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Sissejuhatus 

 

Lüganuse noortevaldkonna arengukava on kokkulepe, mis määratleb peamised suunad 

perioodiks 2018–2025. Tegemist on strateegilise dokumendiga, mis loob laiapõhjalise 

raamistiku noorsootöö arendamiseks Lüganuse vallas. 

 

Senini on noorsootööd käsitletud osana Lüganuse vallaks ühinenud omavalitsuste (Lüganuse 

ja Sonda vallad ning Kiviõli linn) arengukavadest. Laiapõhjalisema mõõtme andis Kiviõli 

piirkonna noortevaldkonna strateegia 2016–2018, mis koostati koostöö edendamiseks 

noorsootöö valdkonnas. Arvestades aga, et ühinenud omavalitsus on suurem, samuti on valla 

jätkusuutlikkuse tagamiseks oluline pidurdada elanikkonna kahanemist, on mõttekas 

käsitleda noortevaldkonda selle tähtsuse rõhutamiseks eraldi. Siin välja toodud eesmärgid, 

tegevused ja investeeringud on otseseks sisendiks valla arengukavasse ning 

eelarvestrateegiasse. 

 

Arengu kavandamiseks viidi Lüganuse Vallavalitsuse initsiatiivil läbi konsulteerimine 

kolmes faasis: 1) olukorra kaardistamine, analüüs ning põhiliste väljakutsete selgitamine, sh 

veebipõhise küsitluse läbiviimine; 2) eesmärkide püstitamine ning 3) tegevuskava 

koostamine. Protsess algas detsembris 2017 ning lõppes mais 2018. Konsultatsioonides 

osalesid vallavalitsuse, noortekeskuste ja koolide esindajad ning piirkonna noored. 

 

Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018–2025 koosneb kolmest osast. Sissejuhatusele 

järgneb olukorra ülevaade, mis hõlmab nii rahvastiku olukorra, praeguse noorsootöö 

korralduse, noorsootööga rahulolu ja selles osalemise kirjeldust. Seejärel tutvustatakse 

visiooni, missiooni ja eesmärke. Kolmandaks osaks on tegevuskava, mis on orienteeritud uue 

väärtuse loomisele ning parendamisele. Arengukava põhiolemuse võtavad kokku 

strateegiakaart peatükis 2.3 ja tegevuskava peatükis 3. 

 

Noortevaldkonna arengukava 2018–2025 olulisimateks märksõnadeks on koostöö ja 

kaasamine, teenuste kättesaadavus ning hea materiaalne baas. Noorsootöö Lüganuse vallas 

on suunatud piirkonna atraktiivsemaks muutmisele, et vähendada piirkonnast lahkujate ja 

suurendada piirkonda saabujate hulka. 

 

Selleks, et arengukava käiks ajaga kaasas, algatab Lüganuse Vallavalitsus kord aastas 

arengukava seiramise ning kaasajastamise protsessi, kuhu kaasatakse teised olulised 

osapooled. Arengukava vastuvõtjaks on Lüganuse Vallavolikogu. 
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1 Olukorra ülevaade 

 

Olukorra ülevaade tugineb olemasolevatele kirjalikele materjalidele (ühinenud omavalitsuste 

arengukavad, nende kodulehtedel toodud info, andmebaasides sisalduv teave jms), 

intervjuude käigus saadud infole ja noorte seas läbi viidud küsitluse tulemustele. 

 

1.1 Rahvastik 
 

Seisuga 1. jaanuar 2017. elas Rahvastikuregistri andmetel Kiviõli piirkonnas 9116 inimest (1. 

juuli 2018 seisuga aga 8942), neist 5308 Kiviõli linna, 2945 Lüganuse valla ja 863 Sonda 

valla territooriumil. Viimasel viiel aastal1 on rahvaarv piirkonnas iga-aastaselt u 300 inimese 

võrra kahanenud (Joonis 1). Nii loomulik iive kui ka rändeiive on piirkonnas tugevalt 

negatiivsed. 

 

 
Joonis 1. Elanike arvu muutus 2013–2017  (Rahvastikuregister) 

 

Vaadates elanikkonna soolis-vanuselist struktuuri, on näha, et piirkonda iseloomustab suur 

naiste ja meeste arvu erinevus. Vanuses 20–35 on mehi kuni 50% rohkem kui naisi (Joonis 

2). Kuna tegemist on peamise pereloomise eaga, siis mõjutab antud sooline tasakaalutus 

tugevalt ka rahvastiku taastootmist (meestele pole perede loomiseks piisavalt naisi, mis 

tähendab, et sündimus kahaneb).  

 

Samuti on püramiidist võimalik välja lugeda, et edaspidi jätkab noorte arv kiiret kahanemist 

(vanusegrupp 0–4 on väiksem kui vanusegrupp 5–9, mis tähendab, et noorte järelkasv on 

kahanev), mida kinnitab ka rahvastikuprognoos. 

                                                 
1 Enne 2017. a on omavahel liidetud Kiviõli linna, Püssi linna, Maidla valla (liitusid 2013. a Lüganuse vallaga), 

Lüganuse valla ja Sonda valla elanike arvud. 
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Joonis 2. Praeguse Lüganuse valla rahvastikupüramiid (seisuga 1.01.2017; 

Rahvastikuregister) 

 

Lüganuse vallale (Kiviõli linn, Lüganuse vald, Sonda vald) koostati ühinemisläbirääkimiste 

käigus sisemise töödokumendina rahvastikuprognoos seisuga 1.01.2017 (Joonis 3). Nii baas-

stsenaariumi (arvestab üksnes elanikkonna taastootevõimega) kui ka rände-stsenaariumi 

(võtab arvesse elanike senist rändekäitumist) järgi on prognoosiperioodi lõpuks rahvastik 

oluliselt vähenenud ning vanemaealiste osatähtsus tõusnud. Rahvaarvu langus toimub nii 

väljarände kui ka negatiivse loomuliku iibe tagajärjel. Antud prognoosi kohaselt väheneb 

aastaks 2030 põhikooliealiste arvukus enam kui 40% ja gümnaasiumiealiste arvukus ligi 

30%. Seejuures väheneb tööealiste arvukus kokku umbes 30%. 

 

 
Joonis 3. Lüganuse valla rahvaarvu prognoos aastani 2049 



 6 

Noortevaldkond hõlmab elanikkonda vanusegrupis 7–26 eluaastat. Rahvastikuregistri 

andmetel elas Lüganuse vallas 1.01.2017 seisuga 1619 noort, 2018. aasta alguse seisuga aga 

1539 noort. Suurem osa noori elab Kiviõli linnas (846), Püssi linnas (142), Lüganuse 

alevikus (104) ja Sonda alevikus (77). Eesti rahvusest noorte arv on 679, vene rahvusest 

noorte arv 454 ja 350 noore rahvuse kohta andmed puuduvad. Suurim vene rahvusest noorte 

osakaal on Kiviõlis ja Püssis. Kiviõli puhul on vene rahvusest noori (380) 135 võrra rohkem 

kui eestlasi (245). Seega on suure osa piirkonna noorte emakeeleks vene keel. 44% piirkonna 

noortest on 19–26-aastased, peaaegu poole vähem noori ehk 22%, on vanusegrupist 7–11-

aastased ning 34% piirkonna noortest jäävad vanusegruppi 12–18 eluaastat (Joonis 4). 

 

Erivajadustega noori on vallas kokku 112 (2017. a lõpu seisuga oli Lüganuse vallas 

Sotsiaalkindlustusameti andmetel vanusegrupis 0–15 eluaastat 48 keskmise, 56 raske ja 1 

sügava puudega elanik. Vanusegrupis 16–17 eluaastat oli 5 keskmise ja 2 raske puudega 

elanikku).  

 
Joonis 4. Noorte arv vanuserühmiti 

 

Ootuspäraselt on kõige kiiremini kahanenud vanim vanusegrupp (u 25% võrra), kuna just siis 

liigutakse peale gümnaasiumi lõpetamist mujale õppima või tööle (Joonis 5). Seejuures 

kirjutatakse ennast reeglina mõne aja möödudes ka uude elukohta sisse. Kodukohas käiakse 

sellisel juhul tavaliselt nädalavahetuseti, kui sedagi. See tähendab, et noorsootöö võtmes on 

sellele grupile vähe lootust midagi pakkuda, kuna koha peal veedetud aeg on väga lühike. 

Samas on just siin võti elanikkonna kahanemise pidurdamiseks – oluline on säilitada nende 

side kodukohaga, et neil oleks tulevikus motivatsiooni naasta. 

 

Suhteliselt samas tempos on vähenenud kahe noorema grupi: 12–18-aastaste ja 7–11-aastaste 

arv (vastavalt 13% ja 15%). Siit nähtub, et noorte arv väheneb kogu elanikkonnast märksa 

kiiremini. Kui kogu elanikkond on viimase viie aasta jooksul vähenenud ligikaudu 10% 

võrra, siis noorte vanusegrupis (7–26) on langus olnud tervikuna enam kui kaks korda kiirem 

(u -23%). See tähendab, et valla elanikkond vananeb kiiresti. 

 



 7 

 
Joonis 5. Noorte arvu muutus vanuserühmiti aastatel 2014–2017 

 

Koostatud rahvastikuprognoos hõlmab noorte vanusegruppi (7–26). Prognoosikohaselt 

väheneb baas-stsenaariumi (ei arvesta rännet) järgi noorte arv aastas keskmiselt 1% (19 noore 

võrra) ning rände-stsenaariumi (arvestab senist rändekäitumist) järgi keskmiselt 1,4 % aastas 

(23 noore võrra). Baas-stsenaariumi alusel langeb 2049. aastaks noorte arv 609 noore võrra 

ehk 38% (1010-ni) ja rände-stsenaariumi järgi 726 noore võrra ehk 45 % (893-ni) (Joonis 6). 

 

Arengukava perioodi lõpuks (2025) kahaneb noorte arv baas-stsenaariumi järgi 1395 (224 

noore võrra) ja rände-stsenaariumi puhul 1254 nooreni (365 noore võrra). 

 

 
Joonis 6. Noorte arvu prognoos aastani 2049 
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1.2 Noorsootöö korraldus 
 

Noorsootööd Lüganuse vallas koordineerib vallavalitsus. Vallas on 5 noortekeskust ja 3 

noortetuba. Piirkonnas tegutseb kokku 38 noortega töötavat inimest, sh  

1) Sonda piirkonnas 4: noorsoo-kultuurispetsialist, huviringi juhendaja koolis, 

sotsiaaltöötaja (riskikäitumisega noored) ning vabatahtlik ringijuhendaja Erras;  

2) Kiviõli linnas 20: noortekeskuste töötajad, koolide huvijuhid ja rahvamaja ning 

koolide ringijuhid; 

3) Lüganuse piirkonnas 7,52 palgalist noorsootöötajat (koos noortekeskustes 

tegutsevatega) ja ringijuhti ning 7 vabatahtlikku noorsootöötajat. 

 

MTÜ Kiviõli Omavalitsuste Liidu (KOL) palgal tegutseb alates 2017. a septembrist liikuv 

noorsootöötaja, kelle peamiseks ülesandeks on jõuda läbi erinevate noorsootöö tegevuste 

Lüganuse valla äärealade noorteni, et nende noorsootöös osalemise võimalusi 

mitmekesistada. Liikuv noorsootöötaja viib oma tegevusi läbi eelkõige Erra, Purtse ja Varja 

noortetubades. 

 

Huviharidust pakuvad vallas kaks huvikooli: Kiviõli Kunstide Kool ja Maidla Huvikool. 

Erinevaid huvitegevusi viiakse läbi kõigis valla koolides ning mõningane noorsootööalane 

tegevus toimub ka Kiviõli Vabakoguduses ja EELK Lüganuse Ristija Johannese Kirikus 

(leeriõpe) (Joonis 7). 

 

 
Joonis 7. Noorsootöö korraldus Lüganuse vallas 
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1.3 Ülevaade peamistest noorsootöö valdkondadest 
 

Noorsootöö on oma olemuselt väga mitmetahuline (Joonis 8). Samuti käsitletakse seda 

horisontaalsena – see tähendab, et noorte huvidega tuleks arvestada pea kõikides 

eluvaldkondades. Noorsootöö sisuline tegevus koondab enda alla avatud noorsootöö, 

noorteinfo, noorte uuringud, noorteüritused ja laagrid, tööhõivelisuse parandamise, 

huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö koolis, omaalgatuse toetamise, noorte osaluse, 

noorteühingud, mobiilse noorsootöö ning rahvusvahelise noorsootöö. Selleks, et noorsootöö 

võimalikult hästi toimiks, peavad olema täidetud ka teatud eeltingimused. Eeltingimusteks on 

sobivad keskkonnad, ettevalmistatud noorsootöötajad, töö planeerimisel uuringute 

kasutamine, vald- ja ametkondade ülese koostöö tegemine, toetus- ja tunnustussüsteemi 

olemasolu noortele ning noorsootöötajatele.  

 

Samas on selge, et omavalitsuste lõikes pööratakse eri aspektidele tähelepanu erinevalt. 

Lüganuse vallas on kõige paremini kaetud noorsootöö koolis, avatud noorsootöö 

(noortekeskused) ning huviharidus ja -tegevus. Seetõttu on just nimetatud valdkondi lähemalt 

kirjeldatud. 

 

Ülejäänud valdkondadele on antud koondhinnang, mis tugineb intervjuudele, 

küsitlustulemustele ja dokumendianalüüsile. 

