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SISSEJUHATUS
Valga Avatud Noortekeskuse (edaspidi Valga ANK) arengukava on dokument, mis määrab
noortekeskuse arengu põhisuunad ja valdkonnad läbi tegevuskava aastateks 2016 – 2020.
Dokumendi eri osades on kirjeldatud hetkeolukorda, tugevusi ja nõrkusi, sõnastatud on
visioon ja missioon ning püstitatud on eesmärgid aastaks 2020, koostatud tegevuskava
eesmärkide saavutamiseks aastatel 2016-2020, käsitletud tulemuste ja strateegia uuendamise
korda.
Arengukava koostamisel on lähtutud järgmistest dokumentidest:
1) EV Noorsootöö seadus
2) Nootevaldkonna arengukava 2014-2020
3) Valgamaa noorsootöö arengustrateegia 2009-2020
4) Valga linna arengukava 2012-2020
5) Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse arengukava 2016-2020
Arengukava koostamise protsessi koordineeris töögrupp kooseisus:
1. Maarja Mägi

Valga ANK

noorsootöö juht

2. Gerli Valgre

Valga Gümnaasium

õpilane

3. Dea Margus

Valga ANK

noorsootöötaja

4. Marje Vokk

Valga ANK

noorsootöötaja

5. Ülla Tamm

Valgamaa Noorsootöö-

juhatuse liige

keskus Tankla
6. Kenor Kotkas

Valga Noortevolikogu
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liige

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 seaduse
järgi määratletakse Eestis noorena vanuserühma 7–26.
Noorsootöö eesmärk on luua eeldusi ja toetada noore toimetulekut ühiskonnaliikmena.
Valga ANK arengukava lähtub eesti noortevaldkonna arengukava 2014-2020 eesmärkidest ja
põhimõtetest.

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 toetab noorte omaalgatusel.
Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, 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 korralduse hindamiseks.
• 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.
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• 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 – 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.

Arengukavas kasutatavad mõisted
Avatud noorsootöö meetod – meetod noorsootöös, mis
 on avatud noorele, seadmata tingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele,
teadmistele ja majanduslikele eeldustele;
 kaasab noori tegevuse algatamisse ja arendamisse;
 võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel
ajal, seades esi- kohale noore omaalgatuse arendamise;
 loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuslikuks õppimiseks
tegevuse ja suhtlemise kaudu.
Avatud noortekeskus – noorsootööasutus, mis tegutseb avatud noorsootöö meetodil, kus
vabatahtlikkuse alusel võivad käia kõik noored ja mis on ümbruse noorsootöö korraldamise
keskus (Allikas: Eesti Noorsootöö Kontseptsioon)
Mitteformaalne haridus (süsteem) – organiseeritud õppetegevus kindlatele huvirühmadele
kindlate programmide alusel, mille koostavad vastavad asjatundjad ühiskonna vajadustest või
tellija soovidest lähtuvalt; ametlikud kursused ja/või õppused, mis toimuvad väljaspool
formaalset haridussüsteemi, kuid on organiseeritud formaalsete organisatsioonide poolt – näiteks täiskasvanute koolituskeskused, avatud ülikoolid, kõrg- ja/või kutsekoolide juurde
loodud täiskasvanute koolitusosakonnad jm; eesmärgiliselt organiseeritud õppetegevus, mis
toimub institutsionaalsel foonil, kuid ei täida ühte või enamat formaalhariduse definitsioonis
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nimetatud tingimustest; see võib toimuda nii haridusasutuses kui ka väljaspool ning sellest
võivad osa saada kõik inimesed olenemata vanusest. (Allikas: elukestva õppe strateegia 2005–
2008)
Noor – 7-26aastane füüsiline isik. (Allikas: noorsootöö seadus)
Noorsootöö – noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba
tahte alusel perekonna-, tasemekoolitus- ja tööväliselt tegutseda. (Allikas: noorsootöö seadus)
Noorte osalus – noorte inimeste aktiivne või passiivne sekkumine ühiskonna protsessidesse,
nende mõju ühiskonnas vastuvõetavatele otsustele. Aktiivne osalus – noored ise teevad ja
pakuvad otsuseid, passiivne osalus – osaletakse ühiskonna pakutavas tegevuses.
Noortevolikogu – noorte osaluskogu (noorteparlament/kogu), millel puudub juriidiline staatus
ning mille koosseisu on valitud või delegeeritud noored. Noortekogu eesmärk on võimaldada
noortel osaleda otsustamisprotsessis ja kaitsta oma huve neid puudutavates valdkondades
Noorteühing – mittetulundusühing või juriidilist staatust mitteomav ühendus, mille liikmetest
vähemalt kaks kolmandikku on noored ning mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja
läbiviimine. Riigieelarvelist aastatoetust saavad noorteühingud, mis on kantud Haridus- ja
Teadusministeeriumi noorteühingute registrisse. (Allikas: noorsootöö seadus)
Projektlaager – laager, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb
aastas kuni 60 päeva. (Allikas: noorsootöö seadus)

