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1. Eessõna 
 

 
 

Noorsootöö eesmärgiks on noorte osaluse suurendamine Meeksi vallas. Seda saab teostada üksnes 

koostöös teiste valla organisatsioonide ja ametiasutustega. 

 

 

 

Käesolev Meeksi valla noorsootöö arengukava täidab valla noorsootöö arendamise võtmerolli.  

Selles dokumendis välja toodud arengusuundi ja tegevusi järgides suureneb noorte osalus ning nende tahe 

koduvalda oma tulevikuga siduda. Selle arengukavaga seatakse sihid , mille poole valla allasutused ning 

noorteühendused läbi tulemusliku koostöö pürgivad. Noorsootöös on pikemaajalised eesmärgid väga 

olulised arengu tagamiseks.  

Eduka ja hästi organiseeritud noorsootöö tulemusel kujunevad Meeksi valla noortest teadlikumad 

kodanikud, kes on üksteise suhtes arvestavad ning abivalmid, rääkides kaasa noori puudutavates 

küsimustes. 

 

 

 

Noorsootööd ei saa teha ainult paberil, kuid eesmärkide seadmiseks on käesolev dokument äärmiselt 

vajalik. Sellele toetudes kujundame Meeksi vallas järgmised neli aastat valla noorte huviharidust ning 

kodanikutunnetust 

 

 

Soovime, et nelja aasta möödudes julgeksid noored välja öelda lause: „Mina elan siin, mitte lihtsalt 

olen siin” ning tunnetaksid seeläbi paremini oma isiklikku väärtust kogukonna liikmena. 
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2. Sissejuhatus 
 

 

Meeksi valla noorsootöö arengukava 2017-2021 on noorsootööd valdkonnana käsitlev 

arengudokument Meeksi vallas, mis sisaldab valla erinevate asutuste ja ühenduste kokkulepet  

noorsootöö prioriteetide osas. 

 

 

 

Dokumendi koostamisel osalesid Meeksi valla huvi-ja noorsootöö juht, Mehikoorma Põhikooli 

õpilasesinduse liikmed, Meeksi valla Seltsikeskuse juhataja. Lisaks oli arengukava töörühma kaasatud 

mitmed lõimitud valdkondade esindajad, sh koolidirektor, omavalitsusjuht ja vallavolikogu liikmed. 

 

 

Arengukava koostamise käigus viidi läbi  2  tööseminari, mis toimusid 28.märtsil ja 15. mail 2017.a. 

Seminaride käigus kaardistati valdkonnaga seotud vajadused SWOT – analüüsi abil, sõnastati arengukava 

visioon, missioon, väärtused ning strateegilised eesmärgid. Samuti pandi paika ülesanded, mis aitavad 

saavutada strateegilisi eesmärke. 

 

 

Arengukava koostamisel lähtuti põhimõttest , et tegemist oleks võimalikult lihtsas ja korrektses keeles 

töödokumendiga, kus on määratletud reaalsed vajadused ja konkreetsed sammud eesmärgipäraste 

tegevussuundade elluviimiseks. Arengukava nähakse ennekõike kui kokkulepet erinevate Meeksi valla 

noorsootöö võrgustikuga otseselt või kaudselt seotud asjaosaliste vahel. 

 

Dokumendi erinevates osades on kirjeldatud hetkeolukorda, noorsootöö arenguvajadusi ning peamisi 

väljakutseid. Sõnastatud on visioon ja püstitatud on strateegilised eesmärgid aastani 2021.  

On koostatud tegevuskava nende eesmärkide elluviimiseks, loetletud peamised koostööpartnerid ning on 

paika pandud tulemuste läbivaatamine ja strateegia uuendamise kord. 

 

 

 

2.1 Noorsootöö definitsioon ja kontekst 
 

 

Noorsootöö on tingimuste loomine noori arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil oma vaba tahte 

alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd. 

 

Noorsootöö sisuks on noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja 

füüsilist arengut. 

