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MÕISTED JA LÜHENDID 

 

 Noorsootöö - noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil 

oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja tööd. Noorsootöö 

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

füüsilist arengut. 

 Noor - seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik. 

 Noorteinfo - info, mis muudab ühiskonnainfo noortele, kes seda otsivad, kättesaadavaks, 

võimaldades teha neil teatud otsuseid või toimida mingi teguviisi järgi. 

 Tegevuskava – kava konkreetsetest ülesannetest ja tegevustest, mida on vaja täita 

püstitatud eesmärkide saavutamiseks.  

 Missioon – lühike kirjeldus organisatsiooni olemasolu põhjendamiseks, mida, kelle 

jaoks ja kuidas tehakse. 

 Eesmärk – tulevikupildist lähtuv soovitud seisundi kirjeldus, milleni tahetakse teatud 

ajaks jõuda ja mis on mõõdetav ja reaalselt elluviidav. 

 KENK – Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus 

 KOV – kohalik omavalitsus 

 Sargvere MES – Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts 

 Anna VAM – Anna Vaba Aja Maja 

 ANK - Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus 

 SANA - SA Archimedes Noorteagentuur 

 ENTK- Eesti Noorsootöö Keskus 
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SISSEJUHATUS 

Paide valla noorsootöö arengukava on dokument, mis määrab noorsootöö arenduse põhisuunad ja 

tegevuskava aastani 2020 ning arengukava uuendamise korra. Käesoleva arengukava eesmärk on 

kujundada Paide Vallas järjekindlat sihiteadlikku tegevust noorsootöö valdkonnas ning teadlikku 

seisukohavõttu noore inimese elu puudutavates küsimustes, mida viiakse ellu tegevuskavas 

sisalduvate tegevuste ja projektide kaudu. Arengukava on vahend suhtlemiseks ja läbirääkimisteks 

partneritega väljaspool noortekeskust, samuti ka eelduseks projektirahade taotlemisele nii Eesti 

kui ka Euroopa Liidu fondidest. Vallas teostab noorsootööd peamiselt Paide valla noortekeskus. 

 

Lühiülevaade väliskeskkonnast 

 

Paide vald asub Järva maakonna keskosas. Vallal on Järvamaa valdadest ühine piir Albu, Roosna-

Alliku, Kareda, Koigi, Väätsa ja Türi vallaga ning Paide linnaga. Lisaks piirneb Paide vald Kose 

vallaga Harju maakonnas. Valla pindala on 300,4 km². Vallas on 28 küla ja elanike arv  neis Eesti 

Rahvastikuregistri andmetel 15.10.2014 seisuga on 1648, neist 346 on noored vanuses 7-26. 

Elanike arvult suurimad külad on Tarbja, Sargvere ja Nurmsi. 

Noorte arv (vanuses 7-26 eluaastat) külade lõikes: 

Tarbja   55 

Sargvere  53  

Anna   24 

Pikaküla  21 

Nurmsi  17 

Suurpalu  16 

Viraksaare  15 

Sillaotsa   13 

Kriilevälja   13 

Mündi   12 

Eivere   12 

Mäo   11 

Purdi   8 

Mäeküla   8 

Mustla-Nõmme 8 

Mustla   7 

Valgma  7 

Puiatu   5 

Kirila   4 

Nurme   4 

Korba   3 

Ojaküla  3 

Prääma  3 

Seinapalu  3 

Veskiaru  3 

Otiku   2 

Sõmeru  2 

Võõbu   1 

Paide valla täpsusega 13 

 

Paide valla noortekeskus teeb noorsootöös aktiivset koostööd hariduse- ja kultuuriasutustega ning 

seltsidega: 

 Paide Valla Lasteaed- Kool 

 Anna Raamatukogu 

 Anna Vaba Aja Maja 

 Anna Kultuuriselts 

 Sargvere Raamatukogu 
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 Sargvere MES 

