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SISSEJUHATUS 

Jõelähtme valla noortevaldkonna arengukava 2017–2022 on noorsootööd käsitlev 

arengudokument, mis on koostatud laiapõhjalise kaasamisprotsessi tulemusena ning sisaldab 

kokkulepet noorsootöö prioriteetide osas. Dokumendi koostamisel osalesid noortega ning 

noorsootöö küsimustega tegelevad spetsialistid, omavalitsuse juhid ning noored. 

Noortevaldkonna arengukava eesmärk on ühtlustada arusaamu sellest, millisena tahame näha 

tulevikus valla noorsugu ja noorsootöövaldkonda ning kuidas selleni jõuda. 

Jõelähtme valla noortevaldkonna arengukava koostamist alustati oktoobris 2016. Arengukava 

protsessi algatajaks oli Jõelähtme Vallavalitsus. Arengukava koostamiseks moodustati 

vallavalitsuse juurde töörühm, kuhu kuulusid vallavalitsuse, volikogu, allasutuste spetsialistid ja 

noorte esindajad. Töörühma ülesandeks oli analüüsida noorsootöö hetkeolukorda ja kinnitada 

tehtud ettepanekud. Protsessi käigus, ajavahemikul november 2016 kuni aprill 2017, viidi läbi 

noorsootöö kvaliteedihindamine ja rahuloluuuring ning fookusgrupi intervjuud valdkonna 

oluliste osapooltega. Laiemat sihtgruppide koosseisu kaasati Jõelähtme valla noorsootöö 

arenguseminaril. Noorsootöö rahuloluuuringu käigus täideti kokku 416 tagasiside ankeeti: 

 7–12aastased noored (254 ankeeti); 

 13–19aastased noored (127 ankeeti); 

 20–26aastased noored (10 ankeeti); 

 noorsootöötajad ja noortega töötavad spetsialistid (14 ankeeti); 

 noorteorganisatsioonid (4 ankeeti). 

Küsitluse, intervjuude ja arenguseminari tulemusi on kasutatud noortevaldkonna hetkeolukorra 

iseloomustamisel ja vajaduste välja selgitamisel. Arvesse on võetud eeskätt neid vastuseid, mis 

annavad olulist sisendit arengukava koostamisse. 

Arengukava koostamisel on arvestatud Eesti noortevaldkonna arengukavaga 20142020, hetkel 

kehtiva noorsootöö seaduse, noorsootöö kontseptsiooni ja teiste noorsootöö valdkonda 

puudutavate õigusaktidega ning Jõelähtme valla arengukavaga 20162025. 

Arengukava dokument koosneb kahest osast. Esimene käsitleb valla noorte ja 

noorsootöövaldkonna hetkeolukorda ning valdkonna osapoolte hinnanguid tugevuste ja 

arenguvajaduste osas. Teine osa kajastab kaasamisprotsessi tulemusena kokku lepitud 

noortevaldkonna põhiväärtusi, visiooni, eesmärke ja tegevuskava aastaks 2022.  

Täname kõiki arengukava koostamise protsessis osalejaid!
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1. ÜLEVAADE NOORTEVALDKONNA HETKEOLUKORRAST 

1.1. NOORTE OLUKORD 

Noortevaldkond hõlmab noori vanusegrupis 726. Rahvastikuregistri andmetel elab Jõelähtme 

vallas 1.01.2017 seisuga 1322 noort. Kokku elas vallas samal ajal 6341 elanikku, seega 

moodustab noorte osakaal 20,8% valla kogurahvastikust. Tegemist on ühe Tallinna lähipiirkonda 

kuuluva omavalitsusega, mille elanike arv on viimaste aastate jooksul kasvanud. 