 

Noorsootöö seaduse järgi määratakse Eestis noorena vanuserühm 7-26 

 

Noorsootöö eesmärk on luua eeldusi ja toetada noorte toimetulekut ühiskonnaliikmena. 

 

 

 
 

3 

 



2.2 Noorsootöö põhimõtted ja valdkonnad 

 
Noorsootöö põhimõtted 

 

*  Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid noorsootöö otsuste tegemisse. 

*  Noorsootöös lähtutakse noorte vajadustest, huvidest ja soovidest. 

*  Noorsootöö põhineb noorte osalusel  ja nende vabal tahtel. 

*  Noorsootöö põhineb noorte omaalgatusel. 

*  Noorsootööd läbib nii riigisisene kui ka rahvusvaheline lõimumine. 

*  Noorsootöös lähtutakse eetilistest kaalutustest ning võrdse kohtlemise printsiibist. 

*  Noorsootöötaja lähtub töös noortega sallivuse ja partnerluse põhimõttest. 

 

 

Noorsootöö valdkonnad 

 

Vastavalt eesti noorsootöö strateegiale toimib noorsootöö kümnes valdkonnas. Noorsootöö valdkonnad on 

tegevussuundade kokkuleppeline määratlus /jaotus, mis lihtsustab noorsootöö korraldust ning loob aluse 

selle hindamiseks. 

 

*  Erinoorsootöö on arengu eelduste loomine riskioludes ja probleemkäitumisega noortele nende 

    võimete ja oskuste aktiviseerimise ja motivatsiooni suurendamise kaudu. 

*  Noorte huviharidus ja huvitegevus on süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte 

    alusel 

*  Noorte teavitamine on aja- ja asjakohase, kvaliteetse ning kättesaadava teabe ja teavitamise 

    teenuste tagamine noortele. 

*  Noorte nõustamine on nõustamisteenuste tagamine noortele, võimaldamaks neil langetada 

    nende elu puudutavaid otsuseid 

*  Noorsoo-uuringud on noorte valdkonna planeerimiseks ja teostamiseks vajalike uuringute 

    olemasolu. 

*  Noorsootööalane koolitus on eelduste loomine noorsootööks vajalike hoiakute, teadmiste ja 

    oskuste omandamiseks. 

*  Noorte tervistav ja arendav puhkus on võimaluste tagamine noortele tervistavaks ja 

    arendavaks tegevuseks 

*  Noorte töökasvatus on noorte tööhõivevalmiduse tõstmine ning olukorra parandamine 

    tööturule sisenemisel. 

*  Rahvusvaheline noorsootöö on noortele ja noorsootöötajatele rahvusvaheliste koostöö 

    kogemuste ja kultuuridevahelise õppimise võimaluste loomine. 

*  Noorte osalus on noortele otsustusprotsessides osalemiseks võimaluste loomine ja 

    osalusmotivatsiooni arendamine. 
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2.3 Noorsootöö asjaosalised 

 
Ühe piirkonna noorsootöö koordineerimise ja elluviimisega on seotud terve võrgustik 

organisatsioone ja asutusi, mis kas otseselt või kaudselt on seadnud noored üheks oma töö 

sihtrühmadeks. Alljärgnevalt on toodud ülevaade omavalitsuse mõjualas läbiviidava noorsootöö 

asjaosalistest 

 

Noorsootöö seadus (jõustunud 1. jaan. 2011.a) sätestab paragrahvis 8 vallavolikogu ülesanded. Selle 

kohaselt vallavolikogu: 

*  määrab noorsootöö prioriteedid oma haldusterritooriumil ning sätestab nende saavutamiseks 

    vajalikud ülesanded valla arengukavas; 

*  kinnitab noorteühingute, noorteprogrammide,  noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhi- 

    mõtted, toetuste taotlemise ja maksmise tingimused ja korra, nähes vajaduse korral ette 

    omaosaluse tingimused toetuse saamiseks, toetuse taotluse vormid ning toetuse kasutamise 

    aruandluse korra; 

*  toetab eelarveliste vahendite olemasolul valla haldusterritooriumil tegutsevate noorteühingute 

    noorteprogramme ja noorteprojekte; 

*  konsulteerib selle olemasolul noortevolikoguga noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja 

    hindamisel; 

*  kinnitab valla haldusterritooriumil projektilaagri pidamise tingimused ja korra ning 

    projektilaagri pidamise loa väljastamise korra; 

*  täidab teisi noorsootöö korraldamise ülesandeid oma haldusterritooriumil. 

