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Lüganuse Vallavolikogu 14.01.2019 määrusele nr 55

Huvihariduse ja huvitegevuse kava 

riiklik lisarahastus aastaks 2019 130 621

2017-2018 JÄÄK 62 983

Unikaalsete noorte arv (vanuses 7-19), 

kes osalevad huvitegevuses 522Huviharidus ja - tegevus võimaluste 

arv 110 Osalejaid 1299 

KOV Huvitegevuse ja huvihariduse 

eelarve tulemuste  esitamise perioodi 

kohta (2019) 750 000

Ei kajasta kõike, sisaldab 

huvikoolide 

ülevalpidamiskulusid, 

osaliselt noortekeskuste, 

üldhariduskoolide, 

LÜGANUSE VALLA HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSEKAVA 2019 - 2020

Kitsaskoha kirjeldus
Tegevus kitsaskoha 

lahendamiseks 

Tegevuse sisu ja 

eesmärk
Sihtgrupp

Kaasatud 

partnerid
Võimalused

Tegevuse 

algus

Tegevuse 

lõpp
2019 Eelarve 

2019         

KOKKU
2020 Eelarve

2020 

KOKKU

1.

ROBOOTIKAÕPPES on hetkel kaks 

kitsaskohta: 1. Kiviõli Kunstide Koolis  on 

hetkel kõik olemasolevad robotikomplektid 

kasutusel ning sellel põhjusel uusi õpilasi vastu 

võtta ei saa. 2. Hetkel on järjekord 

robootikõppesse 7-8 aastaste õpilaste seas. 

Kuna aga sellele vanusele mõeldud 

robotikomplekte koolis ei ole, siis hetkel neid 

õpilasi ei saa robootikaõppesse vastu võtta.

ROBOOTIKAÕPE   

(jätkutegevus)

Arendada edasi Kiviõli 

Kunstide Koolis 

robootikavaldkonda.

7-15 

eluaastat

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

jaan.19 dets.20

Personalikulu: 11690.-                                        

(0,5 kohta; jaan-aug.2019 e. 8 

kuud - kuus 625 eurot koos 

maksudega kuus; 2019 

september - detsember e . 4 kuud 

täiskoht 1652 eurot koos kõikide 

maksudega)                                

Õppevahendid: 5250.-  

(Tahvelarvutid 1000.- (3 tk); 

Robotikomplektid väikestele 750.- 

(5 tk); robotikomplektid suurtele 

1500.-( 3 tk); areenid robotitele 

2000.-

16 940
Personalikulu 20070.-  

Õppevahendid: 3250.-  

(Tahvelarvutid 1000.- (3 tk); 

Robotikomplektid 

väikestele 750.- (5 tk); 

robotikomplektid suurtele 

1500.-( 3 tk)

23 320

2.

Jätkata kitarriõpetust Kiviõli Kunstide Koolis. 

Kitarriõpe on jätkuvalt populaarne ning 

lisaõpetaja olemusolu on äärmiselt oluline. 

Lisaks on vaja täiendavaid kitarre, et kõikidele 

huvilistele oleks tagatud harjutamisvõimalused.

KITARRIÕPE             

(jätkutegevus) Jätkata Kiviõli Kunstide 

Koolis kitarriõpetust

7-19 

eluaastat

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat
jaan.19 dets.20

Personalikulu 10035.- (0,5 

kohta;12 kuud; 836.25 eurot kuus 

koos maksudega)              

Kitarrid 1250.- (5 tk)

11 285
Personalikulu 10035.- 

Kitarrid 1250.- (5 tk)

11 285
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3.

Jätkata Kiviõli Kunstide Koolis fotograafia  ja 

kunstiõpetust. Vajalik on õpetaja töötasu ning 

lisavahendid fotograafiaõppe õppurite arvu 

suurendamiseks.

FOTOGRAAFIA           

(jätkutegevus)

Jätkata Kiviõli Kunstide 

Koolis fotograafia ja 

kunstiõpetust

10-19 

eluaastat

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

jaan.19 dets.20

Personalikulu 20070.-                                   

(täiskoht; 12 kuud; 1652 eurot 

kuus koos maksudega, 12 kuud                                

Õppevahendid 7300.- : 3000.-

(fotoaparaadid 5 tk), 1000.- 

(objektiivid), 1000.- (välklambid 2 

tk),1500.- (fotoprinter), 800.- 

(fototöötlustarkvara)

27 370

Personalikulu 20070.- 

(summa arvestatud kõikide 

maksudega)                  

Õppevahendid 6200.-   

3000.-(fotoaparaadid 5 tk), 

1000.- (objektiivid), 1400.- 

(välklambid 3 tk), 800.- 

(fototöötlustarkvara)

26 270

4.

