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Lüganuse Vallavolikogu 14.01.2019 määrusele nr 55

Tulemuste esitamise periood 2017-2018

Huvihariduse ja Huvitegevuse toetuse 

summa 207 779

KOV Huvitegevuse ja huvihariduse eelarve 

tulemuste  esitamise perioodi kohta (2018)

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 2017-2018 TULEMUSTE ESITAMINE

Tegevus kitsaskoha lahendamiseks Tegevuse sisu ja eesmärk Osalejad
Kas tegevus jätkub uuel 

perrioodil
2017-2018 

eelarve 2017-2018 kulud

1. Püssi Kultuurimaja üldfüüsiline treening

Soetatud vahendid- kangid, hantlid erinevate raskustega, kükipuur, sirutuspink. 

Motoklubi noored kasutavad aegajalt. Puudub koolitatud treener

kuni 5 noort vanuses 

14-18

Välja on pakutud ajad, aegajalt 

teevad noored trenni. Vajab 

süsteemi treeningute 

väljatöötamiseks. Lisarahastust ei 

vaja 10 000 3 000

2. Automudelism Tegevust ei rakendatud ellu. Puudus eestvedaja. Ei 22 026 7 342

3. Püssi Nootekeskus kodundusring 

Püssi Noortekeskuses puudusid võimalused noortel endale süüa valmistada. Kuna 

areneva organismi vajadus kvaliteetse ja tervisliku toidu järele on suur algatati 

noortekeskuses kokandusring eesmärgiga õpetada noortele tervisliku ja 

täisväärtusliku toitumise põhitõdesid. Huvihariduse ja -tegevuse toetuse abil soetati 

noortekeskusele kaasaegne pliit koos ahjuga, kuumaurufritüür ja lauagrill. 

37 (vanusegrupp 7-

21) Jah, kuid uut rahastust ei taotle 3 500 1 967

4. Maidla noortekeskuse kodundusring

Soetatud erinevad toidunõud. Noorte igapäevased oskused köögis ja toidutegemise 

õpetus. Kokandusringid toimusid 1 kuni 2 korda nädalas. Kokandusring oli/on kõige 

aktiivsema osavõtuga tegevus, kuna töötulem on kiire ja söödav ning õpetlik.

Osalesid erinevas 

vanuses noored 

(vanuses 7 - 16). 

Ringitegevusest sai 

osa 55 erinevat noort.

Kokandusring on kõige 

populaarsema osalemise 

ringitegevus, millest osavõtt on alati 

mitmekesine nii poiste, kui tüdrukute 

poolt. 3 250 3 464
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5.

Endise Lüganuse valla noortele suunatud 

sündmuste osalustasude hüvitamine Tegevust ei rakendatud ellu. Ebapiisav info peale haldusreformi Ei 6 300 0

6.

Endise Lüganuse valla noortele suunatud 

sündmuste  külastamise transpordikulude 

hüvitamine Leidis osalist rakendust

Eraldi transpordikulude toetust uude 

perrioodi 2019-2020 ei tule. Uues 

kavas on noorte toetamine nii 

transpordi kui ürituste, võistluste, 

konkurssite jne. osalustasude 

toetamine on ühiselt koos 5 733 1 652

7. Maidla kooli ettevõtlus

Ettevõtluse tulemusena valmis koostöös huvikooli giigiõppega õppefilm Maidla 

mõisast. Filmis esinevad Maidla Kooli õpilased. 7

Ei, filmi valmimine oli ühekordne 

projekt 2 900 1 497

8.

Fotograafiaõppe loomisega  võimalus 

fotograafiaõppeks, lisaväärtusena kunstiõpe

Toetuse abil sai Kiviõli Kunstide Kool endale fotograafiaõpetaja ning 

fotograafiaõppeks vajaminevad õppevahendid. Lisaväärtusena kunstiõpe. Õpetaja 

personali- ja vahendite kulu tõsteti mitte või osaliselt rakendunud rakendunud 

tegevuste arvelt (automudelism)

22 noort vanuses 10-

16 eluaastat Jah 16 876 28 508

9. Hea Lootuse Fond

Eesmärgipärast kasutamist - andekate noorte tegevuse toetamine -ei leidnud. Kiviõli-

Sonda kava jättis  fondi võimaluse suunata toetust tegevuskavaga seotud tegevus 

vahenditesse, mida ei suudetud kava koostamisel ette näha. Toetust sai Kunstide 

Kooli tegevused.

Eraldi osalustasude toetust uude 

perrioodi 2019-2020 ei tule. Uues 

kavas on noorte toetamine nii 

transpordi kui ürituste, võistluste, 

konkurssite jne. osalustasude 

toetamine ühiselt koos 19 168 16 552

10. Jalgpallimänguks vajalike vahendite soetamine

Soetati jalgpalliks vajalikud vahendid: pallid, väravad, võrk, pallikorvid, jooksulint. 

