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1 – Eessõna 

 

Rõngu noortevolikogu julgemad visionäärid on juba organisatsiooni tegevuse algusest, 2010. 

aasta suvest näinud vajadust dokumendi järele, mis koondaks kokku Rõngu valla noorsootöö 

arengueesmärke pikemas perspektiivis.  

 

Kuna noortevolikogu laiemaks eesmärgiks on noorte osaluse suurendamine Rõngu vallas, siis näeme, 

et seda saab teostada üksnes koostöös teiste valla organisatsioonide ja ametiasutustega. Sellise 

kirjaliku koostööraamistiku loomiseks algatasime 2012. aasta lõpus valla noorsootöö arengukava 

koostamise projekti.  

 

Seniajani pole Rõngu vallavalitsus ja vallavolikogu noorsootöö temaatikat aktiivselt oma 

tööülesannete ega ametlike dokumentidega sidunud. Noortevolikogu on aga kõige sobilikum 

organisatsioon leidmaks üles noorsootöö kitsaskohad, sest meie suudame kõige paremini koguda 

noortelt-noortele informatsiooni. Rõngu noortevolikogu liikmed on noored ning teotahtelised, 

uskudes, et muutuste ellukutsumiseks tuleb just oma südame kutse järgi julgeid otsuseid vastu võtta.  

 

Käesolev Rõngu valla noorsootöö arengukava täidab valla noorsootöö arendamises 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 

Rõngu 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 Rõngu vallas järgmised viis aastat valla noorte huviharidust ning 

kodanikutunnetust.  

 

Soovime, et viie aasta möödudes julgeksid noored välja öelda lause „Mina elan siin, mitte 

lihtsalt olen siin.“ ning tunnetaksid seeläbi paremini oma isiklikku väärtust kogukonna 

liikmetena.  

 

Marit Külv 

Rõngu valla noortevolikogu esimees 
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2 – Sissejuhatus 

 

Rõngu valla noorsootöö arengukava 2013 – 2018 on esimene noorsootööd valdkonnana käsitlev 

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

noorsootöö prioriteetide osas. 

 

Dokumendi koostamisel osalesid  Rõngu valla noortevolikogu ja Rõngu kooli õpilasesinduse liikmed. 

Lisaks olid arengukava töörühma kaasatud mitmed lõimitud valdkondade esindajad, sh Rõngu 

rahvamaja juhataja, koolidirektor, omavalitsusjuht ja vallavolikogu liikmed. 

 

Rõngu valla noorsootöö arengukava tööprotsess kestis 7 kuud – selle väljatöötamist alustati 

veebruaris ning lõpetati augustis 2013. Arengukava algatajaks oli Rõngu valla noortevolikogu 

koostöös Rõngu rahvamajaga, kuna tunnetati vajadust arendada noorsootööd Rõngu vallas 

maakondlikest strateegilistest kokkulepetest lähtuvalt. 

 

Arengukava koostamise käigus viidi läbi kolm tööseminari, mis toimusid 11. aprillil, 14. mail ja 6. 

juunil. 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 konsultandi abiga töötati läbi teemaga seotud arengudokumendid ning statistilised 

näitajad. Arengukava koostamisel on arvestatud valdkonnaga seotud seadusi, arengukavasid ja 

andmeid. Lisaks võeti aluseks noorsootööd puudutavad osad valla arengustrateegias aastani 2030. 

 

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 Rõngu 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 2018. On 

koostatud tegevuskava nende eesmärkide elluviimiseks, loetletud peamised koostööpartnerid ning on 

paika pandud tulemuste läbivaatamine ja strateegia uuendamise kord. 

 

Arengukava koostamiseks moodustatud töörühma kuulusid: 

Kristel Laurits, Rõngu noortevolikogu, projektijuht 

Maarja Luik, Rõngu noortevolikogu, tuumikgrupi liige 

Aarne-Alvar Jõgiaas, Rõngu noortevolikogu, tuumikgrupi liige 

Tiina Laineste, Rõngu noortevolikogu, tuumikgrupi liige 

Eliise Viilu, Rõngu noortevolikogu, tuumikgrupi liige 

Marit Külv, Rõngu noortevolikogu, tuumikgrupi liige 
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Mariliis Pahva, Rõngu noortevolikogu, tuumikgrupi liige 

Ave-Ly Kaeramaa, Rõngu noortevolikogu, tuumikgrupi liige 

Kaarel Viljaste, Rõngu noortevolikogu, tuumikgrupi liige 

Aivo Tilger, Rõngu noortevolikogu, tuumikgrupi liige 

Mari-Liis Vanaisak, Rõngu rahvamaja, juhataja 

Hillar Viksi, Rõngu vallavolikogu, liige 

Aivar Kuuskvere, Rõngu vallavalitsus, liige 

Aino Kommisaar, Rõngu Keskkool, sotsiaalpedagoog 

Sulev Kuus, Rõngu vallvolikogu, esimees 

 

Protsessi juhtis ja dokumendi aitas koostada arengukava konsultant Siiri Liiva. 

 

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 määratletakse Eestis noorena vanuserühma 7–26.  

 

Noorsootöö eesmärk on luua eeldusi ja toetada noore toimetulekut ühiskonnaliikmena. 

 

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 kaalutlustest 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. 
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 Erinoorsootöö on arengueelduste 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 noortevaldkonna 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 rahvusvahelise koostöö 

kogemuste ja kultuuridevahelise õppimise võimaluste loomine. 

 Noorte osalus on noortele otsustusprotsessides osalemiseks võimaluste loomine ja 

osalusmotivatsiooni arendamine. 

 

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 väike ülevaade ühe omavalitsuse mõjualas läbiviidava 

noorsootöö asjaosalistest. 

Noorsootöö seadus (jõustunud 1.jaanuaril 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 ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise 

põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja korra, nähes vajaduse korral ette 

omaosaluse tingimused toetuse saamiseks, toetuse taotluste 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 projektlaagri pidamise tingimused ja korra ning 

projektlaagri pidamise loa väljastamise korra;  

 täidab teisi noorsootöö korraldamise ülesandeid oma haldusterritooriumil. 
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Lähtuvalt noorsootöö seadusest on Rõngu 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. 

 

Rõngu valla noorsootööd aitavad kujundada järgmised asutused ning organisatsioonid:  

 Rõngu Vallavalitsus;  

 Rõngu Keskkool, Valguta algkool, kooli huvi- ja aineringid;  

 Rõngu rahvamaja, Valguta, Teedla ja Tilga seltsimajad;  

 Rõngu, Valguta, Teedla ja Koruste raamatukogud; 

 Rõngu noortevolikogu, noorteorganisatsioonid, seltsid, ühingud jt;  

 erasektor (kohalikud ettevõtjad jt); 

 Tartu Maavalitsus. 

Noorsootöö ja noortepoliitika ülesannete elluviimine Rõngu vallas toimub alljärgmiste asutuste 

poolt järgmise hierarhia alusel. 

 

Rõngu Vallavalitsus: 

 Rõngu Keskkooli ja kultuuriasutuste huvialaringide töö juhtimine ja koordineerimine; 

 Rõngu noortevolikogu toetamine; 

 kultuuriasutuste töö juhtimine ja koordineerimine; 

 laste õiguste kaitsmine (volikogu vastavas komisjonis); 

 koostöö sotsiaalametiga; 

 koostöö maavalitsuse ja omavalitsuse liiduga; 

 valla eelarvest noorsootöö jaoks vahendite eraldamise taotlemine ja eraldatud vahendite 

sihipärase kasutamise kontrollimine;  

 abi osutamine vanemliku hooleta jäänud laste elu korraldamisel (tugiperedesse ja 

lastekodudesse suunamine);  

 koostöö maakonna alaealiste komisjoniga; 

 töö probleemsete lastega; 

 abi osutamine puuetega noortele, materiaalselt vähekindlustatud peredest pärit noortele, 

lastekodu kasvandikele jt. 