Vene Koolis tegutseb puidu tehnoloogia 

käsitööring. Õpilaste oskuste ja tehnika 

arendamiseks on vaja pidevalt täiendada 

tehnilisi vahendeid. Tehnoloogia aga 

amortiseerub ning vajavad uuendamist

Huviring MasterOK                   

Vene Koolis
Läbi tehnika täiendamise 

ja uuendamise saab 

tehnoloogiaring jätakata 

täisväärtuslikku tegevust 

ning arendada laste ja 

noorte käsitöö oskusi. 

7-19 

eluaastat

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

sept.19 jaan.19

VAHENDID: 2328.- Erinevad 

puidut töötlemise tehnilised 

vahendid: Sjöbergs Smart Vise, 

mobile workbench 114.-; 

Gränsfors Sculptor's Hatchet 133.- 

;Svante Djärv Carving Hatchet 

Täljyxa 97.80;Pfeil Carver's Set 

with Ash Handles, 25-Piece Set, 

Wooden Case 808.- jne. 

2 328
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5.

Vallas on olemas robootika ringi suur valik, 

kuid see toimub eesti keeles ja vene noored ei 

osale.  

ROBOOTIKAÕPE                    

Vene Koolis

Käivitada Vene Kooli 

kaudu venekeelt 

kõnelevatele noortele 

robootikaring, pakkudes 

programmi, mis oleks 

suunatud põhikooli igale 

astmele ning mis oleks 

kooli tunniplaani sisse 

pandud.                                                                                              

1 etapp: 1.-3. klasside 

õpilastele - LEGO WeDo 2.0 

2 etapp: 4.-7. klasside 

õpilastele – LEGO 

MINDSTONE

3 etapp: 8.-9. klasside 

õpilastele – ARDUINO                      

Üldine eesmärk on  

alustada kõige lihtsamatest 

asjadest lõpetades 

praktilise rakendamisega. 

Igal tasemel on omad 

eesmärgid ja ülesanded. 

Uue etapi planeerimisel 

arvestatakse eelmise etapi 

analüüsi. III etapp (mis on 

seotud praktiliste oskuste 

arendamise ja 

rakendamisega) on seotud 

ka tehnoloogia tundidega. 

Seega II ja III etappidel on 

plaanis teha koostöö ka 

Ida-Virumaa Kutseharidus 

Keskuse ja Tallinna 

Tehnika Ülikooli Virumaa 

Kolledžiga. 7-19 

eluaastat

Ida-Virumaa 

Kutseharidus 

Keskus ja 

Tallinna Tehnika 

Ülikooli Virumaa 

Kolledž 

1

jaan.19 mai.20

I etapp: Personalikulu 6000.- 

(10 kuud); 

6 000

II etapp Personalikulu: 

3000.- (5 kuud); Vahendid: 

6240.- (480*13 komplekti:)

9 240
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6.

Maidla Noortekeskuse kokanduringi tegevuse 

jaoks puuduvad eelarvelised vahendid - 

juhendaja töötasu, ringitööks vajaminev 

toidukaup

KOKARING               

(jätkutegevus)

Eesmärgistada rohkem 

kokandusringi mõtet ja 

olemust. Pöörata 

tähelepanu rohkem 

tervislikule ja toitvale 

toidule, selle 

valmistamisele ning 

serveerimisele. Omandada 

samuti teadmisi ja oskusi 

pidupäevadeks lihtsamate 

suupistete, maiustuste 

valmistamiseks, et oleks 

isetegemis/koostegemisrõõ

m. 

7 - 16 

aastased

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

jaan.19 dets.20

Personalikulu - 1100 eurot (9 

kuud);   Vahendid:  1255.- 

(toiduained (9 kuud 1000.-, põlled 

60.-; mikrolaineahi 80.-, 

käsimikser 85.-, väike pott 30.- );                            

Koolitus: 350.-

2 705

Personalikulu - 1100 

eurot (9 kuud);                   

Vahendid: 1000.-  

(toiduained 9 kuud)  

koolitus/loeng - 500.-

2 600

7.