 

Lähtuvalt noorsootöö seadusest on Meeksi vallas noorsootöö korraldamisega seotud tegevused 

järgmised: 

*  noorte huvitegevuseks ja korraldamiseks tingimuste loomine ja koordineerimine; 

*  noorte koolivälise sportliku ja kultuurilise tegevuse võimaldamine; 

*  koostöö noorteühendustega; 

*  noorteühenduste toetamine; 

*  noorte teavitamise ja nõustamise süsteemi arendamine; 

*  noorsootöötaja ja noorsooliidrite koolituse ja täiendkoolituse vajaduse määratlemine ja 

   korraldamine. 

 

Meeksi valla noorsootööd aitavad kujundada järgmised asutused ja organisatsioonid: 

 

*  Meeksi Vallavalitsus 

*  Mehikoorma Põhikool 

*  Meeksi valla Seltsikeskus 

*  MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi/MANK/ 

*  Aravu Rahvamaja 

*  Meeksi Raamatukogu 

*  MTÜ Meeksi Maanaiste Selts 

*  OÜ Latikas, OÜ Kasekesa, OÜ Beneport Peipsi 

*  Tartu Maavalitsus 

* MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus 

* ENTK 

* Maanteeamet 

*TAS 

* Noorsoopolitsei 

*Rajaleidja 
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3. Hetkeolukorra analüüsi 
3.1 Meeksi valla asukoha ja rahvastiku iseloomustus 

 

3.1.1 Territoriaalne paiknemine 

 

Meeksi vald asub Tartu maakonna kagunurgas Peipsi madalikul, Lämmijärve kaldal. Valla pindala on 144 

km². Kõige pikem piiriosa kulgeb idas mööda Peipsi -ja Lämmijärve rannikut. Teisel pool Lämmijärve 

asub silmaga nähtav Vene Föderatsiooni territoorium, Uhtina neemest mõnede kilomeetrite kaugusel asub 

Piirissaar. Meeksi valla naabervaldadeks on Võnnu (tulevane Kastre) vald Tartu maakonnas , Räpina, 

Ahja ja Mooste vald Põlva maakonnas. 

 

Esmakordselt on Meeksi küla mainitud 1582 aastal. Meeksi vald on oma nime saanud ajaloolise Meeksi 

rüütlimõisa järgi, mis umbes 1740 aastal eraldati Räpina mõisast.  Ajalooliselt on vald loodud aastal 1866, 

seega oleks võinud pidada valla 150.aastapäeva. Meeksi vald kuulus aastatel 1866 – 1925 Võrumaale 

Räpina kihelkonda. Valla alal asus Meeksi mõis ja Naha mõis. 

Tartumaa koosseisus on  Meeksi vald olnud alates 1925.aastast kuni 1950. aastani (alates 1945. a. rajoon). 

1945.aastal hakati valla allüksusena moodustama külanõukogusid ja maakondade asemel maarajoone. 

1951.aastast kuni 1961. aastani kuulus Meeksi piirkond Räpina rajooni alla.  

Alates 1961.aastast kuulub Meeksi piirkond taas Tartumaa koosseisu ja on seda tänase päevani. 

Eesti taasiseseisvumisega ennistati Meeksi vald 21.novembril 1991. aastal. 

