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1. Sissejuhatus  
  

Mõisaküla linna noorsootöö arengukava on dokument, lähtub noorsootöö korraldamise 

põhimõtetest, kus tehakse noorsootööd noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste 

tegemistesse. Tingimuste loomisel, teadmiste ja oskuste omandamiseks arvestatakse noorte 

vajadustest ja huvidest. Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel ning toetab noorte 

omaalgatust. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest. 

 

Arengukava kavandab linna noorsootöö pikemaajalisi tegevusi, pidades silmas linna hetkeolukorda, 

väliskeskkonna tingimusi ja üldist arengusuundumust, linnakogukonna vajadusi ja eelistusi ning 

omavalitsuse võimalusi.  

 

Kohaliku omavalitsuse ülesanneteks on:  

1) määrata noorsootöö prioriteedid oma haldusterritooriumil ning sätestada nende saavutamiseks 

vajalikud ülesanded valla või linna arengukavas;  

2) kinnitada noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide eelarvest toetamise 

tingimused ja kord;  

3) toetada oma haldusterritooriumil tegutsevate noorteühingute noorteprogramme ja 

noorteprojekte;  

4) konsulteerida noortevolikoguga/õpilasesindusega (selle olemasolul) noorsootöö kavandamist, 

teostamist ja hindamist;  

5) kinnitada oma haldusterritooriumil projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri 

pidamise loa väljastamise kord;  

6) täita teisi noorsootöö korraldamise ülesandeid oma haldusterritooriumil. 

 

Mõisaküla linna noorsootöö arengukava on kohaliku noorsootöö arengut toetav ja rahastamist 

suunav dokument, mis määratleb tegevusjuhised noorsootöö visiooni elluviimiseks Mõisaküla linnas. 

 

Käesolev noorsootöö arengukava keskendub seitsmele alamvaldkonnale:  

1. huvialaharidus ja huvitegevus - süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte 

alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused 

valitud huvialal;  

2. avatud noorsootöö - noortele kodu- ja koolivälisel ajal arendavaks tegevuseks tingimuste 

loomise viis, mille korral tegevus on avatud igale noorele suhtlemiseks, mitteformaalseks 

õppimiseks ja omaalgatuse võimaldamiseks;  

3.  õpilasüritused ja koolivaheaja tegevused;  

4. noorte teavitamine ja nõustamine - aja- ja asjakohase, kvaliteetse ning kättesaadava 

informatsiooni ja teavitamise teenuste tagamine noortele ning nõustamise tagamine 

noortele, mis võimaldaks neil langetada nende elu puudutavaid otsuseid;  

5. erinoorsootöö - riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste 

loomine noorte võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu; 

6.  tervistav ja arendav puhkus ning töökasvatus - noortele tervistavaks ja arendavaks 

tegevuseks võimaluste tagamine tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projektide ning 

laagrite korralduse kaudu, mitmekesiste meetmete kaudu noorte tööhõivevalmiduse 

tõstmine ning noorte olukorra parandamine tööturule sisenemisel;  
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7.  noorte osalus (sh noorteühenduste ja omaalgatuse toetamine) – noortele osaluseks 

mitmekesiste osalusmotivatsiooni ja –võimaluste loomine. 

 

 

2. Noorsootöö mõisted 
 

“Noorsootöö seadus “ sätestab noorsootöö korraldamise õiguslikud alused. Vastavalt “Noorsootöö 

seadusele” on noorsootöö tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis 

võimaldab noortel vaba tahte alusel, perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. 