Arengukavas kasutatavad lühendid
ANK- Avatud Noortekeskus

MTÜ- Mittetulundusühing

LV- Linnavalitsus

EHIS- Eesti Hariduse Infosüsteem

NVK- Noortevolikogu

VG- Valga Gümnaasium

KHK- Kultuuri- ja Huvialakeskus

PK- Valga Põhikool

VPMK- Valga Priimetsa Kool

VKÕK- Valgamaa Kutseõppekeskus
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HETKEOLUKORD
Asukoht ja üldandmed
Valga Avatud Noortekeskus (edaspidi VANK) asub Valga linnas. Valga linn paikneb Eesti
Vabariigi lõunaosas, Eesti ja Läti piiril, täites samanimelise maakonna halduskeskuse
funktsioone. Valga on lehvikut meenutava kujuga edelast kirdesse avanev linn, mille joonise
määravad linna keskmesse koonduvad liiklusjooned. Läänest ja lõunast piiritleb linna EestiLäti riigipiir. Alates 1920. aastast on Valga kaksiklinn, millest Valga linna piiridesse jääb
16,54 km² ja Läti Valka piiridesse 14,2 km².
Elanike arv seisuga 01.01.2015 on Valga linnas 12 352, neist noori vanuses 7- 26 eluaastat
(vt joon.1.).

Põhjas on Valga naabriks Tõlliste vald ja idas Karula vald. Lisaks eelnimetatud valdadele
kuuluvad Valga lähitagamaa hulka veel Hummuli, Taheva vald, Karula vald, Valka linn ja osa
Valka Kihelkonnast, kus kokku elab ca 40 000 elanikku (vt joon. 2.).
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Valga linnas tegutseb 4 üldhariduse kooli ning 2 riigi õppeasutus, kus 2015/2016 õppeaastal
õpib kokku 1970 õpilast (vt joon.3).

Valga linna noortel on võimalik kooliväliselt tegutseda linna kultuuri- ja spordialastes MTÜdes, koolide juures tegutsevates ringides ning lisaks neile osalevad Valga linna noored Valka
linna kunstikooli huvitegevuses.
Valga linnas tegutsevad järgmised noorteühingud (andmed: Valgamaa Aastaraamat 2014)
 Kodutütarde Valgamaa Ringkond
 Noorte Kotkaste Valgamaa Malev
 Eesti Punase Risti Valgamaa Selts
 Valgamaa Noortekogu
 Valga linna Noortevolikogu
 T.O.R.E.

