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SISSEJUHATUS 

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

tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd. Vastavalt noorsootöö 

seadusele on omavalitsusüksuse ülesandeks oma haldusterritooriumil noorsootöö 

korraldamine, noorte inimeste positiivne areng ning selleks tingimuste ja keskkonna loomine. 

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. 

Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava on dokument, mis määrab noorsootöö arenduse 

põhisuunad aastani 2028 ja tegevuskava aastani 2024. Käesoleva arengukava eesmärk on 

tagada järjekindel ja sihiteadlik tegevus noorsootöö valdkonnas. 

Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava kehtestab Jõgeva vallavolikogu ning praktilist 

elluviimist korraldab Jõgeva vallavalitsus ja Jõgeva Valla Noortekeskus. Arengukava 

tegevuskavas on määratletud valla noorsootöö valdkonna lähiaastate prioriteetsed tegevused, 

mida rahastatakse vallaeelarvest, projektidest ja katusorganisatsioonide toetustest. 

Arengukava vaadatakse üle ja ajakohastatakse igal aastal. Arengukava üle vaatamise käigus 

hinnatakse mõõdikutele tuginedes selle elluviimise edukust ja tegevuskava täitmist, vajadusel 

täpsustades seatud eesmärke ja ülesandeid, ning viiakse sisse muudatused arengukava 

tegevuskavas. 
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1. JÕGEVA VALLA NOORSOOTÖÖ VALDKONNA KOOSTÖÖVÕRGUSTIK 
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2. NOORSOOTÖÖ HETKEOLUKORD 

Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisel moodustus uus 

haldusüksus Jõgeva vald 24. oktoobril 2017. Lisaks neljale omavalitsusele kuuluvad Jõgeva 

valla koosseisu ka endise Pajusi valla Kaave küla ja endise Puurmani valla külad Jõune, 

Härjanurme, Pööra ja Saduküla. Ühinenud omavalitsuse territoorium on 1040 km². 

Valla koosseisu kuulub üks linn (Jõgeva), seitse alevikku (Jõgeva, Kuremaa, Laiuse, Palamuse, 

Sadala, Siimusti, Torma) ja 89 küla. 

Rahvastikuregistri andmetel 15. septembri 2020. aasta seisuga elab Jõgeva vallas 2589 noort 

vanuses 7–26 eluaastat. 

Tabel 1. Jõgeva valla noorte arv vanusegruppide kaupa. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus 

Vanusegrupp 7-11 12-16 17-19 20-26 

Noorte arv 546 683 410 950 

 
Tabel 2. Kõige suurema noorte arvuga asulad. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus 

Asula  7-19 20-26 7-26 

Jõgeva linn 601 348 949 

Siimusti alevik 90 48 138 

Palamuse alevik 63 25 88 

Jõgeva alevik 45 41 86 

Luua küla 51 20 71 

Torma alevik 36 31 67 

Laiuse alevik 43 23 66 

Sadala alevik 41 20 61 

Kuremaa alevik 28 14 42 

Kaarepere küla 26 16 42 

Vaimastvere küla 28 12 40 

Kuni 2021. aastani oli Jõgeva vallavalitsuse struktuuris täiskohaga noorsootöö peaspetsialisti 

koht. Alates 2021. aastast vastutab noorsootöö valdkonna eest kultuuri- ja noorsootöönõunik. 

Noorsootöö ülesandeid on antud ka haridusnõunikule ja spordinõunikule. 

Lähiaastate olulisemad märksõnad noorsootöö valdkonnas on: 

 Erinevate sihtrühmade kaasamine – sh pakkuda võimalusi kõikidele erinevas vanuses 

noortegruppidele (16+ vanuses noored, erivajadusega noored, NEET-noored). 

 Nutikas noorsootöö – kasutada nutikaid lahendusi noorsootöö paremaks korraldamiseks.  

 Noorteinfo – teadlikum ja läbimõeldud kommunikatsioonisüsteem noortele info 

edastamiseks. 
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 Noorteseire – perioodiliste noorteküsitluste läbiviimine, rahulolu uurimine erinevate 

teenustega, sisehindamine. 

 Rahvusvaheline koostöö – kogemusõppe võimaldamine noorsootöötajatele ning 

rahvusvaheliste projektide algatamine ja projektipartnerina osalemine.  

2.1. Jõgeva Valla Noortekeskus 

Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus Jõgeva Valla Noortekeskus (JVN) alustas tööd 

1. veebruaril 2018. Keskuse eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja 

kaasav arengukeskkond, võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata 

noori olema ühiskondlikult aktiivne. Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel: on 

avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, 

teadmistele ja rahalistele võimalustele. 

Asutusel on Jõgeva vallas 9 piirkondlikku tegevuskohta: Jõgeva linnas, Siimustis, 

Vaimastveres, Jõgeva alevikus, Laiusel, Kuremaal, Palamusel, Tormas ja Sadalas.  

2021. aasta juuni seisuga omavad laagrikasvataja osakutset 6 noortejuhti ja noorsootöötaja 

kutset tasemel 4 omavad kolm noortejuhti. 