 

Rõngu Keskkool, Valguta algkool: 

 huvialaringide töö juhtmine ja koordineerimine; 

 kooli- ja klassivälise tegevuse koordineerimine; 

 koostöö õpilasesindusega; 

 ülevallalistest, maakondlikest ja riiklikest sündmustest osavõtt. 
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Rõngu rahvamaja, Valguta, Teedla ja Tilga seltsimaja: 

 koolivälise sportliku ja kultuurilise tegevuse koordineerimine ja korraldamine; 

 tegevusteks baaside ja vahendite rentimine; 

 valla suursündmuste korraldamine; 

 kultuuriliste, hariduslike ja sotsiaalsete noorsootöö projektide toetamine ja kordineerimine. 

 

Rõngu noortevolikogu, noorteorganisatsioonid, seltsid, ühingud jt:  

 noorte osaluse suurendamine vallas; 

 põhikirjale vastavad tegevused, mis on suunatud sihtgrupile. 

 

Erasektor (kohalikud ettevõtjad jt) 

 noorsootöö toetamine, teenuste pakkumine või rajatiste kasutamise võimaldamine. 

Tartu Maavalitsus:  

 haridus- ja sotsiaalosakonna tegevus. 

 

2.4 Arengukavas kasutatavad mõisted ja lühendid 

 

Mõisted 

 

Alaealine – 7-18 aasta vanune isik AMS (Alaealise mõjutusvahendite seadus) § 2. 

Alaealiste komisjon – maavalitsuse juurde moodustatud ja maavanema korraldusega kinnitatud 

seitsmeliikmeline komisjon, mille asjaajamist korraldab sekretär ja tööd koordineerib esimees või 

aseesimees AMS (Alaealise mõjutusvahendite seadus)  § 11 ja 12 . 

Arengukava – arendustegevuse aluseks olev dokument 

Avatud noorsootöö – noorte omaalgatuse toetamine, õppekava puudumine, erinevateks noori 

huvitavateks ja arendavateks tegevusteks tingimuste loomine. Avatud noorsootöö eesmärk on 

pakkuda noortele inimestele vabatahtlikkuse alusel osaluse, aga ka arengulisi ja hariduslikke 

kogemusi. 

Avatud noortekeskus – avatud süsteemse noorsootöö tegevuskoht 

Erinoorsootöö – on riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste 

loomine noorte võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu 

Huvialaharidus – noorsootöö valdkond, mis põhineb vabatahtlikkusel ning loob noortele võimalused 

õppekavajärgseks arendavaks tegevuseks (eri tegevusvaldkondades) tasemeõppest ja tööst vabal ajal 

Koostööpartnerid – inimesed, inimeste rühmad ja institutsioonid, kes osalevad arengukava 

teostamisel, kes on kaasatud arengukava väljatöötamise, teostamise ja/või hindamise protsessi  

Laps – kuni 18-aastane inimene lastekaitse seadus § 2  

Missioon – noorsootöö eksisteerimise mõte ja tema põhiline olemuslik eesmärk 

Mobiilne noorsootöö -  Mobiilse noorsootöö kontseptsioon on sotsiaalpedagoogiline lähenemine, 

mille juured on Ameerikas ja Hollandis ning mis on välja töötatud Tübingeni Ülikoolis Saksamaal 

1970ndate aastate alguses. Mobiilse noorsootöö rakendamisel keskendutakse neljale tegevussuunale: 

tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas ja noorsootöö teenuse 
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tagamine noorte kogunemiskohtades. Oluline märksõna on see, et noorsootöötajad liiguvad oma 

tegevustega sinna, kus on noored ja ei eelda, et kõik noored neid ise noortekeskustes üles leiavad. 

Noor – 7-26-aastane füüsiline isik 

Noorsootegevus – noorte vaba tahte alusel, väljaspool perekonda, õppekava ja tööd toimuv noori 

arendav tegevus, mis on suunatud sotsialiseerumisele 

Noorsootöö – noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte 

alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootöö sisuks on noorte sotsiaal-, 

kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist arengut. 

Noorsootöö komisjon – noorsootöö kui ühiskonnaelu valdkonna kureerimiseks kokku kutsutud 

ümarlaud, kuhu on kaasatud noorte, noorsootööasutuste ja noortega tegelevate institutsioonide 

esindajad 

Noorteprogramm – noorsootöö valdkonda kuuluv tegevuskava, mille realiseerimiseks koostatakse 

konkreetsed projektid ning mille kestus on rohkem kui üks aasta 

Noorteprojekt – noorsootöö valdkonda kuuluv tegevusplaan koos eelarvega, mis teenib noorsootöö 

eesmärke ning mille kestus on kuni üks aasta 

Noortevolikogu – vallavolikogu juures töötav noorte töörühm, kelle ülesandeks oli läbi arutada 

volikogule esitatud eelnõud ja anda neile noorte arusaamu ning vajadusi kajastav hinnang 

Projekt – konkreetse eesmärgi saavutamise kava, millel on oma selgelt määratletud tähtaeg, teostaja, 

ressursid ja mõõdetav tulemus  

Sihtgrupid – inimeste rühmad, kelle tegevus- ja arenguhuvisid arengukava puudutab ning kes on 

osalised selles protsessis  

Strateegiadokumendid – erinevate tasandite (riiklik, regionaalne, omavalitsuse) arengusuundi 

määratlevad strateegiad ja arengukavad, mis on aluseks vastava tasandi arendustegevustele 

Strateegiline eesmärk – spetsiifiline, mõõdetav, ajastatud, realistlik ja teostatav tulemus, mis on 

vajalik üldeesmärgi või visiooni saavutamiseks  

Tegevuskava – tabeli kujul esitatud konkreetsed eesmärgid, mida on vaja täita üldeesmärkide 

saavutamiseks koos ressursside, vastutajate ja täitmise tähtaegadega 

Vaba aeg – kohustuslikest ja vajalikest toimingutest vabaks jääv aeg 

Vabatahtlik tegevus – hõlmab igasugust vabatahtlikku tegutsemist. Seda iseloomustab alljärgnev: 

see on avatud kõigile, selle eest ei maksta palka, seda otsustatakse teha vabast tahtest, see on hariv 

(mitteformaalne haridus) ning tekitab sotsiaalset lisandväärtust. 