 Spordiklubi Sargvere  

 Tarbja Raamatukogu 

 Tarbja Kultuuriselts 

  

Arengukava koostamisel on lähtutud alljärgnevatest dokumentidest: 

 Järvamaa noorsootöö arengukava 2012-2017 

 Paide valla arengukava 2013- 2020 

 Noorsootöö seadus 

 Paide valla noortekeskuse põhimäärus 

 

1.  ÜLEVAADE PAIDE VALLA NOORTEKESKUSEST 

1.1. Paide valla noortekeskuse missioon 

Paide valla noortekeskus on noorsootööd koordineeriv ja korraldav asutus, mis pakub Paide valla 

erinevas vanuses noortele nende huvidele ja võimetele vastavat vaba aja tegevust ning aitab 

noortel kujuneda aktiivseteks ja hoolivateks ühiskonna liikmeteks. 

 

1.2. Paide valla noortekeskuse üldandmed: 

 Paide valla noortekeskus on asutatud Paide Vallavolikogu otsusega nr. 37 27.05.2004. 

aastal; 

 Noortekeskus töötab vallavalitsuse hallatava asutusena; 

 Noortekeskuse kõrgemaks organiks on Paide Vallavalitsus; 

 Paide valla noortekeskuse registreerimisnumber on: 75031627 

 Paide valla noortekeskuse asukoha aadress: Kooli tee 1, Tarbja küla, Paide vald, 72751; 

 Lisaks on noortekeskusel noortetoad Anna külas Vaba Aja Majas ja Paide Valla Lasteaed-

Kooli Sargvere küla õppekohas; 

 Tegevuspiirkond: Järva Maakonna Paide valla territoorium; 

 

1.3. Ülevaade senisest tegevusest 

Noortetoad: 

Tarbjal avati noortetuba 2003. aastal. Algul tegutseti raamatukogu ruumides ja noorsootöötaja 

kuulus raamatukogu personali koosseisu. 28. novembril 2003. aastal koliti Tarbja lasteaia 

keldrikorrusele.  

2005. aastal renoveeriti ja sisustati Paide valla noortekeskuse ruumid Tarbjal, Annas ja Sargveres. 

Tarbja noortetoa ruume laiendati 85,8 m²-ni ja ehitati välja ruumide kasutamiseks hädavajalik 

ventilatsioonisüsteem. Uue renoveeritud noortetoa avamine toimus 16. septembril 2005. aastal.  

Anna VAM-i keldrikorrusel ehitati noorte jaoks ruumid üldpinnaga 144 m², kasulikku pinda on 

141,0 m². Anna noortetuba avati 23. septembril 2005. aastal.  

Kuni aastani 2012 oli Sargvere noortetuba keldrikorruse ruumides. Alates 2012. aastast asuvad 

Sargvere noortetoa ruumid Paide Valla Lasteaed- Kooli Sargvere õppehoone teise korruse 

ruumides. 

 

Noortekeskuse töösuunad: 

 Paide valla noorsootöö korraldamine ja arendamine 

 Noortekeskuse töös osalemine, üritustest osavõtmine ja keskuse külastamine on tasuta 

 Paide valla noorte hulgas alkoholi ja tubaka tarvitamise, narkomaania ning kuritegevuse 

ennetamine 

 Vaba aja veetmise võimaluste loomine 

 Võrgustikutöö erinevate spetsialistidega – õpetajad, sotsiaaltöötajad, politsei, lastekaitse 

jne 

 Noorsootööd puudutavate projektide kirjutamine ja elluviimine 

 Aktiivne koostöö ANK-iga, KENK-iga, Järvamaa Rajaleidja Keskusega, teiste 

omavalitsuste noortekeskustega jne. 
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Noortekeskuse avatud teenused: 

 Lauamängud (piljard, lauajalgpall, lauatennis, õhuhoki) 

 Televisioon, karaoke, muusika kuulamise võimalus, x-box 

 Erinevad käelised tegevused 

 Ruumide rentimine ürituste läbiviimiseks 

 

