihula üksikkompani.
Mõisa hooned on osaliselt remonditud. Probleeme tekitab mõisa kaasomand,  ½majast kuulub MTÜ
Keskaegne Lihula fondile, kuid kulusid kannab Lihula vald ja kultuurikeskus. Kaasomandus on 
muutunud arengut pärssivaks.
Vastavalt finantsilistele võimalustele on aastal 2013 paigaldatud uus elektrikilp, juhtmestik, ehitatud
uus keldrikatus. 2012 ehitati tõllakuuri uus katus, 2016 parandati mõisakatus ja ehitati veskikatus.

3.1.4. KÕLAKODA valmis 1997 aastal ja avati laulu- ja tantsupeoga 15 juuni 1997. Kõlakojas on 
vabaõhulava, 400 istekohaga  parter. Mõisa tõllakuuri kasutatakse kõlakoja abiruumide ja 
müügipunktidena. Välitualetid on üldkasutatavad ja avatud. Kõlakojas puuduvad ruumid näitlejatele
ja esinejatele. 2013 paigaldati kõlakotta valvekaamera, mis on mõjunud positiivselt. Lõhkumised ja 
vandaalitsemised on vähenenud. Aastal 2013 arendati linnusemäe ja kõlakoja puhkeala. Paigaldati 
uus lastemänguväljak, lauad, pingid, prügikastid ja väligrillid. See on loonud lisaväärtusi nii 
turistidele kui ka kohalikele inimestele vabaaja veetmiseks Lihula linnusemäel.

4. TEGEVUSTE HETKESEIS

4.1.1. Põhimääruse alusel on Lihula Kultuurikeskuse põhitegevuse eesmärgiks säilitada Eesti ja 
kohalikku kultuuri -ja ajaloopärandit, tagada elanike juurdepääs informatsioonile, teadmistele, 
kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning korraldada vabaaja veetmist.

4.1.2 Kultuurikeskuse huviklubid ja ringid aastal 2017

fotoring noortemajas                                                              6
eakateklubi „Vanaviisi“                                                         30
ajalooklubi                                                                            50
eakate laulu ja tantsuklubi „Eideratas“                                 10
naiskoor“Leelo“                                                                    30
meeskoor                                                                                20
naisrahvatantsurühm   60+                                                    12     
naisrahvatantsurühm „ Midli-Madli”                                    12  
segarahvatansurühm „Kirivöö”                                             16



pensionäride võimlemine                                                       10
Lihula Rahvakunsti Selts                                                        25
Lihula Lauluklubi   „Meelike”                                                15
segaansambel „Ei või olla“                                                     12
tervisevõimlemine                                                                   10
seltskonnatants                                                                        16
jooga                                                                                        10
kitarriring ja ansambel                                                              7
muuseumi käsitööring                                                               6
                                                                                     kokku: 316

Kultuurikeskuse ringe juhendavad maakonnas tunnustatud tegijad. Kollektiivide tase on hea ja neid 
tuntakse ka väljaspool maakonda. Meie kollektiivid võtavad osa nii maakondlikest kui 
vabariiklikest laulu- ja tantsupidudest. 
Kultuurikeskuses on 14 aastat toimunud rahvusvaheline Matsalu Loodusfilmide festival, aastas 
näitame koos festivaliga c.a. 115 filmi. 2015 aasta lõpus paigaldati kultuurikeskusesse digikino. 
Kino külastajate arv on märkimisväärselt tõusnud.
Eriti hästi lähevad eesti,  anima- koguperefilmid. Teatrietendusi toimub ligi 12, taidluskontserte ja 
rahvakalendri tähtpäevade tähistamisi 10.
Maja kasutatakse ka perekondlikel tähtpäevadel: juubelid, pulmad, peied. Nendel üritustel viibis üle
300 inimese. Oleme korraldanud maakondlikke üritusi, pensionäride kokkutulekuid, tantsu- ja 
laulupidusid. Noortele suvel ja talvel tantsu- ja puhkpillilaagreid. Jätkuvalt korraldame 
traditsioonilisi üritusi: jaanituli, aasta beebi, võidupüha, vabariigi aastapäev, klassikamuusika 
päevad, laadad, kultuuripäevad jne.
Läänemaavanema andmetel toimub Lihulas 48,8% maakonna kultuuriüritustest.
Kultuurikeskuses toimuvad pidevalt koolitused ja seminarid, konverentsid.
Ajalooklubi käib koos regulaarselt iga kuu. Volikogu istungid iga kuu viimasel neljapäeval.
Meil on head suhted Lihula Gümnaasiumiga, kes kasutab meie maja oma suurüritusteks: aktused, 
vastuvõtud, koolipeod. Tähistame koos tarkusepäeva, vabariigi aastapäeva. Noored korraldavad 
diskosid jne.
Välja on kujunenud oma suhtlus ja koostöövõrgustik mittetulundusühingutega, maakonna 
tegijatega, kultuurivahendajatega. Aasta 2016 jooksul toimus meil 661 sündmust.