Visioon – soovitud seisundi kirjeldus, milline peaks tulevikus olema noorsootöö Rõngu vallas 

Väärtused – tõekspidamised, millele põhineb Rõngu valla noorsootöö arengukava realiseerimine 

ning mida selle protsessi osalised on õigustatud eeldama kõigilt teistelt protsessi partneritelt 

Õpilasesindus – Rõngu Keskkoolis õpilaste poolt valitud esindus, mille ülesandeks on kaasa rääkida 

koolielu korraldamisel, suheldes kooli juhtkonnaga ning esindades ja kaitstes õpilaste õigusi, huve ja 

arvamusi 

PEST analüüs – analüüsimeetod väliste muutujate iseloomustamiseks läbi nelja erineva aspekti: 

political, economical, social, technological (poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed, tehnoloogilised) 

SWOT analüüs – analüüsimeetod, mis on mõeldud mingi valdkonna (nt noorsootöö) tugevuste 

(strenghts – S), nõrkuste (weaknesses – W), võimaluste (opportunities – O) jaohtude (threats – T) 

kaardistamiseks 
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Lühendid 

 

AMS - Alaealise mõjutusvahendite seadus 

ANK – avatud noortekeskus 

ENTK – Eesti Noorsootöö Keskus 

HTM – Haridus- ja Teadusministeerium 

KOV – kohalik omavalitsus 

MV – maavalitsus 

NVK – noortevolikogu  

SOM – Sotsiaalministeerium 

TOL – Tartumaa Omavalitsuste Liit 

AIP – avatud internetipunt 

MTÜ – mittetulundusühing 

SA – sihtasutus 

AS – aktsiaselts 

RRM – Rõngu rahvamaja 

RKK – Rõngu Keskkool 

ENL – Eesti Noorteühenduste Liit 

RNK – Rõngu Noortekeskus 
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3 – Hetkeolukorra analüüs 

 

3.1 Rõngu valla asukoha ja rahvastiku iseloomustus 

 

 3.1.1 Territoriaalne paiknemine 

 

Rõngu vald paikneb Tartu maakonna edelaosas  

piirnedes läänes Võrtsjärvega, loodes ja  

põhjas Rannu ja Konguta vallaga, kirdes Elva  

linnaga, idas Nõo valla ja Valga maakonna 

Palupera vallaga, lõunas Valga maakonna  

Puka vallaga. Oma praegustes piirides hõlmab  

vald osaliselt endiste (1939.a.) Rõngu ja Elva  

valla maid. 

Joonis 1: Rõngu valla paiknemine Tartumaal      

 

Rõngu on keskmise suurusega maavald maakonnas. Maa-ameti andmetel on valla suuruseks 164 

km
2
, moodustades 5,6% maakonna maavaldade territooriumist. Territooriumi ulatus põhjast lõunasse 

on 12,5 km ja läänest itta 20,5 km.  

 
 

 

 

Joonis 2: Külade 

ja alevike 

paiknemine Rõngu 

valla territooriumil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valla territooriumil paikneb 2 alevikku (Käärdi ja Rõngu) ja 15 küla. Vallakeskus paikneb 

Rõngu alevikus. Rõngu alevik on küllalt suure tõmbejõuga asula ning suuremale osale vallaelanikest 

hea kättesaadavusega.  
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Vald on kaetud tiheda teedevõrgustikuga. Intensiivsema liiklusega teelõiguks on Tartu-Valga 

maantee. Rõngu kaudu on hea ühendustee Tartust Pärnusse ja Viljandist Otepääle. Valda läbib 

Tallinn-Tartu-Valga-Riia raudtee. Maakonnakeskusesse Tartusse on Rõngust ca 40 km. Lähimasse 

linna Elva 14 km ja Otepääle 18 km. 

 

 3.1.2 Rahvastik ja asustus 

 

01. 01.2013 seisuga elab Rõngu vallas 2756 elanikku. Rahvastiku tihedus Rõngu vallas 

on 16,8 in/km
2
, mis on Tartu maakonna valdade keskmisest rahvastiku tihedusest (13,7 in/km

2
) 

1,2 korda kõrgem. Tervikuna on valla ida- ja keskosas, võrrelduna Võrtsjärve äärse alaga, 

asustustihedus märksa kõrgem.  

 

Valla elanike koguarv on vähenenud perioodil 2011-2013 3 %. Valla elanike arvukuses on toimunud 

ühtlane pidev langus, mis on tingitud negatiivsest iibest. 

 

01.06.2013 on Rõngu vallas sihtgruppi kuuluvaid noori vanuses 7 – 26 kokku  679. Nendest naisi on 

316 ning noormehi 363. Seega moodustavad noored kogu rahvastikust 24,6 %. 

 

Rõngu valla külad 

ja alevikud 

Alaliste 

elanike arv 

Noorte arv Noorte 

protsentuaalne 

osakaal 

P  

(7-26) 

T  

(7-26) 

1. Kalme küla 102 17 17 % 12 5 

2. Kirepi küla 129 28 22 % 13 15 

3. Koruste küla 110 22 20 % 12 10 

4. Kõduküla küla 115 28 24 % 18 10 

5. Käo küla 47 9 19 % 6 3 

6. Lapetukme küla 123 26 21 % 13 13 

7. Lossimäe küla 116 29 25 % 14 15 

8. Piigandi küla 45 6 13 % 5 1 

9. Raigaste küla 70 15 21 % 6 9 

10. Rannaküla küla 45 15 33 % 10 5 

11. Tammiste küla 114 31 27 % 15 16 

12. Teedla küla 139 38 27 % 22 16 

13. Tilga küla 106 22 21 % 14 8 

14. Uderna küla 125 9 7 % 5 4 

15. Valguta küla 149 40 27 % 26 14 

16. Rõngu alevik  799 196 25 % 97 99 

17. Käärdi alevik 551 125 23 % 70 55 

KOKKU 2885 656 23 % 358 298 

Tabel 1: Elanike arv külade ja alevike lõikes ning noorte osakaal nendes, 31. detsember 2011 seisuga, allikas: Eesti 

Statistikaamet 
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Võttes aluseks 2011. aasta 31. detsembrist pärinevad andmed, on võimalik näha, et noorte osakaal 

on valla lõikes kõige suurem Rannakülas (33 %), millele järgnevad  27 % suuruse noorte osakaaluga 

Tammiste, Teedla ja Valguta külad.  

 

Kõige vähem noori elab protsentuaalselt Uderna külas (7 %), millele järgnevad Piigandi (13 %) ning 

Kalme küla (17 %). Kõige enam noori elab valla alevikes, Rõngus ja Käärdis, kuid Käärdi noorte 

haridustee ning vaba ajaga seotud tegemised on suunatud vallast väljapoole, olles seotud pigem Elva 

linnaga.  

 

Võrreldes 2013. aasta seisuga on noorte üldarv vallas suurenenud, kuid siiski pole statistikas 

võimalik jälgida valla territooriumil tegutsevate naabervaldades sissekirjutust omavate noorte 

liikumisi ega Rõngu valla territooriumilt ajutiselt eemaldunud noorte numbreid.  

 

Vanusegrupp Noorte arv  Protsentuaalne 

osakaal 

7-11 eluaastat 159 24 % 

12-16 eluaastat 142 22 % 

17-21 eluaastat 179 27 % 

22-26 eluaastat 176 27 % 

Kokku 7-26 eluaastat 656 

Tabel 2: Valla noorte jagunemine erinevatesse vanusegruppidesse 

 

Rahvastiku prognoosi kohaselt peaks Rõngu valla elanike arv edaspidi veidi langema või püsima 

stabiilsena. Lähtudes üldisest vanusestruktuuri nihkest peaks tööealiste osakaal jääma stabiilseks, 

mistõttu valla majanduslik kandevõime ei tohiks oluliselt langeda.  

 

Mingil määral mõjutab tööealise rahvastiku arvukust väljaränne. Inimeste lahkumise põhjusena 

võib välja tuua seoseid tööga ja noorte puhul koolihariduse omandamise võimalusi ja õppekeskkonda. 

 

 3.1.3 Tööhõive ja ettevõtlus 

 

Tööealist elanikkonda on Rõngu vallas 58% (~1649 inimest). Enamus valla elanikest töötavad 

kohalikes ettevõtetes, viimastel aastatel on suurenenud ka töötamine väljaspool valda, kuna 

vald asub suhteliselt lähedal Otepääle, Elvale ja Tartule, mis pakuvad tulusamaid töökohti. 

 

2011. aasta 01. augusti seisuga oli äriregistrisse kantud 11 aktsiaseltsi, 135 osaühingut, 89 füüsilisest 

isikust ettevõtjat, 54 mittetulundusühingut (sh korteriühistud 17) ja 2 sihtasutust. 