Tabel 3.  Jõgeva Valla Noortekeskuse struktuur ja koosseis aastal 2020. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

Jõgeva Valla Noortekeskus Ametikoht Ametikoha suurus Avatud tundide arv nädalas 

 juhataja 1.0  

Jõgeva Linna Noortekeskus noortejuht 1.0 30 tundi 

Siimusti Noortekeskus noortejuht 0.75 22,5 tundi 

Vaimastvere Noortekeskus noortejuht 0.5 15 tundi 

Jõgeva aleviku Noortekeskus noortejuht 0.25 7,5 tundi 

Laiuse Noortekeskus noortejuht 0.5 15 tundi 

Kuremaa Noortekeskus noortejuht 0.5 15 tundi 

Palamuse Noortekeskus noortejuht 1.5 30 tundi 

Torma Noortekeskus noortejuht 0.5 15 tundi 

Sadala Noortekeskus noortejuht 0.5 15 tundi 

 

Kokkuleppeliselt on jagatud noortejuhtide tööaeg avatud noorsootöö ajaks, millal on keskus 

lahti, ja kaugtööajaks, mida noortejuht kasutab koolitusteks, koosolekuteks, paberitööks, 

koristamiseks jms. Kaugtööaeg on täiskohaga töötajal 10 tundi, kolmveerandkohaga 7,5 tundi, 

poole kohaga 5 tundi ja veerand kohaga töötajal 3 tundi nädalas. 
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Kõige suurem külastatavus on Palamuse, Jõgeva linna ja Siimusti noortekeskuses. Nendes 

keskustes töötavad ka suuremate koormustega noortejuhid.  

Kõik Jõgeva valla noortekeskused kasutavad Logiraamatut. Logiraamat on elektrooniline 

süsteem, mille kaudu on võimalik registreerida noorte osalemist noortekeskuse tegevuses.  

 
Tabel 4.  Noortekeskuste külastajate unikaalsete külastuste vanuseline ja sooline jaotus vastavalt Logiraamatule 

2019. aastal. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

*5 kuu statistika 

** 9 kuu statistika 

***10 kuu statistika 

 

Jõgeva Valla Noortekeskus on alates 2019. aastast MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste 

Ühenduse liige. 

Kitsaskohad 

 Noorsootöö keskkonnana vajavad noortekeskused pidevat renoveerimist ja inventar 

uuendamist.  

 Ruumi puudus Jõgeva linna noortekeskuses. 

 Noorsootöötajate pidev vahetumine. Vahetumise põhjusteks on töötajate läbipõlemine, 

vähene töökoormus ja mittemotiveeriv palk. 

2.2. Jõgeva valla noortevolikogu 

Jõgeva valla noortevolikogu (JVNV) loodi 2018. aasta aprillis. Esimesse koosseisu kuulus 15 

liiget. 2020. aasta lõpus vähendati koosseisu 9 liikmeni. Noortevolikokku saavad kandideerida 

noored vanuses 13–20 aastat, kelle registreeritud elukoht on Jõgeva vald või kes õpivad Jõgeva 

valla territooriumil asuvates haridusasutustes. 

Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on: 

 valla noorte seisukohtade väljaselgitamine valla elu suhtes ja nende seisukohtade esitamine 

noorsootöötajale, vallavolikogule või vallavalitsusele; 

 ülevallaliste noorteürituste korraldamine;  

 noorte kaasatuse parandamine ja omaalgatuslike projektide elluviimine. 

Noortekeskus 
Unikaalsed 

külastused 

Vanuseline jaotus 
Sooline 

jaotus 

0-6 7-11 12-16 17-19 20-26 M N 

Jõgeva Linna NK 435 1 151 208 61 14 252 183 

Siimusti NK 186 6 69 75 28 5 96 90 

Vaimastvere NK * 55 1 14 32 7 - 26 29 

Jõgeva aleviku NK** 76 3 29 39 3 2 37 39 

Laiuse NK*** 90 12 34 32 8 4 43 47 

Kuremaa NK 41 2 32 7 - - 12 29 

Palamuse NK 231 1 69 115 36 10 131 100 

Torma NK 97 3 53 31 6 4 51 46 

Sadala NK*** 55 - 32 21 2 - 29 26 
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Noortevolikogu eestvedamisel on toimunud mitmed noorteüritused. Näiteks pika traditsiooniga 

noortepidu „Noortelt noortele“, lumelinna ehitamine, sõbrapäeva pidu. Nende eestvedamisel 

on tähistatud Euroopa päeva, viidud läbi mitmeid koolitusi nagu näiteks „Noorteürituste 

korraldamine“ ning „Õnn ja enesekindlus“. Viimane koolitus viidi läbi tänu Nopi Üles 

projektile, mille noored ise kirjutasid. 

Noortevolikogu kaasabil on loodud „Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord“, Jõgeva 

valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019. ja 2020. aastaks ning sisendit on antud Jõgeva 

valla ja noorsootöö valdkonna arengukavadesse.  

Kitsaskohad 

 Aktiivsed noored on seotud ka teiste huvitegevustega ja neil on vähe aega noortevolikogu 

tegevustele tähelepanu pöörata. 

 Noori ei kõneta igapäevane poliitika. 

2.3. Huviharidus ja huvitegevus 

Noortele on Jõgeva vallas mitmekülgsed võimalused huvihariduses ja huvitegevuses 

osalemiseks: huvikoolid, erinevad huvi- ja spordiringid, üldhariduskoolide huvitegevus, 

noorteorganisatsioonid ja avatud huvitegevus Jõgeva Valla Noortekeskuses. Teenuse pakkujate 

seas on ka mittetulundusühendused, külaselts ja kogudused. Lisaks osalevad Jõgeva valla 

noored huvihariduses ja huvitegevuses ka väljaspool Jõgeva valda. 

2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kohaselt on Jõgeva vallas 159 erinevat 

huvihariduse ja huvitegevuse võimalust. Huvitegevuses ja huvihariduses osaleb 73 protsenti 

valla noorte koguarvust.  

Nii suurele huvihariduses ja huvitegevuses osalemise protsendile on kaasa aidanud riiklik 

huvihariduse ja huvitegevuse toetus. Jõgeva vallast saab taotleda kolme liiki huvihariduse ja 

huvitegevuse toetust. 

Jõgeva vallas saavad noored oma teadmisi, oskusi ja hoiakuid kujundada kõikides 

huvialavaldkondades. Kõige enam on võimalusi spordi, üldkultuuri ja muusika valdkonnas, 

vähem kunsti, loodus- ja täppisteaduste (edaspidi LTT) valdkonnas. 