Maidla Noortekeskuse keraamikaring. 

Keraamika-käsitööringi tegevuse tegevuste 

elluviimise jaoks puuduvad. Vahendid.

Keraamika-                     

käsitööring                        

(osaliselt                       

jätkutegevus)

Tegevuste läbiviimise koht 

asub ajaloolises 

mõisakompleksis, kus on 

head ruumid tegevuste 

läbiviimiseks ja 

harjumuspäraseks kohaks 

noorte kokkusaamisel. 

Oleme korraldanud 

keraamikaringi, mille vastu 

on noortel huvi ja vajadus 

olemas, selgunud on ka 

vanemate noorte 

tagasisidest, et neid 

huvitavad erinevad 

käsitöövormid ja savitöö. 

Et rikastada ajaloolist 

hõngu ja tegevuste 

mitmekülgsust, loome 

käsitöö-keraamikaringi 

noortele vanuses 7 - 26 

aastat.
7 - 26 

aastased

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Personalikulu 1350 eurot.(9 

kuud); Vahendid:2000 eurot. 

ringi tööks (vill, vilt, helmed, 

lõngad, savi, väljsõit näitusele 

(sõit+külastuspiletid), angoobid, 

värvid jne)          

3 350

 Personalikulu 1350.-  (9 

kuud);                  Vahendid 

1750 eurot.  ringi tööks 

(vill, vilt, helmed, lõngad, 

savi, väljsõit näitusele 

(sõit+külastuspiletid), 

angoobid, värvid jne)

3 100
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8.

Sonda rahvamajas on olemas erinevad löök- ja 

rütmipillid (djembed, conga, cajon, 

trummikomplekt jne.), õpetaja puudmisel ei leia 

need paraku rakendust. Sonda noortetos 

käivad noored tunnevad aga huvi  rütmipilli 

mängu vastu. Vajalik rütmiõppe käivitamiseks 

õpetaja leidmine

Rütmipilli õpe

Rütmipillide õppe huviring 

Sonda noortetoa ja 

ümbruskonna noorte 

pillimänguhuvilistele 

suunatud vaba aja 

sisutuamise võimalus. 

Hetkel tegeletakse õpetaja 

leidmisega.

7-15 

eluaastat

Koostööpartnerid 

selguvad õpetaja 

leidmisel

1

sept.19 dets.20

Personalikulu: 1400.-  (4 kuud) 

Õpetaja töötasu koos maksudega 

350.- eurot kuus

1 400
Personalikulu: 3500.- (10 

kuud), Õpetaja töötasu 

koos maksudega 350.- 

eurot kuus

3 500

9.

Püssi Kultuurimajas tegutseb Loovring, kus 

lapsed arendavad oma loovust. Kahjuks 

puudub võimalus muusikaga tegeleda, sest 

puuduvad rütmipillid. 

Loovring

Loovringi rütmipillide 

soetamine aitab ringi 

tegevusel arendada laps 

rütmitunnet ning 

sotisaalseid oskusi. 

Loovringis osalev laps 

oska ja saab oma 

emotsioone pillidel 

väljendada 

7-11 

eluaastat

Koolid, kunstide 

kool

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

jaan.19 dets.20

Vahendid: 1500-  erinevad rütmi 

ja löökpillid

1 500

Vahendid: 1000.-  

erinevad rütmi ja löökpillid

1 000

10.

Halb transpordiühendus erinevatesse 

huviharidust ja -tegevust pakutavasse 

hoonetesse, paikadess ja  asutustesse, mis on 

osutunud takistuseks teenuse saamisel.

Transpordi               

võimaldamine           

(jätkutegevus)

Transpordi korraldamine 

Kiviõli regiooni tagab 

noortele liikumise 

errinevate huvitegevust 

pakutavate asutuste vahel 

ning tagab ka turvalise 

kojujõudmise pärast 

tunde/trenni. Tänu  

täiendavale 

transpordiühendusele 

avanevad mitmetel noortel  

võimalused omandada 

huviharidus või tegeleda 

huvitegevusega.