Lisaks õppivatele noortele on Valga linnas, kas kooli lõpetanud või pooleli jätnud noori,
kellest töötuid noori vanuses 16- 24 eluaastat on Töötukassa Valgamaa osakonna andmetel
213 (vt joon.4.)
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Valga linnas töötab Valga Maavalitsuse juures alaealiste komisjon, mille pädevusse kuuluvad
alaealiste õigusrikkumiste arutelud, mõjutusvahendite määramine ning oma
haldusterritooriumil alaealistega tehtava kriminaalpreventiivse töö koordineerimine.
Valgamaa alaealiste komisjonides menetleti 2015.a. 97 taotlust. Kokku on süütegusid toime
pannud 76 poissi ja 21 tüdrukut. Politsei- ja Piirivalveameti Valga Politseijaoskonna andmetel
on maakonnas elavate alaealiste peamisteks väärtegudeks alkoholi-, tubaka- ja liiklusseaduse
vastased rikkumised. Väärteo toimepanijatest 78% on poisid. Tüdrukute puhul paistab silma,
et üle poole (52%) rikkumistest on seotud alkoholiseaduse vastu eksimistega, noormeestel on
„ampluaa“ mitmekesisem (vt joon. 5).
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Valga Avatud Noortekeskuse taustinformatsioon

Valga linnas alustati suunatud noorsootöö tegevusega aastal 1998, mil moodustati Valga
Kultuurikeskuse ruumidesse noortetuba. 2000 aastal kolis Valga Väikelaste kodu uude
hoonesse ning eelmine hoone aadressiga J. Kuperjanovi 9 jäi vabaks. Valga linn eraldas antud
hoone Valga Avatud Noortekeskusele ning noortekeskus avati 1. veebruaril 2002.a. Valga
Kultuuri- ja Huvialakeskuse tegevusharuna. Ruumide remondi teostasid Valga noorteklubid
X-Generatsioon ja Active Attack – kokku 12 noort.
Noortekeskus juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Valga linnavolikogu ja Valga
linnavalitsuse normatiivaktidest ning noortekeskuse põhimäärusest.
Valga Avatud Noortekeskuse kollektiiv aastal 2015 on järgmine:
Noorsootööjuht

1ametikoht

Noorsootöötaja

1,5 ametikohta

Majahoidja- kütja

1 ametikoht

Puhastusteenindaja

0,5 ametikoht

Kontaktandmed:
Aadress: J. Kuperjanovi 9, Valga 68203
E-post: valgaank@gmail.com
Koduleht: noored.valgakultuurikeskus.ee
Mob. 5332 7629

Külastajate arv
Valga Avatud Noortekeskus on avatud 5 päeva nädalas esmaspäevast reedeni alates 14.00
kuni 20.00. Noortekeskust külastavad erinevast rahvusest ning sotsiaalsetes olukordades
olevad noored. Keskmiselt on ühekordseid külastatavusi üle 300 lisaks noortekeskuses olevad
ringide laste arv (vt tabel 1).
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Tabel 1. Valga ANK külastajad
Aasta/kool

VG

VVG

PK

KÕK

TEISED

EI ÕPI

KOKKU

2012

1794

1169

1486

471

569

525

6014

2013

292

1589

3756

732

720

775

7864

2014

314

595

3933

873

680

913

7308

Valga Avatud Noortekeskuse tänased tasuta ja tasulised võimalused:
1) Ruumid sõpradega kohtumiseks või kokkusaamiste pidamiseks
 ca 380 m² vaba ruumi kolmel korrusel;
 koosoleku läbiviimiseks vajaliku inventari kasutamine;
 2 kööki koos köögitehnikaga;
 TV, muusikakeskus;
 koosolekute läbiviimise tehnika.

2) Noorteinfot
 erinevad noorsootöö ajakirjad/lehed;
 infovoldikud;
 infolehed;
 reklaamplakatid;
 info ürituste, projektide, konkursside, võistluste jm kohta;
 arvuti ja interneti kasutamise võimalus, tasuta WIFI ala.
3) Tegevusvõimalused
 piljard;
 lauatennis;
 õhuhoki;
 lauajalgpall;
 male;
 kabe
 noolemäng;
11

 valik lauamänge noorematele ja vanematele.
 Wii mängukonsool
 X-box mängukonsool;
 Karoona;
 Teleka vaatamise võimalus