4.1.3. PERSONAL 
Koosseis on väikese arvuline, keskuses töötab direktor, kunstiline juht, noorsootööjuht, 
administraator, helitehnik- valgustaja- kinooperaator, koristaja  ja ringijuhid.

4.1.4. 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. Kõige suurem kuluartikkel on majanduskulu- 
küte, vesi, elekter ja palgafond. Investeeringuteks vallal vahendid puuduvad.

5. VISIOON - LIHULA KULTUURIKESKUS ON KOGU LÕUNA-LÄÄNEMAA 
KULTUURIKESKUS

5.1. PÕHIEESMÄRGID
Lihula Kultuurikeskuse arengukavas on püstitatud 2 põhieesmärki, mis väljendavad seisundit,  kuhu
soovitakse  jõuda.

51.1. Lihula ja Lõuna Läänemaa traditsioone ja mälu hoidev, kultuurielamusi pakkuv, 
piirkonna sotsiaalset arengut toetav kultuurikeskus.



5.1.1.1. Eesmärgi saavutamise indikaatorid
1. Arengusuunad on määratud.
2. Kultuurikeskuses pakutav tegevus on mitmekülgne ja kõrge kultuurilise tasemega.
3. Huvitegevuse juhid on motiveeritud ja professionaalsed ning nende töö on väärtustatud. 
4. Kultuuritegevus on elanikkonna huvisid järgiv.
5. Pärimuskultuur on väärtustatud ja nähtav kõigile. Naisrahvatantsu rühmale muretsetakse Lihula 
rahvariided. Populariseerime Lihula lilltikandit.
6. Jätkame Rahvusvahelise Matsalu Loodusfilmide Festivali korraldamist.
7. Külastame sõpruskollektiive ja tutvustame Eesti ja Lihula rahvakultuuri.
8. Kultuurikeskuses toimub vabahariduslik tegevus läbi rahvaülikooli, ajalooklubi jt. 
koolitusfirmade.
9. Noortekeskuses võimaldatakse noortele sisukat vabaajaveetmist.
10. Lihula kultuuripilt on rikastunud läbi erinevate suursündmuste.
11. Välja on selgitatud koolitusvajadused ja prioriteedid.

5.1.1.2. Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused
1. Huvitegevuste võimalused on mitmekesistatud ja kätte saadavad võimalikult suurele arvule 
elanikele. Toimub kodanike omaalgatuslik loominguline vabadus ning traditsioonilise rahvakultuuri
jätkamine.
2. Läbi huvitegevuse on kujundatud elanike oskusi, teadmisi ja harjumusi. Kohaliku 
kogukonnatunde, inimeste lugupidamise ja tolerantsuse kasvatamine. Inimese enesehinnangu 
tõstmine.
3. Võtta osa maakondlikest, ülevabariigilistest ja rahvusvahelistest festivalidest. Leitud on 
koostööpartnerid välisriikidest.
4. Tuua rohkem lapsi ja noori rahvakultuuri juurde. Noortekeskuses luuakse lisandväärtusi vabaaja 
veetmiseks läbi projektide muretsetaks kaasaegset inventari ja tehnikat. 
5. Suursündmuste toimumine on Lihula visiitkaart. Lisaks traditsioonide säilitamisele on oluline 
avatus uuele ja põnevale, mis muudab Lihula arvestatavaks magnetiks.
6. Jätkatakse ja tõhustatakse koostööd  turismifirma Terra Marittimaga.
7. Tegeletakse Lihula mõisa ja linnusemäe  atraktiivsemaks muutmisega.
8. Korraldatakse täiendkoolitusi erinevatele elanikonna sihtgruppidele koostöös Lihula 
Rahvaülikooliga ja teiste koolitusfirmadega.
9. Pidevalt täiendatakse ja uuendatakse muuseumi väljapanekut. Korraldatakse erinevaid näitusi ja 
ajaloolisi teemaüritusi, jätkatakse ajalooklubi tegevust.