Vanuserühmiti moodustavad valla noortest 

enamuse 712aastased ja 1926aastased 

noored (tabel 1). Noorte rahvuslik koosseis 

jaguneb järgmiselt: eesti rahvusest noori 

672, vene rahvusest 71, muust rahvusest 7, 

ülejäänud noore puhu andmed puuduvad 

(allikas: Rahvastikuregister). Noorte töötuse 

määr on 1 % (allikas: Töötukassa). 

 

Tabel 1. Noorte arv vanuserühmiti 

Vanuserühm Noorte arv 

7-12 aastat 506 

13-15 aastat 172 

15-18 aastat 174 

19-26 aastat 470 

Noorte arvult on suurim Loo aleviku, väikseima osakaaluga Kaberneeme, Haljava ja Neeme 

kant. 

 

Joonis 1. Noorte arv kantides 

Noorte vanuserühmade osakaalult on kõige rohkem 712aastaseid noori Neeme kandis, samas 

kui 1926aastaseid noori on seal kõige vähem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Noorte vanuserühmade osakaal kantides
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Protsentuaalselt kogurahvastikust on suurema noorte osakaaluga Haljava (27%) ja Kostivere 

kant (24%). Väiksema osakaaluga Iru ja Kaberneeme kant (17%) (joonis 3). 

 

Joonis 3. Noorte osakaal kogurahvastikust kantides 

Rahvastikuprognoosi põhjal, mis on kooskõlas kehtiva Jõelähtme valla arengukavaga, on noorte 

osakaal valla kogurahvastikust kasvutrendis. Kuni 15aastasel prognoosiperioodil on 

rahvastikuarengute peamiseks mõjutajaks rändeprotsessid, seejärel eelkõige soolisvanuseline 

struktuur ning sündimus ja suremuskäitumine. Milliseks reaalsuses kujuneb valla noorte 

arvukuse dünaamika, sõltub peamiselt siiski lähituleviku tegelikust rändekäitumisest.  

Prognoosi kohaselt soosib sündimus ja noorte sisseränne pidevat valla elanikkonna noorenemist. 

Mõningast rahvastiku noorenemise pidurdumist võib täheldada aastatel 20242025 (vt joonis 4).  

 

Joonis 4. Noorte vanuserühmade osakaal noorte koguarvust 

Rahvastikuprognoos näitab, et vanuserühmade 712 ja 1926 osakaal jääb domineerima ka 

tulevikus, sealhulgas võib prognoosida vanusegrupi 1926 kasvamist ja nooremaealiste vanuses 

712 vähenemist. 
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1.2. NOORTEVALDKONNA HETKESEIS 

Jõelähtme vallas on noorsootöö osatähtsus aastaaastalt kasvanud. Jõelähtme Vallavalitsus 

vastutab seadusest tulenevate ja riikliku noortepoliitika ning noorsootöö põhisuundade 

kavandamise ja elluviimise eest vallas, aitab kaasa riiklike programmide rakendamisele ja 

korraldab võrgustikutööd. Valla tasandil koordineerib noorsootööd haridus, kultuuri ja 

sotsiaalosakond, kus on ametis noorsootöö ja spordispetsialist.  

Noorsootööd on erinevate huvi ja laagritegevuste kaudu tehtud vallas pikka aega. 2008. aasta 

lõpus asutati esimene noortekeskus Kostiveres ja aasta hiljem avati ka noortetuba Lool, mis 

2016. aastal sai täiesti uued ja suuremad ruumid. 2010. aastast tegutseb Lool Jõelähtme 

Muusika ja Kunstikool, mille filiaalid asuvad Kostiveres ja Neemes. Esimene Jõelähtme valla 

noortevolikogu koosseis valiti 2016. aastal, kuhu kuuluvad noored erinevatest vanuserühmadest 

ja kantidest. 

Jõelähtme vald toetab 420aastaste valla laste ja noorte huvi ning sporditegevust, sealhulgas ka 

laste ja noortelaagreid. Samuti on vallas kultuuri, haridus ja spordiprojektide toetamise kord, 

mille eesmärgiks on kultuuri, haridus ja spordialase sh noorsootöö tegevuse mitmekesistamine 

ning arendamine. 