Noortekeskuse noortetubades korraldatavad traditsioonilised üritused: 

 Rahvakalendritähtpäevade tähistamine 

 Sõbrapäeva tähistamine 

 Sportlikud tegevused (lauajalgpalliturniir, õhuhokiturniir, piljarditurniirid) 

 Matsimäe  rattarallil osalemine 

 Külade koristustalgutel osalemine 

 Noortetubade sünnipäevade tähistamine 

 Jõuluteemalised üritused 

 Külaskäigud/ väljasõidud teistesse noortekeskustesse 

 Suvelaagrid 

 Filmiõhtud 

 

1.4. Probleemid: 

 Noortetubade asumine keldriruumides Annas ja Tarbjal 

 Projektitöö vähesus 

 Noortetubade tegemistesse kaasatavate laste arv väheneb, sest paljud aktiivseid noored on 

kaasatud Paide linna gümnaasiumite koolivälistesse tegemistesse 

 Noorte vähesus külades 

 Noorteaktiivi puudumine, kes esindaks noori ja teeks koostööd kohaliku omavalitsusega 

 

2. PAIDE VALLA NOORSOOTÖÖ ARENGU PEAMISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

AASTANI 2020 

2.1. Eesmärgid: 

 Noortetubade töö jätkumine Annas, Tarbjal ja Sargveres 

 Koostöö arendamine ANK-iga 

 Noorsootöö arendamine läbi rahvusvaheliste projektide 

 Mobiilse noorsootöö arendamine 

 Noorsootöö projektide kirjutamine 

 Noorte kaasamine erinevate projektide ja ürituste korraldamisel/läbiviimisel 

 Noortetubade tegelemine noorteinfo kogumisega ja sihtgruppidele jagamisega 

 Noorte tunnustamissüsteemi arendamine 

 Noorteaktiivi/ ümarlaua loomine vallas, kaasates kõikide piirkondade noori 

 Noortekeskuses huvitegevuse tõhustamine 

 

2.2. Tegevused: 

 Noortetubade töö jätkumine kolmes piirkonnas 

 Projektide kirjutamine sh. rahvusvahelise noorsootöö läbiviimiseks 

 Aktiivsete noorte tunnustamissüsteemi väljatöötamine 

 Noorteaktiivi/ümarlaua loomine 

 Koostöö jätkamine KENK-i, ANK-i ja Järvamaa Rajaleidja Keskusega 

 Mobiilse noorsotöö jaoks noorte kogunemiskohtade kaardistamine 

 

Teostajad: 
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Paide valla noortekeskus koostöös KENKi, Järvamaa Rajaleidja Keskuse, valla haridus- ja 

kultuuriasutustega. 

 

3. PAIDE VALLA NOORSOOTÖÖ TEGEVUSVALDKONNAD, NENDE 

HETKEOLUKORD, PEAMISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

3.1. Erinoorsootöö 

 

Erinoorsootöö on riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste 

loomine noorte võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu. 

 

Hetkeolukord: 

Maakonnas on moodustatud maavalitsuse juurde alaealiste komisjon, kes teeb otsuseid 

kriminaalpreventiivse töö valdkonnas. 

Noortekeskus viib läbi õigusrikkumisele kalduvatele ja sotsiaalselt erinevatesse riskirühmadesse 

kuuluvate noorte suvelaagreid. Laagreid rahastab Haridus- ja Teadusministeerium läbi Järva 

Maavalitsuse alaealiste komisjoni. 