Seoses haldusreformiga lõpetab Meeksi vald oma tegevuse alates 2018.aastast  ja valla territoorium läheb 

tagasi Räpina valla koosseisu. Valla haldusterritooriumil asub Mehikoorma alevik ja 9 küla. Peale 

haldusreformi jõustumist 2018 jääb 7 küla; Aravu, Haavametsa, Jõepera, Meeksi, Meerapalu, Parapalu ja 

Sikakurmu. Rõka ja Järvselja jäävad Kastre valda. Elanike arvu poolest on olulisemad Mehikoorma 

alevik, Meeksi küla ja Aravu küla. 

 

3.1.2 Rahvastik ja asustus 

 

Meeksi valla elanike arv seisuga 01.01.2017.a. oli 592 inimest ning rahvastiku tihedus 4,1 inimest 

ruutkilomeetril, mis on tunduvalt väiksem Tartumaa keskmisest. (50,4 inimest km2). Noori on Meeksi 

vallas seisuga 01.01.2017.a. 87 noort, mis on 14,69% kogu elanike arvust. 

 

Noorte arv külade lõikes 2017 

Küla/alevik Noorte arv Poisid Tüdrukud 

Mehikoorma alevik 43 20 23 

Aravu küla 12 8 4 

Haavametsa küla 2 0 2 

Jõepera küla 10 3 7 

Järvselja 8 6 2 

Meeksi küla 5 2 3 

Meerapalu küla 5 2 3 

Rõka küla 0 0 0 

Sikakurmu küla 2 1 1 

Kokku: 87 42 45 
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Enim noori elab Mehikoorma alevikus ja kõige vähem noori on Rõka külas 0 ja Haavametsa ja 

Sikakurmu külas, kummaski 2 noort. 

  

Aastate lõikes elanike arv Meeksi vallas väheneb, sellest tulenevalt väheneb ka noorte arv. Rahvastiku 

arvukust mõjutab väljaränne. Inimeste lahkumise põhjusena võib veel välja tuua seoseid tööga ja noorte 

puhul koolihariduse omandamise võimalusi  ja õppekeskkonda. 

 

3.1.3 Tööhõive ja ettevõtlus 

 

 Meeksi vallas töötab 28 noort inimest, enamus neist väljaspool koduvalda. Vallas on registreeritud 61 

ettevõtet ja FIE- t . Tegeldakse metsamajandamise, kalanduse, teeninduse , põllumajanduse ja turismiga. 

Suurim tööandja vallas on OÜ „LATIKAS”. 

 

Kohalik looduskeskkond pakub inimestele olulist sissetulekuallikat. Soos leidub palju jõhvikaid ja muid 

metsaande, mida saab kokkuostjatele müüa. 

 

 

3.2 Noorsootöö hetkeolukord ja arenguvõimalused 
 

3.2.1 Noorsootööd toetav infrastruktuur 

 

Meeksi valla territooriumil tegutseb Mehikoorma Põhikool ja Mehikoorma Lastehoid. 2016/17 õ/a õpib 

Mehikoorma Põhikoolis 18 õpilast. 

 

Mehikoorma Lastehoiu nimekirjas on 2017 aastal 8 last. 

 

Meeksi raamatukogu asub Mehikoorma alevikus. Lisaks on avatud raamatukogu ka Järvseljal. 

Raamatukogudes on avatud  avalikud Internetipunktid. 

 

Mehikoorma alevikus asub Meeksi valla Seltsikeskus peegelsaali, konverentsisaali ja mängudesaaliga. 

Samas tegutseb noortekeskus  MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi juhtimisel. 

Seltsikeskuses on võimalik erinevatel põlvkondadel tegeleda mitmete huvitegevustega: rütmika, 

keraamika, daamide võimlemine, kunstiring ja näitering. 

 

Aravul tegutseb Aravu Rahvamaja, mille parkimisplatsil on noortel võimalik harrastada tänavakorvpalli. 

Mehikoormas, majaka juures asub rannavõrkpalli plats. 