 

 
Joonis 8. Noorsootöö eeltingimused ja sisulised tegevused (Eesti Noorsootöö Keskus) 
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1.3.1 Noorsootöö koolis 
 

Lüganuse vallas on kokku viis üldhariduskooli, üks neist koos gümnaasiumiga. 2017/2018 

õppeaastal õpib kõigis neis koolides kokku 737 õpilast. Viie viimase õppeaasta jooksul on 

õpilaste arv kolmes kooliastmes kokku vähenenud 96 õpilase võrra (12%), seda kõige enam 

1. kooliastme õpilaste arvelt (Tabel 1). 

Kui võrrelda õpilaste arvu muutust koolide kaupa, siis Kiviõli I Keskkool on ainuke, mille 

õpilaste arv on praegusel õppeaastal pisut suurem kui viis aastat tagasi (8 õpilase võrra). 

Kõige enam ehk 64% võrra (44 õpilast) on õpilaste arv vähenenud viimase viie aasta jooksul 

Lüganuse Koolis, kuna gümnaasiumiosa otsustati järk-järgult sulgeda. 2018. a sügisest 

Lüganuse Keskkooli enam ei eksisteeri, on Lüganuse Kool, kus on 9 klassi. 

 

32% (9 õpilast) on õpilasi vähem Sonda Koolis ning 21% (12 õpilast) Maidla Koolis. Kiviõli 

Vene Koolis on õpilasi 12% (39 õpilast) vähem kui viis aastat tagasi. 

 

Tabel 1. Lüganuse valla õpilaste arv (Haridussilm) 

 
Õppeaasta 1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste Gümnaasium Kokku 

13/14 252 221 227 133 833 

14/15 226 225 230 137 818 

15/16 206 239 200 131 776 

16/17 187 244 217 98 746 

17/18 190 228 222 97 737 

 

Tabel 2. Õpilaste arv koolide kaupa (Haridussilm) 

 

Õppeaasta Kooliaste 
Kiviõli I 
Keskkool 

Kiviõli 
Vene 
Kool 

Sonda 
Kool 

Lüganuse 
Keskkool 
 
(2018. a 
sügisest 
Lüganuse Kool) 

Maidla 
Kool 

13/14 1. kooliaste 96 101 5 26 24 

 2. kooliaste 64 100 9 25 23 

 3. kooliaste 67 91 14 44 11 

 Gümnaasium 105 - - 28 - 

 Kokku 332 292 28 123 58 

14/15 1. kooliaste 79 94 7 25 21 

 2. kooliaste 77 97 6 23 22 

 3. kooliaste 81 90 10 35 14 

 Gümnaasium 106 - - 31 - 

 Kokku 343 281 23 114 57 

15/16 1. kooliaste 73 84 9 21 19 

 2. kooliaste 96 96 6 24 17 

 3. kooliaste 67 88 9 21 15 

 Gümnaasium 100 - - 31 - 

 Kokku 336 268 24 97 51 

16/17 1. kooliaste 87 66 7 20 7 

 2. kooliaste 102 93 6 26 17 

 3. kooliaste 74 93 7 23 20 

 Gümnaasium 77 - - 21 - 

 Kokku 340 252 20 90 44 
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17/18 1. kooliaste 87 67 6 19 11 

 2. kooliaste 88 92 7 26 15 

 3. kooliaste 80 94 6 22 20 

 Gümnaasium 85 - - 12 - 

 Kokku 340 253 19 79 46 

 

Kiviõli I Keskkool – valla suurim kool, kus 2017/2018 õppeaastal käis 340 õpilast. Koolis 

toimuvad järgmised ringid: mudilaskoor, lastekoor, raamaturing, rahvastepall, korvpall, 

lasketiir, puutöö, aeroobika, line-tants, showtants ja robootika. Lisaks jagunevad huviringid 

valdkondade kaupa: põhikool - loodus, muusika-kunst (119 osalejat), tehnika (8), üldkultuur 

(tants, noorkotkad, kodutütred, näitering, loovusring) (88), keskkool - loodus, muusika-kunst 

(19), sport (22), üldkultuur (tants, noorkotkad, kodutütred, näitering, loovusring, 

mõttemängud) (27). Antakse välja kooli ajalehte. 

 

Kiviõli Vene Kool – üheksaklassiline vene õppekeelega üldhariduskool, kus 2017/2018 

õppeaastal käis 253 õpilast. Koolis tegutseb regulaarselt 11 õpilaste huviringi, millest võtab 

osa ligikaudu 195 õpilast. Tegutsevad nt malering, intellektuaalsete mängude klubi, 

lastekoor, draamaring, loodusering, materjalide töötlemise ning juurdelõikuse ja õmblemise 

ring, kunsti, käsitöö, eesti keele, poksi ja sportmängude ring. 

 

Sonda kool – üheksaklassiline üldhariduskool, kus 2017/2018 õppeaastal käis 19 õpilast. 

Kooli juures tegutseb kunstiring I–IV klassi õpilastele (7 osalejat). 

 

Lüganuse Kool – alates 2018. a sügisest 9-klassiline kool, kus 2017/2018 õppeaastal käis 79 

õpilast. Kooli juures tegutsevad mudilaskoor, arvuti-, robootika-, tantsu-, spordi- ja 

nutiringid, aineringidest veel ka inglise ja vene keel. 

 

Maidla Kool – põhikool, 2017/2018 õppeaastal käis 46 õpilast. Maidla kooli näol on 

tegemist piirkonna ainukese mõisakooliga, mille juurde kuulub ka kaunis mõisapark 

õuesõppe läbiviimiseks. Kooli juures tegutseb ka eraldi huvikool. 

 

Kõikide Lüganuse valla koolide juures tegutsevad aktiivsed õpilasesindused, samuti on 

noored esindatud koolide hoolekogudes. Kiviõli 1. Keskkool, Lüganuse Kool ja Maidla Kool 

kuuluvad ka ettevõtliku kooli võrgustikku. „Ettevõtlik kool“2 on haridusprogramm, mis on 

suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ning 

toetada seeläbi noortes ettevõtliku hoiaku kujunemist. 

 

Alternatiivset haridust (nt Waldorf-pedagoogika jm) piirkonnas ei pakuta. Lähim võimalik 

koht on Rakvere (Rakvere Vanalinna Kool). Elanikkonna suurust ja rahvaarvu kiiret 

kahanemist arvestades ei ole alternatiivse hariduse pakkumine omavalitsuse poolt 

haridusvõrku ümber korraldamata tõenäoliselt otstarbekas. Sellised ümberkorraldused 

eeldavad aga eraldi põhjalikku analüüsi. Erainitsiatiiv on aga tervitatav ja seda saab vald ka 

oma võimaluste piires toetada. 

 

 

                                                 
2 www.evkool.ee/ettevotlik-kool 
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1.3.2 Noortekeskused 
 

Piirkonnas tegutseb 5 noortekeskust ja 3 noortetuba (Erra, Purtse, Varja). Kõigis 

noortekeskustes on tööl üks noorsootöötaja, v.a Kiviõli, kus neid on kaks. Noortetubades 

eraldi noorsootöötajat ei ole, nendes viib tegevusi läbi piirkonna liikuv noorsootöötaja. 

 

Sonda piirkonnas asub rahvamaja baasil tegutsev noortetuba, mis on avatud viiel päeval 

nädalas kell 12:00–18:00. Lisaks muudele võimalustele on seal võimalik tegeleda pillimängu 

ja tantsimisega. Noortetuba külastavad peamiselt kuni 19-aastased noored ning enamasti 

tullakse sinna oma hobidega tegelema. Kokku osaleb noortetoa huvitegevustes 34 noort. 

Noortetuba on ka noorte aktiiv SMOTTI (15 liiget) ja Kodutütarde (6 liiget) 

tegutsemiskohaks. SMOTTI alustas tegevust aastal 2013 ning nad aitavad kaasa näiteks 

matkade, filmiõhtute, kohtumiste ja kultuuriürituste korraldamisel. Erra alevis tegutseb 

vabatahtliku juhendaja eestvedamisel näitering. Sondas on endise vallavalitsuse 

eestvedamisel korraldatud ka noorte töömalevat. Korraga on malevas osalenud 15 noort. 

 

Kiviõli Noortekeskus on avatud viiel päeval (esmaspäevast reedeni) nädalas kell 11.00–

19.00, mõnikord ka nädalavahetuseti ürituste raames. Noortekeskus asub Kiviõli äärelinnas 

Kiviõli Rahvamajaga ühes hoones. Päevas külastab keskust umbes 15–20 noort. Reedeti ja 

koolivaheaegadel on külastatavus pisut suurem. Alates 2017. aasta märtsist kuni detsembrini 

on noortekeskust külastanud kokku u 250 erinevat noort, külastusi on hinnanguliselt kokku 

5600. Kiviõli Noortekeskust külastavad nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad noored, suurem 

osa on aga siiski venekeelsed. Noorte külastatavust on mõjutanud negatiivselt pidev töötajate 

vahetumine ja noortekeskuse asukoht - kaugus keskusest (nt pimedal ajal käib vähem noori). 

Kiviõli Noortekeskus pakub peamiselt vaba aja veetmise võimalusi, toetab iga-aastaselt koole 

teatud ürituste läbiviimisel. Praegu toimub noortekeskuses kokandusring ja maalimine liikuva 

noorsootöötaja eestvedamisel ning igal aastal püütakse viia noori vähemalt ühele telesaate 

salvestusele, et näidata, kuidas toimib teletöö. Noortekeskus toetab ka noorte omaalgatusi – 

huviüritustele jõudmine, ideede teostamine, kohalikud üritused jne. Traditsiooniliste 

üritustena korraldab noortekeskus linnarahvale vastlapäeva, koduste laste jõulupidu (alates 1. 

eluaastast, kes ei käi lasteaias ega koolis), igal suvel osaletakse noortekeskuse meeskonnana 

Rakvere Ööjooksul. Suviti korraldab noortekeskus töömalevat, mis võimaldas näiteks 2017. 

aasta suvel noortel esimest korda palka teenida, osalejaid oli 30 noort vanuses 13–18. 

 

Kiviõli Noortekeskuses töötab ka piirkonna Noorte Tugila noorsootöötaja, kes toetab noori 

tööelu ja haridusvõimalusi puudutavates küsimustes. Noorte Tugila on Eesti Avatud 

Noortekeskuste Ühenduse poolt aastateks 2015–2018 koostatud programm, mis võimaldab 

toetada õppimise või töötamisega hõivamata noori vanuses 15–26 3.  

 

Lüganuse Noortemaja on noorte vabaaja veetmise koht, mis on avatud nädala sees. 

Nädalavahetuseti renditakse hoonet lastele sünnipäevadeks. Päevas külastab noortemaja 

umbes 15–25 noort, 2017. aastal toimus hinnanguliselt kokku üle 3000 külastuse. 

Noortemajas on võimalik mängida piljardit, lauatennist, lauamänge, telekamänge, kasutada 

muusikariistu ja arvuteid. Noortel on võimalik osaleda keraamika- ja kunstiringis, 

ansambliringis ja võimlas võrkpalliringis. Tegemist on logistiliselt heas asukohas 

(bussipeatuse lähedal) oleva hoonega, mida sageli kasutatakse bussi oodates aja veetmiseks. 

 

                                                 
3 www.tugila.ee 
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Püssi Avatud Noortekeskuse ruumid asuvad Püssi Kultuurimajas ning keskus on avatud 

esmaspäevast reedeni kell 15:00–20:00. Noortekeskust külastab umbes 30 noort päevas. 

Külastajaid on vanuses 7–20 eluaastat, valdav enamus on põhikooliõpilased. Püssi 

Noortekeskust külastavad pigem eestikeelsed noored, kellest suurem osa on poisid. Keskuses 

tegutseb noorte diskoring, mis teeb koostööd ka teiste piirkondade ja koolidega. Näiteks on 

noortekeskuse noored korraldanud Lüganuse ja Maidla koolide jõulupidusid. Noortekeskuses 

toimuvad ka kinoõhtud ning võimalik on teha drooniga filme. Noortekeskuse juures tegutseb 

ka motoklubi, kus noortel on võimalik õppida mootorrataste parandamist ning ka sõitmist 

proovida. Erinevad huviringid tegutsevad ka kultuurimajas. Spordisaalis toimuvad Esteetika- 

ja Tantsukooli, erinevad võimlemis-, saalihoki ja lauatennise treeningud. Lisaks tegutsevad 

Kultuurimajas ka Noorteteater Mina ja tantsutrupp Primadonnad. Noortekeskust külastavaid 

noori kaasatakse ka kultuurimaja tegemistesse, näiteks abistavad nad kultuuriürituste juures 

korraldamisega, laua katmisega ning noori on kasutatud ka õhtujuhtidena. Kultuurimaja poolt 

toimub ka noorte tunnustamine, näiteks korraldatakse neile koolialguse pidu. 

 

Maidla Noortekeskus on avatud esmaspäevast reedeni 12:00–18:00 (nädalavahetustel 

renditakse üritusteks välja) ning seda külastab keskmiselt 25 noort päevas. 2017. aastal 

toimus hinnanguliselt 7100 külastust. Maidla Noortekeskust külastavad ka noored teistest 

piirkondadest (Sondast, Kiviõlist, Püssist). Noortekeskuses viiakse läbi erinevaid tegevusi, 

näiteks kanga kudumine, keraamika, kokandus, keeleõpe, kultuuriõpe, piljardivõistlused ning 

korraldatakse ka väljasõite ja matkasid. Maidla Noortekeskus on ka ainuke noortekeskus 

piirkonnas, kus viiakse läbi rahvusvahelist noorsootööd. Sellesse on aga kaasatud mitte ainult 

Maidla piirkonna noored, vaid ka ülejäänud vastavalt nende huvile. Toimuvad 

rahvusvahelised noortevahetused, milleks algatusvõimelised noored ise projekte kirjutavad. 

