
Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga 01.07.2017

Lihula KOV 2 KOV 3 KOV 4

Omavalitsus

Noorte arv

186
7.-12.aastased 13.-19.aastased

Lihula 121 152 170 443
61
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Huvitegevus Huviharidus

Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad Omavalitsus Juriidiline isik LT
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1
Noortekeskus Võimaluste arv

Lihula Lihula Kultuurikeskuse noortemaja 0 0 2 20 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 3

2
Üldhariduskool

Lihula Lihula Gümnaasium 2 39 7 277 4 83 5 115 0 0 2 104 0 0 0 0 20
Lihula Metsküla algkool 2 21 1 21 0 0 1 21 0 0 1 7 0 0 0 0 5

3
Huvikool 

Lihula Muusika ja Kunstikool 0 0 0 0 11 50 0 0 1 2 0 0 10 70 0 0 22

4
Muud KOV asutus 

Lihula Lihula Kultuurikeskus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1

5
Noorteorganisatsioonid

Lihula, Hanila Noorkotkad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 0 0 0 0 1
Lihula, Hanila Kodutütred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 0 0 0 0 1

6

Muud organisatsioonid
Lihula MTÜ Muusikatuba Päevalill 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Lihula MTÜ Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi "Leola" 0 0 3 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Lihula Minu Tantsukool-My Dance MTÜ 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KOKKU 4 60 13 360 19 144 7 155 3 17 5 177 10 70 0 0 61

15 28 8 22 6 35 7

Huvihariduses ja 
huvitegevustes 
osalevate noorte 
arv:

20.-26. 
aastased

7.-
26.aastasta
sed 
KOKKU

Osalemise 
võimaluste arv:

Tabelisse märgitakse huvihariduse ja huvitegevuse võimalused ja 
tegevustes osalevate noorte arv. Nimetatakse organisatsioonid või 

asutused kes võimalusi pakuvad

Muud KOV poolt loodud 
võimalused HT ja HH 

tegevustes osalemiseks 
(takistuste eemaldamine)
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 Tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018.

Omavalitsus(ed): Lihula vald

Piirkonna eesmärk Kitsaskoha kirjeldus KOV Tegevuse sisu ja eesmärk Sihtgrupp Kaasatud partnerid Tegevuse algus Tegevuse lõpp Eelarve Eelarve sisu 2017 2018 Rahastusallikas

1 Lihula 2 sept.17 dets.18 3€ 2€ 1€ HH/HT täiendav toetus

2 Lihula 3 nov.17 dets.18 12€ 12€ HH/HT täiendav toetus

3 Lihula 7-26 a 4 nov.17 dets.18 10€ Toetusfond 5€ 5€ HH/HT täiendav toetus

4 Lihula 7-26 a 2 jaan.18 dets.18 6€ 6€ HH/HT täiendav toetus

5 Lihula 7-26 a 12 jaan.18 dets.18 20€ HH/HT täiendav toetus

Piirkonna visioon:  võimalikult palju noori osaleb enda jaoks huvi pakutavates huviringides ja/või huvihariduse aladel. Seeläbi saame tervemad, motiveeritumad noored, kelle energia on 
suunatud õigesse kohta.

Jrk.n
r.

Tegevus kitsaskoha 
lahendamiseks

Võimaluste 
arv

Näiteks: loodud on 
kättesaadavad 
tingimused ja 
võimalused noore 
arenguks. 
Iseseisvalt 

Kitsaskoha kirjeldus, mis võimaldab 
kava lugejal mõista kitsaskoha sisu 
ning võimalikku konteksti. 

Soovituslik 
veerg 
ühiskava 
koostamisel. 
Nimetage 
KOV(id) kelle 
analüüsis 
kitsaskoht 
ilmne. 

Tegevuse  nimetus peab 
väljendama tegevuse sisu. 

Kirjeldage tegevuse sisu (kes ja kuidas teeb, 
milliseid vahendeid soetatakse, kuidas 
noored jõuavad tegevustesse)  ja eesmärki .

Tuua välja KOV 
välised partnerid, kes 
on tegevusega seotud 
(toetavad tegevust, 
aitavad korraldada , 
koostöö 
vms).Soovituslik

Täiendavate 
võimaluste 
arv. 

Millal algavad 
tegevused/ 
rahastamin.

Millal 
tegevused/rahas
tus lõppeb.

Kogu 
tegevuse 
eelarve. 

Soovitame 
eelarve sisu 
juures lahti 
kirjutada 
vähemalt: 
transport, 
personalikulu, 
vahendid. 

Eelarve 
2017. aastal 

Eelarve 
2018.aastal. 

Milliste vahendite toel 
planeeritakse tegevust ellu viia. 
Nimeta. Nt KOV eelarve, 
HH/HT täiendav toetus, ESF 
KOV, Varaait, ANK-ide 
projektikonkurss, muu 
projektikonkurss vms. Mitmest 
allikast rahastamise puhul 
soovitame täpsustada kulude 
lõikes rahastusallikad.