 

Vabaõhuüritusi on võimalik läbi viia Latika platsil, Majaka platsil, sadamas, kirikupargis ja Aravu 

Rahvamaja puhkeplatsil. 

 

Sportimiseks on võimalik  kasutada Mehikoorma Põhikooli täismõõtmelist võimlat, kus saab mängida 

korv- ja võrkpalli ning lauatennist. 
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3.2.2 Noorsootöö Meeksi vallas 

 

Infrastruktuuri arengutaset silmas pidades saab tõdeda, et noorsootöö Meeksi vallas on kujunenud 

võrdlemisi edukalt, hõlmates erinevaid sportimis-ja vaba aja veetmise võimalusi, sealhulgas ka 

erinevaid huviringe. 

 

Mehikoorma Põhikool pakub õpilastele mitmeid erinevaid huviringe (spordiring, lauluring, vabaajaring, 

rütmika ja pilliõpe) ning õpilasesinduse poolt korraldatud sündmusi. Need on eelkõige suunatud noortele. 

Kooli huvitegevust juhib huvi-ja noorsootöö juht. 

 

Noorsootööd teostab Meeksi vallas MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi, mis toetab noorte tegevusi 

projektipõhiselt. 

 

Mehikoorma noorteklubi on liitunud Tartu maakonnas 16 noortekeskusega. Koos on läbitud 2015 . aastast 

2 ühisprojekti: Kaheksa noortekeskuse koostööpusle 2015 ja Tunne Tartumaad 2017. 

 

2016. aastal on Meeksi vallas läbi viidud noorsootöö sise -ja välishindamine. 

 

4. Meeksi valla noorsootöö võimaluste ja vajaduste analüüs 

 
4.1 Sisekeskkonna ristanalüüs 

 

 POLIITILISED MAJANDUSLIKUD SOTSIAALKULTUURILISED  TEHNOLOOGILISED 

Tugevused *Meeksi 

Vallavalitsuse 

soosiv 

suhtumine 

noortesse 

*Eelarves 

vallapoolne toetus 

noosootöö 

teostamiseks 

* MTÜ 

Mehikoorma 

Avatud 

Noorteklubi  poolt 

teostatud projektid 

ja vallapoolne 

omaosaluse 

toetuste 

* Mehikoorma 

Põhikooli 

olemasolu vallas 

*Renoveeritud 

seltsikeskuse 

ruumide olemasolu 

*Noortesõbralikud 

kohalikud 

ettevõtjad OÜ 

Latikas 

*Suviti lisatöö 

leidmise 

võimalused 

* Keskus on 

külastajasõbralik ja 

jätkusuutlik, 

* Koolis ja seltsikeskuses 

pakutavad erinevad 

huvialaringid 

*Noorte aktiivne osalus 

MTÜ MANK ja kooli  

korraldatud sündmustel 

*Kogukonda siduva valla 

ühisüritused: 

jaanipäev,rattasõit, 

järvepidu , vastlapäev ja 

jüripäev 

*Huvijuhi ja õpilas-

esinduse toimiv koostöö 

*Sportimisvõimalused 

igas eas noortele 

*Vabatahtlik töö kohalike 

valla ürituste läbiviimisel 

* Noored on valla elus 

väärtustatud ning noorte 

elu on turvaline. 

* Noorteklubi toetab 

noorte initsiatiivi ja 

algatust 

* Vähe noori, keegi ei jää 

märkamatuks. 

 

*Ruumid 

seltsikeskuses noorte 

jaoks 

* Seltsikeskuses vaba 

aja veetmiseks piljard 

ja lauatennis. 

 

 



ümbrus 

heakorrastatud. 