Tabel 5.  Huvihariduse võimalused valdkondade kaupa Jõgeva vallas 2019. aastal. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

TEENUSE PAKKUJAD HUVIHARIDUS 

LTT Sport Muusika Tants Kunst Üldkultuur 

Huvikoolid 
0 3 19 2 3 0 

Jõgeva vallas on kolm omavalitsuse huvikooli: Jõgeva Muusikakool, Jõgeva Kunstikool ja 

Jõgeva Valla Spordikool.  

Erahuvikoolidena pakuvad valla noortele huviharidust Palamuse Laulustuudio, JJ-Street 

Tantsukool ja Tantsustuudio Cestants. 

Jõgeva Muusikakoolis õppis 2020. aastal 151 õpilast. Muusikakoolis õpetatavad erialad on 

klaver, viiul, flööt, akordion, lõõtspill, klarnet, saksofon, vaskpillid (trompet, tromboon, 
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eufoonium, tuuba), löökpillid ja klassikaline kitarr. Muusikakoolis tegutseb ka huviõppe 

osakond, kus on võimalik osaleda lauluõppes, instrumendiõppes ja tantsuõppes. 

Huvikooli ja Jõgeva Põhikooli koostöös loodi võimalus osaleda muusikakooli koorilaulutunnis 

ka neil õpilastel, kes muidu muusikakoolis ei käi. Põhikool tunnustab huvikoolis osalemist 

lisahindega. See on hea näide koolide koostööst, kus omavahel lõimuvad formaalharidus (FH) 

ja mitteformaalharidus (MFH). 

Jõgeva Kunstikoolis oli 2020. aasta seisuga 72 õpilast. Õpingud kestavad 5 aastat. Õpetatavad 

ained on joonistamine, maalimine, vormiõpetus, kompositsioon ja kunstiajalugu. Võimalik on 

õppida üksikaineid või osaleda projektkursustel. Kunstikoolis pakutakse kunstialast 

huvikoolitust ka täiskasvanutele. Väga populaarseks on viimastel aastatel osutunud mudilaste 

kunstiringid ja nahatöö õpitoad. 

Jõgeva Valla Spordikool töötab huvikoolina 2019. aastast. 2020/2021. õppeaastal viiakse 

spordikoolis läbi korvpalli, ujumise, võrkpalli ja maadluse treeninguid. Spordikoolis on 240 

õpilast. Lisaks regulaarselt toimuvatele treeningutele korraldatakse laagreid.  

Palamuse Laulustuudio on erahuvikool, kus õpetatakse klaverit, kitarri, bassi, trummi ja 

laulmist. Koolis õpib 50 noort ja neid juhendab 7 õpetajat. Laulustuudios tegutsevad bändid 

Funkitol, Šahh Matt ja erinevad noorte bändi-ringid. Lisaks pakutakse helistuudios 

salvestamise ja bändiruumi teenust. 

Tantsustuudio Cestants on erahuvikool Jõgeval, mis pakub tantsuõpet. Treeningud toimuvad 

Jõgeva linnas ja Palamusel. Huvikoolis õpib 102 õpilast ja neid juhendab 8 õpetajat. 

Tantsukool JJ-Street tänavatantsu treeningud toimuvad Jõgeva linnas kolm korda nädalas. 

Avatud grupis on 20 tantsijat, kogu arv Jõgeva linnas praegu 25. Trennidesse on oodatud kõik 

huvilised alates 7. eluaastast ning ka ilma eelneva kogemuseta. Eraldi treenitakse neid, kes on 

kauem tantsinud. Treeneriks on 18-aastase tantsukogemusega treener Kairi Jerlov. 

Tabel 6.  Huvitegevuse võimalused valdkondade kaupa Jõgeva vallas 2019. aastal. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

 TEENUSE PAKKUJAD HUVITEGEVUS 

LTT Sport Muusika Tants Kunst Üldkultuur 

Noortekeskused 1 1 1 0 7 3 

Üldhariduskoolid 13 25 17 15 5 22 

Spordiklubid 0 16 0 0 0 0 

Muud teenuse pakkujad 1 0 1 0 0 4 

 15 42 19 15 12 29 

Noorte huvitegevuses osalemisel on suureks takistuseks asjaolu, et vald on suur ning külade ja 

alevike vahel puudub piisav transpordiühendus. Huvitegevuses mitteosalemise põhjuseks on ka 

liigne ülekoormus: noortel on väga palju õppida ja see piirab hobidega tegelemist. 
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Kitsaskohad 

 Ruumipuudus huvitegevuse ja huvihariduse läbiviimiseks Jõgeva linnas. 

 Maanoored ei saa osaleda neid huvitavates tegevustes ebapiisava bussiliikluse tõttu. 

2.4. Noorteorganisatsioonid 

2.4.1 Kaitseliidu noorteorganisatsioonid 

Jõgeva vallas tegutsevad noorteühingud Noorkotkad ja Kodutütred. Tegemist on isamaalise 

skautliku Kaitseliidu noorteorganisatsiooniga, kuhu kuuluvad 7–18-aastased tütarlapsed ja 

noormehed. Organisatsiooni peamised eesmärgid on kasvatada noorte isamaalist meelsust, 

kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, arendada noorte vaimseid ja kehalisi võimeid, harjutada 

noori järgima tervislikku eluviisi. 

Rühmasid juhendavad vabatahtlikud täiskasvanud juhid. Jõgeva malevas on palgaline 

kodutütarde instruktor ja noorte kotkaste instruktor, lisaks rändinstruktor, kelle ülesandeks on 

piirkondades rühmade töö aktiviseerimine ja taseme ühtlustamine, vabatahtliku rühmajuhi 

toetamine. Iganädalaselt toimuvad Kaitseliidu rändinstruktori tunnid Palamuse noormeestele ja 

neidudele. Rändinstruktori palgast 1/3 tasub Jõgeva vald. 