 

Tegutsevatest ettevõtetest suurim on Promens AS, mis annab tööd ligi 250 inimesele. Võrreldes 

2006. aastaga on valda juurde tulnud mitmeid ettevõtteid ja lisandunud on ka uusi 

mittetulundusühinguid, mis on oluliseks mõjuteguriks tööhõivele ja valla arengule. 
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Töötuse asemel on pigem probleemiks kvalifitseeritud tööjõu puudus. Puudus on oskustöölistest 

ja keskastme spetsialistidest. Kuna kohapeal vastava kvalifikatsiooniga inimesi pole, toimub tööjõu 

import lähedal asuvatest keskustest.  

 

Teenindussektoris on enim esindatud jaemüük spetsialiseerimata kauplustes ja hulgimüük. Muu 

teenindusvõrk on vallas kaetud kesiselt, kasvupotentsiaal on teenindussektoril suur, eriti 

väikeettevõtjate jaoks.  

 

3.2 Noorsootöö hetkeolukord ja arenguvõimalused 

 

 3.2.1 Noorsootööd toetav infrastruktuur 

 

Rõngu valla territooriumil tegutsevad kaks munitsipaalõppeasutust, Rõngu Keskkool ja 

Valguta Lasteaed-Algkool.  

 

01.06.2013 seisuga on Rõngu Keskkooli nimekirjas 209 õpilast, kellest 49 õpivad keskkooli astmes. 

Keskkoolis on 33 õpetajat, lisaks 4 huviringi juhendajat, psühholoog, sotsiaalpedagoog ja kooliõde. 

Õppetööd alustati hoones praegusel kujul 2011. aasta jaanuaris pärast 2 aastat väldanud ümberehitust.  

 

Valguta Lasteaed-Algkoolis õpib 01.06.2013 seisuga 24 õpilast. Algkoolis töötab 8 õpetajat, lisaks 

psühholoog ning tugiisikud. Lisaks toimib samas majas lasteaed koos sealsete töötajatega. Ka Rõngu 

alevis on lasteaed Pihlakobar.  

Valla suurim raamatukogu asub Rõngu alevis. Lisaks on kõigile valla elanikele avatud harukogud 

Valgutas, Korustes ja Teedlas, mis teenindavad ka Aakre, Pühaste, Rannu ning Palupera inimesi.  

 

Raamatukogudes on olemas ka avalikud Internetipunktid, mis on noortele raamatukogude 

lahtiolekuaegadel kasutamiseks avatud ning oluliselt tõstnud raamatukogude külastatavust. 

Ööpäevaringselt on võimalik kasutada internetti Waide motellis lahtiolekuaegadel ja Rõngu alevis. 

 

Rõngu alevis asub Rõngu rahvamaja, kus on võimalik kasutada kahte suuremat peosaali, lava ning 

kinonäitamise võimalust.  

Maja teisel korrusel tegutseb noortekeskus, millele on eraldatud kaks ruumi, ning seal kõrval 

paikneb ka noortevolikogu kontor. Noortekeskuse ruumides on olemas AIP. Seal tegutseb MTÜ 

Rõngu Noortekeskus.  

 

Rahvamaja allasutustena toimivad Valguta seltsimaja ning Teedla seltsimaja. Mõlemas on olemas 

ka noortetoad, mis on avatud noortele seltsimajade lahtioleku aegadel.  

 

Rõngu alevikus toimuvad suuremad vabaõhuüritused Hiugemäe laululaval. Teistes külades 

välilavad puuduvad, on väljakujunenud kokkusaamiskohad. Koruste üritused toimuvad raamatukogu 

ja Moloka talu õuel.  
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Teedla, Tilga ja Kõduküla üritused on toimunud Tilga küla Sika ja Koopaaru talu õuel ning Kalme 

ja Uderna küla rahvas on käinud endise Uderna kooli pargis. Ka Valgutas on viimastel aastatel 

külaplats uuesti kasutusele võetud.  

 

Igapäevaselt on sportimiseks võimalik kasutada Rõngu Keskkooli kõrval asuvat staadionit, kus 

on jalgpalliväljak, jooksurajad, asfaltväljak, puitlaudisel korvpalliväljak, võrkpalliväljak, heiteringid, 

kaugushüppesektor koos kooli kasutuses oleva inventariga. 

 

Keskkooli taga Hiugemäe metsa terviseradadel on võimalused maastikujooksuks erineva pikkusega 

jooksuradadel, talvel on samas olemas ka suusarajad. Valguta külas on olemas uue liivakattega 

võrkpalliväljak. Võrkpalliväljak on ka lasteaed-algkooli kõrval ning korvpalliväljak küla 

territooriumil. Lisaks on palliplatsid korvaplli ja võrkpalli mängumiseks Käärdi alevikus ja Teedla 

külas.  

 

Noortel on sportimiseks võimalik kasutada valla territooriumil paiknevat Tartumaa 

Tervisespordikeskust selle mitmekesiste võimalustega. Seal on võimalik liikuda Tartu Maratoni rajal, 

osaleda erinevates sportmängudes, mängida disc-golfi, minigolfi, orienteeruda, tegeleda 

laskespordiga, laenutada spordivahendeid ja kasutada siseruume.  

 

Elva-Vitipalu maastikukaitsealal tegeleb aktiivselt avalikkusele suunatud keskkonna- ja 

terviseteemaliste, loodust ja looduskasutust käsitlevate ürituste korraldamisega Vapramäe-Vellavere-

Vitipalu Sihtasutus.  

 

3.2.2 Noorsootöö Rõngu vallas 

 

Infrastruktuuri arengutaset silmas pidades saab tõdeda, et noorsootöö Rõngu vallas on 

kujunenud võrdlemisi edukalt, hõlmates erinevaid sportimis- ja vaba ja veetmise võimalusi, 

seehulgas erinevaid huviringe.  

 

Praegu toimiv süsteem on koordineeritud eelkõige eraldiseisvate asutuste ja ühenduste poolt ning 

vallas puudub koordineeriva funktsiooniga noorsootöötaja. Praeguse seisuga pakuvad valla noortele 

erinevaid tegevusi eelkõige koolide huviringid, rahvamaja oma allasutustega, noortevolikogu ning 

teised vabaühendused.  

 

Rõngu Keskkool pakub õpilastele mitmeid erinevaid huviringe ning õpilasesinduse poolt 

korraldatavaid sündmusi. Need on eelkõige suunatud koolinoortele, kuid toimub ka koostöö 

rahvamaja ning noortevolikoguga. Keskkooli huvitegevust juhib huvijuht.  

 

2012/2013 õppeaastal toimusid koolis järgmised huviringid:  

 loodusring (I – III klass) 

 rahvatants (I) 

 mudilaskoor (I – IV) 
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 ansambel (X – XII) 

 laulustuudio 

 käsitööring (II – IX) 

 puutööring (I – IX) 

 näitering (V – IX) 

 kunstiring (IX – XII) 

 kergejõustik (IV – IX) 

 kergejõustik (VI – XII) 

 võrkpall (IV – IX) 

 GLOBE (V – XII) 

 keemiaring 

 jalgpall (I – IX, FC Elva huviring) 

 päästeteenistuse noortering (VI – IX) 

Lisaks toimuvad mitmed rahvamaja huviringid koolis. Valguta Lasteaed-Algkoolis toimusid 

2012/2013 õppeaastal spordiring, pilliõpe, lugemispesa ja loodusesõprade ring.  