4) Valga ANK kui VARAAIT võimalused
 Tasuta ja tasuliste vabaaja veetmise vahendite laenutamine
o mäesuusad ja lumelauad;
o rulluisud;
o magamiskotid ja telgid;
o murdmaasuusad;
o kõnnikepid;
o jalgrattad;
o mänguvahendid (pallid, keksunöörid jm).
Täna tegutsevad noortekeskuse ruumides Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse lastele ja
noortele mõeldud järgmised huvialaringid:
 kunstiring;
 nukuring;
 kodukultuur;
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SWOT- ANALÜÜS
NÕRKUSED

TUGEVUSED
Materiaalne baas / taristu

Materiaalne baas / taristu

 asukoht - linna keskel ja kergesti
ligipääsetavas kohas
 asukoht - Eesti-Läti piiril (ainulaadne
Eesti mõistes, lisaks kaksiklinn ValgaValka)
 ainuke ANK, kus Varaait Valgamaal
(spordi-, matkavarustus)
 palju võimalusi pakkuv suur maja (mis
pole võib - olla maksimaalselt
rakendatud)
 suur õueala
 koolide lähedus
Sisu / tegevused
 nähtav maakonnas läbi oma tegevuste
(ürituste, jne, kajastused portaalides,
ajalehes Valgamaalane, pressiteated)
 noortekeskuse tegevus mitte ainult
majakeskne, vaid on mindud ka
linnaruumi
 huviringid ja vabaajaveetmise võimalus
noortele
 aeg-ajalt koostööprojektid lätlastega
 korraldatakse erinevaid sündmusi
(koolitused, matkad, turniirid jne)
Inimesed / inimressurss
 tubli meeskond (paistab välja ühtsena)
 tugev ja noor juht, kes on
arenguvõimeline
 head noorteaktiivi kasvatada
 lai sihtrühm (alates riskikäitumisega
noortest kuni tublide aktiivsete
noorteni)
 erinevad rahvusrühmad - nii eesti kui
vene noored kaasatud
 palju koostööpartnereid (nii linnas kui
maakonnas)
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 hoov osaliselt valgustamata
 palju väikese pindalaga ruume,
mida ei saa kasutada täiemahuliselt
 piiri / asukoha erilisust pole
piisavalt ära kasutatud
 väike eelarve
 puudub ventilatsioon, keskküte
 hoone vajab rekonstrueerimist
 vajadus uuendada inventari
Sisu / tegevused
 palju traditsioonilisi tegevusi ja
üritusi - vähe innovatsiooni,
eksperimenteerimist uute
suundadega
 suurema mahuliste linna noorsootöö
arendusprojektide puudumine
 riskikäitumisega noori ei suudeta
järjepidevasse tegevusse haarata
(mingid võimalused nt
seikluskasvatuse,
elamuspedagoogika,
spordikasvatuse vallas, vastava
spetsialisti tööle võtmine)
 linnaruumi võimalusi pole
maksimaalselt ära kasutatud (à la
tänavasport, tänavakunst, mobiilne
noorsootöö, jne)
 alternatiivsetele noortegruppidele
puuduvad väljundid
 noorteaktiivi puudumine, selle
nõrkus
 noorte kaasamine tegevuste
planeerimisse ja läbiviimisse
vähene
 rahvusvahelist koostööd ja projekte
vähe
 erinevate rahvusgruppide
kokkutoomisele suunatud tegevuste
vähesus
- vähene kogemus reklaamida ja
turundada sündmusi/ tegevusi

Inimesed / inimressurss
 juhil vähene suure organisatsiooni
juhtimise kogemus.
 väike personali arv
 väikesest palgatasemest tulenev
meeskonna motivatsiooni puudus
OHUD

VÕIMALUSED
(nii sisemised kui välised)
Materiaalne baas / taristu
 laiendada tegevust ja võimalusi
ekstreemspordis (ekstreemspordi
huviliste noorte hulk hetkel linnas suur,
järjekordne nn laine)
 majandustegevuse arendamine (nt
rentida ruume, jne)
 efektiivsem ruumikasutus (hetkel
seisvate ruumide kasutamine ja
rakendamine)
 kolmanda sektori rahatusvõimalused
laiad ja läbi projektikirjutamise
võimalus lisarahastust saada
 võimalus majandamiseks taotleda
sponsorite abi
 võimalus pakkuda ruume tegevuseks /
huvitegevuseks MTÜ-dele
Sisu / tegevused
 võimalus kaasata suuremat hulka noori
(vrdl linnas ca 3000 noort vanuses 726)(nt läbi suurürituste)
 võimalus kasutada linnaruumi erinevaid
osasid tegevusteks
 võimalus Lätiga koostööd teha
 toetada ja suurendada noorte
ettevõtlust (õpilasfirmad, noortekohvik
jne)