Tabel 7.  Jõgeva valla Kodutütarde (KT) ja Noorkotkaste (NK) rühmade liikmelisus. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

Kodutütred 
Liikmete arv 

Noored Kotkad 
Liikmete arv 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Jõgeva KT 15 18 23 28 Jõgeva NK 32 24 36 34 

Siimusti KT 8 12 12 12 Siimusti NK 10 10 12 11 

Laiuse KT 20 21 20 19 Laiuse NK 10 11 13 13 

Vaimastvere KT 12 13 13 13 Vaimastvere NK 3 3 3 3 

Sadala KT 7 7 7 9 Sadala NK   3 3 

Torma KT 13 11 11 7 Torma NK 6 6 6 6 

Palamuse KT 16 18 18 16 Palamuse NK 2 2 2 8 

KOKKU 91 100 104 104   63 56 75 78 

 

2.4.2 Noorteühing 4H 

4H on maaelu väärtustav noori ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb ligikaudu 

80 riigis. Eesti 4H loodi 13. oktoobril 1991. aastal. Organisatsiooni kuulub üle 1 100 liikme 

vanuses 7–26 aastat. 4H peamiseks ülesandeks on toetada laste ja noorte mitmekülgset arengut, 

pakkudes neile isetegemise võimalusi ning teadmisi ja praktilisi kogemusi oma elu 

korraldamiseks - õpime tegutsedes! 

4H on rahvusvaheline lühend neljast H tähega algavast inglisekeelsest sõnast, mis tähendavad 

inimese terviklikku arengut. Head/pea - mõtlemine, Heart/süda - sõbrad, Hands/käed - 

isetegemine, Health/tervis - elustiil. 
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Jõgeva vallas tegutsevad 4H klubid Palamusel, Tormas/Sadalas ja Jõgeval. Liikmeid on kokku 

ligikaudu 70. Praegu on Jõgeva klubi veidi soikus, sest juhendaja on lapsepuhkusel. 

2.4.3 Noorteühing TORE 

TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende 

inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, 

suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja 

erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi. TORE on osa koolirahu programmist 

ja liikumisest Kiusamisvaba Haridustee Eest.  

Tugiõpilastegevus TORE arendab kolme suunda koolis: 

 tugiõpilaste endi toimetulek; 

 sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele; 

 õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö. 

TORE ring toimub Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis alates 2018. aastast kahel korral 

nädalas. Ühes tunnis kohtuvad 5. klassi õpilased ja teises tunnis 6.–9. klassi õpilased. TORE 

ringitundides läbitakse erinevaid teemasid alates väärtustest ja lõpetades suurte emotsioonidega 

(rõõm, kurbus, viha, kadedus jne) toimetulekuga. Olulisel kohal on suhtlemise ja meeskonnatöö 

oskus. TORE ringis õpitakse läbi mängude, arutelude, vestluste, rollimängude, grupi- ja 

loovtööde. 

TORE ringi töös osales 2019.–2020. õppeaastal 13. õpilast 5. klassist ja 9 õpilast vanematest 

klassidest.  

Kitsaskohad 

 Projektipõhine rahastus ei anna kindlust oma tegevuste planeerimisel. 

2.5. Noorsootöö koolis 

Jõgeva vallas tegutseb üheksa munitsipaal-üldhariduskooli, lisaks riigikoolid Jõgevamaa 

Gümnaasium, Kiigemetsa Kool ja Luua Metsanduskool.  

Kooli noorsootöö eesmärgiks on pakkuda õpilastele tundide välisel ajal kooli juures võimalust 

isiksust arendavaks tegevuseks. 

Tabel 8.  Jõgeva valla koolide õpilaste arv, huvijuhi koormus ja õpilasesinduse info 2019/2020 õppeaastal. Allikas: 

Jõgeva Vallavalitsus. 

Kooli nimi 
Õpilaste 

arv 

Huvijuhi 

koormus 
Õpilasesindus 

Huvitegevuse 

võimaluste arv 

Jõgeva Põhikool 655 1.0 
32 liiget  
õpilased 4.-9. klassidest 

18 

Oskar Lutsu Palamuse 

Gümnaasium  
230 1.0 

14 liiget  

õpilased 7.-12. klassidest 
20 

C. R. Jakobsoni nimeline 

Torma Põhikool 
125 0.5 

10 liiget 

õpilased  5.-9. klassidest 
14 
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Sadala Kool 27 0 - 5 

Kuremaa Lasteaed-Algkool 19 0 - 9 

Laiuse Jaan Poska Põhikool 65 0.5  
12 liiget 

õpilased 5.-9. klassidest 
12 

Vaimastvere Kool 73 0.5 
7 liiget 

5.-9. klassidest 
4 

Siimusti Lasteaed-Algkool 62 0.25 - 8 

Jõgeva Täiskasvanute 

Keskkool 
118 0 

11  liiget 

10.- 12. klassidest  
0 

Jõgevamaa Gümnaasium 190 

1.0  
(projekti- ja 

noorsootööjuht) 

22 liiget 

õpilased kõikidest 

klassidest 

8 

 

Programm Ettevõtlik Kool on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta 

hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Jõgeva vallast kuuluvad ettevõtlike koolide 

hulka Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium, Vaimastvere Kool ja C. R. Jakobsoni nimeline 

Torma Põhikool.  