 

 POLIITILISED MAJANDUSLIKUD SOTSIAALKULTUURILISED TEHNOLOOGILISED 

Nõrkused *Noorte 

kaugenemine 

kohaliku 

tasandi 

poliitikast-

huvi puudus, 

teadmatus 

*vallas elavate 

või töötavate 

noorte vähene 

huvi ja soov 

panustada 

oma kodukoha 

arengusse 

*Lapse-

vanemate 

vähene huvi 

valla 

noorsootöö 

vastu 

 

*Aktiivsete noorte 

vähene kogemus 

projekti 

kirjutamise 

valdkonnas 

*Noortel puudub 

võimalus leida 

eneseväljenduse 

jaoks sobiv 

rakendus 

*Meeksi valla noorte 

soove ja arvamusi pole 

regulaarselt kaardistatud, 

noored pole harjunud oma 

arvamuse avaldamisega 

*Noorte vähene aktiivsus 

ja omaalgatusvõime 

*Õpilaste huvi 

ebastabiilsus 

*Noorte lahkumine vallast 

peale kooli lõpetamist 

õppima või tööle. 

*Generatsioonidevaheline 

vähene koostöö 

noorsootöö korraldamisel 

*Valed eeskujud 

julgustavad noori 

meelemürke tarbima 

* 

*Seltsikeskuse 

korraliku köögi 

puudumine 

* infotehnoloogiaga 

puudulik varustatus. 

*vähene digipädevus 

 

 
4.2.  Väliskeskkonna ristanalüüs 

 

 POLIITILISED MAJANDUSLIKUD SOTSIAALKULTUURILISED TEHNOLOOGILISED 

Tugevused *Tugev 

koostöö teiste 

noorsoo-

ühendustega 

*Vallapoolne 

toetus 

noorsootööle 

(rahaline kui ka 

moraalne) 

 

*Toetatud 

noorteprojektid: 

ENTK , KOP, 

Kultuurkapital 

* Koolis ja seltsikeskuses 

pakutavad erinevad 

huvialaringid 

* Noorte osalus Tartumaa 

noortekeskuste 

noorsoovõrgustikus. 

*Kogukonda siduvad valla 

ühisüritused 

*Raamatukogu 

mitmekülgsed võimalused 

oma piirkonna noortele. 

* Vabatahtlik töö kohalike 

valla ürituste läbiviimisel 

Erinevate piirkondade 

vahel toimib tulemuslik 

 koostöö             

*Koostöö Rajaleidja,  

TAS- i ja Maanteeametiga 

 

 

 

*Piisav 

infrastruktuuri 

arengutase. 



 POLIITILISED MAJANDUSLIKUD SOTSIAALKULTUURILISED TEHNOLOOGILISED 

Nõrkused *Noorte 

kaugenemine 

kohaliku 

tasandi 

poliitikast- 

huvi puudus, 

teadmatus. 

*Vallas 

elavate või 

töötavate 

noorte vähene 

huvi ja soov 

panustada 

oma kodukoha 

arengusse. 

*Lapse-

vanemate 

vähene avalik 

huvi 

noorsootöö 

vastu. 

*Aktiivsete noorte 

vähene kogemus 

projekti 

kirjutamise 

valdkonnas. 

*Koordineeritud 

noorsootöö 

puudulikkus 

erinevates valla 

külades. 

*Noorsootöö 

projektipõhisus 

*Noortel puuduvad 

võimalused leida 

eneseväljenduse 

jaoks sobiv 

rakendus. 

*Noorte vähene aktiivsus 

ja omaalgatusvõime 

*Noorte ebastabiilsus 

huvialaringide töös 

* Noorte lahkumine 

vallast pärast kooli 

lõpetamist õppima või 

tööle 

*Generatsioonide vaheline 

koostöö noorsootöö 

korraldamisel 

*Huvialategevuste 

koondumine 

keskusesse(Mehikoorma 

alevikku), vähesed 

tegevused külades. 

*Ühtse kogukonna 

tunnetuse puudumine 

*Valed eeskujud 

julgustavad noori 

meelemürke tarbima. 

*Puudulik vallasisene 

transport 

*Informatsiooni halb 

levik erinevate noorte 

gruppide vahel. 
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             5. Meeksi valla noorsootöö arengukava 2017-2021 
 

Meeksi valla noorsootöö arengukava on dokument, mis peegeldab Meeksi valla noorsootöö 

võrgustiku erinevate asjaosaliste kokkulepet selle kohta, kuhu soovitakse aastaks 2021 liikuda ning 

kuidas ühiselt seatud eesmärke saavutatakse. 

