Viimsi valla noorsootöö arengukava
2016-2020

Viimsi 2016

Viimsi valla noorsootöö
arengukava 2016-2020

SISUKORD
1. SISSEJUHATUS ....................................................................................................................................... 3
2. PÕHIMÕISTED JA LÜHENDID ............................................................................................................... 4
3. VIIMSI VALLA ELANIKKOND JA ASUSTUS ........................................................................................ 6
4. VIIMSI VALLA NOORSOOTÖÖ HETKEOLUKORD JA ARENGU EELDUSED ................................ 8
4.1. NOORSOOTÖÖ HETKEOLUKORD JA TEGEVUSVALDKONNAD ...................................................................... 8
4.1.1. Erinoorsootöö ...................................................................................................................................... 9
4.1.2. Huviharidus ja huvitegevus ................................................................................................................ 10
4.1.3. Noorte teavitamine............................................................................................................................ 12
4.1.4. Noorte nõustamine ............................................................................................................................ 13
4.1.5. Noorsoo-uuringud.............................................................................................................................. 13
4.1.6. Noorsootööalane koolitus ................................................................................................................. 14
4.1.7. Tervistav ja arendav puhkus .............................................................................................................. 14
4.1.8. Töökasvatus ....................................................................................................................................... 14
4.1.9. Rahvusvaheline noorsootöö .............................................................................................................. 15
4.1.10. Noorte osalus ................................................................................................................................... 15
5. VISIOON VIIMSI VALLA NOORSOOTÖÖST AASTAL 2020 ............................................................. 17
6. NOORSOOTÖÖ RAKENDAMISE PÕHIMÕTTED, PRIORITEEDID, EESMÄRGID JA
TEGEVUSKAVA .......................................................................................................................................... 18
7. VIIMSI VALLA NOORSOOTÖÖ ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2016-2020 ............................... 20
8. ARENGUKAVA RAKENDAMINE, SEIRE JA AJAKOHASTAMINE .................................................. 23
9. KASUTATUD MATERJALID JA ALLIKAD .......................................................................................... 24