Maidla Noortekeskuses tegutsevad ka noorteorganisatsioonid Noorkotkad ning MTÜ Maidla 

Noored. 

 

1.3.3 Huviharidus ja -tegevus 
 

Lüganuse vallas tegutseb kaks huvikooli: Kiviõli Kunstide Kool ja Maidla Huvikool. 

Huvihariduses ja huvitegevustes osales 2017. aastal Lüganuse vallas kokku 802 noort, mis 

moodustab 50% kogu sihtrühmast. Osalemise võimaluste arv oli väga mitmekesine. 

 

Kiviõli Kunstide Koolis on avatud 36 õppekava, õppureid on kokku 223 ja õpetajaid 24 

(täiskoormusega 15). Võimaldab huviharidust õppekavade järgi kahes suunas – muusika, 

kunst ja tehnika. Mõlemas osakonnas toimub õppetöö nii põhi- kui vabaõppe vormis 

(õppetöö toimub Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava järgi). 

Vastuvõtukatseid koolis pole ja kõikidel õppekavadel on võimalik õppida nii eesti kui ka 

vene keeles. 

 

Maidla Kooli juures tegutseb Maidla Huvikool, kus on avatud 2016/2017 õppeaastal 5 

õppekava, millel õpib kokku 42 õpilast. Kool pakub giidide koolitust, jalgpallitrenni, 

kandleringi, sõudetreeningut, spordiringi, näiteringi, rahvatantsu, muusikaringi ja 

taekwondot. 

 

Lüganuse vald toetab vallas tegutsevaid spordiklubisid tegevustoetustega, mille aluseks on 

esitatud taotlused ning mida vaatab üle komisjon. Esindatud on järgmised spordialad: 

 Suusaklubi – 37 noort 

 Poks – 18 noort 

 Jalgpall – 68 noort 
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 Taekwondo – u 100 noort 

 Korvpall – 40 noort 

 Kabe ja male – 43 noort 

 

Lähtuvalt riigi otsusest hakata huviharidust ja huvitegevust 2017. aastast alates täiendavalt 

toetama, on Kiviõli linn ja Sonda vald esitanud koos ühise huvihariduse ja huvitegevuse kava 

ning endisel Lüganuse vallal on eraldi kava. Endisele Lüganuse vallale eraldati 2017. aastaks 

riigieelarvest 23 583 eurot ning 2018. aastaks on planeeritud 59 000 eurot kava ellu 

viimiseks. Kiviõli ja Sonda said 2018. aastal riigieelarvest toetust 38 806 eurot ning 2018. 

aastaks on planeeritud 77 612 eurot huvihariduse ja huvitegevuse kavas ette nähtud tegevuste 

läbi viimiseks. 

 

1.3.4 Muud noorsootöö valdkonnad 
 

Lisaks eelpool nimetatud kolmele valdkonnale hõlmab noorsootöö veel rahvusvahelist 

noorsootööd, mobiilset noorsootööd, noorteühingute tegevust, noorteinfo jagamist, 

noorteüritusi ja -laagreid, noorte uuringuid, noorte osalust, omaalgatuse toetamist ja 

tööhõivelisuse parandamist. 

 

Rahvusvahelise noorsootöö eestvedajaks on Lüganuse vallas Maidla noortekeskus ja selle 

juures tegutsev noorteorganisatsioon MTÜ Maidla Noored. Korraldatud on mitmeid 

rahvusvahelisi noortevahetusi jt projekte. Lisaks Maidla piirkonna noortele on kaasatud olnud 

ka teised – Kiviõlist, Sondast ja Lüganuselt. Samas peavad noorsootöötajad oluliseks, et ka 

teistes valla noortekeskustes rahvusvaheline noorsootöö toimuks. 

 

Noorteorganisatsioone ei ole piirkonnas palju. Ära märkimist väärib Kiviõli Selts MTÜ, mis 

tegutseb peaasjalikult Kiviõli I Keskkooli juures; liikmeskond moodustub õpetajatest, 

õpilastest ja mõnest vilistlasest. Samuti tegutsevad piirkonnas veel MTÜ Maidla Noored  ja 

Noorkotkad (Maidla noortekeskuse juures) ning Püssi Avatud Noortekeskus MTÜ. Sonda 

noortekeskuse juures tegutseb noorteaktiiv SMOTTI ja Kodutütred. 

 

Noorteinfo jagamiseks ühte keskkonda, kuhu kogu teave kokku jookseks, piirkonnas ei ole. 

Koolides kasutatakse eKooli ja Stuudiumit, noortekeskustel on oma Facebook’i grupid. 

Seega võib järeldada, et info jagamine on mõneti lünklik ega jõua kõikide noorteni (sama 

kinnitavad ka uuringu tulemused). 

 

Noorteürituste ja -laagrite korraldamisega tegelevad peamiselt noortekeskused.  

 

Noortemalevat piirkonnas iga-aastaselt ei toimu. 

 

Noorte uuringuid senini piirkonnas regulaarselt tehtud ei ole. Noorte sisendit küsiti Kiviõli 

piirkonna noortevaldkonna koostöö strateegia, samuti käesoleva arengukava koostamise 

käigus. Et aga pidevalt arengutega kursis olla, tuleks uuringute läbiviimine muuta 

regulaarseks. 

 

Toimivat noortevolikogu kui ühte olulist noorte osaluse vormi piirkonnas ei ole. Noori 

kaasatakse peamiselt läbi õpilasesinduste, hoolekogude ja noortekeskuste. Noorte hääle 

kuuldavaks tegemiseks omavalitsuse tasandil oleks aga tarvis püsivat struktuuri. 
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Noorte omaalgatusele pole rahalist omavalitsuse poolt senini tuge antud. Algatusprojekte on 

tehtud peamiselt läbi noortekeskuste, mida on rahastanud Erasmus+ ja Euroopa Sotsiaalfond. 

 

 

1.4 Hinnangud noorsootööle 
 

1.4.1 Küsitluse metoodika 
 

Selgitamaks välja valla noorte hinnangud noorsootööle ja ootused valdkonna edasiseks 

arenguks, viidi läbi veebipõhine küsitlus. Kokku koostati keskkonnas SurveyMonkey kolm 

elektroonilist küsitlusankeeti, mis olid kättesaadavad ka venekeelsena: 

1) küsitlus 1.–6. klassi õpilaste lapsevanematele; 

2) küsitlus 7.–12. klassi noortele; 

3) küsitlus 19.–26.-aastastele noortele. 

 

Lisaks viidi läbi intervjuud valdkonna võtmeisikutega (vallavalitsuse liikmed, kõikide 

noortekeskuste töötajad, Kiviõli Kunstide Kooli esindajad). Intervjuude tulemusi on 

kasutatud olukorra kirjeldamisel ja vajaduste kaardistamisel. 

 

Järgnevas ülevaates on toodud välja eelkõige need vastused, mis annavad olulist sisendit 

arengukava koostamisse (hinnangud olukorrale, rahulolu, muudatusettepanekud jms). 

 

Küsitlusele vastanuid oli kokku 571 (37% kõikidest valla noortest (1539 noort 2018. aasta 

alguse seisuga)), neist 136 täitsid 19.–26.-aastastele mõeldud ankeeti, 263 7.–12. klassi 

õpilaste ankeeti ning 172 1. –6. klassi õpilaste lapsevanemate ankeeti. 174 vastanut täitsid 

ankeeti vene keeles, kõige enam oli venekeelseid vastanuid 7.–12. klassi õpilaste seas (Tabel 

3). 

 

Tabel 3. Ülevaade vastanutest 

 

 
1.–6. klassi 

lapsevanemad 

7.–12.-klassi 

õpilased 

19.–26.-

aastased 
noored 

Kokku 

Eestikeelne 128 164 105 397 

Venekeelne 44 99 31 174 

Kokku 172 263 136 571 

 

1.4.2 Osalemine noortevaldkonna tegevustes 
 

Küsitlusest selgus, et 67% vastanutest on 2017. aastal osalenud mõnes noortele pakutavas 

tegevuses. Seega 188 noort ehk 33% vastanutest ei osalenud üheski tegevuses. Vanusegruppe 

võrreldes on kõige vähem aktiivsed 19.-26.-aastased noored, kellest pooled ei olnud noortele 

suunatud tegevustes osalenud. Aktiivsus pakutavates tegevustes osalemises hakkab langema 

keskmises vanusegrupis (7.–12. klass). Tõenäoliselt on see seletatav suureneva 

koolikoormusega. Noorsootöö mõistes on aga tegemist ühe peamise sihtgrupiga, mis 

tähendab, et nende mitteosalemine on murettekitav ja sellele tuleb eraldi tähelepanu pöörata. 

Kuigi kõige nooremas vanusegrupis on mitteosalejate hulk väike, ei saa ka neid tähelepanuta 

jätta, kuna just nooremas eas kujunevad harjumused osalemiseks. 
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Tabel 4. Osalemine noortevaldkonna tegevustes (valida võis mitu vastusevarianti) 

 

 
1.–6. klassi 

lapsevanemad 

7.–12.-

klassi 
õpilased 

19.–26.-

aastased 
noored 

Kokku 

Huvitegevus koolis 84 95 19 197 

Huvikool 84 60 13 156 

Rahvamaja/külaseltsi poolt pakutud 
tegevus 

25 44 28 96 

Noortekeskus/noortetuba 47 70 32 148 

Spordiring 61 64 22 146 

Kohalik noortelaager/malev 31 31 10 72 

Rahvusvaheline noorteprojekt 2 33 11 45 

Noorteühing/organisatsioon 9 46 21 66 

Ei osalenud üheski tegevuses 20 100 68 188 

 

Kahe noorema vanusegrupi puhul oli kõige populaarsemaks tegevuseks koolis toimuv 

huvitegevus, mis on ka ootuspärane, kuna see on neile kõige lähedamalasuv võimalus (Joonis 

9). Järgnesid huvikooli ning noortekeskuse töös osalemine ning spordiringid. 19.–26.-aastaste 

noorte puhul oli kõige levinum noortekeskuse/noortetoa külastamine ning 

rahvamaja/külaseltsi poolt pakutavad tegevused. 

 

 
Joonis 9. Osalemine noortevaldkonna tegevustes (valida võis mitu vastusevarianti) 

 

45% küsitlusele vastanud noortest on osalenud mõnes tegevuses 3 või enam kordi nädalas, 

22% aga ei teinud seda iganädalaselt. Peamised põhjused, miks tegevustes ei osaletud, on 

huvi puudumine pakutavate tegevuste suhtes ning puudulik info võimaluste kohta. Samuti on 

paljud noored leidnud, et koormus on juba liiga suur ning vastavate tegevuste jaoks ei jää 

lihtsalt aega. 57% mitteosalenutest sooviks siiski tulevikus nimetatud tegevustest osa võtta. 

Seega on tegevusi kavandades oluline silmas pidada, et nendeni ka jõutaks. 
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Noortelt ning nende vanematelt küsiti ka hinnangut sellele, kas piirkonnas on piisavalt 

õppetööväliseid tegevusi. 44% vastanutest leidis, et tegevusi on piisavalt ning 35% seevastu 

leidis, et tegevusi on liiga vähe. Küsitluse avatud vastustest selgus, et kõige sagedamini oli 

juurde soovitud mitmesuguseid huviringe. Pingerida esinemissageduse järgi on alljärgnev: 

 pallimängud (eriti sageli nimetati jalg- ja korvpalli); 

 muusika ja käsitöö (eriti sageli nimetati kokandust); 

 tantsimine; 

 matkamine ja loodusega tutvumine; 

 tehnika ja teadus; 

 kergejõustik; 

 keeleõpe; 

 ujumine. 

 

Oluline on siinkohal märkida, et nii mõnedki väljatoodud ringid on ka praegu vallas olemas. 

Küsimus on seega, kas nende asukoht on ebasobiv või on tegemist info puudumisega. 

 

Kõige enam on pakutavate tegevuste hulgaga rahul lapsevanemad ja kõige enam on neid, kes 

pakutavat väheseks peavad, 19.–26.-aastaste noorte seas (Joonis 10). Noortelt uuriti ka, kas 

nad oleksid valmis ise mõnda noorteüritust/huviringi korraldama või läbi viima. Selgus, et 

127 piirkonna noort oleksid sellisest võimalusest huvitatud. Samas ei ilmne avatud vastustest, 

millised need tegevused täpsemalt olla võiksid. Mainitud on erinevate ürituste korraldamist ja 

vahel ka sporditrenne. 

 

 
Joonis 10. Rahulolu pakutavate tegevuste hulgaga 
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1.4.3 Rahulolu pakutavate tegevustega 
 

Vastajatel paluti hinnata, kuivõrd rahule nad on jäänud piirkonnas pakutavate vaba aja 

tegevusega, kus nemad või nende laps on eelmisel aastal kõige enam osalenud. Hinnangud on 

positiivsed. Kokku 84% vastanutest jäi tegevusega, kas väga või pigem rahule, vaid 8% 

polnud pakutavaga rahule jäänud ning sama suur oli nende osakaal, kes hinnangut anda ei 

osanud. Olulisi erinevusi eri vanusegruppide hinnangutes ei esinenud (Joonis 11). 