 

Noorsootöös käsitletavad mõisted: 

alaealine – kuni 18-aastane laps; 

avatud noorsootöö meetod – on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomise viis, mille 

korral tegevus on avatud igale noorele seadmata eeltingimusi, tema tõekspidamistele, võimetele, 

oskustele, teadmistele, rahalistele võimalustele, kaasates aktiivselt noori tegevuse algatamisse ning 

arendamisse koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise ning luues tingimused 

mitteformaalseks hariduseks, eelkõige kogemuste omandamiseks läbi tegevuse ja suhtlemise; 

erinoorsootöö – riskioludes elavatele, probleemsete käitumistega noortele arengueelduste loomine; 

erivajadusega noor – noor, kellel on lisaks tavapärastele vajadustele füüsilisest, psüühilisest või 

sotsiaalsest eripärast lähtuvad vajadused;  

huviharidus - teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide kogum, mis lisaks üldja 

kutseharidusele loob täiendavaid eeldusi inimese arenguks, samuti aitab inimesel elu ja tööga toime 

tulla;  

noor – 7-26 aastane füüsiline isik;  

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

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

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

noorsootööalane koolitus – kvaliteetseks noorsootööks vajalike hoiakute, teadmiste ja oskuste 

omandamise ja arendamise võimaluste olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine 

noorsootöö arengu ja tulemuslikkuse soodustamiseks;  

noorsootöötaja – spetsialist, kes töötab vahetult noortega või koordineerib noorsootööd; 

noorsootöö valdkond – siia kuulub erinoorsootöö, huvitegevus, huviharidus, nõustamine, uuringud, 

koolitused, kasvatusteenused;  

noorte nõustamine – nõustamise tagamine noortele, võimaldamaks neil langetada nende elu 

puudutavaid otsuseid;  

noorte osalus – noortele osaluseks mitmekesiste osalusmotivatsiooni ja -võimaluste loomine; 

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

eesmärke ning mille kestus on kuni üks aasta;  

noorte teavitamine – aja- ja asjakohase, kvaliteetse ning kättesaadava informatsiooni ja teavitamise 

teenuste tagamine noortele;  

rahvusvaheline noorsootöö – noortele ja noorsootöötajatele rahvusvahelise koostöö kogemuste ja 

kultuuridevahelise õppimise võimaluste loomine;  

tervistav ja arendav puhkus – noortele tervistavaks ja arendavaks tegevuseks võimaluste tagamine 

tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projektide ning laagrite korraldamise kaudu; 

 töökasvatus – mitmekesiste meetmete kaudu noorte tööhõivevalmiduse tõstmine ning noorte 

olukorra parandamine tööturule sisenemisel. 
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3. Mõisaküla linna noorsootöö hetkeolukorra kirjeldus  
 

Mõisaküla linn paikneb Edela-Eestis, lõunapiiri vahetus läheduses Viljandi maakonnas. Linn jääb nii 

riigi kui ka maakonna ääremaale, asudes Tallinnast 189 km, Pärnust 63 km ja Viljandist 49 km 

kaugusel. Mõisaküla linna arengut soodustab hea liiklusgeograafiline asend. 3 km kaugusel 

Mõisakülast põhja pool kulgeb ida-läänesuunaline Valga-Uulu maantee, mis tagab hea ühenduse 

lähemate väikelinnadega - Kilingi-Nõmme, Abja-Paluoja, Karksi-Nuia ja Tõrvaga. Viljandiga on 

Mõisakülal ühendus Abja-Halliste-Sultsi maanteed mööda. Lõunasse, Lätimaale Ruhja linna ja sealt 

edasi Riiga viib autotee läbi Mõisaküla. Linna territoorium on madal, lame moreenkõrgustik, pinnas 

on osaliselt soostunud, põhjavesi on suhteliselt maapinna lähedal. Mõisaküla linna ümbritseb põllu- 

ja metsamaa, kus leidub sobivaid kohti puhkealade loomiseks. Oluliseks tuleb pidada ka Eesti-Läti 

riigipiiri lähedast asukohta, mis annab eelise turismimarsruutide kaardistamiseks läbi linna. Põhilised 

tegevusalad Mõisaküla linnas on masinaehitus, metalli- ja puidutöötlemine, kaubandus, teenindus. 

