
Tegevuskava ja tulemusindikaatorid aastateks 2019- 2021
Valdkond 1- Meeskond

Eesmärk: noortekeskuse töötab pädev ja motiveeritud meeskond.
Meede Tegevused Tulemus ja mõõdik 2019 2020 2021 Partnerid Rahastaja Vastutaja

1. Töö-motivatsiooni 
hoidmine ja taastamine 

Kovisioonide korraldamine KNK töötajatele.
Vastavalt vajadusele ja vähemalt  1x kuus 
toimuvad KNK-sisesed kovisioonid. x x x

"Ühised noored" 
(ümberkaudsed 
noortekeskused) juhataja

Supervisiooni või coachingu võimaldamine 
KNK töötajatele.

KNK-l on coach/superviisor, kes viib läbi 
süstemaatilisi individuaalseid supervisioone 
töötajatele ning vastavalt vajadusele 
rühmasupervisioone. x x x

Eesti ANK; ENK, 
HMN, 
Supervisiooni ja 
Coachingu Ühing; juhataja

Toimuvad meeskonna ühised ettevõtmised, 
koosviibimised ja väljasõidud. 

Toimuvad 3x aastas väiksemad meeskonna 
ettevõtmised, 1x aastas mitmepäevane väljasõit, 
2x aastas sündmused koos teiste 
noortekeskustega. x x x

"Ühised noored" 
(ümberkaudsed 
noortekeskused) juhataja, noorsootöötajad

Igal töötajal on võimalus pöörduda nõu 
küsimiseks vastava spetsialisti poole. 

On kontaktid ja kokkulepped sotsiaalpedagoogi, 
psühholoogi, politsei, G4S jms spetsialistidega. 
Toimub 2x aastas või vastavalt vajadusele ühine 
kokkusaamine ja arutelu. x x x

Politsei, G4S, 
Keila koolid, 
lastekaitse, SOS 
lasteküla juhataja

Arenguvestluste ja individuaalsete vestluste 
toimumine.

1x aastas toimuvad arenguvestlused ja 1x kuus 
individuaalsed vestlused õnnestumiste ja 
murede jagamiseks. x x x juhataja

Töötajate töötasu vastavalt kompetentsustele 
ja töökogemusele.

Noorsootöötajate töötasu tõuseb vastavalt 
omandatud noorsootöötaja haridusele või 
kutsele x x x ENTK; ENK juhataja

Kogu meeskond on kaasatud planeerimisse, 
arendamisse ja meeskonna loomisse.

Noortekeskuse aasta- ja kuuplaanid koostatakse 
ja vaadatakse üle kogu meeskonnaga ning uute 
töötajate värbamine toimub meeskonnana. x x x juhataja, noorsootöötajad

2. Töökorralduse tulemuslik 
jaotus

Igale töötajale on kinnitatud lisaks avatud 
ruumi noorsootööle oma vastutusvaldkond.  

Kõigi noorsootöötajate ülesandeks on avatud 
ruumis töötamine ja kindlaks määratud 
nädalapäeval tegevuse korraldamine. Iga töötaja 
vastutab vähemalt ühe valdkonna eest. (N. 
noorte- algatused, klubilise tegevuse 
aktiveerimine, kommunikatsioon, vabatahtliku 
töö korraldamine, rahvusvaheline noorsootöö 
jne) x x x juhataja

Kommunikatsiooni eest määratakse 
vastutajaks üks töötaja. 

Ühe kindla töötaja ülesandeks on 
kommunikatsiooniplaani arendamine ja täitmise 
koordineerimine (koduleht, FB, ajaleht, 
infoüritused, plakatid jne) ja kes jagab teistele 
vastavaid ülesandeid ja kontrollib nende täitmist. 
Kommunikatsoonikooltus 1x aastas. x x x juhataja, noorteinfo ja kommunikatsiooni eest vastutav noorsootöötaja

Üldised ja individuaalsed tööplaanid 
koostatakse konkreetselt enne hooaega ning 
sellest peetakse kinni.