2

Viimsi valla noorsootöö
arengukava 2016-2020

1. SISSEJUHATUS
Viimsi vald on edukas ja elanikesõbralik vald, kus väärtustatakse kõiki elanikegruppe – nii
lapsi, tööealisi elanikke kui ka eakaid inimesi. Vastavalt noorsootöö seadusele ja kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusele on omavalitsusüksuse ülesandeks oma haldusterritooriumil
ka noorsootöö korraldamine. Noorsootöö kontseptsiooni kohaselt võib kohalik omavalitsus
delegeerida noorsootöö korralduslikke ülesandeid ka mittetulundus- ja erasektorile.
2007. aastal algatati ning 2008. aasta kevadel kinnitati Viimsi Vallavolikogus noorsootöö
valdkonna arengukava, millega loodi esimest korda kõiki osapooli arvestav ning valla kiiret
arengut silmas pidav kava sihtide seadmiseks ja lähiaastate tegevuse planeerimiseks.
Arengukava täiendati ja muudeti ning kinnitati Noorsootöö arengukava aastateks 2011-2015.
2015 aasta sügisel alustati noorsootöö arengukava ülevaatamist.
Arengukava täiendamise protsessi tuumikrühmas osales üle 10 inimese, kes esindasid Viimsi
valla noorsootöö struktuuri erinevaid tasandeid ja sektoreid. Oma panuse arengukavasse
andsid nii vallavalitsuse spetsialistid ja keskastmejuhid, valla noorsootöö asutuste töötajad,
koolide esindajad, noortevolikogu esindaja, noorteorganisatsioonide esindajad ning noorte
esindajad. Kokku toimus 6 töökoosolekut.
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2. PÕHIMÕISTED JA LÜHENDID
Arengukava – arengustrateegiast lähtuv omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu
eesmärke määratlev ja elluviimise võimalusi kavandav seadusandlik dokument.
Noorsootöö – noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba
tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.
Noor – Noorsootöö seaduse alusel on noor 7- kuni 26-aastane isik (noore vanuse määratlus on
riigiti erinev; Euroopa riikide ühine noortevaldkonna suunisdokument European Comission
White Paper: A New Impetus for European Youth määratleb noort kui 15 kuni 25 aastast
isikut).
Huvigrupid – üksikisikud või institutsioonid, kelle poolt kavandatav tegevus avaldab otsest
või kaudset mõju arengule vallas.
Noorsootöötaja – noorsootöö valdkonnas erialaselt koolitatud ja töötav spetsialist (huvijuht,
noortejuht, vmt).
Avatud noortekeskus – noorsootöö asutus, mis tegutseb kasutades avatud noorsootöö
meetodit, kus vabatahtlikkuse alusel võivad käia kõik noored ja mis on ümbruse noorsootöö
korraldamise keskus.
Noorte osalus – noorte inimeste aktiivne või passiivne sekkumine ühiskonna protsessidesse,
nende mõju ühiskonnas vastuvõetavatele otsustele. Aktiivne osalus – noored ise teevad ja
pakuvad otsuseid; passiivne osalus – osaletakse ühiskonna poolt pakutavates tegevustes.
Noortevolikogu – aktiivsetest noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu.
Noorte projektlaager – äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või
usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste
riiklikkusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku laager, mida
peetakse valla- või linnavalitsuse loal ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus
ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva.
Noorteühing – mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja
mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine.
Visioon – tulevikupilt, ideaalolukord, mida tahetakse teatud ajaks saavutada ning mille nimel
tehakse jõupingutusi.
Õpilasesindus – kooli õpilaste esindusorgan, mis esindab õpilaste huve, arvamusi ja
seisukohti suhetes kooli personali, juhtkonna ja hoolekoguga.
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Lühendid
EL – Euroopa Liit
ENTK – Eesti Noorsootöö Keskus
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium
ANK – avatud noortekeskus
KOV – kohalik omavalitsus
IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid
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3. VIIMSI VALLA ELANIKKOND JA ASUSTUS
Viimsi vald asub Harjumaal samanimelisel Tallinnast kirdesse jääval Soome lahte ulatuval
12,5 km pikkusel ja 5 km laiusel poolsaarel ning üheksal Soome lahe saarel. Viimsi valla
pindala on 72,9 km2, millest mandriosa on 47 km2 ja saarte osa 26 km2. Pindala poolest on
Viimsi vald üks Harjumaa väiksemaid kohaliku omavalitsuse üksusi.
Viimsi valla rahvastikku on viimasel kümnendil iseloomustanud positiivne loomulik iive ning
positiivne rändesaldo. Rahvaarvu kasvu peamiseks tagajaks viimasel kümnendil on olnud
sisseränne. Rahvastikuregistri andmetel elas Viimsi vallas 01.01.2016 seisuga 18 428
elanikku. Võrrelduna 2011. aasta alguse rahvaarvuga (16 798) on Viimsi valla elanike
juurdekasv 5 aastaga olnud 1630 inimest.
Sisserände tase elanike juurdekasvus võrreldes 10 aasta taguse ajaga on aeglustunud, kuid
loomulik iive on vallas endiselt stabiilselt kõrge.
Viimsi valla mandriosas paikneb 2 alevikku ja 14 küla, Prangli saarel on 3 küla ning
Naissaarel on 1 küla. Suurem osa vallaelanikest elab valla lõunapoolses osas. Suuremad
asulad 01.01.2016 seisuga on Haabneeme (5559 in) ja Viimsi alevik (2287), samuti on
rohkearvulisemad külad Randvere (1706), Pärnamäe (1505), Püünsi (1318), Pringi (1037),
Metsakasti (574), Muuga (563), Leppneeme (544), Laiaküla (524), Lubja (516), Tammneeme
(466), Kelvingi (463), Rohuneeme (439) ja Miiduranna (348). Ülejäänud külad on
märgatavalt väiksema rahvaarvuga (Allikas: Viimsi Vallavalitsus).
Viimsi vallas elab 01.01.2016 seisuga 4319 noort inimest vanuses 7–26 aastat.
0–3-aastaseid lapsi on 702 , 3–7-aastaseid lapsi 1287 ning 7–18-aastaseid lapsi 2817 (Allikas:
Viimsi Vallavalitsus).
Kõige arvukamad vanusgrupid on lasteaia-algkooliealised 5-9 aastased lapsed ja 35-44
aastased tööealised mehed ja naised. Seega perekonna loomis- ja sünnituseas naiste osakaal
on kõrge, sellest johtuvalt on märkimisväärne ka laste arv ehk rahvastiku taastootmine on
intensiivne. Järgnevad vanusgrupid (20-29 aastased) pole enam nii arvukad ja seega järgmise
dekaadi jooksul pole Viimsi rahvastiku taastootepotentsiaal enam nii kõrge. Lähiaastatel
nõudlus lasteaiakohtade järele väheneb, sest 0-4 aastaste vanusgrupp on ca 15% väiksem kui
järgmine, 5-9 aastaste, vanusgrupp. Samas nõudlus koolikohtade järele järgmise 5 aasta
jooksul järjest suureneb, seejärel vajadus koolikohtade järele stabiliseerub ja pöördub vaikselt
langusse, sest praegustele gümnaasiumiealistele (15-19 aastased) järele tulevad 5-14 aastaste
laste vanusgrupid on oluliselt arvukamad, aga neile järgnevad vanusgrupid vähemarvukad.
Elanike vanuskoosseisu lained mõjutavad märkimisväärselt nõudlust avalike teenuste järele,
samuti nende mahtusid (Allikas: Viimsi valla haridusvaldkonna olukorra analüüs).
Lasteaiakohtade tagamine elanikkonnale pole lähitulevikus vallale enam suurim väljakutse,
sest pereikka on jõudnud-jõudmas Viimsis praegu väiksemaarvulised põlvkonnad.
Väljakutsed avalike teenuste pakkumisel seonduvad koolilaste arvu kasvuga, lähiaastatel
nooremates klassides ja seejärel gümnaasiumiastmes. Oluline on koostöö riigiga koolivõrgu
korrastamisel ja gümnaasiumikohtade tagamisel ning erasektoriga elanikkonna
lasteaiakohtadega paindlikul kindlustamisel.
Rahvastiku kiire arvukuse kasv valdavalt sisserände tulemusena on omakorda toonud kaasa
varasema elanikkonna vanusstruktuuri teisenemise – eelkõige laste arvukuse kiire kasvu ja
30-45-aastaste suhteliselt suure osakaalu, võrrelduna Eesti rahvastiku vastavate näitajatega.
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Suur sisseränne on mõnevõrra muutnud ka valla rahvastiku etnilist koosseisu ja
mitmekesistunud on erinevate kultuuride esindatus. 2011. aasta rahvaloenduse seisuga on
Viimsi valla elanikest 84,9% ennast määratlenud eestlastena. Vene rahvusest inimesi oli
vallas 11,6% ning kõigi muude rahvuste esindajaid (ligi 60) kokku oli 3,5% elanikkonnast
(Allikas: Statistikaamet).
Rahvastiku arvu jätkuv kasv nõuab omavalitsuselt ka edaspidi väga suuri ressursse, et tagada
nii praegustele kui tulevastele valla elanikele kvaliteetne ning kaasaja nõuetele vastav
kommunaalteenuste tase ja infrastruktuuri võrgustik, loodust respekteeriv elukeskkond,
isikuteenuste piisav hulk ja kvaliteet, turvalised vallasisesed teed ja ühendus peamise keskuse
Tallinnaga. Mitmekesised elu- ja töökoha võimalused on aluseks valla rahvastiku soolise ja
vanuselise stabiilsuse hoidmiseks.
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4. VIIMSI VALLA NOORSOOTÖÖ HETKEOLUKORD JA
ARENGU EELDUSED
4.1. Noorsootöö hetkeolukord ja tegevusvaldkonnad
Viimsi vallas on noorsootöö osatähtsus aasta-aastalt kasvanud. Möödunud 5 aasta jooksul on
valdkonna infrastruktuuri tehtud mitmeid investeeringuid ja edendatud ning toetatud
noorsootöö sisulist tegevust ja tugisüsteeme kogu valla tasandil.