Töötab põhikool, lasteaed, raamatukogu, kultuurimaja ja MTÜ-de sektor. Mõisaküla linnavalitsusel 

on kaheksa hallatavat asutust: kultuurimaja, muuseum, lasteaed, kool, linnahooldus, raamatukogu 

hoolekandekeskus ja noortekeskus.  

Mõisaküla kultuurimaja pakub kultuurilist enesetäiendamist ja meelelahutust erinevatele 

vanusegruppidele. Seal tegutsevad järgmised kollektiivid ja ringid: 

•  naistantsurühm "Vaprakesed";  

•  naisrahvatantsurühm „Ütenkuun“; 

•  idamaine tants;  

•  kammerkoor „Kungla“;  

•  näitering 

•  aeroobikaring 

 

2010. aasta 15. veebruaril võeti linna tööle, kultuurimaja alluvusse, noortejuht ja avati noortetuba. 

2017 märtsist läks noortetuba eraldi iseseisvaks allasutuseks – noortekeskuseks, kus on loodud kaks 

täisajaga töökohta  - noortekeskuse juhataja ja majahoidja. Noortekeskus korraldab erinevaid 

võistlusi ja üritusi. Projekti kaudu on rajatud disc-golfi park, mis asub Linnamäel ja mida arendatakse 

projektide läbi edasi. Seoses sellega töötab keskuse all disc-golfi ring. Igapäevaselt saab mängida 

erinevaid lauamänge, piljardit, õhuhokit, lauajalgpalli ja meisterdada. Kuna noortekeskus asub 

spordisaali teisel korrusel, siis on noortel igal õhtul võimalus kasutada spordi- ja jõusaali.. 

Noortekeskus viib läbi, koostöös MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R -iga, erinevaid projekte. 

MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R. loodi aastal 2006. Asutajateks olid ettevõtlikud noored koos 

täiskasvanutega. MTÜ kaudu on läbi viidud ja viiakse jätkuvalt läbi erinevaid projekte noorte vaba aja 

sisustamiseks ja kvaliteetse keskkonna loomiseks. 2017 a. seisuga on MTÜ-s 49 liiget, kellest 25 on 

noored vanuses 13-26 a. 

 

Peale kooli huvijuhi ametikoha likvideerimist kooli personali koosseisust 2009. aasta kevadel jäi koolis 

tahaplaanile aktiivne laste- ja noortega tegelemine. Sellest tingituna on noortekeskus igati 

koostööaldis kohaliku kooliga. Hetkel pakub kool järgmisi ringe: 

•  spordiring; 

•  sõnakunst; 

•  mudilaskoor; 

•  kokandust (hooajaliselt veerandite kaupa); 
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 • kodutütarde rühm „Mõisa-Mulgi“ 

 

Meie linnas on olemas lasteaed, kes tegeleb eelkooliealiste lastega. Lasteaia personal viib igal aastal 

hulgaliselt läbi erinevaid üritusi nii lasteaias kui ka linnas. Lisaks lasteaiale ja koolile tegeleb noorte 

vaba aja sisustamisega Eesti Kristlik Nelipühi Kiriku Mõisaküla kogudus, kes korraldab mitmesuguseid 

erinevaid üritusi. Erinevate projektide abil on korraldatud seiklus- ja kuritööennetuslaagreid. 

Koguduse hoovi on rajatud avalikuks kasutamiseks lastele mängulinnak ja rularamp, mida 

laiendatakse igal võimalusel uute atraktsioonidega.  Hoovis on erinevad istumiskohad ja 

grillimisvõimalus, mille puhul on antud kohta kasutatud laste sünnipäevade pidamiseks soojal ajal. 