 
Joonis 11. Rahulolu tegevustega 

 

Lisaks paluti vastanutel hinnata ka oma rahulolu tegevuse asukohaga, ruumide/vahenditega 

ning selle läbiviijaga. 88% küsimusele vastanutest olid rahul tegevuse ruumide ja 

vahenditega ning täpselt sama kõrge oli rahulolu läbiviijaga. Ruumide ja vahenditega ei 

olnud rahul 7 % vastanutest ning läbiviija osas olid kriitilised 4%. Valdav osa vastanutest 

(83%) olid rahul ka tegevuse asukohaga, vaid 10% ei pidanud asukohta heaks. Uurides 

vastanutelt, mida on vaba aja tegevustes osalemine neile/nende lapsele andnud, siis 

populaarseimad vastused olid: uued teadmised ja oskused, avardunud silmaring ning uued 

sõbrad/tuttavad. Samuti uuriti, kas õppetöövälistes tegevustes osalemine on noortele või 

nende vanematele probleeme tekitanud. Kui lapsevanemate ja 19.–26.-aastaste noorte seas on 

neid, kellel probleeme on tekkinud, vaid väga vähesed, siis 7.–12. klassi õpilaste hulgas on 

kõige enam neid, kes väidavad, et on õppetöövälistes tegevustes osalemise tõttu pidevalt 

väsinud (57 noort), 55 noorel pole probleeme tekkinud, 31 on õppetöö kannatanud ning 15 

õpilast on sattunud rahalistesse raskustesse. 

 

Vabadest vastustest ilmneb, et kõige sagedamini on positiivses võtmes välja toodud Kiviõli 

Kunstide Kooli ja Maidla noortekeskust. Juhendajaid on mainitud nii heast kui ka halvast 
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küljest; vastused sõltuvad tõenäoliselt sellest, milline on olnud vastanu konkreetne 

kokkupuude tegevuse juhendajaga. 

 

Mis puudutab transporti, siis kuigi suurem osa vastanutest on tegevuse asukohaga rahul, on 

transpordiprobleem enim välja toodud küsimus vabade vastuste hulgas. Mainitud on nii 

ebasobivaid bussiaegu kui ka -liine – kaugemalt pärit noored ei pääse teenustele hõlpsalt ligi. 

 

1.4.4 Info kättesaadavus 
 

Hinnates info hulka ning kättesaadavust pakutavate teenuste kohta, leidis suurim osa (36%) 

vastanutest, et infot on keskmiselt ja see on osaliselt kättesaadav. Pisut vähem oli neid, kes 

vastasid, et infot on piisavalt ja see on kergesti kättesaadav (30%). 19% vastanutest leidis, et 

infot on liiga vähe või see puudub üldse ning 5% leidis, et seda on liiga palju ning infos on 

raske orienteeruda. Võrreldes vanusegruppe, peavad end kõige kehvemini informeerituteks 

19.–26.-aastased noored, kellest 24 % leiab, et infot on vähe või see puudub üldse (Joonis 

12). 

 

 
Joonis 12. Hinnangud info kättesaadavusele 

 

Noortelt ning nende vanematelt uuriti ka, millistest kanalitest nad peamiselt infot noortele 

suunatud tegevuste kohta saavad ning millistest kanalitest nad sooviksid seda tulevikus saada. 

Kõige enam kasutatavateks infokanaliteks on sotsiaalmeedia, kool, pere/sõbrad ning 

noortekeskused (Joonis 13). Kanalid, kust soovitakse kõige enam infot tulevikus saada, on 

sotsiaalmeedia, kool, plakatid/kuulutused tänavapildis ning kohalik meedia (Joonis 14). 
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Joonis 13. Info saamise allikad praegu 

 

 
Joonis 14. Allikad, mille kaudu soovitakse infot saada 
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1.5 Peamised väljakutsed 
 

Arengueelduste ja väljakutsete peatükk võtab kokku numbriliste näitajate, läbiviidud 

küsitluse, intervjuude ja juhtrühma koosolekute põhjal kujunenud peamised lahendamist 

vajavad küsimused Lüganuse valla noortevaldkonnas. 

 

Peamised arengueeldused on põnev loodus (Tuhamägi, Aidu karjäär, sood-metsad, mere 

lähedus jms), mitmekesine huviringide spekter ja koolide olemasolu. Samuti on vallas välja 

kujunenud noorsootöö asutuste võrgustik ehk vajalikud tingimused on loodud. 

 

Piirkonna suurimaks väljakutseks on elanikkonna vähenemine ja vananemine. Viimasele 

avaldab eriti mõju noorte lahkumine – noorte arv väheneb u kaks korda kiiremini kui muude 

vanusegruppide oma. Rahvastikuprognoosi erinevate stsenaariumite järgi jääb 2049. aastaks 

Lüganuse vald elama kas 1000 või 900 noort praeguse 1500 asemel. Arengukava perioodi 

lõpuks (2025) jääb valda elama kas 1400 või 1300 noort. See tähendab, et üha keerukam on 

pakkuda mitmekesiseid teenuseid. Teenuste spektri kokkukuivamine kiirendab aga rahvastiku 

kahanemist veelgi. 

 

Kuna rahvastikuarengud sõltuvad nii sündimus- kui ka rändekäitumisest, siis on oluline roll 

antud prognoosi ümberlükkamisel ka piirkonna noorsootööl. Noorte kaasamine ning nende 

jaoks sobivama elukeskkonna loomine tugevdab nende sidet kodupiirkonnaga ning soosib ka 

nende piirkonda jäämist. Seega on noorsootööl täita väga oluline roll valla jätkusuutlikkuse 

tagamisel. 

 

Seejuures on väga olulisel kohal erivajadustega noored, kellel on tegevustes, sh noorsootöös 

osalemine raskendatud. Et aga nende kõrvalejäämist vältida, tuleb tegevuste kavandamisel 

pöörata eraldi tähelepanu nende osalemisvõimaluste loomisele. 

 

Läbi viidud intervjuudest selgusid veel olulised lahendamist vajavad teemad: 

 koostöövõrgustik; 

 asutuste füüsiline olukord. 

 

Ühinenud omavalitsus on märksa suurem ja mitmetahulisem. Seega on oluline pöörata 

tähelepanu sellele, et noorsootöötajad hakkaksid toimima ühe meeskonnana. Selleks on tarvis 

luua vajalikud koostöömehhanismid. 

 

Lahendamist vajavad ka mõnede konkreetsete asutuste füüsiline olukord. Kiviõli 

Noortekeskus tuleks kolida selleks sobivamasse asukohta, Kiviõli Kunstide Kooli ruumid 

vajavad renoveerimist ja Sonda Noortekeskus tegutseb samuti amortiseerunud keskkonnas 

koos rahvamajaga. 

 

Valla noorte ja lapsevanemate küsitlusest saadi tagasisidet, mida tuleks teha, et noortel oleks 

Lüganusel parem elada, ja milliseid võimalusi siin veel tarvis oleks. Saadud tagasiside on 

heaks sisendiks väljakutsete määratlemisel. 

 

Saadud vastused jagati üldistavatesse kategooriatesse, millest olulisemad on alljärgnevad 

(järjestatud mainimiste sageduse järgi): 

 huviringid; 

 materiaalne baas; 

 transport; 
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 organiseerimata vaba aja tegevused; 

 üritused; 

 kaasamine ja koostöö; 

 töövõimalused; 

 info kättesaadavus; 

 (rahvusvahelised) projektid. 

 

Mõneti ootuspäraselt toodi kõige enam välja, et noorte elu huvitavamaks tegemiseks on tarvis 

juurde luua mitmesuguseid huviringe. Enim populaarsed on pallimängud ning kunst ja 

käsitöö, nagu on välja toodud ka peatükis 1.4.2. 

 

Materiaalset baasi saab käsitleda laiemalt. See tähendab, et tegemist pole pelgalt spetsiifiliste 

küsimustega noorte vaatevinklist, vaid mõjutab ka teisi eagruppe vallas. Nimelt mainiti kõige 

sagedamini, et korda vajab tegemist asulate üldilme, seejuures toodi nimeliselt välja Püssi ja 

Kiviõli. Samuti leiti, et tarvis oleks avalikku ruumi, kus noored ja ka teised eagrupid ennast 

mugavalt saaksid tunda; selleks sobivad hästi pargid ja mänguväljakud. Kolmanda suure 

grupina võib välja tuua kergliiklusteed ja ühendused asulate vahel. Neid teid saab võrdselt 

hästi kasutada nii sportimiseks kui ka lihtsalt ühistranspordist sõltumata ühest kohast teise 

liikumiseks. 

 

Spetsiifilisemalt leidsid mainimist konkreetsed objektid, nagu näiteks Kiviõli Kunstide Kooli 

ruumide renoveerimine, Sonda rahvamaja korda tegemine (või uue ehitamine), aga ka 

väiksemad investeeringud (peeglisaal tantsutrennideks jms). Mitmel korral toodi välja 

vajadus staadioni ja spordihalli rajamise järele. Samuti on mainitud ujula olemasolu vajadust. 

 

Eraldi väljakutseks on transport, mis asub mainimissagedustelt kolmandal positsioonil. 

Nimelt ei kata ühistransport kõikide vajadusi (konkreetselt toodi välja Erra, Sonda, Purtse ja 

Liimala suunad) ja väga sageli liigutakse asulate vahel isiklike autodega, mis tõenäoliselt 

suurendab lapsevanemate koormust. Omaette küsimus on veel maksumus – nii mõnestki 

vastusest saab välja lugeda, et soovitakse lastele tasuta ühistransporti. Seega on üheks 

oluliseks väljakutseks ühistranspordi võrgustiku üle vaatamine ja võimaluste piires 

korrektuuride tegemine, et kõikidel oleks võimalik asulate vahel liikuda. Kaaluda tuleks ka 

avaliku võimu poolt subisdeeritavate alternatiivsete transpordivõimaluste toetamist. 

 

Vanema vanusegrupi noored tunnevad puudust organiseerimata vaba aja tegevustest ehk 

kohtadest, kus veeta aega õhtuti ja nädalavahetuseti. Koolid, huviringid ja noortekeskused on 

enamasti õhtustel aegadel ja nädalavahetuseti, mil mujal õppivad noored kodukohta tulevad, 

kinni. See tähendab, et neil polegi kuskil koguneda. Tõenäoliselt on tegemist küsimusega, 

mis ei puuduta mitte üksnes noori, vaid ka teisi eagruppe, sest ka nemad soovivad aeg-ajalt 

väljas käia. Selle teema alla kuulub ka avalike spordiklubide (nt MyFitness) puudumine 

piirkonnas. Ehkki valla koolide juures on spordisaalid olemas, ei ole need noorte jaoks 

niivõrd atraktiivsed kui erasektori poolt pakutavad võimalused (ruumide tänapäevasus, 

varustuserohkus jms). 

 

Meelelahutusega seonduvad ka mitmesugused üritused. Eriti leiti, et korraldada võiks 

sündmusi, mis liidaksid omavalitsuse eri kogukondi, ja ka mitmesuguseid spordivõistlusi. 

 

Kaasamine ja koostöö puudutab peamiselt kahte teemat: noorte arvamuse küsimist ja sellega 

arvestamist, ning asutuste omavahelist koostööd (nt noortekeskused). Seega on tarvis selleks 

luua vajalikud mehhanismid. 
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Laiem teema on ka töövõimaluste loomine, mis ei puuduta ainult noori, vaid ka nende 

vanemaid, ning on kõige otsesemalt seotud piirkonna elanikkonna vähenemisega. Kui 

töökohtade loomisesse panustamine on esmajärjekorras valla arengukava teema, siis 

noortevaldkonnas saab rääkida karjäärinõustamisest, töölaagritest ja hooajaliste töökohtade 

pakkumisest erasektori poolt. 

 

Infopuuduse all kannatab peaasjalikult vanem vanusegrupp, kuna nendel pole otsest sidet 

koolidega, mille kaudu liigub suur osa teabest (nt eKool ja Stuudium). Seega vajab läbi 

mõtlemist, kuidas korraldada info liikumist selliselt, et see kõikide sihtgruppideni jõuaks. 

 

Viimaks toodi ka välja, et senisest enam võiks olla väljasõite, koostööd teiste piirkondade ja 

riikidega. 
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2 Strateegia 

 

Lüganuse noortevaldkonna visiooni, missiooni ja eesmärkide aluseks on võetud intervjuude, 

küsitluse ning visiooniseminari tulemused. Samuti on arvestatud Kiviõli piirkonna 

noortevaldkonna koostöö strateegiaga 2016–2018, mis koostati enne omavalitsuste 

ühinemist. Nimetatud strateegia näol on tegemist kokkuleppega toonase Lüganuse, Sonda ja 

Kiviõli vahel, arendamaks koostööd noorsootöö valdkonnas. 

 

Lüganuse noortevaldkonna strateegia koosneb kolmest komponendist, mis kokku 

moodustavad ühtse terviku (vt strateegiakaart peatükis 2.3). Visioon kirjeldab, milline on 

noorsootöö Lüganuse vallas aastal 2025. Oma olemuselt on tegemist pikaajalise vaatega 

tulevikku. 

 

Teise olulise osa moodustavad valdkonnad:  

1) koostöö ja kaasamine;  

2) noorsootöö teenused; 

3) materiaalne baas. 

 

Kolmas strateegia komponent on konkreetsed eesmärgid, mida on kokku 10 ja mis jagunevad 

valdkondade vahel. Iga eesmärk on sõnastatud soovitud seisundi kirjeldusena. Eesmärkide 

saavutamiseks on ette nähtud tegevused ja investeeringud (vt peatükk 3). 

 

Strateegia elluviimisel lähtutakse kahest läbivast põhimõttest: 

1) integratsioon; 

2) erivajadustega noortega arvestamine. 

 

Läbivate põhimõtete järgimine peab viima olukorrani, kus tegevusest hoolimata saavad selles 

osaleda kõik noored sõltumata keelest või erivajadusest. See tähendab, et tegevusi 

kavandades tuleb alati nendele põhimõtetele tähelepanu pöörata. 