Huviringid

Viimsi
noortekeskus

Viimsi
Huvikeskus

Era
huvikoolid

Randvere
Noortekeskus

Spordiklubid

Viimsi
Muusikakool

Rannarahva
muuseum

Viimsi
Kunstikool

Viimsi
valla
noor

Viimsi
Vallavalitsus

Viimsi
Keskkool

Viimsi
Noortevolikogu

Püünsi
Kool

Randvere
Kool

Haabneeme
Kool

Prangli
Põhikool

Joonis 1 Viimsi valla noorsootöö võrgustik

Peamised otseselt või kaudselt noorsootööd tegevad asutused ja institutsioonid Viimsi vallas
on Viimsi Vallavalitsus (www.viimsivald.ee), Viimsi Muusikakool (www.viimsimuusika.ee),
Viimsi Kunstikool (www.viimsiart.edu.ee), Viimsi Huvikeskus (www.huvikeskus.ee) – mille
all tegutsevad ka Viimsi ja Randvere Noortekeskused (www.viimsinoortekeskused.tk), Viimsi
Keskkool (www.viimsi.edu.ee), Püünsi Kool (www.pyynsi.edu.ee), Prangli Põhikool
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(www.prangli.edu.ee), Haabneeme Kool (www.haabneeme.edu.ee), Randvere Kool
(www.randverekool.edu.ee),
Viimsi
Noortevolikogu
(https://www.facebook.com/noortevolikogu.viimsi/), Helen Doron Early English Viimsi
Huvikool (www.helendoron.ee), Rannarahva Muuseum (www.rannarahvamuuseum.ee),
noorteorganisatsioonid ja spordiklubid, lisaks on avalikud vabaaja- ja spordiväljakud ning
skatepark.

Alates 2003. aastast on vallas noorteprojektide toetamise kord, mis võimaldab taotleda toetust
kõigil Viimsi valla asutustel ja organisatsioonidel, kes viivad ellu noorte osalusel ja/või noorte
hüvanguks tehtavaid projekte, sündmusi ja ettevõtmisi.
Noorsootöö on jagatud tegevussuundade järgi valdkondadesse. See on riikliku tasandi
kokkuleppeline määratlus, mis lihtsustab noorsootöö korraldust ning loob võrdlusvõimalused
tegevuse hindamiseks. Viimsi valla noorsootöö tegevusvaldkondade kirjeldus annab ülevaate
ja hinnangu noorsootöö arengust, praegustest rõhuasetustest ja kitsaskohtadest.

4.1.1. Erinoorsootöö
Riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste loomine noorte
võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu
Erinoorsootöö valdkonnaga tegelevad koolid, noortekeskused ja vallavalitsuse
lastekaitsespetsialistid. Viimsi Vallavalitsuse juurde on moodustatud Viimsi valla alaealiste
asjade komisjon, mis menetleb alaealiste poolt sooritatud õigusrikkumisi ning otsustab nende
suhtes vajalike mõjutusvahendite kohaldamise vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduses
sätestatule.
Viimsi vallas asub viis kooli: Viimsi Kool, Haabneeme Kool, Randvere Kool, Püünsi Kool,
Prangli Põhikool. Koolides töötavad erinevad tugispetsialistid, nt psühholoogid,
sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, huvijuhid jne. (täpsem info on üleval koolide
kodulehtedel).
Viimsi vallas on kolm lastekaitsespetsialisti, kes tegutsevad alati vaid lapse huvides, toetades
last ja tema perekonda juhtumipõhise võrgustikutöö kaudu. Lastekaitsespetsialistide
tööülesanneteks on laste eestkoste seadmine ja hoolduse küsimused, laste õiguste ja huvide
kaitse ning laste ja perede nõustamine. Koostööd tehakse erinevate asutuste ja politseiga ning
vajadusel suunatakse kas laps või kogu pere vajalikule teenusele. Sotsiaaltoetuste süsteemi
kaudu on võimalik toetada vähekindlustatud perede laste huvitegevust ja vajalikke teenuseid.
Lastekaitsetöös on põhirõhk ennetustööl, varajasel märkamisel ning õigeaegsel sekkumisel.
Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti koostööpartneriteks on alljärgnevad
organisatsioonid: MTÜ RuaCrew pakub tugiteenuseid lastele, noortele ja peredele, sh.
rehabilitatsiooniteenust ja korraldab lastelaagreid, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
Perekeskus pakub perenõustamise teenust, mille eesmärgiks on perede ja laste heaolu
suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine.
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Probleemiks on koolivälisel ajal ebapiisav järelevalve noorte tegevuse üle avalikus ruumis,
mis väljendub peamiselt alaealistele alkoholi ja tubakatoodete kättesaadavuses ning
tarbimises, samuti avaliku korra rikkumistes, mille osas õiguskaitseorganid ei jõua reageerida
piisava operatiivsusega (Allikas: Viimsi Vallavalitsus).

4.1.2. Huviharidus ja huvitegevus
Pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus) süsteemne juhendatud tegelemine
huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud
teadmised ja oskused valitud huvialal.
Hariduse ja noorsootöö valdkonnas on üks valla tegevussihtidest toetada huvihariduse (sh
teadushuvihariduse) andmist huviringides (üldhariduskoolides, Viimsi Huvikeskuses ja mujal)
ja Viimsi valla huvikoolides. Huvihariduse osas on ka erasektori initsiatiiv Viimsi vallas
tugev.
Viimsi vallas pakub õppekavapõhist huviharidust Viimsi Kunstikool Miiduranna külas (145
õpilast) ning Viimsi Muusikakool Haabneeme alevikus (140 õpilast). Kunsti- ja
muusikakoolis toimuva õppetöö kaudu soovitakse kujundada tulevasi kultuuritarbijaid ja loojaid ning võimaldada sisuka ja mitmekülgse kunsti- ja muusikahariduse omandamist.
Muusikakooli juures tegutseb Viimsi Jazzband ja orkester. Erialadest on koolis esindatud
akordion, saksofon, klaver, kontrabass, viiul, kitarr, trompet, löökpillid, flööt ja plokkflööt,
tšello ja vaskpillid. Kunstikooli põhiväärtuseks on loovalt mõtleva isiksuse kujunemine.
Kunstikoolis antakse õpet järgmistel erialadel: joonistamine, maalimine, kompositsioon,
vormiõpetus ehk skulptuur, kunstiajalugu. Pakutakse ka lisakursusi noortele üle 18 eluaasta
(Allikas: Viimsi Vallavalitsus).
2015/2016 õppeaastal tegutseb Viimsi vallas kokku 19 erahuvikooli, eelmisel õppeaastal 12
eraomandis olevat huvikooli. Suurem osa erahuvikoolidest on spordikoolid. Huvikoolid on
koondunud Viimsi ja Haabneeme alevike ümbrusse.
Õppurite arv erinevatel õppekavadel Viimsis asuvates huvikoolides on aasta-aastalt kasvanud
jõudsalt, eriti spordikoolides. 2014/2015 õppeaasta oluliselt väiksem õppurite arv võrreldes
eelmise õppeaastaga muudes erahuvikoolides on seotud mitme erahuvikooli tegevuse
lõpetamisega (või tegevuskoha/ametliku aadressi muutusega) Viimsis.
2015/2016 õppeaastal on Viimsis asuvate huvikoolide kõikidel õppkavadel õppureid kokku
2325 ja õpib kokku 2119 isikut. Mitmes huvikoolis õppekaval õpivad kõige sagedamini
põhikooli 7-11 aastased so 1-6 klasside õpilased (kuni 1/5).
Spordikoolides käivad valdavalt poisid, teistes huvikoolides domineerivad õppurite hulgas
tüdrukud. Viimsi Muusikakoolis on õppuritest ca 30-35% poisid, Viimsi Kunstikoolis on
poisse ca 20-30%. Suurima osa õppuritest huvikoolides moodustavad põhikooli I astme
õpilased.
Viimsi koolide põhikooliastme (I-III aste) õpilaste osalemine huvikoolides on väga kõrge
võrreldes Harjumaa ja Eesti keskmiste näitajatega.
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Tabel 1 Põhihariduse õpilaste osalemine huvikoolides, % (Allikas: Haridussilm)