 

4. Demograafiline struktuur 
 

01.12.2016 a. seisuga 

Eelkooliealised 

vanuses  0-6 a 

Kooliealised 

vanuses 7-18 a 

Töövõimeealised 

vanuses 19 - 64 

Vanusega 65 ja 

vanemad 

Noored  

vanuses 7-26 

24 73 434 258 136 

 

7-12 aastased 13-17 aastased 18-26 aastased kokku s.h  

15-24 aastased 

36 29 71 136 77 

 

 5. Noortekeskuse asukoht 
 

Mõisaküla noorte kooskäimise kohaks on noortekeskus, mis asub Mõisaküla kooli spordihoones 

aadressil Pärnu tänav 39, Mõisaküla linn, 69302 Viljandimaa (vt. Joonis 1). Noortekeskus on avatud 

igal tööpäeval kell 17.00 – 21.00, s. h alumisel korrusel olevat spordi- ja jõusaali saab kasutada alates 

kella 13-st. 

 
   Joonis 1            

-  Mõisaküla Noortekeskuse asukoht 
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6.  Noorsootöö sisu 
 

Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

 1) noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse; 

 2) tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja   

huvidest;  

3) noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel; 

4) noorsootöö toetab noorte omaalgatust; 

5) noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest. 

 

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

füüsilist arengut. Noorsootöö toetab noorte sotsialiseerumist ning soodustab noore inimese 

kujunemist ühiskonnas hästi toimetulevaks liikmeks. Sotsialiseerumise protsessis osalevad vanemad, 

sõbrad, tuttavad, meedia, haridus-, sotsiaal- ja kultuuriasutused ja linn kõikide oma võimalustega. 

Nimetatud protsess toimub nii perekonnas, erinevates asutustes (kool, kultuurimaja, spordisaal, 

tervishoiuasutus, hoolekandeasutus, kirik, noortelaager jne), omaette tegutsemises kui ka noorte 

osalemise kaudu erinevates ühendustes, projektides, noorsoovahetuses. Riigi ja kohaliku 

omavalitsuse poolt on noorte sotsialiseerumise protsessi parendamiseks loodud võimalused 

kõikidele noortegruppidele, s.h puuetega noored, materiaalselt vähekindlustatud peredest pärit 

noored, lastekodu kasvandikud, tänavalapsed. Erinevuste arvestamise indiviidi tasemel peab tagama 

sotsiaalsüsteem. Väga oluline on ennetava iseloomuga programmide eelisarendamine kuritegevuse 

ja tervise valdkonnas. Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid 

noorsootöö otsuste tegemisse. Noorsootöö korralduse keskmeks on noor inimene ise. Noorsootöö 

põhineb noorte osalusel ja nende vabal tahtel. Noorsootöös on määrav osa noorte omaalgatusel. 

Ühiskonna erinevate institutsioonide poolt loodavad võimalused noorte arenguks (peamiselt noorte 

osalust, liikuvust, sporti ning noorsooliikumist toetavate projektide kaudu) lähtuvad noorte huvidest 

ning kannavad kindlat harivat ja kasvatuslikku iseloomu. Noorsootööd kavandatakse, 

koordineeritakse ja tehakse erinevatel haldustasanditel koostöös riigi, teiste kohalike 

omavalitsustega, kolmanda sektoriga ja erasektoriga. Noorsootöö on piisavalt projektikeskne ning 

selles suunas tuleb seda ka arendada. Eesmärk ei ole noorte eest midagi ära teha, vaid koos 

noortega nende ees seisvaid probleeme lahendada. Ei tohi oma abisüsteeme nii üles ehitada, et 

tekitame nendega noortes abitust ja tunnet, et abisüsteem tagab äraelamise. Olulised on nii 

olemasolevad rajatised noorteprogrammide ja -projektide läbiviimiseks kui ka hästi koolitatud 

noorsootöötajad, noorteühenduse liidrid, vabatahtlikud noorsootöö tegijad. Tähtis on kaasata noori 

eri tasandite otsustusprotsessidesse eri küsimustes, mis puudutavad nende endi elu korraldamist. 