Inimesed / inimressurss
 võimalus käia tasuta ERASMUS + ja
Eesti ANKi poolt korraldatavatel
noortevaldkonna koolitustel (kuni
aastani 2020)
 võtta erinevaid noortega tegelevaid
MTÜ- d liikmeks, läbi selle laiendada
14






linnavõim vahetub
noorte arvu vähenemine
rahastuvõimaluste vähenemine
projektipõhisusest tulenevad
piirangud
 koostööpartnerite vahetumine

 võimalus ise otsustada oma
tulevikusuundade üle.
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VALGA AVATUD NOORTEKESKUSE
ARENGUSTRATEEGIA 2016- 2020
Visioon
Valga Avatud Noortekeskus on aastal 2020 avatud noorsootöö meetodil toimiv, noortele
atraktiivne, noorte osalusel arenev ning Valga linnas mitmekesist noorsootööd koordineeriv ja
teostav keskus.

Missioon
Valga Avatud Noortekeskuse missioon on areneda tugeva meeskonna ja selge struktuuriga
noorsootöö asutuseks, mis suudab pakkuda Valga linnas 7-26 aastastele noortele võimalust
eneseteostuseks läbi erinevate tegevussuundade, eelkõige nende endi huvisid, vajadusi ja
algatust arvestades. Koordineerida, toetada ja arendada linna noorsootööd.

Eesmärgid
Valga Avatud Noortekeskuse missiooni elluviimiseks tuleb teostada järgmised strateegilised
eesmärgid:
1) Inimressursiga seotud eesmärgid
1.1 Valga ANK- s töötab motiveeritud ja kvalifitseeritud meeskond.
1.2 Valga ANK koordineerib linna noorsootöö koostöövõrgustikku.
2) Tegevuste ja sisuga seotud eesmärgid
2.1 Valga ANK- i tegevuste sisu on mitmekesine ja vastab noorte vajadustele.
2.2 Valga linna noored on teadlikud, milliseid võimalusi tegutsemiseks pakub Valga
ANK.
2.3 Toetatakse noorte omaalgatust.
2.4 Noortekeskuse tegevuse kaudu on ühendatud erinevad Valga linna noorterühmad.
16

2.5 Riskinoored on rakendatud ning suunatud erinevatesse tegevustesse.
2.6 Viiakse läbi mitteformaalseid koolitusi.
2.7 Pakutakse lastele ja noortele suunatud tähtpäevade pidamise võimalust.
3) Materiaalse baasiga/taristuga seotud eesmärgid
3.1 Valga ANK-i õueala on välja arendatud ja rakendatud välitegevusteks.
3.2 . Ringitöö on korraldatud noortekeskuse üldise tegevusega kooskõlas.
3.3 Turvalisus on tagatud
3.4 Hoone vastab kaasaegsetele olme- ja sanitaarnõuetele
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Tegevuskava aastateks 2016-2020
Tingmärgid

- Tegevusi ei toimu
Vastutaja/

Strateegiline eesmärk

Tegevus

koostööpartner

1) Inimressursiga seotud eesmärgid
1.1 Valga ANK-s töötab 1. Toetatakse ja julgustatakse
motiveeritud ja
täiendkoolitustel osalemine.
kvalifitseeritud
2. Töötajate tööülesanded ja töövorm
meeskond.
lähtub organisatsiooni ja inimeste
vajadustest.