 

Arengukava vastab küsimustele, kus me oleme , kuhu tahame jõuda (visioon), mis on peamine põhjus, 

miks me olemas oleme (missioon), mida peame tähtsaks oma eesmärkide saavutamisel (väärtused), kus 

me konkreetse aja möödudes olla tahame (strateegilised eesmärgid) ning kuidas me sinna jõuame 

(tegevuskava) 

 

5.1 Visioon 

 

Meeks valla noorsootöö visioon on soovitud tulevikupilt, mille saavutamise poole püüeldakse pikemas 

perspektiivis. 

Meeksi vallas on teotahtelised noored, kes panustavad aktiivselt kodukohta, lähtudes põhimõttest, 

et ma elan siin, mitte lihtsalt olen siin. Seda tehakse nii vallasisese kui ka väljapoole suunatud 

eesmärgistatud koostöö läbi. 

 

5.2 Missioon 

 

Meeksi  valla noorsootöö arengukava missioon on tuletatud noorsootöö seaduse üldsätete all kirja pandud 

noorsootöö põhiülesandest ja näitab, millega antud valdkonnas tegeldakse ja mida pakutakse sihtrühmale. 

Missioon vastab sellisele küsimusele nagu kes me oleme ja mida me teeme. 

Noorsootöö missiooniks on Meeksi vallas tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks 

arenguks. Noorsootöö võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, kooli- ja tööväliselt 

tegutseda. 

 

5.3 Väärtused 

 

Väärtuste väljatoomisega määratletakse noorsootöö elluviimise seisukohalt need olulised sisemised 

hoiakud, mis aitavad kõigil osapooltel igapäevaselt täita arengukava missiooni ning olla edukad 

visioonini jõudmisel. 

 Koostöö- Meeksi valla noorsootööga seotud osapoolte vahel toimub tihe, abivalmis ning eesmärgistatud 

koostöö. Osapoolte all mõistetakse noori, lapsevanemaid, kooli, valda, noorteorganisatsioone. Kõik 

osapooled on motiveeritud ning teadlikud laiematest eesmärkidest. 

Koordineeritus – eesmärgistatud ning koordineeritud valla noorsootöö süsteem. Seltsikeskuses toimub 

koordineeritud noorsootöö koostöös valla noorsootöötaja ja kooliga. 

Ettevõtlikkus – Noored ise on ettevõtlikud, julgevad oma kodukohta panustada ning asju korda saata. 

Lisaks julgevad nad võtta kordasaadetu eest vastutust. 

Positiivne ellusuhtumine – noored on oma tuleviku suhtes positiivselt häälestunud ja püüavad oma 

eesmärkide suunas. Nad on abivalmid, teadlikud ja üksteise suhtes arvestavad. 

Kodukoha väärtustamine -  noored väärtustavad oma kodukohta ja on uhked selle üle. Nad soovivad 

oma tulevikuplaanid kodupaigaga siduda ning panustavad seal toimuvatesse sündmustesse nii nõu kui 

jõuga. 
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5.4 Strateegilised eesmärgid 

 

Meeksi valla noorsootöö arengukava 2017-2021 visiooni ja missiooni elluviimiseni jõutakse viie 

strateegilise eesmärgi saavutamise kaudu.  

 

Need on järgmised 

 

EESMÄRK 1 

Meeksi vallas on hästi koordineeritud noorsootöö 

 

EESMÄRK 2 

Loodud on toimiv koostöövõrgustik noorteorganisatsioonide ja teiste noortega tegelevate asutuste 

vahel. 

 

EESMÄRK 3 

Valla erinevates piirkondades toimib mobiilne noorsootöö 

 

EESMÄRK 4 

Noored on kaasatud valla eluga seotud otsustusprotsessidesse. 