 

Teised valla ametlikud huviringid, millest enamik on suunatud noortele leiavad aset Rõngu 

rahvamajas. 2013. aasta kevadel olid need järgmised:  

 noortebänd 

 naisansambel 

 muusikastuudio 

 pasunakoor 

 näitering Maimu ja Matilda 

 Rõngu Kapell 

 noorte showtants/näitemäng Rosinad 

 naisrahvatants Ringen 

 segarahvatants Valguta Vahvad 

 klaveriõpe 

 seltskonnatantsu kursus 

 folklooriring 

 solistide ansambel 

 koolinoorte rahvatants Pärastpoole 

 trummiõpe 

 alternatiivtantsud RN tantsustuudio poolt 

 noortekeskuse näitering 

 Valguta lauluring 

Rahvamajas paiknevas noortekeskuses on noortel võimalik mängida piljardit, lauamänge jms. 

Lisaks noortekeskustele ning koolidele pakuvad noortele tegevust noortevolikogu ning mõned teised 

vabaühendused, näiteks MTÜ Monarata Tilga külas.  

Noortevolikogu suhtleb vallavalitsuse ja vallavolikoguga ning vahendab noorte probleeme. Lisaks 

korraldatakse sündmusi ning viiakse regulaarselt läbi istungeid ja töökoosolekuid. 
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4 – Rõngu valla noorsootöö võimaluste ja vajaduste analüüs 

 

Strateegiaprotsessi alguses kaardistati SWOT-meetodi kaudu hetkeolukorra seis Rõngu valla noorsootöö sise- ja 

väliskeskkonna võimaluste ja vajaduste osas, st otsiti vastust küsimusele, kus me praegu oleme.  

 

Siinjuures toodi välja nii noorsootööd koordineerivate kui elluviivate organisatsioonide ja asutuste arenguvajadused kui ka 

sihtgruppide vajadused. Tavapärast SWOT-raamistikku vaadeldi ristanalüüsi vaatenurgast lähtudes PEST-meetodist, st iga kategooria 

juures eristati poliitilist, majanduslikku, sotsiaalmajanduslikku ning tehnoloogilist laadi vajadusi ning võimalusi. 

 

4.1 Sisekeskkonna ristanalüüs 

 

 POLIITILISED (P)  MAJANDUSLIKUD (E) SOTSIAALKULTUURILISED (S) TEHNOLOOGILISED (T) 

  Tugevused 

  (Strenghts) 

 Aktiivse 

noortevolikogu 

olemasolu vallas; 

 Rõngu rahvamaja 

soosiv suhtumine 

noortesse; 

 

 Vallapoolne toetus 

noortevolikogu 

tegutsemiseks 

(moraalne ja rahaline); 

 Noorsootööle raha 

eraldamine Rõngu 

rahvamaja eelarvest; 

 Rõngu noortevolikogu 

projektide positiivne 

mõju; 

 Kahe lasteaia, algkooli 

olemasolu vallas; 

 Renoveeritud 

keskkoolihoone 

olemasolu Rõngu 

alevikus; 

 Koolis ja rahvamajas pakutavad 

erinevad huvialaringid; 

 Noorte aktiivne osalus MTÜ 

Rõngu Noortekeskus poolt 

korraldatud sündmustel; 

 Kohaliku noortebändi tegemise 

võimalus, koos juhendajatega; 

 Kogukonda siduvad valla 

ühisüritused, nt Külade Olümpia, 

kodukandipäev, jaanipäev, 

jüripäev; 

 Rõngu Keskkool – 

õpilasesõbralik; 

 Huvijuhi ja õpilasesinduse 

koostöö on suurepäraselt toimiv; 

 Sportimisvõimalused igas eas 

 Ruumid noortevolikogu 

kontori ja noortekeskuse 

jaoks Rõngu rahvamajas; 

 Noortetoad Teedlas, 

Valgutas ja Tilgas; 

 Valla soodne asukoht teede 

ristumispunktis; 

 Piisav infrastruktuuri 

arengutase; 
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 Noortesõbralikud 

kohalikud ettevõtjad 

(Rõngu Pagar ja 

Promens);  

 Suviti lisatöö leidmise 

võimalus noortele; 

 Noorte teadlikkus 

võimalusest Rõngu 

turul kaubelda; 

 Võrtsjärve SA kui 

noorte projektide 

rahastaja olemasolu 

piirkonnas; 

 Võimalik koostöö SA 

Tartumaa 

Arendusseltsiga; 

noortele; 

 Raamatukogude mitmekülgsed 

võimalused oma piirkonna ja 

kaugematele noortele;  

 Külade eestvedajate poolt nii 

noorte kui vanade kaasamine 

külade tegemistesse; 

 Erinevaid eluvaldkondi 

esindavates noortegruppides 

noorte liidrite teke; 

 Vabatahtlik töö kohalike valla 

ürituste läbi viimisel; 

 Noorte võimalus kohtuda teiste 

kultuuride esindajatega 

(Bauordeni programm); 

 POLIITILISED (P) MAJANDUSLIKUD (E) SOTSIAALKULTUURILISED (S) TEHNOLOOGILISED (T) 

 

Nõrkused  

(Weaknesses) 

 Noorte kaugenemine 

kohaliku tasandi 

poliitikast – huvi 

puudus, teadmatus;  

 Vallajuhid ei näe 

vajadust 

noorsootöötaja 

ametikoha 

loomiseks; 

 Valla noorte vähene 

teadlikkus 

noortevolikogust kui 

apoliitilisest 

osaluskogust; 

 Aktiivsete noorte 

vähene kogemus 

projekti kirjutamise 

valdkonnas; 

 Õpilasmaleva 

puudumine vallas; 

 Kindla noorsootöö 

eelarve ja pädeva 

noorsootöötaja 

puudumine vallas; 

 Koordineeritud 

noorsootöö 

puudulikkus erinevates 

valla külades; 

 Rõngu valla noorte soove ja 

arvamust pole kaardistatud,  

noored pole harjunud oma 

arvamuse avaldamisega; 

 Noorte vähene aktiivsus ja 

omaalgatusvõime; 

 Noored tunnevad, et nad pole 

noortekeskusesse oodatud, sest 

seal käib ainult teatud grupp; 

 Noored tunnevad, et huvialaringid 

pole stabiilsed (nt treeneri haigus, 

muutlik ajagraafik), samas 

õpilaste huvi ebastabiilsus; 

 Noorte lahkumine vallast pärast 

 Rõngu noortekeskuse 

ebaatraktiivne välimus; 

 Rõngu rahvamajas ja 

noortekeskuses köögi 

puudumine; 

 Puudulik vallasisene 

transport, eriti koolivälisel 

ajal ja nädalavahetustel; 

 Informatsiooni halb levik 

erinevate noortgruppide 

vahel; 
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 Noorte vähene 

teadlikkus 

noortevolikogu läbi 

viidud projektidest; 

 Puudub noorte jaoks 

atraktiivne ühne 

veebileht; 

 Vallas elavate või 

töötavate noorte 

vähene huvi ja soov 

panustada oma 

kodukoha arengusse 

(noortevolikogu 

liikmeskond 

enamasti 

keskkoolist); 

 Lapsevanemate 

vähene avalik huvi 

valla noorsootöö 

vastu; 

 Noorsootöö 

projektipõhisus; 

 Vähene koostöö valla 

erinevate ühenduste ja 

tõmbekeskuste vahel 

(nt Käärdi, Valguta, 

Teedla); 

 Noortel puuduvad 

võimalused leida 

eneseväljenduse jaoks 

sobiv rakendus; 

kooli lõpetamist õppima ja tööle; 

 Generatsioonidevaheline vähene 

koostöö noorsootöö 

korraldamisel; 

 Huvialategevuste koondumine 

Rõngu alevikku, piiratud ja 

vähesed tegevused külades; 