Liikuma Kutsuv Kool on programm, milles alates 2016. aastast otsitakse Tartu Ülikooli 

liikumislabori eestvedamisel koostöös koolidega toimivaid lahendusi, kuidas muuta 

koolipäevad liikuvamaks ja tuua rohkem liikumisrõõmu iga õpilaseni. Liikuma kutsuvaid koole 

on Jõgeva vallas kaks: Jõgeva Põhikool ja Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium. 

Tervist edendatavate koolide liikumise eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas 

tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. Jõgeva vallas 

kuuluvad liikumisse Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium ja C. R. Jakobsoni nimeline Torma 

Põhikool. 

Kitsaskohad 

 Vähene koostöö piirkonna noorsootöötajate ja koolide vahel. 

2.6. Rahvusvaheline koostöö 

2018. aastal külastasid Jõgeva valla noorsootöötajad sõprusvalda Kaarinat Soomes, et tutvuda 

sealse noorsootööga ja panna alus koostööle. Sellest kohtumisest sündis kahe omavalitsuse 

noortevolikogude koostöö.  

2019. aastal külastas Jõgeva valla noortevolikogu Kaarinat. Koos Kaarina noortevolikoguga 

toimus 4-päevane lühilaager, kus jagati kogemusi noorteürituste korraldamisest. 

2019. aasta novembris külastas kaks Jõgeva valla Noortekeskuse noortejuhti Portugali, kus 

osaleti rahvusvahelisel partnerlusseminaril “Youth Discovering Erasmus+ Project LAB”. 

Seminari eesmärk oli viia kokku erinevate riikide noorsootöötajad, et soodustada uute 
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koostööpartnerite leidmist, kellega koos arendada välja uusi rahvusvahelisi noorteprojekte 

Erasmus+: Euroopa Noored programmi raames. 

2018. ja 2019. aastal osalesid Jõgeva vallast 20 noort ja 4 noorsootöötajat Rumeenias 

Maracineni linnas toimunud käelise tegevuse laagris.  

2020. aasta algusest tehakse koostööd Priekuli vallaga Lätist. Jõgeva vald on partneriks Priekuli 

noorteorganisatsiooni poolt esitatud Erasmus+ projektis „Enter self-confidence”. 

Kitsaskohad 

 Vähe rahvusvahelise noorsootöö võimalusi. 

2.7. Noorteinfo 

2019. aastal läbi viidud Jõgeva valla noorte küsitlusest selgus, et noored otsivad kõige enam 

neile vajalikke uudiseid Facebookist, koolist, Instagramist ja noortekeskustest. Vastanutest 55,6 

protsenti hindasid noorteinfo kättesaadavust heaks või pigem heaks, 27,2 protsenti ei osanud 

vastata ja 17,2  protsenti halvaks või pigem halvaks. 

Jõgeva valla noorteinfo jagamiseks on loodud noorteinfo portaal aadressil www.noorteinfo.ee 

ning Jõgeva valla noorteinfo Facebooki lehekülg. Samuti on Facebookis Jõgeva valla 

noortekeskuste lehed, kus noortejuhid aktiivselt jagavad Jõgeva valla noorteinfot. Jõgeva Valla 

Noortekeskuse lehekülg on loodud ka Instagrami. 

Noorem vanusgrupp vanuses 7–11 kuulevad enamasti noorteinfot vanematelt või kooli 

õppeinfosüsteemi kaudu, kuna nemad ei ole veel tihedad sotsiaalmeedia kasutajad. 

Koolide õppeinfosüsteemid on kõige otsesem kanal, mis viib info noore ja lapsevanemani, aga 

selle kanali kasutamisel tuleb leida tasakaal.  

Kitsaskohad 

 Noorteinfo jagamine on liiga Facebooki põhine. 

 Noored vanuses 7–11 eluaastat ei saa noorteinfot sotsiaalmeediast kätte. 

2.8. Noorteseire 

Noorte vajadustest ja rahulolust neile pakutavate teenustega puudub ühtne uuringupõhine 

ülevaade. Põhjalikumad uuringud aitaksid pakkuda enam noorte soovidest lähtuvat 

noorsootööd. 

Läbi on viidud üksikuid küsitlusi. 

2019. aastal viidi läbi noorteküsitlus, saamaks teada noorte osalust huvihariduses ja 

huvitegevuses.   

Samal aastal noortevolikogu poolt korraldatud küsitluse teemaks olid noorte eelistused neile 

korraldatavate ürituste osas.  

2020. aastal viidi läbi Jõgeva valla rahuloluküsitlus. Uuringu valimisse kuulusid kõik Jõgeva 

valla elanikud. Küsitlusele vastas kokku 529 indiviidi. Arvesse läksid vaid nende vastused, kes 
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olid küsitlusankeedi lõpuni täitnud. Kokku alustas vastamist 541 inimest, aga 12 vastust ei 

arvestatud, kuna ankeedid jäid lõpuni täitmata. Noorsootöö puhul paluti vastajatel hinnata 

rahulolu järgmiselt: huvihariduse ja huvitegevuse võimalused, huvihariduse kvaliteet, 

noorsootöö kvaliteet, huvikoolide füüsiline seisukord, noortekeskuste füüsiline seisukord. 

Lisaks oli võimalik vastusevariant „ei oska öelda/ei ole kokku puutunud“.  

Üldiselt hinnati  rahuloluküsitluse vastustes noorsootöö teenuseid kõrgelt. Kõige vähem ollakse 

rahul huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste (57 protsenti) ning noorsootöö kvaliteediga (44 

protsenti. Tähelepanu tuleb pöörata aga sellele, et vastanutest päris suur hulk (38 protsenti) ei 

osanud noorsootöö kvaliteeti hinnata, kuna ei olnud noorsootööga kokku puutunud. 

 

Joonis 1. Rahulolu noorsootöö kvaliteediga. Allikas: Jõgeva valla rahuloluküsitlus 2020. 