Suvel mängisid noored igal võimalusel jalgpalli. Varem ei olnud võimalik heal 

tasemel jalgpalliga tegeleda, nüüd on head võimalused loodud. Vahendeid 

kasutatakse ka kooli kehalise kasvatuse tundides (kasusaajate arv 50-70 õpilast).

Regulaarselt tegeles 

jalgpalliga 6-10 noort

Vahendid on olemas ja ringi töö 

jätkub. Uuel perioodil ei ole 

vahendeid vaja. 3 500 3 231

11.

Lüganuse noortemaja kunsti- ja keraamikaringi 

jaoks vahednite soetamine

Kunsti- ja keraamikaringi käivitamine. Soetati laud, toolid, diivan, keraamikaahi, savi 

voolimiseks vajalikud tööriistad. Ring on käivitunud, ringijuhendaja leitud

Ringis osaleb 12-25 

noort vanuses 7-26

Vahendid on olemas ja ringi töö 

jätkub. Uuel perioodil ei ole 

vahendeid vaja. 4 000 3 699

12.

Kunstide kooli kitarriõpetaja koha võimaldamisega 

õpilastele võimalus kitarriõppeks Toetuse abil  saime uue kitarriõpetaja – toetus kulub töötasudeks.

9 noort vanuses 7-15 

eluaastat Jah 11 766 8 617

13.

Maidla Huvikool spordiringide täiendavad vahendid 

- taekwondo

Vahendite soetamine treeningute läbiviimiseks. 2017 aastal taekwondo 

kaitsmetekomplektid. 2018 soetatud väiksemaid vahendeid vastavate treenerite 

soovidele, kuid osa rahast kasutamata 15 Jah, kuid uut rahastust ei taotle 2 700 1 682
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14.

Robootikaõpetaja ametikoha loomisega  ning 

robootikaõppeks vajalike õppevahendite - 

robotikomplektide ning sülearvutite leidmisega 

saime avada robootika õppe Kiviõli Kunstide 

Koolis.

Toetuse abil sai Kiviõli Kunstide Kooli robootikaõppeks vajalikud robotikomplektid ja 

arvutid ning lõime robootikaõpetaja ametikoha. Õpetaja personali- ja vahendite kulu 

tõsteti mitte või osaliselt rakendunud rakendunud tegevuste arvelt (automudelism) 

Tänu robootikaõpetaja ametikoha loomisele saavad õpilase arendada oma teadmisi 

ja oskusi robootikavallas. Hetkel on järjekord robootikõppesse 7-8 aastaste õpilaste 

seas. Kuna aga sellele vanusele mõeldud robotikomplekte koolis ei ole, siis hetkel 

neid õpialsi ei saa robootikaõppesse vastu võtta.

Keskmiselt 10 noort 

vanuses 7-14 Jah 20 106 20 713

15. Maidla noortekeskuse keraamikaring

Soetatud vahendid - rullpress, savi, keraamikatööks vajaminevad vahendid. Noored, 

kes hakkasid osalema keraamikaringis, osalseid korrapäraselt tegevustes. Soetatud 

rullpress  muutis ringitegevuses osalemise väiksematele noortele kergemaks ja 

juhendaja jõudis rohkem personaalselt tegeleda iga  noorega. Vanemate noortega, 

vanuses 19-26 jõudsime ringitegemises arusaamisele, et noortel on huvi ja soov 

osaleda keraamikas, kuid tegevused peavad olema korraldatud nädalavahetuseks, st 

reedest - pühapäevani, kui saabutakse koju erinevatest õppeasutustest.

Osalesid erinevas 

vanuses noori(7 - 19 

aastased). Põhiline 

osaleja oli noor, 

vanuses 7 - 12 

aastane. 

Ringitegevusest võttis 

osa 43 erineavt noort.

Jah. Keraamikaringi tegevuste vastu 

on noortel huvi olemas ja soov 

antud ringis käia. 2 000 1 140

16. Lüganuse kooli kunstiring Soetati kunstiringi tegevuseks erinevaid vahendeid.

Noori osales vanuses 

7- 10 a. 10-12 last.

Kunstiring tegutseb edasi, kuid uuel 

perioodil raha ei taodelda juurde. 2 200 1 802

17. Lüganuse üldfüüsiline treening

Soetati kroomitud hantlid, sõudeergomeeter, velotrenažöör, bosu pall, steplaud. 

Teises järgus saime seljalihaste plokktrenažööri, suusaergomeetri, surumise 

plokktrenažööri. 

Vahendeid 

kasutatakse 

spordiringis, kus käib 

lapsi vanuses 7.- 10 

aastaseid 10 last ja 

vanuses 10- 13 

aastased 7 last. 

Treeningud toimuvad edasi ja osad 

vahendid soetati aruandlusperioodi 

lõpul. Kasutame vahendeid ja uut 

taotlust ei esita. 5 500 5 490

18. Maidla noortekeskuse matkaring

Soetatud matkamiseks vajaminevad matkatarbed - telgid, matid, penod jne. 