Loodud on 
lisavõimalused 
arendamaks noorte 
seas tehnikahuvi 

Lihula vallas on tehnika valdkonna 
huvitegevuste arv väike. Põhilised 
on robootika (koolides) ja liiklusõpe.

Drooniringi tunnid 
toimuvad Lihulas 1x 
nädalas

Lihula Muusika- ja Kunstikoolis toimuvad 
drooniringid 1 kord nädalas noorte 
tehnoloogialaste teadmiste ja oskuste 
suurendamiseks. Selleks soetatakse 10 
droonide komplekti ja lennusimulaator ning 
kaetakse juhendaja transpordi-ning 
juhendamise kulud.

7-11 a 
(suurema huvi 
korral kuni 26)

Kilingi-Nõmme ja 
Käina drooniringide 
juhendajad

Vahendite 
soetamine, 
palgafond

Loodud on 
lisavõimalused 
arendamaks noorte 
seas huvi 
kaasaegsema 
heliloomingu vastu, 
innustatakse looma 
enda teoseid

Lihula vallas puudub 
helisalvestusstuudio

Luuakse võimalus 
kaasaegse heliloominguga 
tegelemiseks ja selle 
salvestamiseks

Luuakse helisalvestusstuudio. Selleks 
ostetakse kaasaegne salvestustehnika ning 
kaetakse juhendaja kulud.

7-19 a 
(suurema huvi 
korral kuni 26)

Vahendite 
soetamine

Loodud on 
võimalus 
toetamaks HH ja 
HT osalevate 
noorte esindamist 
olümpiaadidel, 
esinemistel jms.

Lihula vallas on väga palju tublisid 
ja andekaid noori, kes osalevad 
olümpiaadidel, annavad kontserte 
mujal, töötubades ja ka võistlustel 
(mis tihtilugu on osalustasudega) 
jms. Paraku see kõik tuleb nende 
vanemate rahakotist, sest huvikool 
ja ka üldhariduskoolil on antud 
kulude katteks eelarve olematu.

Huvitegevuse fondi 
loomine aitamaks katta 
andekate noorte esinemis/ 
osalemiskulutusi

Lihula vald loob Huvitegevuse fondi, millest 
saab HH või HT eest vastutav isik taotleda 
toetust esinduskulude katteks. Enne fondi 
loomist töötatakse välja kord, mis alustel 
kellelegi raha antakse.

Noorte 
tehnikahuvilistele 
on loodud 
motokrossiga 
tegelemise 
võimalus

Lihulas on vähe 
tehnika(spordi)ringe

Lihula vallas tegutsev 
Alaküla Motoklubi on 
plaanimas taaskord 
alustada krossiringidega 
noortele. Lisaks 
krossisõidule saavad 
noored tehnikaalased 
teadmised selle kohta 
kuidas mootorratas töötab 
ning kuidas seda tarvidusel 
remontida

MTÜ Alaküla Motoklubil on olemas väljak, 
kus saab krossi harjutada, kuid puuduvad 
tsiklid, milledega saaksid noored harjutada ja 
esmased kogemused saada. 6000 eest on 
plaanis soetada 2 krossimootorratast ning 
võimaluse korral ka turvavarustust. Eesmärk 
on luua võimalus noortel vanuses 7-26 
osaleda krossiringid. Kokku 2 rühma, kuni 7 
noort igas.

MTÜ Alaküla 
Motoklubi

Vahendite 
soetamine

Lihulas vallas on 
loodud välivõimla 
koos erinevate 
trenažööridega, 
mida saavad 
kasutada kõik 
väikesed ja suured 
huvilised

Lihula vallas puudub jõusaal või 
välivõimla

Lihula Gümnaasiumi 
juurde luuakse 
välitrenažööride ala, mida 
saavad kasutada kõik 
huvilised.

Lihula Gümnaasiumi juurde luuakse 
välitrenažööride ala. Kõik tooted vastavad EL 
kehtivale avalike mänguväljakute 
ohutusstandardile EVS-EN1176:2008 ja 
omavad TÜV sertifikaati. Valikus on kokku 12 
trenažööri, millega saab treenida erinevaid 
lihaseid. Kasutada saavad kõik huvilised. Läbi 
selle paraneb võimalus tegeleda antud 
spordialaga, mis tuli välja ka noorte enda 
tagasisidest

Vahendite 
soetamine, 
trenažööride 
paigaldus



6 Lihula 7-26 a 10 sept.17 dets.18 26€ 3€ 22€ HH/HT täiendav toetus

7 Lihula nov.17 Palgafond KOV eelarve

8 Lihula jaan.18 dets.18

9 Lihula nov.17 dets.18

Lihulas on loodud 
mitmed erinevad 
innovatiivsed 
huviringid ja 
huvihariduse 
võimalused

Lihulas on piisavalt noori, kes veel 
ei tegele mingisuguse 
huviharidusega ja/või tegevusega, 
kuigi huvi selle vastu on suur

Selleks, et võimalikult palju 
Lihula vallas elavaid noori 
saaksid tegeleda uudsete 
ja huvitavate huvihariduse 
ja/või -ringidega on tarvis 
luua uusi võimalusi. Meil 
on olemas noorte 
tagasiside, et nad 
sooviksid tegeleda näiteks 
sulgpalli, tennise vmt 
alaga. Selleks, et neid 
võimalusi luua, tuleb 
kutsuda kokku erinevad 
huviringidega tegelevad 
inimesed ning rääkida läbi, 
mis võimalused meil oleks 
nende ringide loomiseks. 
Tihtilugu on nii, et neid, kes 
üht või teist huviringi 
võiksid pakkuda, on palju, 
kuid napib rahastust. Antud 
juhul on lisarahastuse 
olemasolul võimalik raha 
õigesse kohta suunata.