 Rõngu noorte vähene koostöö 

valla teiste piirkondade noortega 

(nt Käärdi noorte mitte 

kaasamine); 

 Ühtse kogukonna tunnetuse 

puudumine; 

 Rõngu valla õppurite mitte 

järjepidev toetamine eluaseme 

leidmisel (toimetulekuraskustega  

pered, logistilised probleemid); 

 Noored on pigem passiivsed 

osalejad, vähe algatajaid; 

 Noored tunnevad puudust 

konkreetsete huviringite järele (nt 

saalihoki, robootika, laskmine, 

võitluskunstid); 

 Valed eeskujud julgustavad noori 

meelemürke tarbima;  
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4.2 Väliskeskkonna ristanalüüs 

 

 

 POLIITILISED (P) MAJANDUSLIKUD (E) SOTSIAALKULTUURILISED 

(S) 

TEHNOLOOGILISED 

(T) 

Tugevused 

(Strenghts) 

 Aktiivse 

noortevolikogu 

olemasolu 

vallas; 

 Rõngu 

rahvamaja 

soosiv 

suhtumine 

noortesse; 

 

 Vallapoolne toetus 

noortevolikogu 

tegutsemiseks (moraalne 

ja rahaline); 

 Noorsootööle raha 

eraldamine Rõngu 

rahvamaja eelarvest; 

 Rõngu noortevolikogu 

projektide positiivne 

mõju; 

 Kahe lasteaia, algkooli 

olemasolu vallas; 

 Renoveeritud 

keskkoolihoone 

olemasolu Rõngu 

alevikus; 

 Noortesõbralikud 

kohalikud ettevõtjad 

(Rõngu Pagar ja 

Promens);  

 Suviti lisatöö leidmise 

võimalus noortele; 

 Noorte teadlikkus 

võimalusest Rõngu turul 

kaubelda; 

 Koolis ja rahvamajas 

pakutavad erinevad 

huvialaringid; 

 Noorte aktiivne osalus MTÜ 

Rõngu Noortekeskus poolt 

korraldatud sündmustel; 

 Kohaliku noortebändi 

tegemise võimalus, koos 

juhendajatega; 

 Kogukonda siduvad valla 

ühisüritused, nt Külade 

Olümpia, kodukandipäev, 

jaanipäev, jüripäev; 

 Rõngu Keskkool – 

õpilasesõbralik; 

 Huvijuhi ja õpilasesinduse 

koostöö on suurepäraselt 

toimiv; 

 Sportimisvõimalused igas eas 

noortele; 

 Raamatukogude 

mitmekülgsed võimalused 

oma piirkonna ja kaugematele 

noortele;  

 Külade eestvedajate poolt nii 

 Ruumid 

noortevolikogu 

kontori ja 

noortekeskuse jaoks 

Rõngu rahvamajas; 

 Noortetoad Teedlas, 

Valgutas ja Tilgas; 

 Valla soodne 

asukoht teede 

ristumispunktis; 

 Piisav 

infrastruktuuri 

arengutase; 
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 Võrtsjärve SA kui noorte 

projektide rahastaja 

olemasolu piirkonnas; 

 Võimalik koostöö SA 

Tartumaa 

Arendusseltsiga; 

noorte kui vanade kaasamine 

külade tegemistesse; 

 Erinevaid eluvaldkondi 

esindavates noortegruppides 

noorte liidrite teke; 

 Vabatahtlik töö kohalike valla 

ürituste läbi viimisel; 

 Noorte võimalus kohtuda 

teiste kultuuride esindajatega 

(Bauordeni programm); 

 POLIITILISED 

(P) 
MAJANDUSLIKUD (E) SOTSIAALKULTUURILISED (S) TEHNOLOOGILISED 

(T) 

Nõrkused  

(Weaknesses) 

 Noorte 

kaugenemine 

kohaliku tasandi 

poliitikast – huvi 

puudus, 

teadmatus;  

 Vallajuhid ei 

näe vajadust 

noorsootöötaja 

ametikoha 

loomiseks; 

 Valla noorte 

vähene 

teadlikkus 

noortevolikogust 

kui apoliitilisest 

osaluskogust; 

 Noorte vähene 

teadlikkus 

 Aktiivsete noorte vähene 

kogemus projekti 

kirjutamise valdkonnas; 

 Õpilasmaleva puudumine 

vallas; 

 Kindla noorsootöö 

eelarve ja pädeva 

noorsootöötaja 

puudumine vallas; 

 Koordineeritud 

noorsootöö puudulikkus 

erinevates valla külades; 

 Noorsootöö 

projektipõhisus; 

 Vähene koostöö valla 

erinevate ühenduste ja 

tõmbekeskuste vahel (nt 

Käärdi, Valguta, Teedla); 

 Noortel puuduvad 

 Rõngu valla noorte soove ja 

arvamust pole kaardistatud,  

noored pole harjunud oma 

arvamuse avaldamisega; 

 Noorte vähene aktiivsus ja 

omaalgatusvõime; 

 Noored tunnevad, et nad pole 

noortekeskusesse oodatud, 

sest seal käib ainult teatud 

grupp; 

 Noored tunnevad, et 

huvialaringid pole stabiilsed 

(nt treeneri haigus, muutlik 

ajagraafik), samas õpilaste 

huvi ebastabiilsus; 

 Noorte lahkumine vallast 

pärast kooli lõpetamist õppima 

ja tööle; 

 Generatsioonidevaheline 

 Rõngu 

noortekeskuse 

ebaatraktiivne 

välimus; 

 Rõngu rahvamajas 

ja noortekeskuses 

köögi puudumine; 

 Puudulik 

vallasisene 

transport, eriti 

koolivälisel ajal ja 

nädalavahetustel; 

 Informatsiooni halb 

levik erinevate 

noortgruppide 

vahel; 
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noortevolikogu 

läbi viidud 

projektidest; 

 Puudub noorte 

jaoks atraktiivne 

ühne veebileht; 

 Vallas elavate 

või töötavate 

noorte vähene 

huvi ja soov 

panustada oma 

kodukoha 

arengusse 

(noortevolikogu 

liikmeskond 

enamasti 

keskkoolist); 

 Lapsevanemate 

vähene avalik 

huvi valla 

noorsootöö 

vastu; 

võimalused leida 

eneseväljenduse jaoks 

sobiv rakendus; 

vähene koostöö noorsootöö 

korraldamisel; 

 Huvialategevuste koondumine 

Rõngu alevikku, piiratud ja 

vähesed tegevused külades; 

 Rõngu noorte vähene koostöö 

valla teiste piirkondade 

noortega (nt Käärdi noorte 

mitte kaasamine); 

 Ühtse kogukonna tunnetuse 

puudumine; 

 Rõngu valla õppurite mitte 

järjepidev toetamine eluaseme 

leidmisel 

(toimetulekuraskustega  pered, 

logistilised probleemid); 

 Noored on pigem passiivsed 

osalejad, vähe algatajaid; 

 Noored tunnevad puudust 

konkreetsete huviringite järele 

(nt saalihoki, robootika, 

laskmine, võitluskunstid); 

 Valed eeskujud julgustavad 

noori meelemürke tarbima;  
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5 – Rõngu valla noorsootöö arengukava 2013 – 2018 

 

Rõngu valla noorsootöö arengukava on dokument, mis peegeldab Rõngu valla noorsootöö võrgustiku erinevate asjaosaliste 

kokkulepet selle kohta, kuhu soovitakse aastaks 2018 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 

Rõngu valla noorsootöö visioon on soovitud tulevikupilt, mille saavutamise poole püüeldakse pikemas perspektiivis. Strateegia 

töörühm seadis järgmise visiooni Rõngu valla noorsootööle 2018. aastaks. 

