
MIL MÄÄRAL PARANADAS TOETUS HUVIHARIDUSE JA -TEGEVUSE MITMEKESISUST?

Noortele loodi mõningaid 

mitmekesisust parendavaid 

tegevusi

Täiendav toetus andis tegelikult paljudele KOV allasutustele oma asutustes parendada olemasolevate huvitegevusringide 

vahendite täiendamist ja soetamist. Selle kõrval siiski loodi ka mõningaid uusi võimalusi, mis mitmeskesistasid praegust 

valikut. Nagu nt. matkaring, robootikaõpe, fotograafia, mäesuusatamine. Fotograafia avamisel ja vastava õpetaja 

ametikoha täitmisega kaasnes Kiviõli Kunstide Koolile ja tegevussuunale lisaväärtus - fotograafia õpetaja oskuste tõttu 

saadi laiendada kunstiõpet. Küll aga oli ka selliseid tegevusi, mida ei jõutud/ ei suudetudki kava kohaselt ellu rakendada 

või ei olnud jätkusuutlik tegevus- automudelism, üldfüüsiliste vahendite soetamine Lüganuse Kultuurikeskusesse. Lisaks 

olgu märgitud, et enamus huviringe jätkavad oma tegevusi nn. oma vahenditega ja järgmisest toetusest uusi vajadusi 

otseselt ei näe. Matkaring Maidlas, spordiringid Lüganusel ja Maidla Huvikoolis, Lüganuse Kooli kunstiring ja robootikaõpe 

jne

MIL MÄÄRAL PARANDAS TOETUS HUVIHARIDUSE JA - TEGEVUSE KÄTTESAADAVUST?

Noortele loodi üksikuid 

mitmekesisust parendavaid 

tegevusi

Noortele oli suunatud mitmeid võimalusi transpordikulude ja osaluskulude katmise näol. Kiviõli Seikluskeskuse mäe pilet ja 

varustuse rendi hüvitamine, Hea Lootuse Fond - andekate noorte tegemiste toetamiseks, endise Lüganuse valla 

tegevuskava kohaselt maakonna ja vabariiklike ürituste osalustasu ja transpordi kulude kattmine. Viimase kasutamine ei 

olnud aktiivne ning võib arvata,et selles mängis rolli ka vahepealne haldusreform ning sellega kaasnev infosulg 

(võimalusest ei oldud teadlikud). Hea Lootuse Fondi põhikulu läks siiski rohkem lisavahendite soetamisele, mida enne 

kava koostamist ei osatud ette näha.

MIL MÄÄRAL SUURENDASID TEGEVUSED NOORTE OSALUST?

Suurendas keskmisel määral

2018 aasta talvel tehtud kokkuvõttest Lüganuse valla unikaalsete noorte arvust huvitegevuses ja - hariduses näitab, et 

toetuse abil kasvas Kiviõli Kunstikooli osalejate arv ning Kiviõli suusakeskuse kasutamine ja Maidla Noortekeskuse 

huviringid olid populaarsed ja suurema osalusega.

KUIDAS OLI ARVESTATUD PEREDE SOTSIAAL-MAJANDUSLIKU OLUKORRAGA?

Arvestati keskmisel määral

Endise Lüganuse valla ja Kiviõli-Sonda mõlemad tegevuskavad olid mõelnud perede sotsiaal-majanduslikule olukorrale 

tuues juba kitsaskohtade kirjeldamisel esile selle vajadust. Küll aga võiks siinkohal ära märkida asjaolu,et enamus vallas 

pakutavaid huvitegevusi ongi tasuta. Osalustasu on ettenähtud huviharidusasutustes (15-17 eurot kuu) ja 

spordiorganisatsioonides (3 eurot kuu).

KUIDAS OLI ARVESTATUD LASTERIKASTE PEREDEGA?

Arvestati keskmisel määral

Kava koostamisel ei käsitletud suurperede olukorda eraldi, kuid kõik eelnev on ka neile suunatud. Vastav teema on eraldi 

kaardistamata.

KUIDAS ARVESTAS KOV NOORTE PSÜÜHILISTE JA FÜÜSILISTE ERIVAJADUSTEGA?

Ei arvestatud üldse Kava koostamisel ei kaardistatud füüsiliste ja psüühiliste erivajadustega noorte olukorda ja nende vajadusi.



MIL MÄÄRAL TAGATI KULTUURIVALDKONNA TEGEVUSTE KÄTTESAADAVUS?

Keskmisel määral

2017-2018 perioodil oli kultuurivaldkonna kättesaadavus rahuldav. Kaunite kunstide  3 tegevust - kitarr, keraamika (2 

tegevust). Üldkultuurilisi - kokandus, fotograafia (mis ka LTT)

MIL MÄÄRAL TAGATI SPORDI TEGEVUSTE KÄTTESAADAVUS?

Keskmisel määral

Spordivaldkond sai peamise rõhu endise Lüganuse valla tegevuskava - võrkpall, üldfüüsiline treening, Maidla huvikooli 

sporditegevused, jalgpall, korvpall. Kiviõli-Sonda kava suunas toetuse mäesuusatamisele, mis on kallis tegevusala ja jääb 

paljudele lisatoetuseta kätte saamatuks.

MIL MÄÄRAL TAGATI LOODUS JA TÄPPISETEADUSTE NING TEHNOLOOGIA TEGEVUSTE KÄTTESAADAVUS?

Vähesel määral

Tehnika valdkonnas oli esirinnas robootika ning mis omakorda on hajaasustusega (Lüganuse, Maidla, Kiviõli), kuid siiski 

tekib nende dubleerimise küsimus ja vajaduse vajalikkus. Uuenduslikku lähenemist praktiliselt ei olnud või ei rakendatud 

ellu (automudelism).

KUIDAS LÄHTUTI KAVA KOOSTAMISEL NOORTE VAJADUSTEST?
Tegevuskava planeerimisel ei lähtutud otseselt noorte vajadustest ning neid ei kaasatud protsessi. Kõrvale jäid ka paljud 

noorsootöö teenuseid pakkuvad asutused, organisatsioonid. Kava koostamine suveperioodil pani ajaliselt 

kaasamispiirangu ning eesolev haldusreform ei soosinud mitme valla koostööd.