2010

2011

2012

2013

2014

EESTI

31,6

34,9

39,7

43,6

44,4

Harju maakond

35,0

40,5

48,1

52,7

53,6

Viimsi vald

39,2

45,3

54,3

64,9

69,3

Haabneeme Kool
Prangli Põhikool

77,6
0,0

0,0

0,0

9,1

0,0

Püünsi Kool

31,3

42,6

54,3

59,2

64,4

Randvere Kool
Viimsi Keskkool

40,6

46,0

54,7

66,0

62,7
69,1

Viimsi üldhariduskoolides (Viimsi Koolis, Haabneeme Kool, Randvere Kool, Püünsi Koolis,
Prangli Põhikoolis) korraldatakse ja võimaldatakse õpilastele mitmekesist ja märkimisväärses
mahus huvitegevust. Huviringid moodustatakse õpilaste huvide alusel lähtuvalt võimalustest.
Huviringe korraldavad üldhariduskoolide juures mitmed huvitegevusele spetsialiseerunud
organisatsioonid (teadmiskeskus Collegium Eruditionis, SA Viimsi Keskkooli Fond (kaunid
kunstid), laulustuudiod, spordiklubid jt).
Huvitegevusega hõlmatus on põhikooliõpilaste hulgas üks haridusvaldkonnas riigi poolt
seiratavaid tulemusnäitajaid. Viimsi koolide õpilaste osalus kooli huviringides on suhteliselt
kõrge. Statistika vaatlemisel tuleb arvestada ka koolivõrgu ümberkorraldamist ja
teadmiskeskus Collegium Eruditionis loomist alates 2014. aastast (Allikas: Viimsi valla
haridusvaldkonna olukorra analüüs).
Lisaks tegutseb vallas MTÜ Viimsi Huvikeskus, mille tegevuse prioriteediks on võimaldada
Viimsi vallas elavatel lastel, noortel ja täiskasvanutel tegeleda vabal ajal neile meelepärase
huvitegevusega ning pakkuda heatasemelist koolitust ja teenust selles valdkonnas.
Huvikeskuses on 17 laste ja noorte huviringi.
Viimsi Noortekeskus avati Viimsi Huvikeskuse struktuuriüksusena 2001. aasta oktoobris.
Asutus töötab avatud noorsootöö meetodil. Noortekeskus korraldab noorteüritusi, töötubasid,
sündmusi vastavalt noorte soovidele ja vajadustele ning koostöös noortega. Noortekeskuses
töötab 2 täistööajaga noorsootöötajat (kuni 2015.aastani 1,5 ametikohta). Alates 2016.aasta
veebruarist liitus Viimsi Noortekeskuse meeskonnaga vabatahtlik Euroopa Vabatahtliku
Teenistuse projekti raames, mida viiakse läbi koostöös Viimsi Vallavalitsusega.
2007. aasta oktoobris avati Viimsi Noortekeskuse filiaalina Randvere Noortekeskus, mis
tegutseb samuti avatud noorsootöö meetodil. Noortekeskuses töötab 2 täistööajaga
noorsootöötajat (kuni 2014.a 1 töökoht). Peamiseks probleemiks on ruumilahendus noortekeskus koosneb ühest suurest ja ühest pisikesest ruumist, mistõttu on raske erinevaid
tegevusi korraldada. Suur ruum on hea suuremate ürituste korraldamiseks kuid igapäevaselt
on raske neis tingimustes noortele mitmekesist tegevust pakkuda.
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Noortekeskuste tehnilised ja IT-vahendid on aegunud ning vajavad uuendamist. Erinevate
projektide toel on tehnilist baasi täiendatud, kuid tehnika vananeb kiiresti ning vajab
uuendamist ja täiendamist.
2013. aasta mais avati Kelvingi noortetuba, mis pakkus avatud nootsootöö teenust 1 kord
nädalas. Alates 2015. aasta septembrist on Kelvingi noortetuba ajutiselt suletud töötajate
vahetumise tõttu.
Noortekeskuse, Vallavalitsuse ning Noortevolikogu koostöös valmis 2012. aastal Viimsi
Skatepark I etapp LEADER programmi toel. 2013. aastal valmis projekti „Viimsi Skatepark“
ehituse II etapp, mis sai teoks samuti LEADER programmi kaasabil.
2015. aastal toimus Viimsi ja Randvere Noortekeskustes laiaulatuslik töötajate vahetumine:
aasta jooksul vahetusid noorsootöötajad kõikidel neljal ametikohal. Töötajate vahetumine
põhjustas järjepidevuse katkemist ning noorte vahetumist, mis tõi kaasa külastatavuse
vähenemise.
Viimsi ja Randvere noortekeskuste tegevusi ja arenguplaane on käsitletud 2010 aasta aprillis
kinnitatud arengukavas, „Viimsi ja Randvere Noortekeskuste arengukava aastani 2015".
Hetkel on käimas uue arengukava koostamine. MTÜ Viimsi Huvikeskus on Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühenduse liige.
Viimsis on huvihariduseks ja huvitegevuse läbiviimiseks osadel huvigruppidel (nt
tehnikahuvilised, merendus) puudus vajalikest vahenditest, ruumidest ja juhendajatest.
Vajadus on luua uued noortekeskused Püünsi piirkonda ning Haabneeme alevikku, kuna
nendes piirkondades on noorte arv kasvanud, kuid noortekeskus koos vajalike teenustega
endiselt puudub. Prioriteediks on Püünsi Koolis asuvad vakantsed keldriruumid kasutusele
võtta ning rajada sinna avatud noortekeskus. Kuna Püünsi ja Rohuneeme piirkonnas on ka
aktiivseks vaba-aja veetmise võimalusteks rajatud spordi- ja mänguväljakuid, tuleb tulevikus
need korrastada ja koostöös noortekeskustega väljakud aktiivselt läbi erinevate tegevuste
kasutusele võtta (Allikas: Viimsi noortekeskus).
Viimsi Huvikeskuse juures tegutseb näitetrupp Komos (www.komos.ee), kus osaleb ligi 30
noort. Viimsi Keskkooli juures tegutsevad kooliteater ja näitetrupp Eksperiment, mis on
korduvalt valitud kooliteatrite festivalil laureaatide hulka.
Randveres ja Püünsis on bussiliiklus valla keskusega koolivälisel ajal liiga väikese
sagedusega ja väljumisajad ei ühti tundide lõpuaegadega, seetõttu noored ei jõua tihtipeale
sobival ajal noortekeskusesse, huvikooli või huviringidesse ning ei saa osaleda soovitud
huvitegevuses.