Rõngu vallas on teotahtelised noored, kes panustavad aktiivselt kodukohta, lähtudes põhimõttest, et ma elan siin, mitte lihtsalt olen 

siin. Seda tehakse nii vallasisese kui väljaspoole suunatud eesmärgistatud koostöö läbi. 

Valla noorsootöö visioon haakub suurepäraselt ka Rõngu valla noortevolikogu üldise pikaajalise visiooniga. Noortevolikogu visiooni 

kohaselt on Rõngu vallas ühiskondlikult aktiivsed noored, kes on eeskujuks noorematele, üksteise suhtes arvestavad, abivalmid ning 

teadlikud oma õigustest ja valmis ka nende eest seisma. 

5.2 Missioon 

Rõngu valla noorsootöö arengukava missioon on tuletatud noorsootöö seaduse üldsätete all kirja pandud noorsootöö põhiülesandest ja 

näitab, millega antud valdkonnas tegeletakse ja mida pakutakse sihtrühmale. Missioon vastab sellistele küsimustele nagu kes me 

oleme ja mida me teeme. 

Noorsootöö missiooniks Rõngu vallas on 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. 
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 Koostöö – Rõngu valla noorsootööga seotud osapoolte vahel toimub tihe, abivalmis ning eesmärgistatud koostöö. Osapoolte 

all mõistame noori, lapsevanemaid, kooli, valda, noorteorganisatsioone, noortekeskusi (sh erinevate külade noortetoad). Kõik 

osapooled on motiveeritud ning teadlikud laiematest eesmärkidest.  

 Koordineeritus – eesmärgistatud ning koordineeritud valla noorsootöö süsteem. Külakeskustes (seltsimajades) toimub 

koordineeritud noorsootöö koostöös valla noorsootöötajaga 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 püüdlevad 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.  

 

5.4 Strateegilised eesmärgid 

 

Rõngu valla noorsootöö arengukava 2013 – 2018 visiooni ja missiooni elluviimiseni jõutakse viie strateegilise eesmärgi saavutamise 

kaudu. Need on järgmised. 

EESMÄRK 1 

Rõngu 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.  
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5.5 Tegevuskava aastateks 2013 – 2018 

 

Alljärgnevalt on toodud Rõngu valla noorsootöö arengukava strateegilistele eesmärkidele vastavad tegevused, mis tuleb 

järgmise 5 aasta jooksul ellu viia, selleks, et jõuda lähemale arengukava visiooni täitmisele.  

 

Strateegiline eesmärk Ülesanded Vastutaja / 

koostööpartner(id) 

Saavutusnäitajad Teostamise aeg 

1 – Rõngu vallas on hästi koordineeritud noorsootöö. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.1 Rõngu vallas on 

süsteemselt 

koordineeritud 

noorsootöö. 

1.1.1 Rõngu vallas on 

olemas noorsootööd 

koordineeriv MTÜ, 

millel on valla eelarvest 

ette nähtud püsiv 

tegevustoetus.  

KOV / NVK, 

MTÜ RNK 

Valla noorsootööle 

eraldatavad 

finantsvahendid 

X X X X X X 

1.2 Valla noorte huvid 

on kaardistatud 

(huviringid loodud, 

noorte tegevust 

tunnustatakse). 

1.2.1 Rõngu 

noortekeskuses ning 

teiste valla noortetubades 

on teostatud 

vajadustepõhine ruumide 

remont ning uuendatud 

tehniline inventar.  

MTÜ RNK / 

KOV, seltsimajad 

Remondi toimumine 

noorte 

ühiskasutatavates 

ruumides 

X X X X X X 

1.2.2 Rõngu valla noorte 

huvialaringide vajadused 

on kaardistatud ning 

vastavalt nõudlusele 

rahuldatud. 

MTÜ RNK, RKK 

/ NVK, KOV 

Avalikud küsitlused 

noorte seas, vastavalt 

huviliste arvule 

tegevuste pakkumine 

X X X X X X 
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 1.2.3  Valla noortele 

toimuvad erinevad vaba 

aega sisustvad 

sündmused, sh spordi ja 

loomingulisusega seotud 

tegevused. 

MTÜ RNK / 

RKK, NVK 

Toimunud sündmuste 

arv ja osalenute arv 

X X X X X X 

2 – Loodud on toimiv koostöövõrgustik noorteorganisatsioonide ja teiste noortega tegelevate asutuste vahel. 

2.1 Loodud on toimiv 

koostöövõrgustik 

vallasiseste 

noorteorganisatsiooni

de ja noortega 

tegelevate asutuste 

vahel.  

2.1.1 Loodud on ühtne 

Rõngu valla noorte 

veebileht. 

NVK / KOV, 

RRM, RKK 

Veebilehe külastatavuse 

statistika 

X X X - - - 

2.1.2 Toimib koostöö 

kooli sotsiaalpedagoogi, 

valla sotsiaaltöötaja ja 

noorsootöötaja vahel.  

KOV / RKK, 

MTÜ RNK 

Sotsiaaltöötaja või –

pedagoogi poole 

pöörduvate noorte arv 

X X X X X X 

2.1.3 Valla noored on 

kaasatud kohalike 

suurürituste 

korraldamisse.  

RRM / MTÜ 

RNK, NVK, 

seltsimajad 

Suurürituste 

korraldusprotsessis 

osalenud noorte arv 

X X X X X X 

2.1.4 Rõngu valla 

õppurite ning 

ühiskondlikult 

silmapaistvate noorte 

panust märgatakse ja 

NVK / KOV, 

RRM, RKK jt 

Vabariigi aastapäeva 

aktusel tunnustuse 

pälvivate noorte arv 

X X X X X X 
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tunnustatakse. 

 2.1.5 Pidevalt toimub 

planeerimistegevus, 

koosolekud erinevate 

noorteühenduste 

osalusel. 

MTÜ RNK, NVK 

/ seltsimajad, 

RKK jt 

Toimunud koosolekute 

arv 

X X X X X X 

2.2 Loodud on toimiv 

koostöövõrgustik 

Rõngu valla 

noorteorganisatsiooni

de ning väljaspool 

valla territooriumi 

paiknevate 

organisatsioonide 

vahel. 

2.2.1 Loodud on toimiv 

koostöövõrgustik 

maakondlike, 

regionaalsete, riiklike 

ning rahvusvaheliste 

noorteorganisat-

sioonidega, sh üle-

eestilistel  osaluskogude 

sündmustel osalemine. 

NVK / RRM, 

RKK, RNK, ENL 

Suurenenud 

ühissündmuste arv 

X X X X X X 

3 – Valla erinevates piirkondades toimib mobiilne noorsootöö. 

3.1 Valla erinevates 

piirkondades toimib 

mobiilne noorsootöö.  

3.1.1 Valla 

noorsootöötaja on 

pidevas ühenduses valla 

erinevate külade ja 

alevike noorteliidritega. 

MTÜ RNK / 

RRM, 

seltsimajad, KOV 

Aktiivsete noorte arv 

külades, korraldatavate 

sündmuste arv külades 

X X X X X X 

3.1.2 Valla külade ja 

alevike vahel toimib 

vajaduspõhine transport. 

KOV / NVK Bussiajad sobivad 

huviringide 

toimumisaegadega, 

sõidukompensat-

sioonid 

X X X X X X 
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3.1.3 Valla noortekeskus 

ja noortetoad jagavad 

vajaduspõhiselt inventari. 

MTÜ RNK / 

seltsimajad, KOV 

Inventari laenutuste arv X X X X X X 

3.1.4 Vallas asuvad 

noortetoad on noortele 

avatud vähemalt kahel 

päeval nädalas noortele 

sobival ajal. 