Noorsootöö kvaliteedihindamise lõpparuande kohaselt on Jõelähtme vallas noorsootöö 

kvaliteetne ning puuduvad olulised arenguvajadused kolmes valdkonnas:  

 noortele on loodud mitmekülgsed võimalused noorsootöös osalemiseks;  

 noortele on tagatud mitmekülgsed võimalused ettevõtlikuse suurendamiseks; 

 soodustatakse noorte osaluskogemuse saamist. 

Jõelähtme valla noortevaldkonna võrgustik, kes pakub noortele erinevaid noorsootöö tegevusi ja 

teenuseid, on väga mitmekesine (joonis 5). Noorteinfot jagavad üldhariduskoolid ja avatud 

noortekeskused oma infostendide, kodulehtede ja sotsiaalmeedia kaudu, kuid noortele suunatud 

info kättesaadavus vajab arendamist. Noortel on vähene teadlikkus erinevatest pakutavatest 

noorteprojektidest ja vabatahtliku töö võimalustest vallas ning väljaspool.  
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Joonis 5. Jõelähtme valla noortevaldkonna võrgustik  

Noorte nõustamisega, sh karjäärinõustamise ja psühholoogilise nõustamisega tegelevad 

üldhariduskoolide sotsiaal ja eripedagoogid ning psühholoogid. Samuti kasutatakse riiklikke 

teenuseid Rajaleidja kaudu ja toimib koostöö valla lastekaitsespetsialistiga. Vallas töötab üks 

alaealiste komisjon, kelle pädevusse kuuluvad alaealiste õigusrikkumiste arutelud, 

mõjutusvahendite määramine ja alaealistega tehtava kriminaalpreventiivse töö koordineerimine. 

Huviringe pakutakse enamasti üldhariduskoolides ja kultuurikeskustes. Kokku on 1.01.2017 

seisuga Jõelähtme vallas 55 huviringi, millest 45 on osalejatele tasuta.  

Kõige rohkem on vallas kultuuri ehk kaunite kunstide valdkonda kuuluvaid huviringe ja kõige 

vähem tehnika valdkonna huviringe. Muude huviringide alla kuuluvad enamasti aine ja 

keeleõpe (joonis 6).  

Jõelähtme valla Muusika ja Kunstikoolis on võimalik õppida riiklikult kinnitatud tasulise 

õppekava alusel kaheksal erineval pillierialal: klaver, kitarr, viiul, flööt, plokkflööt, trompet, 

akordion ja kannel. Kunstiosakonnas saab õppida klassikalist kujutavat kunsti: joonistamist, 

maalimist, kompositsiooni, vormiõpetust ja kunstiajalugu. 
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Joonis 6. Jõelähtme vallas pakutavate huviringide osakaal huvialavaldkondades 

Noorsootöösse, sh huvitegevuse läbiviimisse, panustas 2016. aastal kokku 65 spetsialisti. Valla 

noorsootöö ja spordispetsialist, koolide ja noortekeskuste noorsootöötajad ning huvitegevuse 

juhendajad on enamuses noorsootöö alase või lähedaste erialade (kultuur, haridus, sotsiaal) 

kõrgharidusega. Osaletud on noorsootöö ja teistel erialastel täiendkoolitustel ja seminaridel, 

mille eesmärk on tõsta noorsootöötajate pädevust ja oskusi erinevates üldistes ning spetsiifilistes 

valdkondades, kuid järjepidevate, professionaalsete ja motiveeritud noorsootöötajate olemasolu 

noortekeskustes on vallas üheks kitsaskohaks. 

Noorsootöö tegevusi avatud meetodil pakutakse igapäevaselt valla noortekeskustes Lool ja 

Kostiveres. 2016. aastal tehti otsus astuda ka Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduse liikmeks. 