 

 

 

7.Noorsootöö eesmärgid 
 

•  luua tingimused noorte arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööaega;  

•  pakkuda noorsootöö erinevaid teenuseid (info ja nõuande saamine, huvitegevuse võimaldamine ja 

korraldamine); 

•  toetada noore isiksuse arengut ja tema sotsialiseerumist ühiskonda;  

•  pakkuda kõigile linna noortele eesmärgistatud ja läbimõeldud tegevusi;  
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•  arendada piirkondlikku noorsootööd;  

• luua piirkonna noortele vaba aja veetmise võimalused erinevate noorteprojektide ja 

noorteprogrammide teostamise kaudu. 

 

 

8.Noorsootöö ülesanded 
 

•  võimaldada noortel kasutada noortetuba koosviibimisteks ja huvitegevusteks;  

•  koordineerida noorte huvitegevust;  

•  vahendada noortele suunatud informatsiooni; 

•  toetada noorte omaalgatust;  

•  algatada ja läbi viia noorteprogramme ja -projekte;  

•  edendada kohalike noorte kultuurielu ja korraldada kultuuriüritusi;  

•  teha koostööd teiste noortekeskuste, ja -organisatsioonidega; 

•  korraldada koolivälise kultuurilist tegevust ja projektlaagreid. 

 

 

9.Noorsootöö missioon 
 

Luua Mõisaküla linnas süsteemne noorsootöövõrgustik, mis on suunatud tingimuste loomisele 

ühiskonnas ise toime tuleva noore arenguks ja noorte sotsialiseerumise kaasaaitamisele ning 

parendamisele. 

 

 

10. Noorsootöö visioon 
 

Mõisaküla linn on noortesõbralik ja turvaline, kus igakülgselt kaasatud ja inspireeritud noor on 

avatud maailmavaatega, positiivse ellusuhtumisega, algatusvõimeline ja väärtustab oma kogukonda. 

MÕISAKÜLA -  KOHT, KUHU OLED  OODATUD! 

 

Noorsootöö maine on hea ja noorte poolt omaks võetud. Noortekeskusest on välja kujunenud 

avatud noortekeskus, mis on tunnustatud turvalise kasvukeskkonnana, kus noori ühendab eluterve 

ja keskkonnasõbralik elustiil. 

 

 

11. Huvitegevus ja vaba aja sisustamise võimalused 
 

Noorte huvitegevuse ja vaba aja sisustamisega tegelevad peale noortekeskuse veel kool, 

kultuurimaja, MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R, lasteaed, muuseum, raamatukogu, motoklubi, 

EKNK Mõisaküla kogudus ja MTÜ Spordiselts Ülo.  Kuna rahalisi vahendeid noorte tegevuse 

toetamiseks napib, tehakse palju ära vabatahtlike noorte ja täiskasvanute abiga.  

Hetkel on noortel võimalik tegeleda tõstespordi- ja kergejõustikuga, käia jõusaalis. Lisaks 

sporditrennidele pakub kool huviringidest noortele veel sõnakunsti, mudilaskoori, kokandust 
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(hooajaliselt veerandite kaupa), kodutütardele tegevusi. Samuti on noortel võimalus osaleda 

käsitöötoa tegevustes, mis asub kooli ruumides. 

 

Traditsioonilisteks üritusteks peale tõstevõistluste on veel igaaastased linna kodukandipäevad, kus 

noortele toimuvad erinevad spordivõistlused, samuti tervisepäevad, vastlapäev ning jüriööjooks.  

 

MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R eesmärgiks on luua Mõisaküla linna noortele võimalusi vaba 

aja sisustamiseks. Eesmärke täidetakse eelkõige erinevate projektide teostamisega, mille abil 

tuuakse linna rohkem sihtotstarbelisi vahendeid noorsootegevuse kvaliteedi tõstmiseks.  

 

Mõisakülas tegutseb ka motoklubi, kus korraldatakse erinevaid treeninguid nii võrri- kui autosõidu 

harrastajatele.  