Seltsimajad / 

RNK 

Külastatavuse numbrid X X X X X X 

4 – Noored on kaasatud valla eluga seotud otsustusprotsessidesse.  

4.1 Noored on 

kaasatud valla eluga 

seotud 

otsustusprotsessidesse

.  

4.1.1 Valla noored on 

teadlikud noortevolikogu 

rollist vallas ning 

pakutavatest tegevustest. 

NVK / KOV Noortevolikogusse 

kandideerivate noorte 

arv 

X X X X X X 

 4.1.2 Noored avaldavad 

arvamust vallavalitsuse 

ja –volikogu otsuste 

kohta, saavad 

otsustusprotsessi-des 

kaasa rääkida. 

NVK / KOV Koostöökohtumiste arv 

NVK ja KOVi vahel 

X X X X X X 

5 – Loodud on võimalused töökasvatuse arendamiseks ja ettevõtlikkuse kujundamiseks noortes.  

5.1 Noortele on 

loodud võimalused 

töökasvatuse 

arendamiseks. 

5.1.1 Rõngu vallas on 

toimiv õpilasmalev 

(vallapoolne 

omafinantseering) ning 

jätkab vabatahtlike 

MTÜ RNK, NVK 

/ ENTK 

Õpilasmalevas 

osalevate noorte arv 

X X X X X X 
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programm.  

5.1.2 Rõngu Keskkoolis 

soositakse praktilise 

õpikogemuse 

omandamist (nt 

töövarjunädal, erialade 

tutvustamine).  

RKK / NVK Temaatiliste sündmuste 

arv 

X X X X X X 

5.2 Noortele on 

loodud võimalused 

ettevõtlikkuse 

kujundamiseks ja 

arendamiseks.  

5.2.1 Vald jagab noortele 

informatsiooni 

täiendkoolituste kohta 

(projekti kirjutamise, 

ettevõtluse alustamise 

jms alal). 

KOV / NVK, 

RKK, RNK 

Valla noortele avatud 

koolituste ning osalejate 

arv 

X X X X X X 

5.2.2 Rõngu vald soosib 

uute töökohtade loomist 

ja ettevõtluse alustamist 

(nt turismi arendamise 

läbi).  

KOV /NVK, 

erasektor 

Ettevõtete arv valla 

territooriumil 

X X X X X X 

5.2.3 Valla aktiivsetel 

noortel on võimalus 

saada kogemusi MTÜ 

Rõngu Noortekeskuse 

töös osaledes.  

MTÜ RNK / NVK MTÜ RNK aktiivsete 

liikmete arv 

X X X X X X 
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6 – Tegevuskava finantseerimise üldpõhimõtted ja 

riskid 

 

Arengukavas märgitud eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste elluviimine 

toimub Rõngu valla noortevolikogu, Rõngu rahvamaja noorsootöö ja teiste 

valdkonnaga seotud asutuste tegevuskava, sh riigieelarvelise eraldise vahenditest ja 

noorsootöö seadusest tulenevate kohustute täitmiseks. 

 

Järgneva aasta tegevused määratakse kindlaks vastavalt uuele eelarvele ja seejärel 

seotakse tegevused eelarvega. 

 

6.1 Arengukavaga seonduvad riskid ja nende maandamisvõimalused 

 

Võimalikud riskid Maandamisvõimalused 

Noorsootööd Rõngu vallas ei käsitleta eraldi 

valdkonnana, vaid vastutus hägustatakse 

erinevate ühenduste vahel.  

Neutraalsete ekspertide kaasamine väljastpoolt 

valda, läbirääkimiste korraldamine ning 

reaalsete ootuste ja vajaduste kaardistamine 

koostöös KOVi ja valla allasutustega. 

Pideva rahastuse puudulikkus, valla võimalik 

otsus noortevolikogu ja noorsootööga tegelevat 

MTÜ-d mitte rahastada. 

Raha taotlemine projektide abil. 

Noorte arvu vähenemine piirkonnas 

(haldusreformi, õpingute, töö vms tõttu). 

Noortele paremate õppimisvõimaluste loomine 

vallas, täiendavate töökohtade loomine noortele 

ning infrastruktuuri üldine parandamine. 

Noorte passiivsus (huviringide ja muude 

pakutavate sündmuste suhtes) ja puudulik 

transpordivõimalus. 

Individuaalne lähenemine noortele ning 

mobiilne noorsootöö valla erinevates külades ja 

alevikes. 

Kohalike ettevõtjate võimalik lahkumine valla 

territooriumilt.  

Valla potentsiaalsete tõmbekeskuste 

arendamine ning alustavate ettevõtjate 

toetamine. 

Projektipõhine rahastus, mis ei taga 

järjepidevust tegevustes.  

KOVi püsiva rahastuse tagamine noorsootöö 

valdkonnale vallas ning rahastuse põhimõtete 

läbipaistvamaks muutmine. 

Noorte käitumismaneeride kujunemine valede 

eeskujude põhjal (alkoholi tarbimine, heakorra 

tavadest mitte kinni pidamine jms). 

Noorte mõjutamine (sotsiaal-)meedia kaudu 

ning teavitustöö tegemine nende teadlikkuse 

tõstmiseks.  
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7 – Arengukava hindamine ja muutmine 

 

Rõngu valla noorsootöö arengukava hindamist viib läbi käesoleva arengukava 

töörühm. Koordineerivas rollis on Rõngu valla noortevolikogu koostöös Rõngu 

rahvamajaga. Seireinfot koguvad eelpool nimetatud organisatsioonid ning teised 

vastavate valdkondadega tegelevad töögrupi liikmed. 

 

Arengukava täitmist hinnatakse 1 või 2 korda aastas (sügisel või siis kevadel ja sügisel). 

Hindamisel võetakse aluseks antud ajaetapile arengukavas planeeritud tegevuste 

täideviimist ja õnnestumist. Samuti vaadatakse kriitiliselt üle järgnevale etapile 

planeeritud tegevused ning nende täitmise võimalikkus. 

 

Kord aastas toimub avatud seminari vormis valla noortevaldkonna võrgustiku liikmete 

kohtumine, kus antakse tagasisidet arengukava elluviimise ja hindamise kohta ning 

kogutakse teavet uute vajaduste ja ideede osas. Vajaduse korral tehakse muudatusi 

arengukava tegevuskavasse. 

 

Arengukava uuendamine võetakse ette 2018. aastal. 
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8 – Arengukava koostamisel aluseks võetud 

arengudokumendid ja allikad 

 

Andmed Rõngu vallavalitsuselt ja Tartu maavalitsuselt 

Eesti noorsootöö strateegia 2006 – 2013 (www.hm.ee)  

Euroopa noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik 2010 – 2018 (www.hm.ee) 

Euroopa 2020 – Euroopa majanduskasvustrateegia (www.valitsus.ee)  

Lastekaitse seadus (kehtiv alates 01.01.2012) (www.riigiteataja.ee)  

Noorsootöö seadus (kehtiv alates 01.01.2011) (www.riigiteataja.ee)  

Rõngu valla arengukava 2010 – 2030 (www.rongu.ee)  

Strateegia „Tartumaa 2020” (tartu.maavalitsus.ee) 

ÜRO lapse õiguste konventsioon (www.riigiteataja.ee)  

 

 

http://www.hm.ee/
http://www.hm.ee/
http://www.valitsus.ee/
http://www.riigiteataja.ee/
http://www.riigiteataja.ee/
http://www.rongu.ee/
http://tartu.maavalitsus.ee/
http://www.riigiteataja.ee/