 

Eesmärgid: 

 Õigusrikkumisi ennetavate laagrite läbiviimise jätkamine läbi projektide 

 Noorte seas kriminaalpreventiivse info levitamine 

 Erinoorsootöö alaste ülesannete konkreetsele organisatsioonile ja/või komisjonile 

delegeerimine 

 

Tegevuskava: 

 Koostöö noortekeskuse ja Järvamaa Rajaleidja Keskuse psühholoogilise nõustamisteenuse 

osas on järjepidev 

 Veelgi aktiivsemalt tehakse Paide valla noortekeskuse noortetubade ja noorsoopolitsei 

vahelist koostööd 

 Tegeletakse ennetusliku sisuga projektide elluviimisega (õppepäevad, kursused, 

infoloengud) 

 Viiakse läbi ennetava ja positiivse sisuga ülevallalisi noorteüritusi 

 

Teostajad: 

Paide valla noortekeskus koostöös KENK- i, Järvamaa Rajaleidja Keskuse, valla haridus- ja 

kultuuriasutustega 

 

3.2. Noorte huviharidus ja huvitegevus 
 

Noorte huviharidus ja huvitegevus on pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus) 

süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal 

süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks valitud huvialal. 
 

Huvihariduse liigid on: sport, muusika, kunst, tants, näitekunst, loodus, käsitöö, tehnika jne. 

 

Huvitegevuse hetkeolukord 

Huvitegevusest saab harrastada noortetubades (käeline tegevus, lauamängud, erinevad üritused, 

võistlused jmt). Oluliseks erinevuseks huvihariduse ja huvitegevuse vahel on see, et noortetubades 

on võimalik harrastada huvitegevust tasuta. Huviringe noortekeskusel endal ei ole. Noored käivad 

huviringides väljaspool noortekeskust. 

 

Eesmärgid: 

 Jätkata Paide valla noorte huvihariduse toetamist vastavalt võimalustele 

 Tagada noortekeskustes kvaliteetne huvitegevuse harrastamise võimalus 
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Tegevuskava: 

 Mitmekesistada huvitegevuses kasutatavaid vahendeid ja meetodeid läbi noortekeskuse 

eelarve ja projektide kirjutamise 

 Noortekeskusel teha huvitegevuse osas aktiivset koostööd haridus-ja kultuuriasutustega 

 

Teostajad: 

Paide valla noortekeskus, valla haridus- ja kultuuriasutused, spordiklubid 

 

3.3. Noorteinfo, nõustamine ja uuringud 
 

Noorte teavitamine ehk noorteinfo vahendamine on aja- ja asjakohase, kvaliteetse ning 

kättesaadava informatsiooni ja teavitamise teenuste tagamine noortele. 

 

Noorte nõustamine on nõustamisteenuste tagamine noortele, et võimaldada neil langetada nende 

elu puudutavaid otsuseid. 

 

Noorsoo-uuringud on noortevaldkonna planeerimiseks ja teostamiseks vajalike süstemaatiliste ja 

võrreldavate uuringute olemasolu ning noortele suunatud tegevuste põhinemine nendel. 

 

Hetkeolukord: 

Paide vald on Järvamaa Rajaleidja Keskuse koostööpartner ning valla noored kasutavad nende 

erinevaid teenuseid. 

Noortele info jagamine KENK´ist ja muudest organisatsioonidest toimub noortetubade ja kooli 

kaudu. Järvamaa Rajaleidja Keskus viib koolides läbi karjäärinõustamist, samuti on võimalik 

saada psühholoogilist nõustamist. 

Raamatukogudes ja noortekeskuses on võimalik lugeda noorte infolehti ja ajakirju ning muid 

noortele suunatud ühekordseid infomaterjale.  

Avalikes internetipunktides on noortel võimalik infot saada erinevatest võrgupõhistest 

andmebaasidest ja suhtluskeskkondadest.  