4.1.3. Noorte teavitamine
Aja- ja asjakohase, kvaliteetse ning kättesaadava informatsiooni ja teavitamise teenuste
tagamine noortele.
Erinevad noorsootöö asutused, noorteorganisatsioonid, vallavalitsus ja koolid jagavad
noorteinfot läbi oma liikmete, külastajate, veebilehekülgede, foorumite, e-posti, infostendide
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ja ajalehe, kuid see tegevus ei ole omavahel kooskõlastatud ja seetõttu tekib dubleerimist ning
katmata valdkondi ja sihtgruppe. Puudub piisav ülevaade vallas toimivatest infolistidest ning
on noortegruppe (19-26 vanused, nn vilistlased), kelleni kõik vajalik info ei jõua. Info
liikuvus ei ole piisavalt süstematiseeritud.
Peamised jagatavad infovaldkonnad on sündmuste, õppimisvõimaluste, ennetustegevuse ja
projektide kohta.
Viimsi Noortevolikogul on olnud viimasel kolmel aastal üsna oluline roll noorte teavitamisel:
korduvalt on läbi viidud ülikoolide õpituba; liitumine Eurodesk võrgustikuga, mis koondab
Euroopas üle 500 noorteorganisatsiooni; Viimsi noorte meililisti loomine ja arendamine, mis
kindlasti on parandanud noorteinfo liikumist; noorterubriigi algatamine ja eestvedamine
Viimsi Teatajas.

4.1.4. Noorte nõustamine
Nõustamise tagamine noortele, võimaldamaks neil langetada nende elu puudutavaid otsuseid.
Koordineeritud kutsesuunitlus- ja karjäärinõustamine valla tasandil puudub, see toimib
koolide põhiselt 7.-12. klassile. Puuduseks on, et järjepidevat karjäärinõustamise teenust
kooliväliselt Viimsi noortele täna ei pakuta, seda on võimalik saada osaliselt
naaberomavalitsusest Tallinnast, vajadusel tellitakse projektipõhiselt eksperte valda teenust
pakkuma.
Riskigrupi noorte nõustamised toimuvad Viimsi Keskkoolis ja Püünsi Koolis.
Psühholoogiline nõustamine toimub samuti koolide baasil ja vajadusel on võimalus abi
saamiseks pöörduda Tallinnasse erinevate spetsiifilist abi osutavate spetsialistide poole.

4.1.5. Noorsoo-uuringud
Noortevaldkonna tegevuste planeerimiseks ja teostamiseks vajalike süstemaatiliste ja
võrreldavate uuringute olemasolu ning uuringupõhiste tegevuste rakendamine.
Viimsi Keskkoolis on läbi viidud erinevaid väikesemahulisi uuringud nii õpikeskkonna kui
tunnivälise tegevuse kohta (noorte suitsetamisharjumusi kajastav uuring, usaldusuuring,
liikumisharjumuste ja toitumisharjumuste uuring, kooli rahulolu uuring). Samuti tehakse ka
uurimis- ja loovtööde baasil palju noori puudutavaid uuringuid.
Püünsi Koolis on läbi viidud küsitlusi noorte huvide kohta ning uuritud õpilase rahulolu
kooliga.
Noorte vajadustest ja rahulolust neile pakutavate teenustega puudub ühtne uuringupõhine
ülevaade. Vajadus põhjalikemate uuringute järele on olemas, kuid nii valla tasandil kui ka
koolides puudub hetkel vastav süsteem ja plaaniline tegevus.
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4.1.6. Noorsootööalane koolitus
Kvaliteetseks noorsootööks vajalike hoiakute, teadmiste ja oskuste omandamise ja
arendamise võimaluste olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine noorsootöö arengu
ja tulemuslikkuse soodustamiseks.
Koolide ja noortekeskuste noorsootöötajad on noorsootöö eriharidusega või lähedaste erialade
(kultuur, haridus, sotsiaal, näitejuhtimine) või mõne muu kõrgharidusega. Osaletud on
noorsootöö erialastel täiendkoolitustel ja seminaridel, mis on korraldatud riigi (ENTK, HTM,
Euroopa Noored büroo) või erafirmade poolt. Täiendkoolituste eesmärk on tõsta
noorsootöötajate pädevust ja oskusi erinevates üldistes ja spetsiifilistes valdkondades.

4.1.7. Tervistav ja arendav puhkus
Noortele tervistavaks ja arendavaks tegevuseks võimaluste tagamine tervistava puhkuse ja
vaba aja veetmise projektide ning laagrite korralduse kaudu.
Viimsi Noortekeskus korraldab laste projektlaagreid (nn linnalaagrid) alates 2006. aastast ja
seal osaleb kokku 64 last igal aastal. Laagrid on mõeldud Viimsi valla 7–13-aastastele lastele.
Eraldi laagrid on vanusegrupile 7-9 eluaastat ning 10-13 eluaastat. Laagrikasvatajad on
litsentseeritud Viimsi Noortekeskuse noorsootöötajad, Viimsi vallas mujal lastega töötavad
inimesed või litsentsi omavad teise eriala spetsialistid.
SA Viimsi Keskkooli Fondi poolt on organiseeritud igal aastal Käsmu lastelaager 1.-6.
klassini, mis on toimunud juba 15 aastat.
Viimsi valla vähekindlustatud perekondade lastel on vallavalitsuse toetusel võimalus osaleda
ka üle-eestilistes noortelaagrites, mille finantseerimine käib riikliku programmi, omavalitsuse
ja lapsevanemate koostöös.
Spordilaagreid korraldavad spordiklubid peamiselt oma klubi liikmetele ja nende laagrite
sisuline tegevus lähtub vastava klubi spordiala spetsiifikast (Allikas: Viimsi vallavalitsus).