5.1.2. Lihula Kultuurikeskus on järjepidevalt tegutsev konkurentsivõimeline ning 
jätkusuutlik organisatsioon, mis pakub kaasaegseid tingimusi kultuuriga tegelemiseks ja 
kultuuri nautimiseks.

5.1.2.1.Eesmärgi saavutamise indikaatorid.
1. Kultuurikeskuses on kaasajale ja vastavalt vajadusele olemas kõik tingimused kultuuritegevuse 
arendamiseks. On loodud  eeldused, et kultuurikeskuse töös kasutatakse kaasaegseid töövahendeid 
ja võtteid.
2. Kultuurikeskuse arengu tagatis on püsikindel finantseerimine kohalikul, riiklikul ja regionaalsel 
tasandil. Tagatud on piirkonna kultuurielu elujõulisus.
3. Kultuurikeskus on turundustegevuses edukas.
4. Linnusemägi on korrastatud ja väljaarendatud. Mõis ja sinna kompleksi kuuluvad kõrvalhooned 
on renoveeritud ning võetud kasutusele vastavalt arendusprojektile.
5. Noortemaja on avatud ja seal toimuvad tegevused suunatud noortele sisukaks vabaaja 
veetmiseks.



5.1.2.2. Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused
1. Ülalpidamise kulude vähendamine.
2. Kultuurimaja soojasõlme uuendamine ja kaasajastamine, elektrivõrgu renoveerimine, maja 
soojustamine, katuse remont.
3. Kultuurikeskuse uue sisearhitektuurilise projekti koostamine ja vabade ruumide kasutusele võtt.
4. Infotehnoloogiliste lahenduste kasutamine ja arendamine. Täiendatakse kodulehekülge, 
koostatakse valla kultuuriürituste kalender.
5. Luuakse uus avalike suhete strateegia.
6. Mõisa ja kogu linnusemäe pidev arendamine.
7. Reklaamile pööratakse suuremat  tähelepanu, pidevalt suheldakse  sotsiaalmeedias, täiendatakse 
kodulehekülge. 
8. Igapäevased töövahendid on kaasajastatud.
9. Kõlakojas on paigaldatud videovalvesüsteem.
10. Mõisa ja linnusemäe arendusprojekt on taaskäivitatud.
11. Noortemajas on renoveeritakse II- korrus.
12. Sisekommunikatsiooni tõhustamine, regulaarsed nõupidamised.
13. Pidev strateegiline planeerimistegevus(aastaplaanid).
14. Sõna- ja hääleõigusega osalemine kultuurikeskust puudutavate organisatsioonide jt. 
otsustusorganite töös.
15. Olemasolevate koostöösuhete hoidmine ja uuendamine.
16. Töötajate tervisekontrolli regulaarne korraldamine. 
17. Tuleohutusõppuste korraldamine, riskianalüüsi kaasajastamine.



Strateegiline tegevuskava aastateks  2017-2021

Kultuurikeskus on järjepidevalt tegutsev konkurentsivõimeline organisatsioon, mis pakub 
kaasaegseid tingimusi kultuuriga tegelemiseks ja kultuuri nautimiseks.