 

 

Eesmärgid: 

 Valla noortetubades teavitamis- ja nõustamissüsteemi täiustamine ja säilitamine 

 Noorteinfo saamise eesmärgil üle-eestilise noorteorganisatsioonidega koostöö arendamine  

 

Tegevuskava: 

 Noortekeskus jätkab koostööd KENK-i ja Järvamaa Rajaleidja Keskusega noorteinfo, 

psühholoogilise ja karjääri-nõustamine osas 

 Noortekeskus astub ANK-i liikmeks 

 Noortejuhide jätkuv vahetu suhtlus piirkonna noortega 

 Infopäevade korraldamine, kus tutvustatakse noortele erinevate infokanalite ja 

andmebaaside kasutamist 

 Korraldada väljasõite noortele mõeldud infomessidele 

 
Teostaja: 

Paide valla noortekeskus, raamatukogud, Paide Valla Lasteaed- Kool, Anna Vaba Aja Maja 

 

3.4. Noorsootööalane koolitus 
 

Noorsootööalane koolitus on kvaliteetseks noorsootööks vajalike hoiakute, teadmiste ja oskuste 

omandamise ja arendamise võimaluste olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine 

noorsootöö arengu ja tulemuslikkuse soodustamiseks. 
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Hetkeolukord: 

Noortetubades töötavad noortejuhid, kes vajavad noorsootööalast koolitust sh laagrikasvatajate 

kvalifikatsiooni.  

 

Eesmärgid: 

 Jätkata vallas noorsootööga tegelevate inimeste koolitamist 

 Vabatahtliku noorsootöö arendamine vallas 

 

Tegevuskava: 

 Noortejuhtide koolitamine, et tagada noorsootöö kvaliteet 

 Jätkata koostööd KENK- iga ja Järvamaa Rajaleidja Keskusega noorsootöötajate ja noorte 

koolitamisel 

 Esmaabialane koolitamine koostöös Eesti Punase Risti Järvamaa Seltsiga 

 Vabatahtlike koolitamine 

 

Teostaja: 

Paide valla noorteksekus 

 

3.5. Noorte tervistav ja arendav puhkus 
 

Noorte tervistav ja arendav puhkus on noortele võimaluste tagamine vaba aja veetmiseks 

projektide ning laagrite korralduse kaudu. 

 

Hetkeolukord: 

Noortel on valla toetusel võimalik viibida erinevates laagrites. Lisaks toimub igal aastal ühine 

suvelaager koostöös Jõgeva Vallavalitsusega. 

 

Eesmärgid: 

 Noorte hulgas tervislike eluviiside propageerimine 

 Valla noortele tervistava ja arendava puhkuse tagamine läbi erinevate laagrite 

korraldamise 

 

Tegevuskava: 

 Jätkata noortele temaatiliste laagrite läbiviimist läbi erinevate projektide 

 Tagada noortejuhtidele laagrikasvatajate erialane väljaõpe 

 Kaasata laagrite töösse vabatahtlikke, erinevaid ringijuhte ja allasutuste juhte 

 Korraldada noortele suunatud tervisepäevi, tervisekoolitusi 

 

Teostajad: 

Paide valla noortekeskus, spordiklubid, külaseltsid, valla haridus- ja kultuuriasutused 

3.6. Noorte töökasvatus ja noortemalevad 

 

Noorte töökasvatuse on mitmekesiste meetmete kaudu noorte tööhõivevõimaluse tõstmine ning 

noorte olukorra parandamine tööturule sisenemisel. 

 

Noortemaleva eesmärk on kohaliku omavalitsuste noorsootöö toetamine ja arendamine maleva 

tegevuste riikliku toetuse eraldamise kaudu. 

 

Maleva noorsootööalased eesmärgid: 

 Väärtustada noorte esmaste töökogemuste saamist 

 Noorte tööhõivevalmiduse suurendamine sisenemaks tööturule 

 Pakkuda noortele võimalust tutvuda erinevate tööalade ja töödistsipliiniga 

 Aidata noortel kujundada oma karjääri tänapäeva tööturu kontekstis 
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 Noorte vaba aja eesmärgistatud sisustamine 

 Noorte mitmekülgse arengu toetamine 

 

Hetkeolukord: 

Vallas noortemalevaid ei korraldata. Ettevõtjatel puudub võimalus pakkuda noortele ea- ja 

võimetekohast ning hooajalist tööd. Takistavaks teguriks on ka noori puudutav töölepingu seadus. 