2 Valga ANK
koordineerib linna
noorsootöö
koostöövõrgustikku

ANK juht

Teostamise aeg ja maksumus

2016

2017

2018

2019

2020

200

200

200

200

200

0

0

0

0

0

200

200

200

200

200

0

0

0

0

0

ANK juht

3. Meeskonda ühendavate traditsioonide
loomine ja hoidmine (hea sisekliima
hoidmine)

ANK meeskond

1.Koostööpartnerite võrgustiku liikmete
uuendamine

ANK

2. Koostööpartnerite regulaarsete
ümarlaudade läbiviimine.

ANK

3. Noorte vajaduste kaardistamine läbi
noorsoouuringu(te).

Valga LV ja võrgustik

Jooksvalt

-

0

-

-

4. Ühiste sündmuste, ürituste
tegevuskava koostamine ja elluviimine.

Võrgustik

1000

1000

1000

1000

1000

3500*

3500* 3500*

3500*

3500
*

200

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

300

300

300

300

1000

1000

1500

1500

2000

0

200

0

200

0

0

250

0

250

0

0

200

200

300

300

2) Tegevuste ja sisuga seotud eesmärgid
2.1 Valga ANK-i
tegevuste sisu on
mitmekesine ja vastab
noorte vajadustele

1. Arendusprojektide algatamine ja
läbiviimine. (*- kaasfinantseering)

Valga NVK, ANK,
võrgustik

2. Noorsootegevuste laiendamine
linnaruumi.

Valga ANK, Valga LV

3. Maja sisemine ressurss on
maksimaalselt ära kasutatud.

Valga ANK

4. Viiakse läbi noorte vajaduste/huvide
uurimus.

Valga ANK

5. Noorte omaalgatuslike ideede
konkursi korraldamine ja nende
elluviimise toetamine.

Valga LV

2.2 Valga linna noored
1. Teadlikkuse tõstmine noortekeskuse
on teadlikud, milliseid
tegevustest.
võimalusi tegutsemiseks
2. Valga ANK-i koduleht on atraktiivne,
pakub Valga ANK
info uueneb pidevalt ja noored
vastutavad selle sisu eest.
3. Valga ANK-i sümboolika toetab
teadlikkuse tõstmist noortekeskuse

Valga ANK

300

Valga ANK, noored

Valga ANK
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tegevustest.
2.3 Toetatakse noorte
omaalgatust.

1. Valga ANK toetab noorte
omaalgatusliku konkursi ideede
elluviimist.

Noored

2. Noortekeskuse noorsootöötajad on
valmis aitama kaasa noorte ideede
elluviimisele.

Valga ANK

3.Edukalt elluviidud noorte
omaalgatuslike ideede tunnustamine.

Valga ANK, võrgustik

4. Edukalt elluviidud noorte
omaalgatuslike ideede kajastamine.

Valga ANK, võrgustik

2.4 Noortekeskuse
tegevuse kaudu on
ühendatud erinevad
Valga linna
noorterühmad.

1. Ühendamist toetavate sündmuste ja
projektide elluviimine.