 

2.1 Missioon ja visioon 
 

Missioon 

Lüganuse valla noorsootöö missioon on noorte arengu toetamine kodukohta ja tervist 

väärtustavateks ning avara silmaringiga algatusvõimelisteks isiksusteks ja kodanikeks, luues 

selleks eakohaseid võimalusi. 

 

Visioon 

Noortel on Lüganuse vallas huvitav ja turvaline. Siin on mitmekülgsed võimalused ja toetav 

keskkond enesearenguks ja -teostuseks ning vaba aja veetmiseks. Noored osalevad tegevuste 

kavandamisel ja elluviimisel. Omaalgatust märgatakse ja tunnustatakse. 

 

2.2 Eesmärgid 
 

Valdkond 1. Koostöö ja kaasamine 
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1) Eesmärk 1. Noorsootöö osapoolte (KOV, noortekeskused, koolid, spordiklubid, 

huvikoolid, noorteorganisatsioonid jne) vahel tehakse süsteemset ja eesmärgistatud 

koostööd. 

2) Eesmärk 2. Loodud on toimiv noortevolikogu; noored osalevad 

otsustusprotsessides. 

3) Eesmärk 3. Noori ja noortega tegelevaid inimesi tunnustatakse vääriliselt. 

4) Eesmärk 4. Infovahetus on sujuv, teave on hõlpsalt kättesaadav. 

 

Valdkond 2. Noorsootöö teenused 

 

5) Eesmärk 5. Noorsootöö teenused vastavad sihtgrupi huvidele ja vajadustele. 

6) Eesmärk 6. Noorsootöö teenuste kujundamine on järjepidev protsess; sihtgrupp 

osaleb aktiivselt uute teenuste loomisel. 

7) Eesmärk 7. Noorsootöö teenused on kättesaadavad kõigile soovijatele.  

8) Eesmärk 8. Noortega töötavad professionaalsed ja motiveeritud inimesed4. 

 

Valdkond 3. Materiaalne baas 

 

9) Eesmärk 9. Noorsootööasutuse tegutsevad sobivates ruumides ja on ajakohaselt 

varustatud. 

10) Eesmärk 10. Avalik ruum toetab noorte sisukat ja meeldivat vaba aja veetmist. 

 

2.3 Strateegiakaart 
 

 

                                                 
4 Professionaalse noorsootöötaja all peetakse arengukava kontekstis silmas noortega tegelevat inimest, kes 

lähtub oma tegevuses noorsootöötaja kutsestandardist ja osaleb regulaarselt ametialastel täienduskoolitustel. 
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Joonis 15. Lüganuse noortevaldkonna strateegiakaart 

 

 

2.4 Arengukava seire ja uuendamine 
 

Arengukava seire on oluline, saamaks aru, kas ellu viidud tegevused on soovitud seisundi 

saavutamisele kaasa aidanud või mitte. Selle info põhjal on võimalik teha otsuseid 

arengukava korrigeerimiseks. 

 

Seirel keskendutakse visiooni tasandi mõõdikutele, kuna igale eesmärgile oma indikaatori(te) 

määratlemine tähendaks liiga paljude eri näitajate välja töötamist ning jälgimist. Seire aga ei 

tohiks muutuda eesmärgiks omaette. 

 

Mõõdikud on alljärgnevad: 

 Sihtgrupi (7–26-aastased noored) rahulolu noorsootöö teenustega – sihttase: vähemalt 

75% küsitletutest on rahul 5; 

 Noorsootöötajate rahulolu valdkonna poolt osutatavate teenuse, juhtimise, 

arenguvõimaluste ja töötingimustega – sihttase: vähemalt 75% küsitletutest on rahul 6; 

 Noorsootöö teenuste vastavus noorte vajadustele ja huvidele. Teenuste vastavust 

hindavad kvalitatiivselt piirkonna noorsootöötajad, saades selleks vajalikud andmed 

noortekeskustelt, koolidelt, uuringutest ja konsultatsioonidelt (noorte arvamus); 

 Noorsootöös osalevate noorte arv – sihttase: 85% piirkonna noortest osaleb mingis 

noorsootöö tegevuses7. 

 

Lisaks jälgitakse iga-aastaselt tegevuskava täituvust (tehtud, tegemisel või tegemata). 

Tegevuskava põhjal saab anda hinnangu konkreetsete eesmärkide poole liikumisel – kui 

tegevusi viiakse järjest ellu, tähendab see, et ka eesmärgi täitmisele liigutakse lähemale. 

 

Arengukava seiret ja tegevuskava täituvuse jälgimist korraldab Lüganuse vallavalitsus, kes 

kogub iga kalendriaasta alguses tegevuste eest vastutavatelt osapooltelt andmed, analüüsib 

neid ning teeb ettepanekuid või soovitusi tegevuste paremaks korraldamiseks. Vajadusel ja 

võimalusel toetab vallavalitsus osapooli parendustes ja tegevuste elluviimises. Vajaduse 

korral (kui toimub olulisi muutusi noorte eluolus või noorsootöö korralduses, tegevuskava 

täitmise oluliste probleemide puhul jms) algatab vallavalitsus taas konsultatsiooniprotsessi 

arengukava ülevaatamiseks ja muutmiseks, kuhu kaasab olulised osapooled. 

                                                 
5 Mõõdetakse arengukava perioodi lõpus vastava uuringuga. 
6 Sama 
7 Arengukava raames läbiviidud küsitluse tulemusena osaleb noorsootöös praegu 67% noortest. 
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3 Tegevuskava 

 

Visiooni ja strateegiliste eesmärkide elluviimine toimub tegevuskava, mis järgib strateegia 

valdkondlikku jaotust, alusel (Tabel 5). Tegevuskava on koostatud aastateks 2018–2025. Iga-

aastaselt vaadatakse tegevuskava üles ja vajadusel täiendatakse. 

 

Tegevuskavas on välja toodud ka need tegevused, milles lepiti kokku Kiviõli piirkonna 

noortevaldkonna koostöö strateegia raames (tähistatud sinisega), et kogu info ühes kohas 

olemas oleks. 

 

Tegevuskava on eeskätt materiaalse baasi osas laiem, kui noortevaldkond seda tingimata 

nõuab. Nagu aga eespool öeldud, on noortevaldkond horisontaalne, mis tähendab, et 

sihtgruppi puudutavad pea kõik teised eluvaldkonnad (teed, sportimisvõimalused, avalik 

ruum, tänavavalgustus jne). Samuti on noortel oluline roll valla kestlikkuse tagamisel. 

Seetõttu on tegevuskavasse lisatud nende olulisuse rõhutamiseks ka mõningad 

investeeringud, mida üldjuhul kajastatakse valla arengukava tegevuste hulgas. 

 

Tegevuste ja investeeringute kogumaksumus aastatel 2018–2025 on u 3,7 miljonit eurot. 

Suurima osa moodustab sellest Sonda rahvamaja (2 miljonit). 
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Tabel 5. Lüganuse noortevaldkonna tegevuskava aastateks 2018–2025 

 

V1. KOOSTÖÖ JA KAASAMINE Elluviimise aeg / maksumus eurodes 

Jrk 
nr 

Tegevuse nimetus 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Vastutaja Koostööpartnerid Märkused 

E1 
Noorsootöö osapoolte (KOV, noortekeskused, koolid, spordiklubid, huvikoolid, noorteorganisatsioonid jne) vahel tehakse süsteemset ja eesmärgistatud 
koostööd. 

1 

Noortevaldkonna 
koostööplatvormi loomine ja 
käigus hoidmine (regulaarne 
koostöövorm noortevaldkonna 
osapoolte vahel, sh 
regulaarsed kohtumised jms) 

X X X X X X X X haridusspetsialist - 
sisaldub 
olemasolevas 
tööjõukulus 

2 

Koolituste ja praktikumide 
korraldamine koostööoskuste 
edendamiseks (2 korda 
aastas) 

1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
noortekeskused 
rotatsiooni korras 

koolitus- ja 
nõustamisettevõtted  

3 

Ühise tegevuskava 
(kalenderplaani) koostamine 
osapoolte tegevustest 
informeerimiseks ja üksikute 
tegevuste kavandamiseks 

X X X X X X X X haridusspetsialist - 
sisaldub 
olemasolevas 
tööjõukulus 

E2 Loodud on toimiv noortevolikogu; noored osalevad otsustusprotsessides. 

1 

Noortevolikogu loomine ja töös 
hoidmine (sh volikogu otsuste 
läbiarutamine) - eelarve, 
ruumide ja tugiisiku tagamine 

500 500 500 500 500 500 500 500 

noorsootöötaja (vajab 
konkreetset 
kokkulepet) ja volikogu 
sekretär 

Lüganuse Vallavolikogu, 
Eesti Noorteühenduste Liit, 
noorteorganisatsioonid 

 

2 

Kaasamise ja osalemise 
koolituste korraldamine 
noortele ja valla esindajatele 
(kord aastas) 

500 500 500 500 500 500 500 500 noortevolikogu 
Lüganuse Vallavolikogu, 
noortekoolitajad  

3 
Noorte üldkoosoleku 
korraldamine valla arengutest 
ülevaate andmiseks (kord 

300 300 300 300 300 300 300 300 noortevolikogu 
Lüganuse Vallavalitsus ja -
volikogu  
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aastas) 

4 
Omaalgatusfondi loomine, sh 
statuudi välja töötamine (KTG 
teg. nr 14) 

 
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

haridusspetsialist, 
noortevolikogu 

MTÜ Virumaa 
Koostöökogu, Ida-Virumaa 
Omavalitsuste Liit, 
Lüganuse Vallavalitsus ja -
volikogu 

 

5 

Noorte kaasamine 
omavalitsuse töösse (näiteks 
komisjonide koosseisudesse, 
arengukavade menetlustesse 
jne) 

 
X X X X X X X 

abivallavanem, 
volikogu sekretär, 
noortevolikogu 

Lüganuse Vallavolikogu, sh 
komisjonid 

sisaldub 
olemasolevas 
tööjõukulus 

6 

Projektikonkursi läbiviimine, 
mille käigus noored saavad 
valida omale sobiva 
väliatraktsiooni (vastavalt 
ühinemislepingus sätestatule) 

  
30000 

     
abivallavanem 

  

E3 Noori ja noortega tegelevaid inimesi tunnustatakse vääriliselt. 

1 

Noorte ja noorsootöötajate 
tunnustusüsteemi välja 
töötamine (aasta noor(ed) ja 
tegu (statuut), toetaja, 
noorsootöötaja jne; 
preemiad) (osaliselt KTG teg. 
nr 12) 

 
X 

      

abivallavanem, 
noortevolikogu, 
haridus- ja 
noorsootöökomisjon 

- 
sisaldub 
olemasolevas 
tööjõukulus 

2 

Noorte ja noorsootöötajate 
tunnustusüsteemi rakendamine 
(aasta noor(ed) ja tegu 
(statuut), toetaja, 
noorsootöötaja jne; 
preemiad) (osaliselt KTG teg. 
nr 12) 
 
 
 
 

 
500 500 500 500 500 500 500 

haridusspetsialist, 
noortevolikogu 

- 
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E4 Infovahetus on tõhus, teave on hõlpsalt kättesaadav. 

1 

Noorteinfo süsteemi loomine 
(näiteks infoportaal, noorte 
äpp, valla veebilehel vajaliku 
info esitlemine, kohtumised-
infotunnid, koolide 
kaasamine) (osaliselt KTG teg. 
nr 16) 

 
3000 25 25 25 25 25 25 haridusspetsialist 

piirkonna ettevõtted, 
kolmanda sektori 
organisatsioonid jt 

 

Maksumus kokku 2300 10800 37825 7825 7825 7825 7825 7825 
 

 

 

 

V2. NOORSOOTÖÖ TEENUSED Elluviimise aeg / maksumus eurodes 

Jrk 
nr 

Tegevuse nimetus 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Vastutaja Koostööpartnerid Märkused 

E5 Noorsootöö teenused vastavad sihtgrupi huvidele ja vajadustele. 

1 
Rahvaülikooli loomine 
Sondasse   

X 
     

haridusspetsialist 
koolitusettevõtted, 
valdkondade 
eksperdid 

maksumus 
sisaldub valla 
arengukavas 

2 
Rahvusvaheliste projektide 
elluviimine (KTG teg. nr 5) 

X X X X X X X X 
noorteorganisatsioonid, 
noortega töötavad 
inimesed 

SA Archimedes 
Noorteagentuur 

osaluste 
katmiseks 
kavandatakse 
3000 eurot n-ö 
puhverraha, mis 
hiljem toetustest 
tagasi makstakse 

3 
Ühisürituste, -võistluste 
korraldamine 

X X X X X X X X 
noortega töötavad 
inimesed 

piirkonna 
ettevõtted ja 
kolmanda sektori 
asutused 

maksumus 
sisaldub asutuste 
eelarvetes, 
kasutada saab 
ka noorte 
omaalgatusfondi 
vahendeid 
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4 
Ülevallalise maleva ja laagri 
korraldamine, sh 
laagrikasvatajate koolitus 

 
20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 projektijuht 

piirkonna 
ettevõtted ja 
kolmanda sektori 
asutused, Eesti 
Noorsootöökeskus 

 

5 
Vabatahtliku töö võimaluste 
loomine, sh praktika 

X X X X X X X X 
noortega töötavad 
inimesed 

piirkonna 
ettevõtted ja 
kolmanda sektori 
asutused 

sisaldub 
olemasolevas 
tööjõukulus 

6 

Noorte vaimse tervise ja 
tervislike eluviiside alane 
nõustamine - süsteemi 
väljatöötamine koostöös 
haridusasutustega 

X X X X X X X X haridusspetsialist 
piirkonna 
haridusasutused, 
kooliarstid ja -õed 

 

7 
Ennetus- ja selgitustöö 
korraldamine  

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
noortega töötavad 
inimesed 

piirkonna 
haridusasutused, 
politsei, 
ennetustööga 
tegelevad 
organisatsioonid 

 

8 
Piirkonna noortepäeva 
korraldamine (kord aastas) 
(KTG teg. nr 4) 

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
noortekeskused 
rotatsiooni korras 

piirkonna 
ettevõtted ja 
kolmanda sektori 
asutused 

 

9 

Euroopa Vabatahtliku 
Teenistuse kaudu vabatahtlike 
kaasamine noorsootöösse 
(KTG teg. nr 6) 

X X X X X X X X 
noorteorganisatsioonid, 
noortekeskused 

SA Archimedes 
Noorteagentuur 

sisaldub KOVi 
üldistes 
majanduskuludes 
(kulud korterite 
ülalpidamiseks) 

10 
Ujumise ja turvalisuse koolituse 
korraldamine (KTG teg. nr 11)  

9000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Maidla Noortekeskus - 
 

11 
Noorte ettevõtlikkust toetava 
ideelaada korraldamine (kord 
aastas) (KTG teg. nr 15) 

 
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

noortega töötavad 
inimesed, 
noorteorganisatsioonid, 
huvikoolid, koolid 

- 
 

12 Mitteaktiivsetele noortele X X X X 
    

Maidla Noored MTÜ, Noorte Tugila Täpsustusel 
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tugimeetmete rakendamine Kiviõli Noortekeskus rahastamine 
aastaks 2019-
2021 

E6 E6. Noorsootöö teenuste kujundamine on järjepidev protsess; sihtgrupp osaleb aktiivselt uute teenuste loomisel. 