 

Eesmärgid: 

 Toimuvad noortemalevad 

 Tähtsustatakse noorte kutsealast nõustamist 

 

Tegevuskava: 

 Korraldatakse noortemalevaid. Sel viisil koolitatakse läbi töökasvatuse noori, et nad 

omandataks erinevaid tööks vajalikke oskusi 

 Koostöös KENKi ja ettevõtjatega tutvustatakse noortele piirkonna olevaid ettevõtteid ning 

nende poolt pakutavaid töövõimalusi 

 Rajaleidjakeskusega korraldatakse noortele karjäärinõustamise infopäevi 

 Noortemaleva korraldamiseks taotletakse rahastust ENTK poolt korraldatavalt iga-

aastaselt projektikonkursilt 

 

Teostajad: 

Paide valla noortekeskus, valla kultuuri- ja haridusasutused, piirkonna ettevõtted, kohalik 

omavalitsus. 

 

3.7. Rahvusvaheline noorsootöö 

 

Rahvusvaheline noorsootöö on noortele ja noorsootöötajatele rahvusvahelise koostöö kogemuste 

ja kultuuride tundma õppimise võimaluste loomine. 

 

Hetkeolukord: 

Rahvusvaheline noorsootöö on arenemas. Võimalus on õppida teiste noortekeskuste 

rahvusvahelistest kogemustest ja seejärel alustada ise väiksemate projektide kirjutamist ning 

elluviimist. Rahvusvahelistele projektidele on võimalik taotleda rahastust SA Archimedes 

Noorteagentuurist. 

 

Eesmärgid: 

 Paide vallas toimub rahvusvahelise noorsootöö arendamine läbi projektitöö 

 Korraldatakse rahvusvahelisi noortelaagreid 

 Osaletakse koostööpartnerite poolt korraldatavates rahvusvahelistes noortelaagrites 

 Osaletakse rahvusvahelise noortevahetuse ja vabatahtlike programmi arendamises 

 

Tegevuskava: 

 Luuakse kontakte teiste noortekeskustega rahvusvaheliste projektide baasil, taotletakse 

lisavahendeid rahvusvahelise noorsootöö edendamisek erinevatest programmidest ja 

fondidest 

 Rahvusvaheliste lastelaagrite korraldamine ja neis osalemine 

 Noortevahetus ja vabatahtlike programmides osalemine läbi erinevate projektide 

 

Teostajad: 

Paide valla noortekeskus, Anna Vaba Aja Maja, Paide Valla Lasteaed- Kool. 
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3.8. Noorte osalus 

 

Noorte osalus on noortele osaluseks otsustusprotsessides mitmekesiste võimaluste loomine ja 

osalusmotivatsiooni arendamine. 

 

Hetkeolukord: 

Järvamaal tegutseb MTÜ Järvamaa Noortekogu. Vallas noorteorganisatsioon puudub. 

  
Eesmärgid: 

 Paide valla noortele on loodud võimalus erineva taseme otsustusprotsessides osalemiseks 

 Noorteaktiivi/ümarlaua loomine 

 

Tegevuskava: 

 Propageerida noorte seas omaalgatusliku noorteorganisatsiooni moodustamise vajadust 

 Toetada igakülgselt noorte omaalgatust noorteorganisatsiooni loomisel ja hilisemat 

tegevust noortetubade juures 

 
Teostaja: 

 Paide valla noortekeskus 

 

4. ARENGUKAVA MUUTMISE KORD 

Arengukava vaadatakse üle igal aastal ja selle muudatused valmistatakse ette noortekeskuse 

juhataja poolt ja esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 30. maiks. Arengukava kinnitab volikogu ja 

noortekeskuse juhataja annab selle täitmisest aru. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne 

kinnitamist arvamuse saamiseks valla kultuuri- ja hariduskomisjonile. Arengukava 

avalikustatakse Paide valla veebilehel. 

 

 

 