7- 19 

eluaastat

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

jaan.19 dets.20

Personalikulu: 7000.-; 

Transpordikulu: 10000.-

17 000

Personalikulu: 7000.-; 

Transpordikulu: 10000.-

17 000
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11.

Nutimaailma kinnijäämine on tänapäeva 

noorte probleemiks. Ometi soovivad mitmed 

lapsed vahelduse mõttes ka füüsilist koormust 

nõudvate tegevustega  tegeleda. Kiviõli 

Suusakeskuses on selleks suurepärane 

võimalus -   mäesuusatamine. Paraku aga ei 

saa paljud noored rahaliste vahendite nappuse 

tõttu mäesuusatamisest osa võtta. On ka 

potentsiaalseid noori, kes oleksid soovinud 

tihedamini ning järjepidevalt oma 

suusatamisoskusi täiustada, kuid rahaliste 

vahendite puudumise tõttu jääb paarist korrast 

kuus väheseks. 

Suusatamine               

(jätkutegevus)

Suusatamise 

võimaldamine noortele 

Kiviõli Suusakeskuses. 

Noored saavad tegeleda  

talvel mäesuusatamisega. 

Mäesuusatamine toimub 

detsembrist kuni märtsini. 

Kokku arvestatud 1000 

korda ( 1 kord = 3 tundi). 1 

kord mäesuusatamist 

sisaldab mäepiletit ja 

suusavarustust. 

Mäesuusatamisega 

tegelemise  

kättesaadavuse läbi on 

kohalik noor füüsiliselt 

aktiivne ning kannab 

endas tervislike 

eluviisidega soetud 

harjumust - füüsilist 

liigutamist. 3 tundi väljas 

suusatamist on 

suurepäraseks 

asenduseks nutimaailmas 

viibimisele! 

Mäesuusatamisega 

tegeletakse juhendaja käe 

all (algajad) vajadusel. 

Piirkonna koolides (Kiviõli 

1.KK ja Vene Kool) on juba 

mitu aastat toimunud 

suusatunnid mäel. Nii on 

enamikel noortel algõpe 

olemas ja vaja on toetada 

tihedamat harjutamist, 

mida takistab suhteliselt 

kulukas suusarent ja 

mäepilet. 

7-26 

aastased 

noored

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

jaan.19 dets.20

Mäepilet ja suusavarustus - 1 

kord 15 eurot. Kokku 1500 

korda = 22500 eurot. Varustus 

renditakse. Kogemusele 

tuginedes ei ole odavam neid 

endale soetada. Sest varustus 

pidevalt uueneb, seda on vaja 

hooldada ja ta kipub katki 

minema. Odavam on rentida. 

22 500

Mäepilet ja 

suusavarustus - 1 kord 

15 eurot. Kokku 1500 

korda = 22500 eurot. 

Varustus renditakse. 

Kogemusele tuginedes ei 

ole odavam neid endale 

soetada. Sest varustus 

pidevalt uueneb, seda on 

vaja hooldada ja ta kipub 

katki minema. Odavam on 

rentida. 

22 500
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12.

Lähtudes 2018 aasta laste ja noorte küsitluse 

tulemustest selgus, et ujumise valdkond oli üks 

populaarsemaid huvisid.Arvestades Lüganuse 

valla rohkeid veekogusid ning suviti nende 

kasutust on vajalik noorte täiendav 

ujumisoskuste õpetamine, et nad oskaksid 

arvestada oma oskustega ja oskaksid end 

kaitsta ujumisega/veekogudega kaasnevate 

ohtude eest. 

Ujumisõpe

Vajalik treeneri leidmine 

ning lisaks Lüganuse valla 

kõikide teiste 

sporditreenerite 

koolitamine ja ohtutse 

teadlikkuse kasvatamist. 

Ujumistreeningu süsteemi 

välja töötamine, Kiviõli I 

Keskkooli ujula võimaluste 

kasutamine ning treeningut 

läbi viimine piirkonna 

standard ujulates.

7-15 

eluaastat 

1

sept.19 dets.20

Personalikulu 6300.-  (4 kuud 

1575 kõikide maksudega) Muu 

12000- (Koolitus 2300.-: ujula 

rent, transport)

18 300

Personalikulu 14175.- (9 

kuud, 1575 kõikide 

maksudega); Muu:15000- 

ujula rent, transport 

29 175

13.