Kaasates erinevaid oma ala spetsialiste luua 
erinevaid huvihariduse ja/või -ringide 
võimalusi. Eesmärk leida võimalikult paljudele 
noortele meelepärane huvitegevus ja/või -ring

Vahendite 
soetamine, 
palgafond

Uues ühendvallas 
on loodud 
noorsootöö 
spetsialisti 
ametikoht ning on 
selged prioriteedid 
ja tegevuskava 
antud valdkonna 
arendamiseks

Noorsootöö spetsialisti puudumine 
vallas. Noorsootöö arengukava ja 
tegevuskava väljatöötamine on 
arendusvajadus, mida toodi välja nii 
2013 ja 2017 a noorsootöö 
kvaliteedihindamise välishindajad.

Hanila, Koonga, Lihula ja 
Varbla valdade 
ühinemislepingus on 
selgelt välja toodud 
noorsootöö spetsialisti 
ametikoht. Koostamisel on 
ka sellele ametiga kaasnev 
ametijuhend, kus 
arvestatakse 
kvaliteedihindamise 
komisjoni ettepanekutega.

Uues ühendvallas on noorsotöö spetsialist, 
kes koordineerib noorsootööd, omab täieliku 
ülevaadet antud valdkonnast ning on nn 
sideaineks koolijuhtide, valla ja noorte vahel. 

Ühinenud valla 
koolides 
arvestatakse 
mitteformaalse 
õppe õpitulemusi 
kooli õppekava 
täitmisel (ehk 
formaalõppes) 

Mitteformaalse õppe õpitulemuste 
arvestamine kooli õppekava 
täitmisel (ehk formaalõppes). 
Noored on väga tublid, õpivad 
muusikakoolides, spordikoolides, 
teevad kunsti, saavutavad tulemusi 
ja tunnustust konkurssidel ja 
võistlustel, aga edukus harva leiab 
tunnustust kooli õppeainete 
läbimise arvestamisel. Noored on 
üsna koormatud ja toimiv 
arvestamissüsteem võiks aidata 
noortel aega efektiivselt kasutada. 
Näiteks kui noor saab 
muusikakoolis õpitu eest arvestuse 
ka kooli muusikatunnis, siis saab ta 
muusikatunni asemel teha ära 
matemaatika kodutöö ja 
kokkuvõttes on noorel vaba aega 
veidike juures.

Alustatakse läbirääkimisi 
KOVi koolijuhtidega 
võimaldamaks noorte 
huvihariduse 
õppetulemuste arvestamist 
kooli õppekava täitmisel.

KOVi noorsootöö spetsialist kutsub kokku 
Lääneranna valla koolijuhid ning arutab 
võimalust ühinenud valla koolides arvestada 
mitteformaalse õppe õpitulemusi kooli 
õppekava täitmisel (ehk formaalõppes). 
Loodetav tulemus on, et süsteem toimib 
kindlatel põhimõtetel, mis saavad töögruppis 
kokku lepitud ning paberile kirja pandud. 
Noortel tekib võimalus oma aega 
effektiivsemalt kasutada ning lisaks tekib 
juurde vaba aega, mida saab sisustada 
meelepärase huvitegevusega.

7-19 a 
(gümnaasiumi 
õpilased k.a)

Noorsoo töötajad 
on motiveeritud 
ning soovivad täiel 
hingel panustada 
noorte 
huvitegevusse 
luues lisavõimalusi 
erinevate ringide 
näol

Lihulas on mitmeid noorsootöö 
sädeinimesi, aga see säde võib 
nende inimeste silmis tuhmuda. 
Noorsootöötajate tagasisidest 
selgub, et tunnustus ei ole 
motiveeriv.

Korraldada 
noorsootöötajate ja KOV 
koostöös ümarlaud, kus 
rääkida lahti motivatsiooni 
langetavad ja tõstvad 
tegurid ja võimalikud 
lahendused. 

KOVi noorsootöö spetsialist kutsub kokku 
ümarlaua, kus osalevad noorte HH-sse ja HT-
sse panustavad inimesed. Koostöös otsitakse 
võimalike lahendusi motivatsiooni tõstmiseks.

Noorsootööga 
tegelevad 
inimesed

Noorsootöösse 
panustavad isikud: 
treenerid, huviringide 
juhid jne.
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Kontroll: 22€ 55€
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