Organiseeritud ühistegemised ja läbisaamine erinevate piirkondade noorte vahel on veel vähene. 

Samuti jääb noorsootööalane koostöö vajaka valla erinevate allasutuste ja ka kogukonna vahel. 

Vallas puuduvad püsilaagrid, kuid koostöös mittetulundusühingutega korraldatakse erinevaid 

laste ja noortelaagreid ning töökasvatuslikke õpilasmalevaid. Spordilaagreid korraldavad 

spordiringid ja klubid peamiselt oma liikmetele, kuid lisaks pakutakse noortele tervistava ja 

arendava puhkusena ka erinevaid sportlikke tegevusi huviringide ja laagritegevuse väliselt.  

Järjepidev rahvusvahelise koostöö kogemuse, kultuuridevahelise õppimise ja vabatahtliku töö 

võimaluste loomine noortele ja noorsootöötajatele vallas puudub. Rahvusvahelised 

sõprussidemed, mis hõlmavad koostööd, kohtumisi ja õppevisiite, toimivad Loo Keskkoolis.  

Noorsoouuringutest on üldhariduskoolides läbi viidud erinevaid väikesemahulisi uuringud nii 

õpikeskkonna kui tunnivälise tegevuse kohta. Põhjalikum uuring noorsootöö rahulolu ja noorte 

huvide ning vajaduste kohta tehti esimest korda 2016. aasta põhjal. Noorsoouuringute osas 

puudub nii valla kui ka koolide tasandil süsteemne ja plaaniline tegevus. 
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1.3. NOORTE OSALUS NOORSOOTÖÖS 

Noortele mitmekesiste osalusmotivatsiooni ja –võimaluste pakkumiseks loodi 2015. aastal 

noorte aktiiv, kellest kasvas välja esimene noortevolikogu koosseis. Jõelähtme valla 

noortevolikogu annab noortele võimaluse oma arvamuse ja soovide avaldamiseks ning 

omaalgatuseks. Noortevolikogu sihiks on lisaks korraldada sündmusi noorte vaba aja 

mitmekesistamiseks. Loo Keskkoolis ja Kostivere Koolis tegutsevad toimivad õpilasesindused, 

kes korraldavad erinevaid kooli sündmusi ja ka heategevuslikke üritusi. 

2016. aasta põhjal läbi viidud noorsootöö rahuloluuuringu tulemustel on kvaliteedihindamise 

indikaatorite alusel noorsootöös tervikuna (st huvihariduses, noortekeskuste tegevustes, laagrites, 

osaluskogudes, noorteühingutes jne) regulaarselt  osalevate noorte arv kõrge vaid 712aastaste 

vanuserühmas. Vanemates vanuserühmades on osalejate arv noorsootöös tervikuna alla 

sihttaseme.  

Küsitluse põhjal osalesid 2016. aastal 1319aastased noored (kokku vastas 127 noort) noorsootöö 

tegevustest enam huvitegevuses, noorteüritustel, õpilasmalevas ja vabatahtlikus tegevuses 

(joonis 7).  

 

  

  

 

 

 

Joonis 7. Noorte vanuses 13-19 erinevates noorsootöö tegevustes osalemine 

919aastased noored (kokku vastas küsimusele 257 noort), kes osalesid 2016. aastal noorsootöö 

tegevustes, tõid välja peamiste osalemise põhjustena järgmised: 

 mulle meeldib see tegevus (133 korral); 

 sõbrad osalevad selles tegevuses (89 korral); 

 meeldib olla koos kaaslastega, kes selles tegevuses osalevad (80 korral). 

Sama vanuserühma noored, kes ei osalenud üheski pakutavas noorsootöö tegevuses, tõid välja 

kolm peamiste põhjust, milleks on:  

 huvi puudus (82 korral); 

 suur koormus koolis/tööl (79 korral); 

 sõbrad tegelevad muude asjadega ja tahan nendega koos olla (33 korral). 