Meede Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve

Kultuurikeskuses 
on kaasajale 
vastavalt 
kasvavale 
vajadusele 
kaasaegsed 
tingimused ja 
vahendid 
kultuuritegevuse 
arendamiseks

1. KK soojusõlme
uuendamine

2. KK 
sisearhitektuuri 
projekti tellimine

3. teatrisaali 
istmete 
väljavahetamine 
ja põrandakatte 
uuendamine

4. heli ja 
valgustehnoloogia
uuendamine

5. Kultuurimaja 
renoveerimine

6.Kodulehekülg  

7. Linnusemäe ja 
mõisa 
arendusprojekti 
käivitamine

8. Noortemaja 

KK küttekulude 
vähendamine

kultuurimaja 
funktsionaalsuse
tõstmine

teenuse 
paranemine ja 
invaliididele 
kättesaadavam

vajalikud 
vahendid on 
kaasajastatud

 
kulude 
kokkuhoid

paremini 
kättesaadav

kompleksi 
aktraktiivseks 
muutmine

II korruse tubade
remont ja 
kasutusele võtt

2019

2017

2018

2017-
2021

2019
2020

2017-
2021

2017-
2021

2018

Direktor

direktor
majandusjuht

direktor

helitehnik

direktor, 
projektijuht

administraa-
tor

kunsti ja 
infojuht
projektijuht

direktor

50000

35000
KOV

100000
KOV, 
EU. EV

100000
KOV, 
EU. EV

2000000
KOV,
EU. EV

eelarve

projekti- 
rahad

4000
KOV,
EU.

      



Kultuurikeskus on traditsioone ja mäluhoidev, kultuurielamusi pakkuv, noorsootööd koordineeriv,  
piirkonda arendav asutus.

Meede Tegevus Tulemus Täht-
aeg

Vastutaja Eelarve

Kultuurikeskus 
on traditsioone 
ja mälu hoidev, 
kultuurielamusi 
pakkuv, 
piirkonda 
arendav asutus.

1. Huvitegevuse 
juhendajad on 
motiveeritud ja 
professionaalsed

2. Üldtantsu ja 
laulupidude 
ettevalmistus ja 
osavõtt

3. Organiseeritud
noorte vabaaeg

4.Tuua rohkem 
lapsi ja noori 
rahvakultuuri 
juurde

5. Tradistioonide
säilitamine ja 
avatus uuele ja 
põnevale

6. Muuseumi 
väljapanekute 
täiendamine ja 
uuendamine, 
kodulehekülje 
valmistamine

 huvitegevus 
kõrgel 
professionaalsel 
tasemel

kõik 
pärimuskultuurig
a tegelevad  
kollektiivid 
võtavad osa laulu
ja tantsupeost

 
noortekeskus  on 
noortesõbralik ja 
tegus.

traditsioonilised 
sündmused 
toimuvad ja 
tegeletakse uute 
ürituste 
leidmisega 

MTÜdega, 
täiendkoolitused,
arenguprojektide 
elluviimine

muuseumi 
külastatavuse 
suurenemine

pidev

2017-
2021

2017

2017-
2021

pidev

pidev

kunstilinejuht/
teadur

kunstilinejuht, 
ringijuhid

noorsootööjuht

noorsootööjuht

kogu kollektiiv

teadur

eelarve ja 
projektid 
toetused, 
annetused

noortemaja 
eelarve
projektid

projektid 
eelarve
koostöö 
gümnaasiu
miga

eelarve, 
projektid

muuseumi 
eelarve, 
projektid

toimub

toimub

toimub

pidev 
töö 

pidev 
töö

pidev 
töö



Lihula Kultuurikeskus teeb eesmärgi saavutamiseks koostööd  Lihula Vallavalitsusega, Lihula 
Gümnaasiumiga, Lihula Kunsti- ja Muusikakooliga, naaber valdadega, Lääne maavalitsusega, 
Pärnu Maavalitsusega, MTÜdega, klubidega, EV Kultuuriministeeriumiga, kultuuriühingutega, 
teatritega, kontserdite korraldajatega, muuseumitega, noorteorganisatsioonidega, ettevõtete ja 
asutustega ning eraisikutega jne.
Lihula Kultuurikekuse arengukava uuendatakse vastavalt vajadusele või aastal 2021.
Arengukava avalikustatakse Lihula valla koduleheküljel www.lihula.ee.