1 

Regulaarsete uuringute 
läbiviimine tagasiside 
saamiseks ja uute teenuste 
kujundamiseks 

X 
  

4000 
  

4000 
 

haridusspetsialist 
kõik 
noortevaldkonna 
osapooled 

 

2 
Regulaarne noorsootöö 
kvaliteedi hindamine  

X 
  

X 
  

X haridusspetsialist 
Eesti Noorsootöö 
Keskus  

3 
Ümarlauad ja kohtumised 
teenuste üle arutlemiseks ning 
välja töötamiseks 

X X X X X X X X haridusspetsialist 
kõik 
noortevaldkonna 
osapooled 

sisaldub 
olemasolevas 
tööjõukulus 

4 

Koostöö teiste piirkondadega - 
kogemuste vahetamine 
(väljasõidud erinevatesse 
piirkondadesse) 

 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

noortega töötavad 
inimesed 

- 
 

E7 Noorsootöö teenused on kättesaadavad kõigile soovijatele. 

1 

Ühistranspordi arendamine, et 
igast asulast saaks 
(noorte)keskustesse 
huviringidesse jm 

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 abivallavanem - 
 

2 

Erivajadustega noorte 
kaasamine - tegevuste 
kavandamisel sihtgrupiga 
arvestamine, sh info, 
ligipääsetavus jms 

X X X X X X X X 
kõik noortevaldkonna 
osapooled 

- 
sisaldub 
olemasolevas 
tööjõukulus 

3 

Logiraamatu kasutusele 
võtmine noortekeskustes, 
hindamaks noorsootöös 
osalevate noorte arvu 
 
 

 
X X X X X X X noortekeskused 

Eesti Avatud 
Noortekeskuste 
Ühendus 

 

E8 Noortega töötavad professionaalsed ja motiveeritud inimesed. 
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1 
Noorsootöötajate 
koolitussüsteemi välja 
arendamine ja rakendamine 

 
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 abivallavanem 

  

2 
Toetava võrgustikusüsteemi 
loomine (ko-visioon) 

X X X X X X X X abivallavanem 
 

sisaldub 
olemasolevas 
tööjõukulus 

3 
Ühisürituste korraldamine 
noorsootöötajatele (kord 
aastas) 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 abivallavanem 
 

1000 eurot 
aastas 

4 
Motivatsioonisüsteemi, sh palk 
loomine ja rakendamine  

X 
      

abivallavanem 
  

5 
Täiendavate noorsootöötajate 
palkamine (2)   

20000 40000 40000 40000 40000 40000 abivallavanem 
  

Maksumus kokku 17000 55000 68000 92000 88000 88000 92000 88000 

 

 

 

V3. MATERIAALNE BAAS Aeg / maksumus eurodes 

Jrk 
nr 

Tegevuse nimetus 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Vastutaja Koostööpartnerid Märkused 

E9 Noorsootööasutused tegutsevad sobivates ruumides ja on ajakohaselt varustatud. 

1 
Sonda rahvamaja 
renoveerimine, sh 
noortetuba 

  
2000000 

     
vallavanem - 

 

2 Kunstide Kooli remont 40000 90000 90000 90000 90000 
   

abivallavanem - 
 

3 
Kiviõli noortekeskuse 
ümberkolimine 

100000 100000 
      

abivallavanem - 
 

4 
Noortekohviku rajamise 
toetamine  

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 noortealgatus piirkonna ettevõtted 
 

5 
Noortetubade 
renoveerimine Varjal ja 
Purtses 

7000 8000 
      

abivallavanem - 
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6 
Kaldteede rajamine 
noortekeskustesse (jm 
asutustesse) 

 
2000 2000 2000 2000 

   
abivallavanem - 

 

7 
Uljaste Spordibaasi 
renoveerimine       

20000 20000 abivallavanem - 
 

E10 Avalik ruum toetab noorte sisukat ja meeldivat vaba aja veetmist. 

1 

Mänguväljakute rajamine 
(Varja, Purtse), 
korrastamine, 
tänapäevastamine ja 
valgustamine 

15000 15000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 abivallavanem - 
 

2 

Kergliiklusteede võrgu 
laiendamine (Sonda-
Kiviõli, Kiviõli-Erra-Liimala, 
Kiviõli-Püssi, Kiviõli-
Seikluskeskus, Aidu-Liiva) 

X X X X X X X X abivallavanem - 
maksumus 
sisaldub valla 
arengukavas 

3 

Terviseradade arendamine 
- korrastamine ja loomine 
(Püssi, Sonda, Purtse, 
Varja) 

X X X X X X X X abivallavanem - 
maksumus 
sisaldub valla 
arengukavas 

4 

Noortele suunatud avaliku 
ruumi kujundamine (Püssi 
skate-pargi ramp, Maidla, 
Purtse ja Varja 
välijõusaalid) 

5000 5000 5000 
     

abivallavanem - 
 

5 

Harjutusväljaku 
(kunstmuru, talvel 
uisutamine) rajamine 
Sondasse 

 
10000 10000 

     
abivallavanem - 

 

6 
Kiviõli keskväljaku 
rajamine        

X vallavanem - 
maksumus 
sisaldub valla 
arengukavas 

7 
Tänavavalgustuse 
parendamine 

X X X X X X X X abivallavanem - 
maksumus 
sisaldub valla 
arengukavas 
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8 

Noortetubade (Varja, 
Purtse, Erra) käigus 
hoidmine, sh liikuva 
noorsootöötaja ametikoht 
(KTG teg. nr 2) 

20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 abivallavanem - 
 

9 

Tehnikapargi rajamine 
(Püssi, Kiviõli Tuhamägi) ja 
selle baasil huviringide 
välja arendamine (KTG 
teg. nr 3) 

40000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 abivallavanem 

MTÜ Püssi Avatud 
Noortekeskus, SA Kiviõli 
Seiklusturismikeskus, 
Kiviõli Kunstide Kool 

 

10 
Disc-golfi parkide rajamine 
(Errasse, mere äärde) 

8000 8000 
      

abivallavanem Eesti Discgolfi Liit 
 

11 Kiviõli staadioni rajamine X X X X X 
   

abivallavanem 
Eesti Kergejõustikuliit, 
Eesti Jalgpalliliit, 
ettevõtted 

maksumus 
sisaldub valla 
arengukavas 

12 

Teenuste arendamine 
erainvestorite baasil 
(paintball, veekeskus, 
ratsaklubi, 
kosmeetikapood, 
riietepood, spaa, kino, 
bowling, batuudikeskus 
jne) 

X X X X X X X X vallavanem ettevõtted 
valla eelarvest 
vahendeid 
ette ei nähta 

Maksumus kokku 235000 275500 2146500 131500 131500 39500 59500 59500 
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Kasutatud materjalid 

 

1. Eesti Hariduse Infosüsteem; http://www.haridussilm.ee 

2. Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehekülg; https://www.entk.ee 

3. Eesti Statistikaameti andmebaas; http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/statfile2.asp  

4. Kiviõli I Keskkooli kodulehekülg; http://www.k1k.ee 

5. Kiviõli Kunstide Kooli kodulehekülg; http://sunajus.havike.eenet.ee/kkk/ 

6. Kiviõli piirkonna noortevaldkonna koostöö strateegia 2016-2018 

7. Kiviõli Vene Kooli kodulehekülg; http://www.kvg.ee/SitePages/Avaleht.aspx 

8. Lüganuse Kooli kodulehekülg; http://rulequ.havike.eenet.ee/lyganu/index.php 

9. Lüganuse valla kodulehekülg; http://www.lyganuse.ee 

10. Maidla Kooli kodulehekülg; http://www.maidlakool.ee/V2017/Maidla%20Kool.htm 

11. Noorsootöö õpik; https://www.entk.ee/sites/default/files/Noorsootoo_opik_veebi.pdf 

12. Rahvastikuregistri andmed elanike kohta 

13. Sonda Kooli kodulehekülg; http://www.sonda.edu.ee/j/index.php 

14. Sonda valla arengukava 2015-2025 

15. Lüganuse valla arengukava 2014-2024 

16. Kiviõli linna arengukava 2010-2021 

http://www.haridussilm.ee/
https://www.entk.ee/
http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/statfile2.asp
http://www.k1k.ee/
http://sunajus.havike.eenet.ee/kkk/
http://www.kvg.ee/SitePages/Avaleht.aspx
http://rulequ.havike.eenet.ee/lyganu/index.php
http://www.lyganuse.ee/
http://www.maidlakool.ee/V2017/Maidla%20Kool.htm
https://www.entk.ee/sites/default/files/Noorsootoo_opik_veebi.pdf
http://www.sonda.edu.ee/j/index.php
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17.  

Lisad 

 

Lisa 1. Küsitlusankeet 1.–6. klasside õpilaste vanematele 
 

Lüganuse Vallavalitsus koostab noortevaldkonna arengukava aastateks 2018–2025. Selleks 

viiakse muuhulgas läbi uuring, et selgitada välja Lüganuse valla (Kiviõli linn, Sonda, 

Lüganuse) noorte ja nende vanemate rahulolu noorte jaoks korraldatavate tegevustega ning 

ootused valdkonna edasisele arengule. 

 

Korraga saab vastuseid anda vaid ühe lapse kohta. Kui teie peres kasvab mitu 1.–6. klassis 

õppivat last, võite täita ankeeti mitu korda. 

 

Küsitlus on anonüümne, vastamisel Teie nime ei küsita ja uuringu kokkuvõte esitatakse viisil, 

mil vastajat pole võimalik kindlaks teha. 

 

Vastamisel palun märkige kõige sobivam vastusevariant või kirjutage vastus selleks 

ettenähtud lahtrisse. Vastamiseks kulub kuni 15 minutit. 

 

Kõikide vastanute vahel loositakse välja auhindu. 

 

Palume küsimustikule vastata hiljemalt 22. jaanuariks. 

 

Lisaküsimuste korral palume pöörduda: 

Liisbet Aland 

OÜ Cumulus Consulting 

konsultant 

e-post: liisbet.aland@cumulus.ee 

tel: 5560 0416 

 

1. Kas Teie laps osales eelmisel (2017) aastal mõnes järgnevas tegevuses Lüganuse 

vallas? (võib valida mitu vastusevarianti) 

- Koolis toimuvas huvitegevuses 

- Huvikooli töös (nt Kiviõli Kunstide Kool, Maidla Huvikool) 

- Rahvamaja/külaseltsi poolt pakutavates tegevustes 

- Noortekeskuse/noortetoa töös 

- Mõnes spordiringis 

- Kohalikus lastelaagris/malevas 

- Rahvusvahelises noorteprojektis 

- Mõne noorteühingu või organisatsiooni tegevuses 

- Ei ole osalenud üheski eelnevalt nimetatud tegevustest 

 

Juhul kui vastas “Jah” mõnele tegevusele: 

 

2. Palun nimetage konkreetsed tegevused, kus Teie laps on (2017. aastal) Lüganuse 

vallas osalenud. 

 

Tegevus: 

mailto:liisbet.aland@cumulus.ee
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...................................................................................................................................................... 

3. Kuidas hindate piirkonnas pakutavat õppetöövälist tegevust, milles Teie laps on 

osalenud? (Andke oma hinnang tegevusele, milles Teie laps on kõige enam osalenud) 

- Olen jäänud pakutava tegevusega väga rahule 

- Olen jäänud pakutava tegevusega pigem rahule 

- Pole pigem rahule jäänud pakutava tegevusega 

- Pole üldse rahule jäänud pakutava tegevusega 

- Ei oska öelda 

 

Soovi korral põhjendage oma vastust: 

...................................................................................................................................................... 

 

4. Kuidas jäite rahule selle tegevuse asukohaga (kas lapsel oli mugav ja turvaline 

minna-tulla) 

- Väga rahul 

- Pigem rahul 

- Pigem ei olnud rahul 

- Üldse ei olnud rahul 

- Ei oska öelda 

 

Soovi korral põhjendage oma vastust: 

...................................................................................................................................................... 