Huvitegevuses (st huvihariduses ja huviringides) on kvaliteedihindamise põhjal osalevate noorte 

arv 726 noorte vanuserühmas kõrge. 719aastaste noorte osalemine huvitegevuses on välja 

toodud joonistel 8 ja 9. 
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Joonis 8. Noorte vanuses 7-19 osalemine 

Jõelähtme valla huvitegevuses 

    

Joonis 9. Noorte vanuses 7-19 osalemine 

huvitegevuses 

 

1.4. NOORTEVALDKONNA RAHASTAMINE 

Noortevaldkonna tegevuskulud moodustasid 2016. aastal ligikaudu 6,4% vallaeelarve 

kogukuludest (ei sisalda investeeringuid). Kulud on viimaste aastate jooksul järjepanu kasvanud. 

Suurim kulude kasv on olnud huvihariduses, mis on ka ootuspäraselt suurimaks kulugrupiks, 

moodustades noortevaldkonna kogukuludest 60%. Noortekeskuste põhitegevuse kulud 

moodustavad 16%, huvitegevuse toetus 11%, huviringide juhendajate tasud 9%, kultuuri 

haridus ja spordiprojektide toetused ja õpilasmaleva korraldamise kulud on kokku 2 % 

valdkonna tegevuskuludest. Lisaks on vald teinud ja plaanib teha investeeringuid erinevate vaba 

aja tegevuste võimaluste soodustamiseks nii kergliiklusteede, spordihoonete ja staadionite 

renoveerimisega. Suurimad investeeringud viimastel aastatel on noorsootöö osas olnud Kostivere 

noortekeskuse laiendamine 2012. aastal, kus valla osalus kaasfinantseeringuna oli 6618 eurot ja 

2016. aastal Loo noortekeskuse uute ruumide renoveerimine, kus vallapoolne investeering ulatus 

veidi üle 100 000 euro. 
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Joonis 10. Noortevaldkonna rahastamine 2016. aastal
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1.5. NOORTEVALDKONNA OSAPOOLTE HINNANGUD 

Jõelähtme valla trumpidena nimetati head geograafilist asendit, mitmekülgset, turvalist ja 

rikkumata looduslikku keskkonda, ainulaadseid vaatamisväärsusi (karstiala, Jägala juga), 

kultuuripärandit ja tugevaid kogukondi. Kuid valla hajaasustuse tõttu on keskuste kättesaadavus 

ühistranspordiga kohati raskendatud. 

Jõelähtme valla eripäraks on ka pealinna lähedus, mille puhul tuleb arvestada sealsete 

atraktiivsete tegevuste ja võimalustega noortele.  

 

 

Joonis 11. Noorte arv teiste omavalitsuse koolides ja huvitegevuses 2016. aasta andmetel 

Noored ei oma väga tugevat kogukonna tunnet ja pigem identifitseeritakse ennast selle valla 

elanikuna, kus koolis õpitakse. Samuti on Jõelähtme vallas palju sisserännanud peresid ja see 

võib olla üks põhjusi, miks noortel on raskem end kogukonnaga sügavamalt siduda. 

Noortevaldkonnas on olemas vallapoolne tugev toetus (sh rahaline) ja noored on vallas 

pakutavate noorsootöö võimalustega üldiselt rahul, kuid märgiti ka, et huvitegevusi ja noortele 

suunatud üritusi võiks veel rohkem olla. Samuti lisati, et noortekeskustes pakutavad tegevused ei 

ole vanema vanuserühma noortele atraktiivsed ja kommunikatsioon noortele suunatud info 

suhtes ei ole piisav. 

Ühtlustada tuleks noorsootöötajate palgataset, mis on noortekeskuse noorsootöötajatel ja kooli 

noorsootöötajatel ehk huvijuhtidel valla tasemel erinev. Samuti on noorsootöötajate palgataseme 

sidumine riikliku kutsetunnistuse tasemetega üks motiveerimise võimalustest. 