4.1.8. Töökasvatus
Mitmekesiste meetmete kaudu noorte tööhõivevalmiduse tõstmine ning noorte olukorra
parandamine tööturule sisenemisel.
Viimsi Vallavalitsus koostöös Viimsi Noortekeskusega korraldab õpilasmalevaid alates 1997.
aastast. 2015. aastal osales malevas 92 noort,
noori juhendasid kvalifitseeritud
laagrikasvatajad, enamused neist olid Viimsi Noortekeskuse töötajad.
Õpilasmaleva korraldaja ja rahastaja on Viimsi Vallavalitsus. Koostööpartnerid on Viimsi
Keskkool, MLA Viimsi Lasteaiad, SA Rannarahva Muuseum. Peamiselt tehakse heakorra- ja
haljastustöid (Allikas: Viimsi Vallavalitsus).
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4.1.9. Rahvusvaheline noorsootöö
Noortele ja noorsootöötajatele rahvusvahelise koostöö kogemuste ja kultuuridevahelise
õppimise võimaluste loomine.
Viimsis on korraldatud mitmepoolseid noorsoovahetusi, kus osalesid noored vanuses 16 kuni
25 eluaastat. Lisaks sellele on Viimsi noored osalenud multikultuursetes
noorsoovahetusprojektides Hispaanias, Prantsusmaal, Inglismaal, Portugalis. 2015.a. suvel
osalesid Viimsi noored kolmes noorsoovahetuses Prantsusmaal ja ühes noorsoovahetuses
Rumeenias, kokku osales Erasmus+ kaudu projektides 25 noort.
Viimsi Keskkool on ellu viinud õpilasvahetusi.
Aktiivselt osaletakse Euroopa noorsootöötajate organisatsioonis Contact 2103, mille raames
on korraldatud ja juhitud rahvusvahelisi seminare ja koolitusi Viimsis ja mujal Eestis.
Suheldakse teiste riikide noorsootöötajatega, mitmeid aastaid on Viimsi Noortekeskus ja
Viimsi Lasteaiad olnud praktikabaasiks Saksamaa noorsootöötajatele.
Alastes 2009.a. on Viimsis vastu võetud kokku 15 Hispaania vabatahtlikku noort, kes on kolm
kuud töötanud Viimsis vabatahtlikena.
2015.a. sai Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet akrediteeringu ja õiguse saata ja
koordineerida Euroopa Liidu programmi Erasmus+ vabatahtlike (EVS) projekte. Viimsi
Noortekeskus ja Viimsi Lasteaiad akrediteeriti vastuvõtvateks organisatsioonideks. Alates
2016.a. alustatakse EVS projektiga ja Viimsisse tuleb 2 vabatahtlikku kuueks kuuks (Allikas:
Viimsi Vallavalitsus).

4.1.10. Noorte osalus
Noortele osaluseks mitmekesiste osalusmotivatsiooni ja –võimaluste loomine.
Viimsi valla peamiseks noorsootöö eelduseks ja väärtuseks on noored ise. Noorte osaluse ja
omaalgatuse toetamiseks ja stimuleerimiseks on loodud võimalused ja eeldused erinevatel
tasanditel, arvestades noorte eripära ja ealisi iseärasusi.
Viimsi valla juures on vahelduvalt aktiivselt ja vähemaktiivselt tegutsenud noorte aktiiv.
2013.a. alustati tegevusega ning uus noorte aktiiv kasvas 2014.a. välja noortevolikoguks.
Viimsi valla Noortevolikogu põhimäärus kinnitati Viimsi Vallavolikogu määrusega nr 19.
15.11 2014.a. ja uuendati volikogu määrusega nr 21, 24.11.2015.
Noortevolikogu annab noortele võimaluse avaldamaks oma arvamust ning soove, andes
samas võimaluse ka asju ise paremaks ning huvitavamaks muuta. Noortevolikogu peamiseks
eesmärgiks on kaasa rääkida Viimsi valla üldist elukorraldust puudutavate otsuste tegemisel,
tuues esile noorte seisukohad ja vaated, seejuures arendada, toetada ning kaitsta noorte huve,
soove ning omaalgatust. Noortevolikogu sihiks on lisaks korraldada sündmusi vallaelanike
ning eelkõige noorte vaba aja mitmekesistamiseks. Noortevolikogu on läbi viinud ka
heategevuslikke projekte.
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Noortevolikogu veab juba kolm aastat lastekodu heaks korraldatavat heategevuskampaaniat
“Aita endast väiksemat”. Viimastel aastatel on noortevolikogu osalenud ka Viimsi
Heategevusballi korraldustoimkonnas.
Koolide õpilasesindused on Viimsi Keskkoolis ja Püünsi Koolis, kes on aktiivselt kaasatud
kogu koolielu korraldamisel ja noorte arvamuse vahendamisel. Käivitunud on TOREliikumine, mille sisuks on tugiõpilaste süsteemi loomine.
Viimsi Noortekeskuses on läbi aastate olnud kogu aeg aktiivseid noori, kellel on soov ise
midagi korraldada ja endast märk maha jätta. Alates 2007. aastast on osa noortekeskuses
käivad aktiivsed noored koondunud noorteaktiiviks, keda on ka nende huvisid arvestades
koolitatud, juhendatud ja kaasatud erinevate ettevõtmiste organiseerimisse ja läbiviimisesse.
Noortekeskuse aktiivgrupis on kokku 15 noort, kes on ise ka keskuse igapäevased külastajad
Reeglina on nad liidri omadustega tegusad noored, kellest tulevikus võiks välja kasvada nii
formaalsed kui ka mitteformaalsed vallaelu eestvedajad. Nendest noortest osa aitavad
korraldada igasuguseid noortekeskuse siseseid ja väliseid sündmusi ning teine osa on
projektide kirjutamise meeskond.
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5. VISIOON VIIMSI VALLA NOORSOOTÖÖST AASTAL 2020
Viimsi vallas on aastal 2020 süsteemselt toimiv ning ühiskonna muutusi ja piirkonna arenguid
arvestav noorsootöö, mis on traditsioone väärtustav, kuid samas avatud uutele lahendustele ja
võimalustele. Erinevatele huvi- ja sihtgruppidele pakutakse mitmekülgseid võimalusi vaba aja
arendavaks sisustamiseks kaasaegse materiaalse baasiga keskkonnas.
Noorsootöö on suures osas noorte omaalgatusel põhinev ning noorsootöö valdkonda
puudutavate otsusteni jõutakse omavalitsuse ning noorte koostöös. Noorsootööd puudutavaid
otsuseid tehakse erinevatest allikatest (uuringud, kogemused) lähtuvalt ning pakutavaid
võimalusi ja teenuseid muudetakse ja täiustatakse vastavalt sihtgruppidelt tulevale
tagasisidele.
Noorteinfo on süstematiseeritud ja kogu vallas kõigile noortele kergesti kättesaadav lähtuvalt
iga noore eripärast.
Kõik noorsootöötajad tegutsevad kokkulepitud ühiste eesmärkide nimel ja kõik noorsootööga
seotud spetsialistid teavad, millega teised osapooled tegelevad, millised on nende võimalused,
õigused ja vastutus.
Noorsootöö aitab kaasa noorte täisväärtuslikeks kodanikeks kasvamisel, pakkudes
arenguvõimalusi kõigile noortele lähtuvalt nende vajadustest.
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6. NOORSOOTÖÖ RAKENDAMISE PÕHIMÕTTED,
PRIORITEEDID, EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA
Viimsi valla noorsootöö korraldus ja elluviimise põhimõtted lähtuvad peamiselt noorsootöö
seadusest ja riiklikust Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 sätestatust. Aluseks on võetud
ka seni efektiivselt rakendatud tegevused, projektid ja algatused ning valla arengukavas ette
nähtud üldsuunad ja prioriteedid.
Noorsootöö elluviimise põhimõtted














Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid valdkonna otsuste
tegemisse;
Noorsootöös lähtutakse noorte vajadustest, huvidest ja soovidest;
Noorsootöö põhineb noorte omaalgatusel, osalusel ja nende vabal tahtel;
Noorsootöös lähtutakse eetilistest kaalutlustest ning võrdse kohtlemise printsiibist;
Noorsootöötaja lähtub töös noortega sallivuse ja partnerluse põhimõttest;
Noorsootööd pakutakse noortele võimalikult nende elukoha lähedal;
Noorsootöö peamine korraldaja on kohalik omavalitsus, tehes tihedat koostööd
omavalitsuse haldusala asutuste, noorteühingute ja noorsootööasutustega;
Noorsootöö teostamise keskkond on turvaline, uuenduslik, noorte poolt aktsepteeritav ja
soodustab mitteformaalset õppimist;
Noorsootöö struktuur võimaldab noortel osaleda otsustamises, eelkõige kohaliku
omavalitsuse arengukavade koostamises ja noorsootöö rahaliste vahendite planeerimises
ja jaotamises;
Noorsootööd kavandatakse, koordineeritakse ja tehakse erinevate sektorite
(mittetulunduslik-, äri- ja avalik sektor) koostöös;
Noorsootöö vajab eesmärgipärast planeerimist, regulaarset analüüsi ja hindamist;
Noorte osalus ja mitteformaalse õppimise kvaliteet on näitajad noorsootöö hindamisel.

Eelmainitud noorsootöö elluviimise põhimõtted on eelduseks Viimsi valla noorsootöö
korraldamisel ning eesmärkideni jõudmisel. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse
koostatud tegevuskava, mis on aluseks noorsootöö kvaliteedi paranemisele ja võimalike
noorsootööga hõivatute arvu kasvule.

Viimsi valla noorsootöö prioriteetseteks valdkondadeks järgnevaks viieks aastaks on:


Toimiva noorsootöö võrgustiku parendamine ja hoidmine valla tasandil, s.h noorteinfo
süsteemi loomine ja rakendamine;



Noorte omaalgatuse ja aktiivsuse toetamine;



Avatud noortekeskuste kaasajastamine
arendamine noortekeskuste vahel;



Alternatiivsete vaba aja sisustamise võimaluste loomine.

18

ja

rajamine

ning

koostöövõrgustiku

Viimsi valla noorsootöö
arengukava 2016-2020

Viimsi valla noorsootöö üldeesmärk on luua eeldused ja võimalused noore isiksuse
mitmekülgseks arenguks läbi noorsootöö mitmekesisuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi.
Arengukava detailne tegevuskava lähtub püstitatud eesmärkidest, valla ressurssidest ning
erinevatest toetusvõimalustest. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks on välja toodud
konkreetsed tegevused koos tööde läbiviimise soovitud perioodi, vastutajate ja
koostööpartneritega.
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7. VIIMSI VALLA NOORSOOTÖÖ ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2016-2020
Nr.

Tegevus

1.

Eesmärk: Viimsi vallas on toimiv noorsootöö kommunikatsiooni- ja koostöövõrgustik

1.1.

Uutele noorsootöötajatele toetava
mentorluse tagamine (s.h. koolitused)

x

x

x

x

x KOV

Noortekeskus, Noorsoo- KOV, koolid, Tallinna
ja haridusamet
Ülikool

1.2.

Kõrgkoolidele praktikabaasiks olemine
(sh. noored välisriikidest)

x

x

x

x

x KOV

Noorsoo- ja
haridusamet

Kõrgkoolid,
noortekeskus, koolid

1.3.

Valla ajalehes noorte valdkonna
rubriigi regulaarne avaldamine

x

x

x

x

x KOV

Noorsoo- ja
haridusamet

Noortevolikogu,
õpilasesindused

1.4.

Noortele suunatud info edastamisel
innovatiivsete meetodite kasutamine
(sotsiaalmeedia kanalid)

x

x

x

x

x KOV

Valla noorsootöö
organisatsioonid

Noortevolikogu

1.5.

Valla veebilehel noorsootöö valdkonna
info süsteemne ja regulaarne
uuendamine
Regulaarsete noorsootöö
institutsioonide koostöö kokkusaamiste
korraldamine
Valla ühtse sündmuste kalendri (sport,
noorsootöö, kultuur, haridus, laagrid,
huvitegevus) koostamine ja regulaarne
täiendamine

x

x

x

x

x KOV

Noorsoo- ja
haridusamet

Valla noorsootöö
organisatsioonid

x

x

x

x

x KOV

Noorsoo- ja
haridusamet

x

x

x

x

x KOV

1.8.