Hoonete füüsilist seisukorda hinnates oli arvestatav hulk vastanuid, kes ei osanud vastust anda 

- kas ei ole kokku puutunud või ei oska öelda. Vastusevariant „ei oska öelda/ei ole kokku 

puutunud“ leidis eranditult kasutamist huvikoolide (36 protsenti) ja noortekeskuste (39 

protsenti) füüsilist seisukorda hinnates. 

Kitsaskohad 

 Liiga vähe on läbi viidud küsitlusi, saamaks teada noorte soove ja vajadusi. 

2.9. Malev ja laagrid 

Jõgeva valla loomisest alates on toimunud Jõgeva valla noortele töömalevad. Iga suvega 

suureneb malevlaste arv. Jõgeva valla malevas osales 2020. aastal 42 noort ja neid juhendas 

kokku 8 rühmajuhti. Maleva rühmajuhid omavad laagrikasvataja osakutset. 

Noortele töö pakkumiseks on koostööd tehtud aktsiaseltsiga Valmeco, osaühinguga Rajamoor 

ja Luua Metsanduskooliga. Peamiselt tehakse malevas heakorratöid. 

Malevat aitavad korraldada Töötukassa Jõgevamaa osakonna karjääriinfo spetsialist ja 

karjäärinõustajad.  

Suviti toimuvad Jõgeva Valla Noortekeskuse ennetusliku eesmärgiga lühilaagrid 7–12-

aastastele noortele. Igal aastal osaleb laagris 20–30 noort. 

Huvihariduse ja
huvitegevuse
võimalused

Huvihariduse
kvaliteet

Noorsootöö
kvaliteet

Huvikoolide
füüsiline
seisukord

Noortekeskuste
füüsiline
seisukord

RAHUL 57% 63% 44% 40% 40%

RAHULOLEMATU 24% 16% 18% 24% 21%

EI TEA 19% 21% 38% 36% 39%

57%
63%

44% 40% 40%
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38% 36% 39%
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Jõgeva valla vähekindlustatud perekondade lastel on vallavalitsuse toetusel võimalus osaleda 

ka üle-eestilistes noortelaagrites, mille finantseerimine käib riikliku programmi, omavalitsuse 

ja lapsevanemate koostöös. 

Laagreid ja lühilaagreid korraldavad veel noorteorganisatsioonid, huvihariduse ja huvitegevuse 

pakkujad ja mõned üldhariduskoolid oma õpilastele. 

Kitsaskohad 

 Vähe ettevõtteid, kes on valmis palkama noori. 

 Kaootiline toetus riigilt. 

2.10. Noorsootöö toetused 

2.10.1 Mittetulundustegevuse toetus 

Mittetulundustegevuse toetuse eesmärk on toetada tegevusi omaalgatuse arendamiseks, mis 

tagavad Jõgeva valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning mitmekesise võimete arendamise 

noorsootöö valdkonnas. 

Tegevustoetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud 

mittetulundusliku tegevuse toetamiseks. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste asukoht ning 

seltsinglaste rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Jõgeva vallas. 

Projektitoetust võivad taotleda kõik isikud Jõgeva valla arengule suunatud tegevusteks. 

2.10.2 Huvihariduse ja huvitegevuse toetus 

Jõgeva valla noored vanuses 7–19 aastat saavad taotleda kahte liiki toetust huvihariduses ja 

huvitegevuses osalemiseks: 

1) õppuri toetus, mida makstakse huvitegevuses ja huvihariduses osaleja õppetasu kulude 

katmiseks; 

2) transporditoetus, mida makstakse huvitegevuses või huvihariduses osaleja 

transpordikulude katmiseks. 

Huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkujatele on võimalus taotleda vallast toetust uute 

tegevusvõimaluste loomiseks. 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetusi jagatakse riiklikest vahenditest. 

2.10.3 Õpilasstipendium 

2019. aastast saab Jõgeva vallast taotleda õpilasstipendiumi. Stipendium on Jõgeva valla 

üldhariduskoolide gümnaasiumiastmes ning kutseõppeasutuste põhikoolijärgses statsionaarses 

õppes õppivatele õpilastele, kes on edukalt läbinud vähemalt gümnaasiumi või 

kutseõppeasutuse esimese õppeaasta. Lisaks akadeemilistele saavutustele kooli õppetöös ja 

olümpiaadidel on üheks oluliseks tingimuseks aktiivne osalemine noorsootöös (näiteks kooli 

või valla noorteürituste korraldamises, õpilasomavalitsuse tegevuses, noortevolikogus jms). 

See näitab, et vald väärtustab aktiivseid noori, kes panustavad nii noorsoo- kui ka õppetöösse. 

2.10.4 Noorte omaalgatuse projektifond 

2020. aastast on võimalik Jõgeva valla noortel oma kogukonda ja noori arendavaid ideid ellu 

viia, taotledes selleks Jõgeva valla noorte omaalgatuse toetust. Toetust saavad küsida 14–26-



16 

aastased noored. Maksimaalne toetussumma on 500 eurot. 2019. ja 2020. aastal viidi ellu kokku 

8 noorte omaalgatuse projekti, milles osales 317 noort.  

2.10.5 Jõgeva valla noorsootöö valdkonna aastapreemiad 

Jõgeva valla noorsootöös osalejate tunnustamise eesmärk on tutvustada ja esile tõsta 

noorsootöösse viimase aasta jooksul enim panustanud ning valdkonda edendanud isikuid. 

Aastapreemia kategooriaid on kaks: aasta noorsootöötaja ja aasta noor. Aasta noorsootöötaja 

preemia antakse isikule, kelle panus noorsootöö edendamisel on olnud märkimisväärne, kes on 

oskuslikult juhendanud ja suunanud noori nende arendamisel ja ideede elluviimisel (näiteks 

treener, huviringi juhendaja, noorteorganisatsiooni juhendaja, noortekeskuse töötaja, kooli 

huvijuht jne). Aasta noore preemia antakse Jõgeva valla noorele vanuses 7–26 aastat, kelle 

ühiskondlik tegevus või saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning inspiratsiooniks. 