Lüganuse valla erivajadustega lastele pole 

suunatud ühtegi spetsiaalset huvitegevust ning 

sportimisvõimalust

Erivajadustega                        

laste jalgpalli                       

treening

Jalgpalliklubi Irbise 

eestvedamisel luuakse 

erivajaduste lastele 

spetsiaalne jalgpalli 

treening

1

jaan.19 dets.20 Personalikulu: 9600.-

9 600

Personalikulu: 9600.-

9 600

14.

Püssi Motoklubi tegevus on paari aastaga 

hoogu juurde saanud ning seoses sellega on 

tõusnud vabatahtliku  juhendaja töökoormus. 

Töötahte säilitamiseks on vajalik juhendaja 

motiveerimine palga näol. Mototehnika 

ülesehituse, hoolduse ja remondi õpetamine, 

sõiduvõtete omandamine ja harjutamine ning 

mototehnika hoolduseks ja remondiks on 

vajalik vahendite soetamine (õlid, määrded, 

puhastuvahendid, küünlad, rehvid jne).

Motoklubi  

(jätkutegevus)

Vabatahtliku motoklubi 

juhendaja tegevuse 

tasustamine

7-26 

aastased 

noored

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

jaan.19 dets.20 Personalikulu 3854.-; Vahendid: 2050.- 

5 904

Personalikulu: 3854.-

3 854

15.

Tänapäeva ühiskonnas mängivad suurt rolli 

elektroonika ja nutiseadmed. Noortekeskuses 

on näha noorte suur huvi arvutis mängimise 

vastu (sh ka tv konsoolid, telefonid jne). Me 

peame oskama ja suutma tänapäevases 

rütmis noortele tegevusi pakkuda.

Mängude           

programmeerimine

Ühendada noorte IT ja 

loominguline huvi, 

arendada IT alaseid 

teadmisi ja oskusi. Huviring 

toimuks 1-2 korda nädalas 

ja läbiviijaks Ida-Virumaa 

Kolledžist inimene.

7-14 

aastased 

noored

1

jaan.19 juuni.19

Töötasu 2501.- (416.39 € 

kuus,kõikide maksudega; 6 kuud).                                   

Vahendid: 2700€ - kui soovime 

luua ideaalse mängude 

programmeerisime ringi, tuleks 

soetada spetisaalsed arvutid 

(270€ tk, kogus 10). 

5 201
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16.

Uudne ja populaarsust koguv spordiala, mis  

pakub valikuvõimalust neile noortele, kes pole 

siiani oma liikumisharrastust leidnud. Vähene 

liikumine on noorte seas tänapäeval probleem. 

Discgolfi saab harrastada nii väli- kui ka 

sisetingimustes. 

Discgolf

Discgolfi huvialaring 

hakkab toimuma Kiviõli I 

Keskkoolis, esialgu 2xkord 

nädalas üks treeningrühm 

10 - 15 last. Olemas on  

võimalus treeninguid läbi 

viia vastavalt  aastaajale 

ning ilmaoludele Kiviõli 

Seikluskeskuse discgolfi 

rajal. Treeningute 

käivitamiseks oleks vaja 

soetada sügise-talve 

perioodiks ning algajate 

treenimiseks discgolfi 

stardipaketti, mis sisaldab  

korve 5 tk, 20 ketast ning 

ketaste kotti ning võimalus 

juhendaja töötasu 

maksmiseks. Noored 

saavad alustada 

sisetreeningutega kohe, 

kui on olemas stardipakett. 

Heade ilmastikutingimuste 

korral saab treeninguteks 

kasutada kooliaeda ja 

Seikluskeskuse discgolfi 

rada. Võimaluse ja soovi 

korral saavad noored 

10-15 

eluaastat

Koostöö Kiviõli 

Seikluskeskus ja 

ALUTAGUSE 

EAGLE DISC 

GOLFI KLUBI 

MTÜ

1

jaan.19 dets.20

Personalikulu: 3000.- (12 kuud; 

arvestatud kõikide maksudega; 

kuutasu koos maksudega 250.-).                                                               

Vahendid: 500. - Stardikomplekt 

(korvid, discid)

3 500

Huvi ja võimaluse 

korral jätakata 

tegevust 2020 + 

soetada lisavahendid  

Personalikulu: 3000.- (12 

kuud; arvestatud kõikide 

maksudega; kuutasu koos 

maksudega 250.-). 