Noortevaldkonna peamised tugevused: 

 
 

Noortevaldkonna peamised arenguvajadused: 

 

 

 

 

Joonis 12. Noortevaldkonna tugevused ja parendused kvaliteedihindamise tulemusel 
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2. ARENGUVISIOON JA -SUUNAD AASTANI 2022 

2.1. NOORTEVALDKONNA PÕHIVÄÄRTUSED 

Jõelähtme valla noorsootöö korraldus ja noortevaldkonna elluviimise põhimõtted lähtuvad 

peamiselt noorsootöö seadusest ja riiklikust noortevaldkonna arengukavast 20142020. 

Noortevaldkonna elluviimise põhiväärtused: 

 noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid valdkonna otsuste 

tegemisse;  

 noortevaldkonnas lähtutakse noorte vajadustest, huvidest ja soovidest;  

 noorsootöö põhineb noorte omaalgatusel, osalusel ja nende vabal tahtel; 

 noorsootööd pakutakse noortele võimalikult nende elukoha lähedal; 

 noorsootöö peamine korraldaja on kohalik omavalitsus, tehes tihedat koostööd 

omavalitsuse haldusala asutuste, noorteühingute ja teiste valdkondade esindajatega; 

 noorsootöö vajab eesmärgipärast planeerimist, regulaarset analüüsi ja hindamist. 

Noortevaldkonna elluviimise põhiväärtused on eelduseks Jõelähtme valla noorsootöö 

korraldamisel ning eesmärkideni jõudmisel. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse koostatud 

tegevuskava, mis on aluseks noorsootöö kvaliteedi paranemisele ja noorsootöös osalevate noorte 

arvu kasvule. 

 

2.2. VISIOON AASTAKS 2022 

Noortevaldkonna visiooni määratlemine toimus arenguseminari raames, kus lähtuti põhimõttest 

üldiselt üksikule ning määratleti ka noore tulevikunägemus aastaks 2022. 

 

Noortevaldkonna tulevikunägemus tervikuna: 

Jõelähtme vallas on aastal 2022 noorte vajadustest lähtuv, süsteemselt toimiv, koostööpõhine 

ning ühiskonna muutusi ja piirkonna arenguid arvestav noorsootöö, mis väärtustab traditsioone 

ja kasutab olemasolevaid ning uuenduslikke võimalusi tõhusalt.  

Noortevaldkond põhineb suures osas noorte omaalgatusel ning valdkonda puudutavate otsusteni 

jõutakse omavalitsuse ning noorte omavahelises koostöös. Noorsootööd puudutavaid otsuseid 

tehakse erinevate ajakohaste allikate põhjal ning pakutavaid võimalusi ja teenuseid muudetakse 

ning täiustatakse vastavalt sihtgruppidelt tulevale tagasisidele.  

Kõik noortega töötavad spetsialistid tegutsevad kokkulepitud ühiste eesmärkide nimel, teades ja 

arvestades teiste osapoolte tegevuste, võimaluste ning õigustega. Noorteinfo on süstematiseeritud 

ja kogu vallas kõigile noortele kergesti kättesaadav, lähtuvalt noorte eripärast ja vajadustest.  
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Visiooni saavutamiseks on seatud 3 eesmärki: 

 

Noorsootöö teostajad arvestavad arengusuundadega oma tegevuseesmärkide seadmisel ja 

noortepoliitika väljatöötamisel, sh eriti haridus, kultuuri ja sotsiaalvaldkonnas ning 

piirkondliku arengu planeerimisel. 