Iga aasta augustis koostavad kõik 
noorsootöötajad oma järgmise aasta tegevuste 
ning ürituste plaani ja eeldatava eelarve nende 
vajaduste katmiseks. Toimub ühine arutelu. Iga 
3 kuu tagant vaadatakse plaan üle. x x x juhataja, noorsootöötajad

Ringijuhendajad koostavad tööplaanid enne 
hooaja algust

Iga aasta augustis koostavad ringijuhendajad 
oma järgmise aasta tegevuste plaani x x x ringitegevusi koordineeriv noorsootöötaja

Töö kvaliteedi tõstmiseks määratakse kindlad 
ajad töö planeerimiseks.

Igal töötajal on 2-3x nädalas hommikupoolsed 
tööajad töö ettevalmistamiseks ja 
planeerimiseks. x x x juhataja

Noorsootöötajate professionaalsuse ja 
pädevuste tõstmiseks toimuvad 
individuaalsed enesetäiendamised.

Igal töötajal on individuaalselt planeeritud 
metoodiliste materjalide läbitöötamise aeg 1 
päev kuus ja 1x kuus toimub kokkulepitud 
teemadel üksteise rikastamise päev. x x x juhataja



3. Vajaduspõhised 
koolitused

Kõik osalevad koolitustel regulaarselt. 

Iga töötaja osaleb minimaalselt 2x aastas talle 
vajalikul koolitusel. Noorsootöötajal on võimalus 
osaleda töövahetuses Eesti või välisriikide 
noortekeskustes. x x x SANA, Eesti ANK juhataja, noorsootöötajad

Toimuvad meeskonna arenduskoolitused. 

2x aastas toimuvad meeskonnakoolitused, 
millest 1x võib olla koos piirkonna 
noortekeskustega. x x x

Saue, Klooga ja 
LHV juhataja, noorsootöötajad

Koolitus kiusamise ennetamiseks ja sellega 
toimetulekuks.

1-2 x aastas leiab aset koolitus toimetulekuks 
käitumisraskustega noortega. x x x ennetustöö eest vastutav noorsootöötaja

Meeskonna kogemusõpe teistes 
noortekeskustes ja välisriikides.

Kord aastas toimub visiit Eesti 
noortekeskustesse ja kord kahe aasta jooksul 
mitmepäevane välisriigi noorsootööga 
tutvumisvisiit. x x x

Keila 
sõpruslinnad, 
Eesti ANK juhataja, noorsootöötajad

KNK noorsootöötajad planeerivad 
noorsootöötaja kutse omandamist ning 
tegutsevad selle eesmärgi nimel.

Kõigil noorsootöötajatel vastavalt IV, VI või VII 
noorsootöötaja kutse. x x x ENTK noorsootöötajad

Valdkond 2- Keskkond
 Eesmärk: noortekeskuse õuealal ja hoones on erinevate huvidega noortele mitmekesised, kaasaegsed ja kvaliteetsed enesearendamise võimalused.

Meede Tegevused Tulemus ja mõõdik 2019 2020 2021 Partnerid Rahastaja Vastutajad

1. Ruumide 
reorganiseerimine ja 
remont (sh ligipääs 
puuetega noortele)

Luugisaalis võimaluste loomine avatud 
noorsootöö paremaks läbiviimiseks.

Avatud noorsootöö toimub luugisaalis. Ruumis 
seinad on kaetud heleda krohviga ning on 
paigaldatud parem valgustatus. x Ehituskoolid KLV avatud noorsootöö eest vastutav noorsootöötaja

Spordisaali renoveerimine.
Spordisaal on renoveeritud: seinad on värvitud, 
uued radiaatoriteesised plaadid. x KLV juhataja

I korrusel luuakse juurdepääs 
liikumispuuetega inimestele.

I korrusel on loodud juurdepääs 
liikumispuuetega inimestele, uksepakud 
madalamad ja muu vajalik x avatud noorsootöö eest vastutav noorsootöötaja

2. Vajalike kaasaegsete 
vahendite soetamine Noortekeskuse köögi tehnika uuendamine Köögis on olemas uus pliit ja kubu x KLV juhataja

3. Õueala väljaehitamine

Noortekeskuse juurdeehtuse lammutamine

Noortekeskuse ohtlik ning kasutuskõlmatu 
kõrvalhoone lammutatakse eesmärgiga alustada 
õueala ja sisehoovi planeerimist x KLV juhataja

Õueala ja sisehoovi eelprojekt

Maastikuarhitektuuri üliõpilaste visiooni järgi on 
valminud eelprojekt, millele on linnavalitsus 
väljastanud ehitusloa. x

Maastiku-
arhitektuuri 
Üliõpilaste Selts KLV juhataja, noorsootöötajad

Õueala väljaehitamiseks vahendite 
hankimine.

