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KOV ja riigi koostöö noorsootöö korraldamisel 

• Eesti noorsootöö korralduse kontekstis on omavalitsus ja 

riik partnerid.

• Riik loob seadusliku ja strateegilise raami ning toetab 

omavalitsusi noorsootöö elluviimisel.

• KOV tegeleb noorsootöö reaalse korraldustööga oma 

haldusterritooriumil.

• Sätestab prioriteedid

• Planeerib eelarvevahendid eesmärkide saavutamiseks
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KOV-ide koostööl põhineva tegevussuuna alused

• Noored peavad saama võrdsed võimalused enese 

positiivseks arenguks läbi noorsootöö sõltumata elukohast. 

• Noored ei saa mõjutada seda, et elavad omavalitsuses, mis 

ei suuda pakkuda noorsootöö teenust vajalikul tasemel.

• Noorte liikumistrajektoorid ja noorsootöö teenuse 

kasutamine pole ammu seotud ainult ühe omavalitsuse 

halduspiiridega. 

• Juhendajate ja võimaluste puudumise kontekstis on vaja 

suuremat inim- ja infraressursi ristkasutust. 
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KOV KTG tegevussuund

Noorsootöö teenuste kättesaadavuse suurendamine ja 

tõrjutusriskis noorte kaasamine.

• Noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni

• Noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine

KOV KTG tegevussuunas osaleb 100% omavalitsustest.*

• I etapp (59 KOVi): viib alates 2016. oktoobrist  ellu tegevusi vastavalt 

ühisele tegevuskavale. 

• II  etapp (61 KOVi): viib alates 2017. aprillist ellu tegevusi vastavalt 

ühisele tegevuskavale. 

• III etapp (88 KOVi): koostavad innovatsioonikava. 
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Arenguprogramm ühiste vajaduste ja 

ressursside selgitamiseks
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• Koostöögruppi kuuluvate KOV-ide vastastikune tundma

õppimine.  

• Piirkonnas olemaolevate ressursside ja võimaluste 

kaardistamine (noorsootöö koolis, huvikoolis, noortekeskuses, 

vabaühendustes, osaluskogud, koostööpartnerid jne). 

• Piirkonna kitsaskohtade/arenguvajaduste selgitamine. 

• Koostöögrupile ühise arengustrateegia koostamine.

• Ühise tegevuskava koostamine, milles väljendusid 

arenguvajadustest lähtuvad tegevused kitsaskohtade 

lahendamiseks. 



Ühised tegevused uute noorte kaasamiseks ja 

võimaluste laiendamiseks 
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• Transport – et tegevused oleks kättesaadavad, otsiti 

lahendusi, kuidas katta ühiselt transpordikulud võistlustel 

osalemiseks, juhendajate tarnspordikulusid, loodi fonde 

transpordikulude hüvitamiseks. 

• Noorsootöötajad/juhendajad – kaasati erinevate erialade 

spetsialiste, toetati juhendajate liikumist piirkonnas (läbi 

transpordi toetuse), soetati n-ö mobiilseid vahendeid (millega 

juhendaja sai liikuda piirkonnas). 

• Vahendite puudus – tegevusest sõltuvalt väga erinevad. 



LTT valdkond KOV KTG I ja II etapi kavades
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Millises noorsootöö valdkonnas LTT tegevused toimuvad
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LTT valdkond huvihariduse- ja huvitegevuse 

kavades
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Kokkuvõtteks 

• KOV KTG on suunanud omavalitsused läbimõeldud 

koostööle noorsootöö valdkonna terviklikuks arendamiseks 

lähtuvalt noorte vajadustest, noorsootöö põhimõtetest ja 

strateegilistest eesmärkidest. 

• KOV KTG on toetanud noorsootöö võrgustike arengut ja info 

levimist headest praktikatest, huvialavaldkondade 

esindusühingutest, koolitusvõimalustest.

• KOV suuna praktika on leidnud väljundi ka HH ja HT toetuse 

planeerimisel – kvaliteedihindamine (116 KOVi) ja ühiskavad

(15). 
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Kokkuvõtteks 

• Kõik Eesti omavalitsused on viimaste aastate jooksul teinud 

märkimisväärseid pingutusi noorsootöö kvaliteedi ja 

võimaluste avardamiseks.

• Riigi tugi (seal hulgas rahaline tugi) kohalikule tasandile pole 

senini olnud sedavõrd ulatuslik.

• Kõik see on andnud nii omavalitsustele kui ka ENTK-l oluliselt 

parema ülevaate noorsootöö olukorrast kohalikul tasandil 

ning sisendit noortevaldkonna arendamiseks vajalike meetme 

väljatöötamiseks või uuendamiseks. 
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Iga noor on väärtus.

Tulevik tehakse täna.

Eesti Noorsootöö Keskus:                            

Tõnismägi 11                                                 

15192 Tallinn

Telefon: 7350 399

E-post: entk@entk.ee

Tänan!