 

2.3. TEGEVUSKAVA 

Arengukava detailne tegevuskava lähtub püstitatud eesmärkidest, valla ressurssidest ning 

erinevatest toetusvõimalustest. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks on välja toodud konkreetsed 

tegevused koos tööde läbiviimise soovitud perioodi, vastutajate ja koostööpartneritega.
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JÕELÄHTME VALLA NOORTEVALDKONNA ARENGUKAVA 2017-2022 TEGEVUSKAVA 

Nr Tegevus 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rahastaja Vastutaja Koostööpartnerid 

1. Alaeesmärk:  Vallas toimib koostööle tuginev võrgustikupõhine noorsootöö korraldus 

1.1. 
Noorsootöötajatele toetava 
mentorluse tagamine (s.h. 

koolitused) 
x x x x x x KOV 

Kultuuri-, 
haridus- ja 

sotsiaalosakond 

KOV, valla üldhariduskoolid, riigi 
kõrgkoolid, koolituskeskused 

1.2. Regulaarsete noorsootöö 
institutsioonide koostöö 

kokkusaamiste korraldamine 
x x x x x x KOV 

Kultuuri-, 
haridus- ja 

sotsiaalosakond 

valla noortekeskused ja 
üldhariduskoolid  

1.3. Koostöö vallavalitsuse hallatavate 
asutuste, kodanikuühenduste ja 

ettevõtetega noorsootöö 
korraldamisel (info vahendamine, 
projektid, vabatahtlik tegevus jne) 

x x x x x x KOV 
Kultuuri-, 

haridus- ja 
sotsiaalosakond 

valla noorsootöö- ja 
kultuuriorganisatsioonid 

1.4. Rahvusvahelise koostöö 
arendamine (õppevisiidid, 

noortevahetused, seminarid jne) 
 x x x x x KOV 

Kultuuri-, 
haridus- ja 

sotsiaalosakond 

valla noortekeskused ja 
üldhariduskoolid 

1.5. Vabatahtliku teenistuse 
rakendamine (noori vastuvõtva ja 

saatva organisatsioonina) 
 x x x x x 

KOV, 
Euroopa 
Noored 

Kultuuri-, 
haridus- ja 

sotsiaalosakond 

valla noortekeskused ja 
üldhariduskoolid 

1.6. Erinoorsootöö ja riskinoorte 
programmide, projektide 

rakendamine 
 x x x x x KOV 

Kultuuri-, 
haridus- ja 

sotsiaalosakond 

valla noortekeskused, 
üldhariduskoolid ja 

sotsiaalvaldkonna organisatsioonid 

2. Alaeesmärk: Noorte arenguks on tagatud mitmekesised ja uuenduslikud võimalused vastavalt noorte huvidele ja vajadustele 
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2.1. Süstematiseeritud ja regulaarne info 
kogumine noorte hetkeolukorra, 

vajaduste ja huvide kohta 
x  x  x x KOV 

Kultuuri-, 
haridus- ja 

sotsiaalosakond 

valla noorsootöö- ja 
kultuuriorganisatsioonid 

2.2. Noortele (sh. õpilasesindused ja 
noortevolikogu) koolituste 

korraldamine (projekti koostamise ja 
juhtimise, meeskonnatöö jt 

teemadel) 