Vastavalt võimalustele ehitatakse õueala kas 
terves mahus korraga või etapiviisiliselt 
(võrkaed, pingid) x x juhataja

Valdkond 3-Töö noortega
 Eesmärk nr 1: Noortel on valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks

Meede Tegevused Tulemus ja mõõdik 2019 2020 2021 Partnerid Rahastaja Vastutaja

1. Huvitegevuse valikute 
laiendamine ja ringitöö 

kvaliteedi tõstmine

Huviringide kvaliteedi tagamine.

Huviringe juhendavad pädevad noorsootöötajad 
või omaala asjatundjad. Juhendajatel on 
eelnevalt püstitatud hooaja eesmärgid ja valmis 
on tegevuskava. x x x juhataja, ringitegevusi koordineeriv noorsootöötaja

Toimivate huviringide ja klubide tööshoidmine, 
laiendamine ja arendamine.

Vajaduspõhised huviringid toimuvad 1-2x 
nädalas. x x x ringitegevusi koordineeriv noorsootöötaja

Huviringide töövahendite täiustamine.
Huviringi tegevusteks vajalike vahendite 
soetamine. x x x ringitegevusi koordineeriv noorsootöötaja

2. Sündmuste ja 
ettevõtmiste 

mitmekesistamine 

Vabaajamessi korraldamine.

1x aastas toimub vabaajamess, kus 
tutvustatakse linna vaba aja sisustamise 
võimalusi. x x x

Keila KOV 
allasutused, Keila 
linnavalitsus ja  
MTÜ-d.

noorsootöötajad

Noortekeskuse sünnipäeva korraldamine ja 
tähistamine. 

Sünnipäeva tähistatakse koos noortega. 
Toimuvad noortele arendavad ja huvipakkuvad 
sündmused. x x x noorsootöötajad



2. Sündmuste ja 
ettevõtmiste 

mitmekesistamine 

Aasta Jälg ürituse tähtsuse suurendamine.
Iga aasta detsembris toimub pidulik sündmus, 
kus tunnustatakse silma paistnud noori. x x x

Keila KOV 
allasutused ja 
MTÜ-d. noorsootöötajad

Keila päeva noorteala.

Keila päeval on avatud noorteala, mille 
korraldamisel on abiks noorteala noorte-
korraldustiim. Toimuvad erinevad noortele 
suunatud tegevused. x x x

Keila Kool, Keila 
KOV allasutused 
ja MTÜ-d. noorsootöötajad

Uuskasutuspäeva korraldamine

Märtsis toimub koostöös kaitseliidu, 
noorkotkaste ja kodutütardega kogukonnapäev, 
kus tutvustatakse keskkonnasäästlikke eluviise x x x

Kaitseliidu Harju 
maleva Keila 
Malevkond noorsootöötajad

Puuetega laste jõulupeo korraldamine.
Detsembris organiseeritakse noorte kaasabil 
Keila linna puuetega lastele jõulupidu x x x

Keila 
Sotsiaalkeskus noorsootöötajad

Teemaõhtute korraldamine. 1x kuus toimub teemaõhtu. x x x noorsootöötajad

Näituste korraldamine nii noortekeskuses kui 
väljaspool noortekeskust.

Huviringide, klubide ja töötubade tegevustest 
valmivad perioodiliselt näitused ja esitlused, neid 
näidatakse nii noortekeskuses kui teistes linna 
asutustes. x x

Linnavalitsus ja 
hallatavad 
asutused, koolid, 
muuseum. noorsootöötajad

Ekskursioonide ja matkade korraldamine
Vähemalt 1x kvartalis toimub noortele väljasõit 
või matk. x x x noorsootöötajad

Linnapõhise töömaleva arendamine

Linnapõhises töömalevas on tööandjate ja 
töökohtade arv suurenenud ettevõtete näol, kes 
kompenseerivad ka noorte töötasu. x x

Piirkonna 
ettevõtted noorsootöötajad

Laagrite korraldamine.
Koolivaheaegadel toimuvad vastavalt vajadusele 
(ööbimisega) laagrid. x x x noorsootöötajad

Ilmastikuoludele vastavalt noortele õuealal 
tegevuste pakkumine.