Koostöö kodanikeühenduste ja
ettevõtetega noorsootöö korraldamisel
(info vahendamine, ühised projektid,
tugi projektide algatamisel ja
rakendamisel, jne);

x

x

x

x

x KOV

2.
2.1.

Eesmärk: Viimsi vallas on noorte vajadustest lähtuv noorsootööks vajalik taristu
Viimsi noortekeskuste kaasajastamine
1000
1000
2000
2000
ja piirkonna noorsootöö keskusteks
arendamine (IKT vahendite soetamine,
tegevusvaldkondade laiendamine)

1.6.

1.7.

2016

2017

2018

2019

2020

Rahastaja

Vastutaja

Koostööpartnerid

Valla noorsootöö- ja
kultuuriorganisatsioonid
Noorsoo- ja
Valla noorsootöö- ja
haridusamet; Kultuuri- ja kultuuriorganispordiamet
satsioonid
Noorsoo- ja
haridusamet

2000 KOV, fondid Noortekeskus

Valla noorsootöö- ja
kultuuriorganisatsioonid

Noorsoo- ja
haridusamet
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2.2.

Püünsi avatud noortekeskuse rajamine

2.3.

Siseskatepargi rajamine

2.4.

Bändiruumi rajamine

2.5.

Korrastada külade mängu- ja
spordiväljakud (koostada eelnevalt
tehnilise seisukorra ekspertiis),
planeerides sinna ka väikelaste ja
noorukite jaoks tegevusi
Välijõusaali rajamine ja trenažööride
paigaldamine
Filmi- ja multimeedia keskuse loomine
ja sisustamine

2.6.
2.7.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

x

x

10000 Fondid,
KOV

Noorsoo- ja
haridusamet

Noortekeskus

Noortekeskus

Noorsoo- ja
haridusamet, koolid

x

x PRIA, KOV

x

x

x

x

x

x KOV, fondid Noorsoo- ja
haridusamet
x KOV, fondid KOV

x

3000
x

x

KOV, fondid KOV

Spordiklubid

KOV, fondid KOV

Koolid, noortekeskus

Eesmärk: Viimsi valla noorte omaalgatuse ja aktiivsuse kasv soodustab noorte heaolu ja toetab noorsootöö korraldust
Noortele (sh. õpilasesindused ja
500
500
500
500
500
KOV
Noortevolikogu,
noortevolikogu) koolituste
Noortekeskus
korraldamine (teemadeks: projekti
koostamine ja juhtimine, õigusalane
koolitus, koostöö jne.)
Noorte omaalgatuse- ja
1000
1000
1500
1500
KOV
Noorsoo- ja haridusamet,
ideekonkursside korraldamine ning
noortevolikogu
projektide elluviimine
Noortele töövarju päevade
x
x
x
x
x KOV
Koolid
korraldamine

3.4.

Noorte kaasamine Noortepäeva (12.
aug) ja Noorsootöö nädala
korraldamisel

4.
4.1.

Eesmärk: Rahvusvaheline noorsootöö Viimsi vallas toimib efektiivselt ja pakub koostöövõimalusi aktiivsetele noortele
Rahvusvaheliste noorsoovahetuste
1000
1500
1500
1500
1500
KOV,
Noorsoo- ja haridusamet
korraldamine ja osalemine
Euroopa
partnerorganisatsioonide
Noored
korraldatavates noorsoovahetustes

x

x

x

x

21

Noortekeskus,
muusikakool
Külaseltsid,
spordiklubid

x KOV

Noortekeskus

Valla noorsootöö
organisatsioonid

Koolid, noortekeskus

Noortekeskus,
ettevõtted
Noorsoo- ja
haridusamet

Noortekeskus

Viimsi valla noorsootöö
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4.2.

Vabatahtliku teenistuse rakendamine
(nii noori vastuvõtva kui saatva
organisatsioonina)

200

200

200

200

200

KOV,
Euroopa
Noored

Noorsoo- ja haridusamet

Noortekeskus

4.3.

400

400

400

400

KOV,
Euroopa
Noored

Noorsoo- ja haridusamet

Koolid, noortekeskus

4.4.

Noorsootöötajatele koolituste ja
400
õppevisiitide korraldamine ja
osalemine välisvisiitidel, seminaridel,
koolitustel
Koostöö arendamine sõprusvaldade ja
-koolidega Soomes, Poolas ning
teistes riikides (laagrid, messid,
õppevisiidid, koolitused
noorsoovahetused jne.)

300

300

500

500

KOV

Noorsoo- ja haridusamet

Koolid

5.
5.1.

Eesmärk: Noorte töökasvatus pakub noortele võimalusi arenguks ja eneseteostuseks
Õpilasmaleva tegevuse korraldamine
15000
17000
18000
19000
20000 KOV, fondid Noorsoo- ja haridusamet

5.2.

Koostöö eraettevõtetega õpilasmaleva
töökohtade pakkumisel

6.
6.1.

Eesmärk: Loodud on eeldused riskinoorte kaasamiseks noorsootöösse ja toetatamiseks sobivate meetoditega
Erinoorsootöö ja riskinoorte
500
400
500
500
KOV, fondid KOV
programmide ja projektide
ellukutsumine ja rakendamine
Alaealiste komisjoni tegevuses
x
x
x
x
x
KOV
KOV
tõhusate mõjutusvahendite
rakendamine (ÜKT tunnid
partnerorganisatsioonides)

6.2.

x

x

x

x
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x KOV

Noorsoo- ja haridusamet

Noortekeskus
Ettevõtted

Koolid, noortekeskus

Noortekeskus

8. ARENGUKAVA RAKENDAMINE, SEIRE JA
AJAKOHASTAMINE
Viimsi valla noorsootöö arengukava rakendamist ja finantseerimist koordineerib Viimsi
Vallavalitsus. Arengukavas püstitatud visiooni, arengueesmärkide ja ülesannete elluviimisel
järgitakse lähiaastate tegevuskava.
Arengukava rakendamise kontroll toimub iga-aastaselt, eelnedes valla järgneva aasta eelarve
koostamisele. Ajakohastamise käigus uuendatakse vajadusel valda iseloomustavad
statistilised andmed ning vastavalt olukorrale probleemide püstitused ja arengueeldused,
samuti täpsustatakse tegevuskavas sätestatud eesmärke ja ülesandeid. Vajadusel analüüsitakse
lähiaastate tegevusi ning täpsustatakse nende tarvis minevad finantsid ja teostajad.

Viimsi valla noorsootöö
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