 

EKNK Mõisaküla koguduse hoovi on rajatud erinevate atraktsioonidega (mängulinnak, rularamp, 

minigolf, jõutrenažöörid) vaba aja veetmise koht avalikuks kasutamiseks, koos kiikumispinkide ja 

välibasseiniga, mida võimaluste korral täiendatakse erinevate projektide kaudu. Seal on loodud 

noortele tingimused erinevate laagrite ja ürituste korraldamiseks. 

 

Kuna linnal oma huvihariduskool puudub, käivad osad noored huviharidust omandamas Abja ja 

Kilingi-Nõmme muusikakoolis. Linn toetab omalt poolt huvihariduskoolis käijaid kohamaksukulude 

katmisega. 

 

 

12. Noorsootöö arengusuunad 
 

•  noorsootöö innovaatilisus ja loovad lahendused; 

•  noorte kuuluvuskogemus kogukonda (noorte osalus);  

•  turvalisuse ja heaolu võimaldamine;  

•  töö- ja puhkelaagrite korraldamine ning laiendamine;  

•  huvitegevuse kvaliteedi tõstmine ja parendamine;  

•  riigisisese koostöö võrgustiku loomine noorsootöös; 

•  oma linna maine kujundamine ja tõstmine;  

•  noortele suunatud ürituste korraldamine ja mitmekesistamine;  

•  noorsootöö jätkusuutlikkuse tegevuse tagamine Mõisaküla linnas 

 

 

13. Noorsootöö arengueeldused 
 

•  noori ja noorsootööd toetav omavalitsus;  

•  Valga-Uulu maantee lähedus;  

•  suurepärased võimalused arendada turismi;  

•  olemasolevad tootmishooned;  

•  väljakujunenud tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur;  

•  loodussõbralik keskkond;  

•  madal maamaksustamishind;  
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•  soodsad võimalused eluaseme soetamiseks;  

•  hea koostöövõimalused naabervaldadega (Saarde vald, Abja vald);  

•  pidev koostöö Mõisaküla kultuurimaja, kooli- ja lasteaiaga 

 

 

14. SWOT-analüüs 
 

TUGEVUSED: 

- tahe arendada noorsootööd 

- vastava hariduse ja oskustega 

noortejuht;  

- väike kokkuhoidev ja sõbralik kogukond; 

- KOVi toetav suhtumine noorsootöösse 

ja selle väärtustamine 

- suunatus tulevikku ja positiivsusele 

 

NÕRKUSED: 

- vähene sündivus;  

- noorte passiivsus omaalgatuslikes 

projektides;  

-  lastevanemate vähene huvi laste 

tegevuse vastu;  

- vähene valikuvõimalus huvitegevuses;  

-  tööpuudus;  

 

VÕIMALUSED: 

- noortele võimaluste loomine 

erinevateks  huvitegevusteks;  

- kvalifitseeritud kaadri loomine (ringide 

juhendajad);  

- noortekogu/õpilasesinduse loomine;  

- erinevatest projektidest osavõtmine;  

-  sponsorite leidmine 

- piirkondliku noorsootöö koostöö 

tugevdamine (ühine infoväli) 

 

OHUD: 

- noorte väljaränne; 

- vähene ressurss; 

- riskigruppi kuuluvate noorte arvu 

suurenemine 

- motivatsiooni puudus 

- ettearvamatud suunad riigi tasandil 

(regionaalpoliitika) 

 

 

 

15. Noorsootöö tegevuskava 
 

• noorte vaba aja sisustamine; 

• noorsootöö arenguava uuendamine; 

• noorte puhke- ja töölaagrite korraldamine;  

• noorteprojektide teostamine ja toetamine;  

• kooli spordihalli II korruse ruumide noortekeskuseks väljaehitamine;  

• korvpalliplatsi renoveerimine; 

• spordirajatise ehitamine (ekstreempark koos turnimiskompleksiga, pealtvaatajate tribüüni, 

valgustuse ja haljastusega); 

• inventari ja tehnika soetamine noortetoale; 

• Mõisaküla noortetöö kroonika välja andmine; 