Aasta noorsootöötaja preemia suuruseks on 500 eurot ja aasta noore preemia suuruseks on 200 

eurot. 

Kitsaskohad 

 Eraldatavad summad sõltuvad poliitilistest otsustest ja eelarvest.  
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3. JÕGEVA VALLA NOORSOOTÖÖ TNVO-ANALÜÜS 

TUGEVUSED 

 Loodud on hallatav asutus, mis 

koordineerib noortekeskusi. 

 Tegutseb 9 noortekeskust. 

 Valla tahe toetada noorsootööd. 

 Toimivad huvikoolid, erahuvikoolid. 

 Pakutakse mitmekülgset huvitegevust 

 Noored Kotkad, Kodutütred - isamaaline 

kasvatus. 

 Loodud on noortevolikogu. 

 Kaitseliidu rändinstruktor. 

 Noorte omaalgatuse fond.  

 Koolide õpilasesindused. 

 Täidetud töökohad 

 Jõgeva valla noorteinfo portaal  

 Noorteorganisatsioonide kaasamine valla 

noorsootöösse. 

 

NÕRKUSED 

 Noorsootöö haridusega noortejuhtide  

puudus. 

 Madal palgatase. 

 Vähene noorteseire. 

 Noorsootöös osaleb vähe noori vanuses 

16–26 eluaastat. 

 Vähene koostöö noortega töötavate 

spetsialistide (erinevates valdkondades 

noorsootöö tegijate) vahel. 

 Vähene rahvusvaheline noorsootöö. 

 Vähene noorsootöö kommunikatsioon. 

 Lapsevanema vähene teadlikkus 

noorsootööst. 

 Lapsevanema huvipuudus.  

 Ei lähtuta noorest - lähtutakse rohkem 

võimalustest kui vajadustest. 

 Ülerahvastatud noortekeskused (2). 

 Noorsootöö hoonete kehv olukord. 

 

VÕIMALUSED 

 Noorsootöötaja kutse taotlemine. 

 Palju koolitusi noorsootöötajatele. 

 Vabatahtlike kaasamine – EVS. 

 Noorteuuringute läbiviimine ja üleriigiliste 

noorteuuringute tulemuste kasutamine. 

 Noorsootöö võrgustiku koostöö 

arendamine. 

 Tugevad noorsootöö katusorganisatsioonid 

(Eesti ANK, Eesti Noorteühenduste Liit, 

Eesti Noorsootöötajate Kogu). 

 

OHUD 

 Erinev arusaam noorsootööst ja selle 

vajalikkusest. 

 Tegevuste ebaregulaarsus. 

 Noorsootöö valdkonnale ei eraldata 

piisavalt rahalisi vahendeid. 

 Noorsootöötajate palgatase jääb võrreldes 

teiste elualadega madalamaks. 

 Noorte suur koormatus üldhariduskoolides, 

mis põhjustab noorte ajapuudust 

noorsootöös osalemiseks.  
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4. JÕGEVA VALLA NOORSOOTÖÖ VISIOON AASTAKS 2028 

Jõgeva valla noored räägivad aktiivselt kaasa ja panustavad valla arengusse, mis aitab kaasa 

kogukondade jätkusuutlikkusele. Professionaalne, mitmekülgne ja noorest lähtuv noorsootöö 

on kättesaadav kõigile piirkonna noortele. 
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5. JÕGEVA VALLA NOORSOOTÖÖ EESMÄRGID 

Eesmärgid: 

1. Jõgeva vallas on professionaalsed ja motiveeritud noorsootöötajad ning toimiv võrgustikutöö.  

2. Jõgeva valla noored osalevad aktiivselt kogukonnatöös ja otsustusprotsessides.  

3. Jõgeva vallas pakutakse noorest lähtuvat ja mitmekülgset noorsootööd noortele sobivas 

kaasaegses keskkonnas.  

4. Jõgeva vallas on noorsootöö väärtustatud. 
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6. JÕGEVA VALLA NOORSOOTÖÖ TEGEVUSKAVA 

Lühendite selgitused: JVN - Jõgeva Valla Noortekeskus, JVNV - Jõgeva valla noortevolikogu, KOV - kohalik omavalitsus  

 

Nr. Tegevus 2021 2022 2023 2024 
Finantseerimise 

allikad 
Vastutaja Selgitus 

1. Eesmärk: Jõgeva vallas on professionaalsed ja motiveeritud noorsootöötajad ning toimiv võrgustikutöö 

1.1. Noortejuhtide koolitusvajaduse selgitamine, 

koolituskava välja töötamine ja koolituste 

korraldamine. 

X X X X KOV JVN 

 

1.2. Noorsootöötajatele kogemusõppe võimaldamine 

väljaspool Eestit. X X X X KOV KOV 
 

1.3. Regulaarsed noorsootöötajate koosolekud. 

 

X X X X KOV KOV 

Noorsootöötaja on 

noortejuht, huvijuht, 

noorteorganisatsiooni 

eestvedaja, huvihariduse 

ja huvitegevuse pakkuja 

1.4. Koostöö erinevate valdkondade spetsialistidega, 

kodanikeühenduste ja ettevõtetega noorsootöö 

korraldamisel (sh väljasõidud, koosviibimised 

jne). 
X X X X KOV KOV 

 

1.5. Noortega töötavate spetsialistide vaheline 

koostöö noorte riskikäitumise ennetamiseks. 