 

EESMÄRK 5 

Loodud on võimalused töökasvatuse arendamiseks ja ettevõtlikkuse kujundamiseks noortes. 

 

 

 

6. Meeksi valla noorsootöö üldeesmärk ja prioriteedid 

 
Noorsootöö üldeesmärk on luua Meeksi valla noortele noorsooalgatuseks motiveeriv keskkond, 

võimaldada programmiline huvi – ja harrastustegevus ringides, koordineerida, korrigeerida piirkondlikku 

noorsootööd, kaasates sotsiaalmajanduslikult vähekindlustatud ja riskirühma kuuluvaid lapsi. 

 

* Pakkuda eri vanusegruppides noortele võimalust osaleda erinevates huviringides, näite- kunsti,-  

muusika,- tantsu ja tervislikku eluviisi soodustavates huviringides. 

* Pöörata enam tähelepanu noorsootööga otseselt seotud personalile: arendada noorte aktiivi, samuti 

motiveerida nii uusi kui ka juba kogenud vabatahtlikke noorsootöös kaasa lööma. 

* Luua koostöösidemeid teiste noortegruppidega Eestis. Viia noorte seas läbi projektikirjutamise ja 

elluviimise koolitus. 

* Läbi viia infotunde erinevatele sihtgruppidele: lastevanematele, õpetajatele, teistele huvilistele 

noorsootöö vajalikkusest ja edasistest arengusuundadest. 

* Sisustada keskus kaasaegsete noorte soovidest lähtuvate vaba aja veetmise vahenditega. 

* Läbi viia projekte koostöös noorsoopolitsei , päästeteenistuse ja piirivalvuritega. 

* Teostada olemasolevate ruumide sanitaarremont. 

* Arendada koostööd Kaitseliiduga, eesmärgiga kasvatada noortes isamaalisust. 
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7. Ülesanded 

 
* taotleda ja leida raha seltsikeskuse ruumide remondiks ja sisustamiseks. 

* Taotleda noortele suunatud sündmuste ja projektide korraldamist kõigile noortele, arendada neis julgust 

ja tahet ka ise oma ideid ellu viia. 

* Ennetada noorte riskirühma sattumist, pakkuda neile alternatiivset tegevust. 

* Laiendada noorte silmaringi kultuuri-ja kohtumisõhtute näol ning korraldada üritusi  koos teiste 

noortekollektiividega. 

* Arendada suhete võrgustikku nii Eestis kui ka väljaspool. 

* Kaasata lapsevanemaid noorsootöö protsessi. 

* Selgitada noorte vajadused. 

 

       

                                                                    

8. Koostööpartnerid 

 
Koostööpartnerid, kes on olnud abiks arengukava koostamisel ning kelle abi vajatakse arengukava 

elluviimisel: 

 

Meeksi Vallavalitsus 

Mehikoorma Põhikool 

Meeksi valla ettevõtjad 

 Meeksi valla MTÜ- d 

 

Noorsootöö arengukava kinnitab Meeksi vallavolikogu. Arengukava tulemusliku mõõtmise ja hindamise 

eest vastutavad Meeksi valla noorsootöö eest vastutavad töötajad. 

Noorsootöö eesmärkide ja tegevuste elluviimine toimub igaaastase valla eelarve, riiklike investeeringute 

ja erinevate toetuste (projektide ) abil. 

Arengukava täitmist hindab vallavolikogu. Järgneva aasta tegevused määratakse kindlaks enne uue 

eelarve vastuvõtmist ja seejärel seotakse tegevused eelarvega. 

 

 

 

 

9. Arengukava koostamisel aluseks võetud arengudokumendid ja allikad 

 
Andmed Meeksi valla arengukavast 2013-2022 

Eesti noorsootöö strateegia(www.hm.ee) 

Noorsootöö seadus (www.riigiteataja.ee) 

Lastekaitseseadus( www.riigiteataja.ee) 
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