x x x x x x KOV 
Kultuuri-, 

haridus- ja 
sotsiaalosakond 

valla noortekeskused ja 
üldhariduskoolid 

2.3. Õpilasmaleva tegevuse 
korraldamine, koostöö 

eraettevõtetega õpilasmaleva 
töökohtade pakkumisel 

x x x x x x KOV 
Kultuuri-, 

haridus- ja 
sotsiaalosakond 

MTÜ-d, valla noortekeskused, 
vallavalitsuse hallatavad asutused ja 

ettevõtted 

2.4. 
Huvitegevuse mitmekesistamine ja 

kättesaadavuse suurendamine 
x x x x x x KOV 

Kultuuri-, 
haridus- ja 

sotsiaalosakond 

valla noorsootöö- ja 
kultuuriorganisatsioonid, MTÜ-d  

2.5. Mobiilse noorsootöö algatamine ja 
rakendamine valla äärealadel ja 

üldhariduskoolides 
x x x x x x KOV 

Kultuuri-, 
haridus- ja 

sotsiaalosakond 

valla noortekeskused ja 
üldhariduskoolid 

3. Alaeesmärk: Vallas on loodud toimiv ja kõigile noortele kättesaadav noorteinfo süsteem 

3.1. 
Noortele suunatud info edastamisel 

innovatiivsete meetodite 
kasutamine 

x x x x x x KOV 

KOV, valla 
noorsootöö ja 

teised 
allasutused 

noortevolikogu, õpilasesindused 

3.2. 
Noorte infopäeva korraldamine x x x x x x KOV 

Kultuuri-, 
haridus- ja 

sotsiaalosakond 

valla üldhariduskoolid, 
noortekeskused, MTÜ-d 

3.3. Valla ühtse valdkondadeülese 
(noorsootöö, sport, kultuur, haridus, 
laagrid, huvitegevus)  infosüsteemi 
loomine ja regulaarne täiendamine 

 x x x x x KOV 
Kultuuri-, 

haridus- ja 
sotsiaalosakond   

valla noorsootöö- ja teised 
allasutused   
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3. ARENGUKAVA RAKENDAMINE, SEIRE JA AJAKOHASTAMINE  

Jõelähtme valla noortevaldkonna arengukava rakendamist ja finantseerimist koordineerib 

Jõelähtme Vallavalitsus. Arengukavas püstitatud visiooni, arengueesmärkide ja ülesannete 

elluviimisel järgitakse töörühma koostatud lähiaastate tegevuskava.  

Ajakohastamise käigus uuendatakse vajadusel valda iseloomustavaid statistilisi andmeid, 

vastavalt olukorrale tegevuskava vastutajad ja tähtajad. Vajadusel analüüsitakse lähiaastate 

tegevusi ning täpsustatakse nende tarvis minevad finantsid ja teostajad. 

 

Kasutatud allikad: 

 Jõelähtme valla arengukava 20162025, Jõelähtme Vallavalitsus, 2016 

 Kvaliteedijuhtimine noorsootöös. Kvaliteedi hindamise käsiraamat, Eesti Noorsootöö 

Keskus, 2013 

 Noorsootöö seadus, Riigi Teataja, 2010 

 Noorsootöö strateegia 20062013, Haridus ja Teadusministeerium, 2006 

 Noortevaldkonna arengukava 2014–2020, Haridus ja Teadusministeerium, 2013 

 Noorte huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsioon, Kultuuriministeerium, 2016 

 Eesti Töötukassa www.tootukassa.ee 

 Jõelähtme valla kodulehekülg www.joelahtme.ee 

 Rahvastikuregister www.eesti.ee
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LISAD 

 

ARENGUKAVA KOMISJONI TÖÖGRUPP 

1. Liisi Vesselov  Jõelähtme valla noorsootöö ja spordispetsialist 

2. Carmen Viherpuu Jõelähtme valla abivallavanem 

3. Priit Põldma  Jõelähtme Vallavalitsuse liige 

4. Tiina Muddi  Jõelähtme Muusika ja Kunstikooli direktor 

5. Karin Soosalu  Neeme Kooli direktor 

6. Mailis Virve  Neeme Kooli hoolekogu esimees 

7. Väino Haab  Jõelähtme Vallavolikogu liige 

8. Taimi Saarma  Jõelähtme Vallavolikogu hariduskomisjoni liige 

9. Roland Rikolas Jõelähtme valla noortevolikogu esimees 

10. Allan Riener  Jõelähtme valla noortevolikogu liige 

11. Rozeta Meos  Loo Keskkooli huvijuht 

12. Ranele Raudsoo Kostivere Põhikooli huvijuht 

13. Triin Laats  Kostivere noortekeskuse noorsootöötaja 

14. Jarek Terasma  Kostivere Kooli õpilasesinduse president 

 