 

5. Kuidas jäite rahule selle tegevuse ruumide ja vahenditega? 

- Väga rahul 

- Pigem rahul 

- Pigem ei olnud rahul 

- Üldse ei olnud rahul 

- Ei oska öelda 

 

Soovi korral põhjendage oma vastust: 

...................................................................................................................................................... 

6. Kuidas jäite rahule selle tegevuse läbiviijaga? 
- Väga rahul 

- Pigem rahul 

- Pigem ei olnud rahul 

- Üldse ei olnud rahul 

- Ei oska öelda 

 

Soovi korral põhjendage oma vastust: 

...................................................................................................................................................... 

 

7. Mitu korda nädalas Teie laps eelmisel aastal õppetöövälistes tegevustes osales 

(kõigis kokku)? 

- Rohkem kui kolm korda nädalas 

- 3 korda nädalas 

- 2 korda nädalas 

- 1 kord nädalas 

- Ei osalenud iganädalaselt 
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8. Mida on õppetöövälistes tegevustes osalemine Teie lapsele andnud? 

- Uued teadmised ja oskused 

- Avardunud silmaring 

- Uued sõbrad/tuttavad 

- Avatum/tolerantsem suhtumine ümbritsevasse 

- Arenenud suhtlemisoskused 

- Idee tulevaseks elukutseks 

- Muu:....... 

 

9. Milliseid probleeme on organiseeritud vaba aja tegevustes osalemine Teile või 

Teie lapsele tekitanud?  

- Lapse õppetöö kannatab 

- Laps on väsinud 

- Rahalised raskused 

- Suur ajakulu (nt transpordile kuluv aeg) 

- Lapsel on konflikte eakaaslastega 

- Probleeme pole tekkinud 

- Muu:..... 

 

Juhul kui vastas “Ei”: 

 

10. Mis põhjustel pole Teie lapse eelnevalt nimetatud tegevustes osalenud? 

- Puudub info vastavate võimaluste kohta 

- Puuduvad sobivad võimalused 

- Võimalusi on liiga palju, ei oska valida 

- Huvipakkuvad tegevused asuvad kodukohast liiga kaugel 

- Puudub sobilik transport 

- Lapse koormus on juba liiga suur 

- Pole sobivaid juhendajaid 

- Osalemistasu on liiga suur 

- Huvipakkuvad tegevused ei toimu lapse emakeeles 

- Lapsel puudub pakutavate tegevuste vastu huvi 

- Arvan, et nendes tegevustes osalemine pole vajalik 

- Muu:.......  

 

Küsimused kõigile:  

 

11. Kas Teie hinnangul pakutakse piirkonnas lastele piisavalt õppetööväliseid 

tegevusi? 
- Jah, tegevusi on piisavalt 

- Tegevusi on pigem liiga palju 

- Ei, tegevusi on pigem liiga vähe 

- Ei oska öelda 

 

12. Milliseid õppetööväliseid tegevusi võiks Teie hinnangul piirkonnas 

lastele/noortele veel/rohkem olla? 

...................................................................................................................................................... 
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13. Kuidas hindate info kättesaadavust lastele/noortele pakutavate tegevuste kohta 

piirkonnas?  

- Infot on liiga palju ja selles on raske orienteeruda 

- Infot on piisavalt ja see on kergesti kättesaadav 

- Infot on keskmiselt ning see on osaliselt kättesaadav 

- Infot on vähe ning see on raskesti kättesaadav 

- Info pakutavate tegevuste kohta puudub 

- Ei oska öelda 

 

14. Millisest kanalist saate peamiselt infot lastele/noortele suunatud tegevuste kohta? 

- Koolist (sh E-koolist, Stuudiumist) 

- Perelt/sõpradelt 

- Sotsiaalmeediast 

- Noortekeskusest/noorsootöötajalt 

- Kohalikust meediast 

- Plakatitelt/kuulutustelt tänavapildis 

- Muu:...... 

 

15. Milliseid kanaleid pidi eelistaksite tulevikus lastele/noortele pakutavate tegevuste 

kohta infot saada? 
- Koolist (sh E-koolist, Stuudiumist) 

- Perelt/sõpradelt 

- Sotsiaalmeediast 

- Noortekeskusest/noorsootöötajalt 

- Kohalikust meediast 

- Plakatitelt/kuulutustelt tänavapildis 

- Muu:....... 

 

16. Mida tuleks Teie hinnangul teha, et lastel/noortel oleks Lüganuse vallas parem 

elada? 

...................................................................................................................................................... 

 

17. Kas Teie laps osales eelmisel (2017.) aastal mõnes eelnevalt loetletud tegevuses 

väljaspool Lüganuse valda? 

- Koolis toimuvas huvitegevuses 

- Huvikooli töös (nt Kiviõli Kunstide Kool, Maidla Huvikool) 

- Rahvamaja/külaseltsi poolt pakutavates tegevustes 

- Noortekeskuse/noortetoa töös 

- Mõnes spordiringis 

- Kohalikus lastelaagris/malevas 

- Rahvusvahelises noorteprojektis 

- Mõne noorteühingu või organisatsiooni tegevuses 

- Ei ole osalenud üheski eelnevalt nimetatud tegevustest 

 

18. Palun tooge mõni konkreetne näide tegevustest, milles Teie laps on osalenud 

(2017. aastal) väljaspool Lüganuse valda. 

 

Tegevus: 

...................................................................................................................................................... 
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19. Kus see tegevus aset leidis? 

...................................................................................................................................................... 

 

 

Üldandmed 

Lõpetuseks mõned küsimused Teie enda kohta 

 

20. Teie sugu 

- Mees 

- Naine 

 

21. Teie lapse sugu 

- Mees 

- Naine 

 

22. Kui vana Teie laps on? 

 

23. Milline on Teie peamine kodune keel? 

- Eesti keel 

- Vene keel 

- Muu keel:.... 

 

24. Mis piirkonnas Te elate? 

- Kiviõli linn 

- Lüganuse alevik 

- Püssi linn 

- Erra alevik 

- Sonda alevik 

- Mõni väiksem asula (soovi korral täpsustage) 

 

25. Mis koolis Teie laps õpib? 

- Kiviõli I Keskkool 

- Kiviõli Vene Kool 

- Maidla Kool 

- Sonda Kool 

- Lüganuse Keskkool 

- Muu kool: ........ 

 

26. Mitmendas klassis Teie laps õpib? 

- 1. klassis 

- 2. klassis 

- 3. klassis 

- 4. klassis 

- 5. klassis 

- 6. klassis 

 

Kas soovite midagi lisada? 

...................................................................................................................................................... 

Juhul kui soovite osaleda auhindade loosimises, jätke meile, palun, oma kontakt. E-maili 

aadress: ............ 
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Lisa 2. Küsitlusankeet 7.–12. klasside koolinoortele 
 

Lüganuse Vallavalitsus koostab noortevaldkonna arengukava aastateks 2018–2025. Selleks 

viiakse muuhulgas läbi uuring, et selgitada välja Lüganuse valla (Kiviõli linn, Sonda, 

Lüganuse) noorte ja nende vanemate rahulolu noorte jaoks korraldatavate tegevustega ning 

ootused valdkonna edasisele arengule.  

 

Küsitlus on anonüümne, vastamisel Sinu nime ei küsita ja uuringu kokkuvõte esitatakse 

viisil, mil vastajat pole võimalik kindlaks teha. 

 

Vastamisel palun märgi kõige sobivam vastusevariant või kirjuta vastus selleks ettenähtud 

lahtrisse. Vastamiseks kulub kuni 15 minutit. 

 

Kõikide vastanute vahel loositakse välja auhindu! 

 

Palume küsimustikule vastata hiljemalt 26. jaanuariks. 

 

 

Lisaküsimuste korral palume pöörduda: 

Liisbet Aland 

OÜ Cumulus Consulting  

konsultant 

e-post: liisbet.aland@cumulus.ee  

tel: 5560 0416 

 

1. Kas osalesid eelmisel (2017.) aastal mõnes järgnes tegevuses Lüganuse vallas? 

(võib valida mitu vastusevarianti) 

- Koolis toimuvas huvitegevuses 

- Huvikooli töös (nt Kiviõli Kunstide Kool, Maidla Huvikool) 

- Rahvamaja/külaseltsi poolt pakutavates tegevustes 

- Noortekeskuse/noortetoa töös 

- Mõnes spordiringis 

- Kohalikus noortelaagris/malevas 

- Rahvusvahelises noorteprojektis 

- Mõne noorteühingu või organisatsiooni tegevuses 

- Ei ole osalenud üheski eelnevalt nimetatud tegevustest 

 

Juhul kui vastas “Jah” mõnele tegevusele: 

 

2. Palun too mõni konkreetne näide tegevustest, milles oled (2017. aastal) Lüganuse 

vallas osalenud. 

 

Tegevus: 

................................................................................................................................................... 

 

3. Kuidas hindad piirkonnas pakutavat õppetöövälist tegevust, milles oled 

osalenud? (Anna oma hinnangu tegevusele, milles oled kõige enam osalenud) 

- Olen jäänud pakutava tegevusega väga rahule 
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- Olen jäänud pakutava tegevusega pigem rahule 

- Pole pigem rahule jäänud pakutava tegevusega 

- Pole üldse rahule jäänud pakutava tegevusega 

- Ei oska öelda 

Soovi korral põhjenda oma vastust: 
...................................................................................................................................................... 

 

4. Kuidas olid rahul selle tegevuse asukohaga (kas Sul oli sinna mugav ja turvaline 

minna-tulla)? 

- Väga rahul 

- Pigem rahul 

- Pigem ei olnud rahul 

- Üldse ei olnud rahul 

- Ei oska öelda 

Soovi korral põhjenda oma vastust: 

...................................................................................................................................................... 

 

5. Kuidas olid rahul selle tegevuse ruumide ja vahenditega? 

- Väga rahul 

- Pigem rahul 

- Pigem ei olnud rahul 

- Üldse ei olnud rahul 

- Ei oska öelda 

Soovi korral põhjenda oma vastust: 

...................................................................................................................................................... 

 

6. Kuidas Sulle meeldis vastava tegevuse läbiviija? 

- Väga meeldis 

- Pigem meeldis 

- Pigem ei meeldinud 

- Üldse ei meeldinud 

- Ei oska öelda 

Soovi korral põhjenda oma vastust:  

...................................................................................................................................................... 

 

7. Mitu korda nädalas Sa eelmisel aastal huvikoolis/huviringis/noortekeskuse töös 

osalesid (kõigis kokku)? 

- Rohkem kui kolm korda nädalas 

- 3 korda nädalas 

- 2 korda nädalas 

- 1 kord nädalas 

- Ei osalenud iganädalaselt 

 

8. Mida on õppetöövälistes tegevustes osalemine Sulle andnud? 

- Uued teadmised ja oskused 

- Avardunud silmaring 

- Uued sõbrad/tuttavad 

- Avatum/tolerantsem suhtumine ümbritsevasse 

- Arenenud suhtlemisoskused 

- Idee tulevaseks elukutseks 
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- Muu:..... 

 

9. Milliseid probleeme on organiseeritud vaba aja tegevustes osalemine Sulle 

tekitanud? 

- Õppetöö on kannatanud 

- Olen pidevalt väsinud 

- Rahalised raskused 

- Konfliktid eakaaslastega 

- Konfliktid vanematega 

- Probleeme pole tekkinud  

- Muu... 

 

Juhul kui vastas “Ei”: 

 

10. Mis põhjustel pole Sa eelnevalt nimetatud tegevustes osalenud? 

- Puudub info vastavate võimaluste kohta 

- Puuduvad sobivad võimalused 

- Võimalusi on liiga palju, ei oska valida 

- Huvipakkuvad tegevused asuvad kodukohast liiga kaugel 

- Puudub sobilik transport 

- Koormus on juba liiga suur, ei ole aega 

- Pole sobivaid juhendajaid 

- Osalemistasu on liiga suur 

- Huvipakkuvad tegevused ei toimu minu emakeeles 

- Puudub pakutavate tegevuste vastu huvi 

- Arvan, et nendes tegevustes osalemine pole vajalik 

- Muu põhjus: .... 

 

11. Kas Sa sooviksid mõnes eelnevalt nimetatud tegevuses tulevikus osaleda? 

- Jah, osaleksin väga hea meelega 

- Jah, pigem sooviksin osaleda 

- Ei, pigem ei soovi ma sellistes tegevustes osaleda 

- Ei, ma ei soovi kindlasti sellistes tegevustes osaleda 

- Ei oska öelda 

 

Küsimused kõigile:  

 

12. Kas Sinu hinnangul pakutakse piirkonnas noortele piisavalt õppetööväliseid 

tegevusi? 

- Jah, tegevusi on piisavalt 

- Tegevusi on pigem liiga palju 

- Ei, tegevusi on pigem liiga vähe 

- Ei oska öelda 

 

13. Milliseid õppetööväliseid tegevusi võiks Sinu hinnangul piirkonnas noortele 

veel/rohkem olla? 

...................................................................................................................................................... 

 

 

14. Kas Sulle meeldiks ise läbi viia/korraldada mõnda huviringi/noorteüritust? 
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- Jah, kindlasti 

- Pigem jah 

- Pigem mitte 

- Kindlasti mitte 

- Ei oska öelda 

Soovi korral täpsusta:......................................................................................................... 

 

15. Kuidas hindad info kättesaadavust noortele pakutavate tegevuste kohta 

piirkonnas?  

- Infot on liiga palju ja selles on raske orienteeruda 

- Infot on piisavalt ja see on kergesti kättesaadav 

- Infot on keskmiselt ning see on osaliselt kättesaadav 

- Infot on vähe ning see on raskesti kättesaadav 

- Info pakutavate tegevuste kohta puudub 

- Ei oska öelda 

 

16. Millisest kanalist saad peamiselt infot lastele/noortele suunatud tegevuste 

kohta? 