Vahendid: 500. - 

Stardikomplekt (korvid, 

discid)

3 500

17.

Lüganuse valla koolides ja noortekeskustes 

pole uusi noori, kes oskaksid kasutada 

kaasaegset heli- ja valgustehnikat. MTÜ Püssi 

Avatud Noortekeskus DJ-klubi poolt välja 

koolitatud noored diskorid on juba kas kooli 

lõpetanud või õpivad gümnassiumi viimases 

klassis. Tekkimas on olukord, kus koolidiskode 

ja muude noorteürituste läbiviimine noorte endi 

poolt on suure küsimärgi all ning juba on 

märgata koolidiskode hääbumise märke. 

Noorte seas levib arusaam, et lõbusalt aega 

veeta saab vaid ööklubides, baarides ja 

festivalidel. 

DJ-klubi 

Noorte koolitamine 

kaasaegse heli- ja 

valgustehnika vallas , 

toetada Lüganuse valla 

noorteürituste korraldamist 

noorte kaasamisel. 

Kaasaegse kompaktse dj-

tehnika soetamine õppe- ja 

praktilise töö eesmärgil.

7-26 

eluaastat OÜ Saundland

Uut võimalust 

ei tule, 

parendatakse 

olemasolevat

jaan.19 dets.19

Õppe- ja hooldusvahendid: 

3500 eurot kontrollerid, kaablid, 

juhtmed, kiiremasinad, 

tossuvedelik jne.

3 500
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18.

Detsembris 2018 kaardistati noorte tegelike 

huve huvitegevus valdkonnas. 

Poulaarsemateks osutusid IV-IX klass õpilaste 

seas sotsiaalmeedia valdkond ning 

extremsport. Samas on need valdkonnad, mis 

on oma ohtudega. Sotsiaalmeedia ning 

internetiavarustes olemine teeb noored 

vaimselt haavatavaks ning extremspordi puhul 

tegutsevad noored tihitpeale uljalt piiride peal 

ning uisapäisa.

Turvalisuse ja 

teadlikkuse 

tõstmine 

Korraldada noortele 

kohtumiste sari omaala 

tegijatega,kes viivad läbi 

noortele  suunatud 

loenguid-seminare, 

workshope jne. kahes nii 

vastandlikus valdkonnas - 

sotsiaalmeedia ja 

ektreemsport

12-19 

eluaastat

1

mai.19 dets.19

Esinejate tasud, transpordi 

hüvitamine 8000.- Esinejate 

vastuvõtt 500.-

8 500

19.

2018 aastal oli märgata Lüganuse valla noorte 

tegemisi ja saavutusi igas valdkonnas - 

muusikas, spordis, kunstis jne. Noorte osalus 

nii maakondlikel, vabariiklikel kui ka 

rahvusvahelisel areenil on kulukad nii 

osalustasu kui transpordikulude poolelt 

Noorte  toetamine

Tagada noortele täielik või 

osaline välja töötatud 

kriteeriumite alusel noorte 

osalus 

huvitegevusvaldkonna 

ettevõtmistes, sündmustel, 

võistlustel, konkurssidel 

jne. 

7-19 

eluaastat

1

jaan.19 dets.20

Osalustasu ja transpordikulu: 

18 100.-

18 100

Osalustasu ja 

transpordikulu: 20 000.-

18 000

20.

Detsembris 2018 kaardistati noorte tegelike 

huve huvitegevus valdkonnas, millest selgus, 

et türukutele/neidudele on sportlike ringide 

loomisel vähem mõeldud ning nende osalus 

olemasolevates tegevustes on hulga väiksem. 

Sportlike tegevuste 

valiku 

mitmekesistamine

Tüdrukute/neidude 

sportlike tegevuste 

laiendamine

7-19 

eluaastat

1

jaan.19 dets.20

Erinevate tegevuste 

läbiviimiseks personali ja 

vahendite kulu: 8620

8 620

Erinevate tegevuste 

läbiviimiseks personali ja 

vahendite kulu: 4000.-

4 000

2019 KOKKU: 193 603 2020 KOKKU: 187 944
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