Vahendid kergendasid matkade, õuetegevuste läbiviimist ja korraldamast, kuna 

vahendeid ei pidanud kuskilt rentima ning teada oli, et asjad on heas korras.

Osalesid erinevas 

vanuses noored 

(vanuses 7 - 26). 

Ringitegevusest sai 

osa 41 erinevat noort.

Matkaringi tegevused ei jätku 

ringitegevusena vaid koostöös MTÜ 

Maidla Noored, Noorkotkad ja 

aktiivsed lapsevanemad, kelle 

eestvedamisel korraldame 

matkasid. 5 000 2 787

19. Püssi noortekeskuse motoklubi Soetati motoklubi tegevust toetavaid vahendeid - pukid, rehvid, treeningrattad jne. 22 Jah 9 000 8 990
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20. Lüganuse robootika

Soetati Bee- bot 2 komplekti ja mBott 5 komplekti. Kasutatakse ehitamiseks ja 

programmeerimiseks. Jaanuaris külastati  AHHAA- keskust, kus osaleti  

programmeerimistöötubades.  

Robootikaringis käib 

6 poissi. 

Roboootikaring tegutseb jätkuvalt, 

kuid raha juurde ei taotle ja 

kasutame olemasolevaid ressursse. 3 200 3 204

21. Mäesuusatamise soodustamine

Soodustati laste ja noorte Kiviõli Seikluskeskuse suusamäel osalemist. Tagades 

sissepääsu mäele ning varustuse laenutuse tasuta. 200 Jah 15 000 15 000

22. Maidla kool- robootika

Koolile soetati bluebot robotid ning lisamaterjalid robotite kasutamiseks. 2017/18 

õppeaastal toimus üks kord nädalas tund 1. klassile (teemadeks  programmeerimise 

algtõed, loogika algtõed ning bluebot robotite kasutamine). Samuti soetati 

lõikurmasin koos lisavahenditega, kasutamiseks kunstiõpetuse ainetunnis ning 

kunstiringis. Robootikaringi käivitamine ei õnnestunud, kuna õpilaste huvi oli vähene 

ning paari õpilase jaoks õpetaja leidmine ei olnud mõistlik. 23

Soetatud vahendite kasutamine 

jätkub ainetundides ning kustiringis. 

Uusi vahendeid ei ole plaanis 

soetada. 2 400 800

23.

Maidla Huvikool spordiringide täiendavad vahendid 

- sõudtetreening

Vahendite soetamine treeningute läbiviimiseks. 2017 aastal sõudeergomeeter. 2018 

soetatud väiksemaid vahendeid vastavate treenerite soovidele, kuid osa rahast 

kasutamata 15 Jah, kuid uut rahastust ei taotle 3 700 1 200

24.

Huvihariduse kättesaadavuse parandamine - 

transport

Eesmärgiks tagada turvaline kojujõudmine peale huvihariduse ja/või tegevuse tunde. 

Tegevust ei ole otseselt ellu rakendatud, küll aga detsembris 2018 alustati 

testperioodiga Lüganuse valla enda eelarvelistest vahenditest. Teenus on siiski 

planeeritud uue kava 2019-2020 tegevustesse Jah 11 466 59

25. Püssi Kultuurimaja Võimlemine

Soetatud vahendid - steppingid, tasakaalupallid, hüppenöörid, posupallid, 

võimlemismatid. Vahendeid kasutasid tantsutrenni lapsed.  Lisandväärtusena Uue 

ringina toimus Ema ja lapse trenn, kus osalesid emad vanuses kuni 27. eluaastat. 

Lapsi kuni 25 

(vanuses 12-18). 

Emasid 10 (vanuses 

22 - 27)

Ema ja lapse trenni ei toimu 

huviliste puudumise tõttu, 

tantsutrennide lapsed kasutavad 

aktiivselt vahendeid trennis 4 000 1 200

26. Võrk- ja korvpalliringi jaoks vahendite soetamine

Soetati võrk- ja korvpallimänguks vajalikud vahendid: korvpallid, võrkpallid, antennid, 

võrk, rannavõrkpallikomplekt. Tänu uutele vahenditele suurenes ringis käijate arv 

(varasemalt käis 6-10, nüüd 10-20 noort). Vahendeid kasutatakse ka kooli kehalise 

kasvatuse tundides (kasusaajate arv 50-70 õpilast).

Ringides osaleb 10-

20 noort, vanuses 14-

26. 

Vahendid on olemas ja ringi töö 

jätkub. Uuel perioodil ei ole 

vahendeid vaja. 3 700 1 200

LISA (raha millega enne kava 

koostamist ei teatud arvestada): 8 788 0

KOKKU: 207 779 144 796
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TOETUSE JÄÄK:       
(läheb üle uude 

2019-2020 perioodi)

62 983
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