(programmid, ümarlauad, laagrid) 

 
X X X X KOV, projektid 

KOV, 

JVN 

Politsei, sotsiaalosakond, 

koolid  
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2. Eesmärk: Jõgeva valla noored osalevad aktiivselt kogukonnatöös ja otsustusprotsessides 

2.1. Noortevolikogu töö toetamine, 

(mentorlusprogrammi loomine). 
X X X X KOV KOV 

 

2.2. Õpilasesinduste töö ja omavahelise koostöö 

toetamine 
X X X X KOV KOV 

Üldhariduskoolid 

2.3. Noorte omaalgatuste toetamine 2000 3000 3500 4000 KOV KOV, JVNV  

2.4. Noorte koolituste korraldamine (ürituste 

korraldamine, projektide kirjutamine). 
X X X X 

KOV, Leader, 

Nopi Üles  

KOV, JVN, 

JVNV 

 

2.5. Noorte kaasamine noortekeskuse tegevustesse 

vabatahtlikena – vabatahtlike töö sisu välja 

töötamine ja nende pidev mentorlus. 

X X X X KOV JVN 

 

3. Eesmärk: Jõgeva vallas pakutakse noorest lähtuvat ja mitmekülgset noorsootööd noortele sobivas kaasaegses keskkonnas   

3.1. Regulaarsed seired noorte huvide 

väljaselgitamiseks. 
X X X X KOV 

KOV, 

JVN,JVNV 

 

3.2. FH ja MFH hariduse lõimimise toetamine. X X X X KOV, Varaait KOV  

3.3. Rahvusvaheliste noorsootööprojektide 

algatamine ja neis osalemine.  
X X X X 

KOV, projektid, 

Erasmus+ 
KOV, JVN 

 

3.4. Noorsootööd tegevate ühingute ja 

organisatsioonide toetamine – kas rahaline või 

muud moodi? 

X X X X KOV KOV 

 

3.5. Koostöö arendamine sõprusvaldade ja -

koolidega Soomes, Lätis ning teistes riikides 

(laagrid, õppevisiidid, koolitused 

noorsoovahetused jne). 

1000 1000 2000 2000 
KOV, JVN, 

projektid 
KOV, JVN 

Sõprusvallad, 

Üldhariduskoolid 

Huvikoolid 

3.6. Noorte üldine töökasvatus sh malevate 

korraldamine. 
2000 3000 3000 4000 KOV, projektid KOV 
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3.7. Noortekeskuste ruumide ja inventari 

kaasajastamine. 

 

X X X X 

KOV, JVN, 

projektid, toetus-

meetmed 

JVN 

Jõgeva linna 

noortekeskuse 

laiendamine. 

Laiuse NK renoveerimine 

ja teise korruse välja 

ehitamine.  

Palamuse, Kuremaa ja 

Jõgeva aleviku NK 

õuealade väljaehitamine. 

3.8. Huvikoolide kaasajastamine. 
X X X X 

KOV, projektid, 

toetusmeetmed 
KOV 

Huvikoolid 

3.9. Kaitseliidu noorteorganisatsioonide järjepidev 

toetamine. 
X X X X KOV KOV 

Kaitseliit 

3.10. Jõgeva valla noorteinfo portaali 

(www.noorteinfo.ee) arendamine. 
X X X X KOV KOV, JVN 

 

4. Eesmärk: Jõgeva vallas on noorsootöö väärtustatud 

4.1. Silmapaistvate noorsootöötajate ja noorte 

tunnustamine. 
1700 2000 2000 2000 KOV KOV 

 

4.2. Valla ajalehes ja valla Facebooki lehel noorte 

valdkonna uudiste regulaarne avaldamine. 

Erinevate uudsete sotsiaalmeediakanalite 

kasutamine kiireks ja efektiivseks info 

edastamiseks noortele ja kogukonnale. 

X X X X KOV 
KOV, JVN, 

JVNV 

 

4.3. Meile sobiva noorsootöö kvaliteedi 

hindamismudeli väljatöötamine ja regulaarne 

kasutamine (nii noorsootöö kui ka 

noortekeskuste kohta). 

X X X X KOV KOV, JVN 

Koostööpartnerid 

4.4. Kutsega ja noorsootöötaja kõrgharidusega 

noorsootöötajate töötasu diferentseerimine. 
X X X X KOV KOV, JVN 

 

4.5. Noorsootöötajate arvu tõstmine avatud 

noorsootöös (20 külastaja kohta kaks töötajat). 
X X X X KOV KOV, JVN 

 

http://www.noorteinfo.ee/
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7. TEGEVUSKAVA MÕÕDIKUD 

 

 

 

 

 

 

  

Eesmärk Mõõdik Kontrolli allikas Algtase Sihttase 

1. 

Kutsega noorsootöötajate arv. KOV 2 6 

Noorsootöötajate 

rahuloluküsitluste tulemused. 

KOV 
  

Valla noorsootöötajate 

ümarlaudade arv. 

KOV 
1 4 

2. 

Noortevolikogu aktiivsus. KOV 10  

Õpilasesinduste koolituste arv. KOV 0 2 

Esitatud noorte 

omaalgatusprojektide arv. 

KOV 
4 6 

3. 

Läbiviidud noorteseire.  KOV 2 4 

Noortekeskuste külastatavus 

(unikaalsed noored). 

KOV 
1266 1500 

Noorte rahuloluküsitluste 

tulemused. 

KOV 
  

Huvitegevusse ja 

huviharidusse kaasatud  

7–19-aastaste noorte osakaal. 

KOV 

73,5% 80% 

4. 

Kutsega noortejuhtide ja 

huvikoolide õpetajate palk. 

KOV 
900  

Noorsootöö kvaliteedi 

hindamise tulemus. 

KOV 
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8. NOORSOOTÖÖ ARENGUKAVA KOKKUVÕTTEV PLAAN 

 