- Koolist (sh E-koolist, Stuudiumist) 

- Perelt/sõpradelt 

- Sotsiaalmeediast 

- Noortekeskusest/noorsootöötajalt 

- Kohalikust meediast 

- Plakatitelt/kuulutustelt tänavapildis 

- Muu:... 

 

17. Milliseid kanaleid pidi eelistaksid tulevikus lastele/noortele pakutavate tegevuste 

kohta infot saada? 

- Koolist (sh E-koolist, Stuudiumist) 

- Perelt/sõpradelt 

- Sotsiaalmeediast 

- Noortekeskusest/noorsootöötajalt 

- Kohalikust meediast 

- Plakatitelt/kuulutustelt tänavapildis 

- Muu:.... 

 

18. Mida tuleks Sinu arvates teha, et noortel oleks Lüganuse vallas parem elada? 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

19. Kas osalesid eelmisel (2017) aastal mõnes eelnevalt loetletud tegevuses 

väljaspool Lüganuse valda (Kiviõli linn, Sonda, Lüganuse)? 

- Koolis toimuvas huvitegevuses 

- Huvikooli töös  

- Rahvamaja/külaseltsi poolt pakutavates tegevustes 

- Noortekeskuse/noortetoa töös 

- Mõnes spordiringis 

- Kohalikus noortelaagris/malevas 

- Rahvusvahelises noorteprojektis 

- Mõne noorteühingu või organisatsiooni tegevuses 

- Ei ole osalenud üheski eelnevalt nimetatud tegevustest 
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20. Palun tooge mõni konkreetne näide tegevustest, milles oled (2017. aastal) 

osalenud väljaspool Lüganuse valda. 

 

Tegevus: 

...................................................................................................................................................... 

21. Kus see tegevus aset leidis? 

 

Asukoht: 

...................................................................................................................................................... 

 

Üldandmed 

 

Lõpetuseks mõned küsimused Sinu enda kohta 

 

22. Sugu: 

- Mees 

- Naine 

 

23. Vanus: .... 

 

24. Milline on Sinu peamine kodune keel? 

- Eesti keel 

- Vene keel 

- Muu keel:.... 

 

25. Mis piirkonnas Sa elad? 
- Kiviõli linn 

- Lüganuse alevik 

- Püssi linn 

- Erra alevik 

- Sonda alevik 

- Mõni väiksem asula (soovi korral täpsusta) 

 

26. Mis koolis Sa õpid? 

- Kiviõli I Keskkool 

- Kiviõli Vene Kool 

- Maidla Kool 

- Sonda Kool 

- Lüganuse Keskkool 

- Muu kool:.... 

 

27. Mitmendas klassis Sa õpid? 

- 7. klassis 

- 8. klassis 

- 9. klassis 

- 10. klassis 

- 11.klassis 

- 12 klassis 
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Soovi korral saad siia lisada täiendavaid mõtteid. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Juhul kui soovid osaleda auhindade loosimises, jäta meile palun oma kontakt. E-maili 

aadress: ............  
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Lisa 3. Küsitlusankeet 19.–26.-aastastele noortele 
 

Lüganuse Vallavalitsus koostab noortevaldkonna arengukava aastateks 2018–2025. Selleks 

viiakse muuhulgas läbi uuring, et selgitada välja Lüganuse valla (Kiviõli linn, Sonda, 

Lüganuse) noorte ja nende vanemate rahulolu noorte jaoks korraldatavate tegevustega ning 

ootused valdkonna edasisele arengule.  

 

Küsitlus on anonüümne, vastamisel Sinu nime ei küsita ja uuringu kokkuvõte esitatakse 

viisil, mil vastajat pole võimalik kindlaks teha. 

 

Vastamisel palun märgi kõige sobivam vastusevariant või kirjuta vastus selleks ettenähtud 

lahtrisse. Vastamiseks kulub kuni 15 minutit. 

 

Kõikide vastanute vahel loositakse välja auhindu! 

 

Palume küsimustikule vastata hiljemalt 26. jaanuariks. 

 

 

Lisaküsimuste korral palume pöörduda: 

Liisbet Aland 

OÜ Cumulus Consulting  

konsultant 

e-post: liisbet.aland@cumulus.ee  

tel: 5560 0416 

 

1. Kas osalesid eelmisel (2017.) aastal mõnes järgnes tegevuses Lüganuse vallas? 

(võib valida mitu vastusevarianti) 

 

- Koolis toimuvas huvitegevuses 

- Huvikooli töös (nt Kiviõli Kunstide Kool, Maidla Huvikool) 

- Rahvamaja/külaseltsi poolt pakutavates tegevustes 

- Noortekeskuse/noortetoa töös 

- Mõnes spordiringis 

- Kohalikus noortelaagris/malevas 

- Rahvusvahelises noorteprojektis 

- Mõne noorteühingu või organisatsiooni tegevuses 

- Ei ole osalenud üheski eelnevalt nimetatud tegevustest 

 

Juhul kui vastas “Jah” mõnele tegevusele: 

 

2. Palun too mõni konkreetne näide tegevustest, milles oled (2017. aastal) Lüganuse 

vallas osalenud. 

 

Tegevus: 

...................................................................................................................................................... 

 

3. Kuidas hindad piirkonnas pakutavat noortele suunatud vabaaja tegevust, milles 

oled osalenud? (Anna oma hinnangu tegevusele, milles oled kõige enam osalenud) 

- Olen jäänud pakutava tegevusega väga rahule 
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- Olen jäänud pakutava tegevusega pigem rahul 

- Pole pigem rahule jäänud pakutava tegevusega 

- Pole üldse rahule jäänud pakutava tegevusega 

- Ei oska öelda 

 

Soovi korral põhjenda oma vastust: 

...................................................................................................................................................... 

 

4. Kuidas olid rahul selle tegevuse asukohaga (kas Sul oli sinna mugav ja turvaline 

minna-tulla) 

- Väga rahul 

- Pigem rahul 

- Pigem ei olnud rahul 

- Üldse ei olnud rahul 

- Ei oska öelda 

 

Soovi korral põhjenda oma vastust: 

...................................................................................................................................................... 

 

5. Kuidas olid rahul selle tegevuse ruumide ja vahenditega? 

- Väga rahul 

- Pigem rahul 

- Pigem ei olnud rahul 

- Üldse ei olnud rahul 

- Ei oska öelda 

 

Soovi korral põhjenda oma vastust: 

...................................................................................................................................................... 

 

6. Kuidas Sulle meeldis vastava tegevuse läbiviija? 

- Väga meeldis 

- Pigem meeldis 

- Pigem ei meeldinud 

- Üldse ei meeldinud 

- Ei oska öelda 

 

Soovi korral põhjenda oma vastust:  

...................................................................................................................................................... 

 

7. Mitu korda nädalas Sa eelmisel aastal organiseeritud vaba aja tegevustes 

osalesid (kõigis kokku)? 

- Rohkem kui kolm korda nädalas 

- 3 korda nädalas 

- 2 korda nädalas 

- 1 kord nädalas 

- Ei osalenud iganädalaselt 

 

8. Mida on organiseeritud vaba aja tegevustes osalemine Sulle andnud? (võib valida 

mitu vastusevarianti) 

- Uued teadmised ja oskused 
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- Avardunud silmaring 

- Uued sõbrad/tuttavad 

- Avatum/tolerantsem suhtumine ümbritsevasse 

- Arenenud suhtlemisoskused 

- Idee tulevaseks elukutseks 

- Muu:...... 

 

9. Milliseid probleeme on organiseeritud vaba aja tegevustes osalemine Sulle 

tekitanud? (võib valida mitu vastusevarianti) 

- Õppetöö on kannatanud 

- Olen pidevalt väsinud 

- Rahalised raskused 

- Konfliktid eakaaslastega 

- Konfliktid perega 

- Probleeme pole tekkinud 

- Muu:..... 

 

Juhul kui vastas “Ei”: 

 

10. Mis põhjustel pole Sa eelnevalt nimetatud tegevustes osalenud? (võib valida mitu 

vastusevarianti 

- Puudub info vastavate võimaluste kohta 

- Puuduvad sobivad võimalused 

- Võimalusi on liiga palju, ei oska valida 

- Huvipakkuvad tegevused asuvad kodukohast liiga kaugel 

- Puudub sobilik transport 

- Koormus on juba liiga suur, ei ole aega 

- Pole sobivaid juhendajaid 

- Osalemistasu on liiga suur 

- Huvipakkuvad tegevused ei toimu minu emakeeles 

- Puudub pakutavate tegevuste vastu huvi 

- Arvan, et nendes tegevustes osalemine pole vajalik 

- Muu: ........... 

 

11. Kas Sa sooviksid mõnes eelnevalt nimetatud tegevuses tulevikus osaleda? 

- Jah, osaleksin väga hea meelega 

- Jah, pigem sooviksin osaleda 

- Ei, pigem ei soovi ma sellistes tegevustes osaleda 

- Ei, ma ei soovi kindlasti sellistes tegevustes osaleda 

- Ei oska öelda 

 

Küsimused kõigile: 

 

12. Kas Sinu hinnangul pakutakse piirkonnas noortele piisavalt organiseeritud 

vaba aja tegevusi? 

- Jah, tegevusi on piisavalt 

- Tegevusi on pigem liiga palju 

- Ei, tegevusi on pigem liiga vähe 

- Ei oska öelda 
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13. Milliseid vabaaja tegevusi võiks Sinu hinnangul piirkonnas üleüldiselt lastele ja 

noortele veel/rohkem olla? 

...................................................................................................................................................... 

 

14. Milliseid vabaaja tegevusi võiks Sinu hinnangul piirkonnas Sinuvanustele 

noortele veel/rohkem olla? 

...................................................................................................................................................... 

 

15. Milliseid vabaaja tegevusi võiks Sinu hinnangul piirkonnas üleüldse lastele ja 

noortele veel/rohkem olla? 

...................................................................................................................................................... 

 

16. Kas Sulle meeldiks ise läbi viia/korraldada mõnda huviringi/noorteüritust? 

- Jah, kindlasti 

- Pigem jah 

- Pigem mitte 

- Kindlasti mitte 

- Ei oska öelda 

Soovi korral täpsusta: 

................................................................................................................... 

 

17. Kuidas hindad info kättesaadavust noortele pakutavate tegevuste kohta 

piirkonnas?  

- Infot on liiga palju ja selles on raske orienteeruda 

- Infot on piisavalt ja see on kergesti kättesaadav 

- Infot on keskmiselt ning see on osaliselt kättesaadav 

- Infot on vähe ning see on raskesti kättesaadav 

- Info pakutavate tegevuste kohta puudub 

- Ei oska öelda 

 

18. Millisest kanalist saad peamiselt infot noortele suunatud tegevuste kohta? (võib 

valida mitu vastusevarianti) 

- Koolist  

- Perelt/sõpradelt 

- Sotsiaalmeediast 

- Noortekeskustest/noorsootöötajalt 

- Kohalikust meediast 

- Plakatitelt/kuulutustelt tänavapildis 

- Muu:... 

 

19. Milliseid kanaleid pidi eelistaksid tulevikus noortele pakutavate tegevuste kohta 

infot saada? (võib valida mitu vastusevarianti) 

- Koolist  

- Perelt/sõpradelt 

- Sotsiaalmeediast 

- Noortekeskusest/noorsootöötajalt 

- Kohalikust meediast 

- Plakatitelt/kuulutustelt tänavapildis 

- Muu:.... 
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20. Mida tuleks Sinu arvates teha, et noortel oleks Lüganuse vallas parem elada? 

............................................................................................................................................... 

 

21. Kas osalesid eelmisel (2017) aastal mõnes eelnevalt loetletud tegevuses 

väljaspool Lüganuse valda (Kiviõli linn, Sonda, Lüganuse)? 

- Koolis toimuvas huvitegevuses 

- Huvikooli töös  

- Rahvamaja/külaseltsi poolt pakutavates tegevustes 

- Noortekeskuse/noortetoa töös 

- Mõnes spordiringis 

- Kohalikus noortelaagris/malevas 

- Rahvusvahelises noorteprojektis 

- Mõne noorteühingu või organisatsiooni tegevuses 

- Ei ole osalenud üheski eelnevalt nimetatud tegevustest 

 

22. Palun tooge mõni konkreetne näide tegevustest, milles oled (2017. aastal) 

osalenud väljaspool Lüganuse valda. 

 

Tegevus: 

...................................................................................................................................................... 

 

23. Kus see tegevus aset leidis? 

 

Asukoht: 

...................................................................................................................................................... 

 

 

Üldandmed 

 

Lõpetuseks mõned küsimused Sinu enda kohta 

 

24. Sugu: 

- Mees 

- Naine 

 

25. Vanus: .... 

 

26. Milline on Sinu peamine kodune keel? 

- Eesti keel 

- Vene keel 

- Muu keel:.... 

 

27. Mis piirkonnas Sa elad? 

- Kiviõli linn 

- Lüganuse alevik 

- Püssi linn 

- Erra alevik 

- Sonda alevik 

- Mõni väiksem asula (soovi korral täpsusta) 
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28. Milline on sinu peamine tegevusala 

- Töötan 

- Õpin kõrgkoolis 

- Õpin kutsekoolis 

- Ei õpi ega tööta 

- Muu:.... 

 

Soovi korral saad siia lisada täiendavaid mõtteid. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Juhul kui soovid osaleda auhindade loosimises, jäta meile palun oma kontakt. E-maili 

aadress: ............  