Valga ANK, võrgustik

2. Kultuuriliste eripärade teadvustamine
läbi tegevuste.

Valga ANK, võrgustik

2.5 Riskinoored on
rakendatud ning
suunatud erinevatesse
tegevustesse.

1. Elamuspedagoogika rakendamine
tõrjutud noorte kaasamiseks (nt läbi
laagritegevuse).

Valga ANK, võrgustik

2. Erinevate meetodite rakendamine
riskinoorte integreerimiseks kogukonda
ning nende suunamiseks.

Valga ANK

20

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

400

400

400

400

500

300

300

300

400

400

200

200

500

500

500

200

200

200

200

200

600

600

600

700

700

600

600

600

700

700

2.6 Viiakse läbi
mitteformaalseid
koolitusi.

2.7 Pakutakse lastele ja
noortele suunatud
tähtpäevade pidamise
võimalust.

3. Koolituste korraldamine
lastevanematele riskinoore käitumisest
ning toimetulekust

Valga ANK

1. Valga ANK-i noorte koolituskava
koostamine vastavalt
noorsoouuringutele.

Valga ANK, võrgustik

2. Noortelt noortele meetodi kasutamine
koolituste läbiviimine.

Valga ANK, noored,
võrgustik,

3. Mitteformaalse õppimise alase
teadlikkuse tõstmine

Võrgustik

1. Ruumide värskendamine/ disainimine

Valga ANK

2. Inventari ja ruumide dekoratsioonide
soetamine

ANK juht

3. Sündmuste läbiviijate võrgustiku
koostamine ja koolitamine

Valga ANK, võrgustik

4. Tähtpäevade pidamise võimaluse
reklaamimine

1000

1000

1000

1000

1000

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

200

200

200

200

200

400

400

300

300

200

300

300

200

200

100

300

300

300

300

300

Valga ANK, võrgustik,
kohalik meedia

300

300

300

300

300

Valga ANK, Valga LV

2000

2000

3000

3000

3000

ANK juht, Valga LV

1000

1000

1000

3) Materiaalse baasiga/taristuga seotud eesmärgid:
3.1 Valga ANK-i õueala 1. Mänguväljakute ehitamine
on välja arendatud ja
2. Mänguvahendite soetamine
rakendatud
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1000

5000

välitegevusteks.

3.2 Ringitöö on
korraldatud
noortekeskuse üldise
tegevusega kooskõlas

3.3 Turvalisus on
tagatud

3.4 Hoonestik vastab
kaasaegsetele olme- ja
sanitaartingimustele

3. Puhkeala loomine ja selle
korrashoidmine

Valga ANK

4. Välisündmuste korraldamine õuealal

Noored, Valga ANK

1. Ruumide reorganiseerimine avatud
noorsootöö meetodil toimiva
noortekeskuse eripära arvestades

Valga ANK

2. Ringitöö on korraldatud eelistades
„mehiseid” ning Valga ANK ringe.
(maakondliku noorsootöö
arengustrateegia prioriteet valdkond)

Valga ANK, võrgustik

1. Riskianalüüsi koostamine ning
maksumuse määramine ekspertidega

ANK juht

2. Soetatakse vajalikud süsteemid

ANK juht, LV

3. Tagatakse süsteemide töö

ANK juht, LV

1.Koostatakse muinsuskaitse- ja ehituse
ekspertiishinnang.

ANK juht, LV

2.Viiakse ellu hoone rekonstrueerimine
vastavalt esitatud kalkulatsioonile

ANK juht, , LV

3. Soetatakse vajalik inventar

ANK juht, LV
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100

1000

200

200

200

600

600

600

600

600

0

0

-

-

-

0

2500

0

0

0

1000

1000

-

-

-

-

1000
0

-

-

-

-

300

300

-

-

6000

-

-

-

-

-

900000

100000

-

-

-

-

-

4000
0

-

EELARVE FINANTSEERIMISE ÜLDPÕHIMÕTTED JA
RISKID
Arengukavas märgitud eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste elluviimine toimub
Valga ANK eelarve, riiklike investeeringute ja erinevate toetuste abil.
Järgneva aasta tegevused määratakse kindlaks enne uue eelarve vastuvõtmist ja seejärel
seotakse tegevused eelarvega.
Peamisteks riskiteguriteks on investeeringute projektitaotluste mitte rahastamine ning
väiksemate põhitegevuse alaste projektitaotluste vähenemine. Riskiteguriks on ka linna
eelarve mahu vähenemine aga ka suurenemise pidurdamine ning riigi eelarvepoliitika
mittevastavus noorsootöö valdkondade arendamisele.

ARENGUKAVA LÄBIVAATAMISE JA MUUTMISE KORD
Arengukava tulemuslikkuse hindamise eest vastutab arengukava koostamise meeskond, mille
kutsub kokku noortekeskuse juhataja vähemalt üks kord aastas, vajadusel tihedamini.
Hindamisel võetakse aluseks antud ajaetapile arengukavas planeeritud tegevuste täideviimist
ja õnnestumist. Samuti vaadatakse kriitiliselt üle järgnevale etapile planeeritud tegevused ning
nende täitmise võimalikkus.