• Eesti – Läti noorte sõpruskohtumised; 

• rahvusvahelistes projektides osalemine; 
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TEGEVUS AEG RAHALINE 

VÄÄRTUS (eur) 

TEOSTAJA RAHALINE 

ALLIKAS 

Noorte huvi- ja vaba aja tegevuse 

sisustamine (kodundusring) 

2017 500.- Noortekeskuse 

juhataja + 

MTÜ 

KOV + 

projekt 

Noortele suunatud ürituste 

korraldamine, s.h koolitused, 

nõustamised 

2017 500.- Noortekeskuse 

juhataja + 

MTÜ 

KOV + 

projekt 

Mõisaküla noortetöö kroonika 

väljaandmine 

2017 - 2022 1800.- Noortekeskuse 

juhataja + 

MTÜ 

KOV + 

projekt 

Noortekeskuse laiendamine 

(köögituba, X-box mängude tuba) 

2017 10 000.- Noortekeskuse 

juhataja + 

MTÜ 

KOV + 

projekt 

Uute spordirajatiste loomine, s.h 

haljastus (turnimispark, 

pealtvaatajate tribüün) 

2017 20 000.- Noortekeskuse 

juhataja + 

MTÜ 

KOV + 

projekt 

Noorte puhke- ja töölaagrite 

korraldamine 

2018 1500.- Noortekeskuse 

juhataja + 

MTÜ 

KOV + 

projekt 

Disc-golfi pargi laiendamine 2018 4500.- Noortekeskuse 

juhataja + 

MTÜ 

KOV + 

projekt 

Rularambi renoveerimine ja 

teisaldamine noortekeskuse kõrvale 

olevasse parki 

2018 3000.- Noortekeskuse 

juhataja  

KOV + 

projekt 

Välikorvpalli platsi renoveerimine 2019 10 000.- Noortekeskuse 

juhataja + 

MTÜ 

KOV + 

projekt 

Erinevate võimalustega 

ekstreemradade  loomine 

noortekeskuse kõrvale (jalgratta 

takistustega sõidurada, liuglemisliin) 

2019 25 000.- Noortekeskuse 

juhataja + 

MTÜ 

KOV + 

projekt 

Noortekeskuse eesõu pinnase 

uuendamine (s.h trepp, kaldtee ja 

elektri  vedamine lilleklumbi alla) 

2019 15 000.- Noortekeskuse 

juhataja + 

MTÜ 

KOV + 

projekt 

Noortekeskusele inventari ja 

tehnika soetamine 

2020 7000.- Noortekeskuse 

juhataja + 

MTÜ 

KOV + 

projekt 

Spordisaali kapitaalremont (s.h 

trepp rõdule) 

2021 40 000.- Noortekeskuse 

juhataja + 

MTÜ 

KOV + 

projekt 

Noortekeskuse välirõdude 2022 50 000.- Noortekeskuse KOV + 
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väljaehitus juhataja + 

MTÜ 

projekt 

 

  

 

 

16. Arengukava läbivaatamine ja muudatuste sisseviimine 
 

Arengukava läbivaatamine ja muudatuste sisseviimine Mõisaküla linna noorsootöö arengukava 

elluviimine on pidev protsess. Noorsootöö arengukava viib ellu linnavalitsus linna arengu 

tegevuskava kaudu. Arengukava ajakohastamine toimub iga-aastaselt, eelnedes linna järgneva aasta 

eelarve koostamisele. Tegevuskava ja eelarve täitmisest teeb kokkuvõtteid noortejuht. Noorsootöö 

hindamiseks ja edasise tegevuse planeerimiseks viiakse üks kord aastas läbi rahulolu uuring noorte 

hulgas, kogutakse tagasisidet lastevanematelt ja teistelt huvigruppidelt. Saadud andmete põhjal 

korrigeeritakse arengukava. Arengukava muudatused kinnitab Mõisaküla Linnavolikogu. 

 

 

 

 

 

 

  

 