Igal aasajal toimuvad vastavad väliüritused 
(kelgutamine, lumelinnaehitus, mängud, matkad 
jne) ja ilusate ilmade korral viiakse 
noortekeskuse tegevused õuealale. x x x

Terviserajad, 
RMK noorsootöötajad

3. Rahvusvaheliste 
projektide hoogustamine

Noortevahetused sõpruslinnade ja 
partneritega.

Noortevahetused Keila sõpruslinnade ja 
partneritega. x x Sõpruslinnad rahvusvahelise noorsootöö eest vastutav noorsootöötaja

Noortevahetusprojektide algatamine ja 
leidmine.

Osalemine  rahvusvahelises noortevahetuses, 
rahvusvahelise noortevahetuse korraldamine 
Keilas. x x

SANA, Eesti ANK; 
EstYes rahvusvahelise noorsootöö eest vastutav noorsootöötaja

Külastada suurte rahvusvaheliste 
kogemustega Eesti noortekeskusi õppimise 
eesmärgil

On loodud kontaktid 1-2 rahvusvahelise 
kogemusega noortekeskusega ning toimuvad 
koostööseminarid. x x Eesti ANK rahvusvahelise noorsootöö eest vastutav noorsootöötaja

EVS vabatahtliku teenistuse vastuvõtmine ja 
saatmine.

Noortekeskuses on jätkuvalt vähemalt üks EVT 
vabatahtlik. x x x Eesti ANK rahvusvahelise noorsootöö eest vastutav noorsootöötaja

4. Noorte ettevõtlikkuse 
arendamine Minifirmade ja õpilasfirmade juhendamine

Noortekeskuse töötajatel on vajalikud teadmised 
ja oskused minifirmade ja õpilasfirmade 
juhendamiseks. x x x Keila koolid JA Eesti poolt korraldatud koolituse läbinud ja tunnistust omavad noorsootöötajad

Keila asutuste ja ettevõtetega tutvumine
Koostöös koolidega organiseeritakse noortele 
õppekäike Keila ettevõttesse. x x x

Keila koolid, Keila 
linna ettevõtted noorte ettevõtlikkuse arendamise eest vastutav noorsootöötaja

Valdkond 3-Töö noortega
Töö noortega eesmärk nr. 2: Noortel on väiksem risk olla tõrjutud

Meede Tegevused Tulemus ja mõõdik 2019 2020 2021 Partnerid Rahastaja

1. Eesmärgistatud avatud 
noorsootöö tegevused

Avatud ruumi tegevused on planeeritud 
teemakuude, -nädalate või -päevade kaupa.

Noortekeskuse avatud ruum (fuajee ja luugisaal) 
on avatud 12:00-20:00 toimuvad igapäevaselt 
eesmärgistatud ja organiseeritud tegevused. 
Vastavalt tähelepanu või valupunktide teemade 
olulisusele planeeritakse kõik avatud ruumi 
tegevused. x x x noorsootöötajad

Avatud ruumis on nädalapäevad jagatud 
töötajate vahel.

Avatud ruumis on igaks päevaks määratud 
töötaja, kes planeerib ja organiseerib selle 
päeva eesmärgistatud tegevused. x x x noorsootöötajad



1. Eesmärgistatud avatud 
noorsootöö tegevused

Individuaalne töö, vestlusringide läbiviimine.

Avatud noorsootöö ruumis toimub igapäevaselt 
noortega kontakti loomine, probleemide 
selgitamine ja lahendamine, vestlusringide 
korraldamine ning noorte suunamine ja 
esmanõustamine. x x x noorsootöötajad

2. Teist keelt kõnelevate 
noortega tegevuste 

käivitamine
Sallivust süvendavad ja lõimumist 
soodustavate ettevõtmiste organiseerimine. 

Vähemalt 1x kvartalis toimuvad spetsiaalselt 
sallivuse ja lõimumise eesmärgiga 
organiseeritud üritused ja programmid. x x x

Ühisgümnaasium, 
MISA ennetustöö eest vastutavad noorsootöötajad

3. Erinoorsootööalaste 
programmide süsteemne 

toimimine

Meeskonnakoolituste pakkumine klassidele.
Klassijuhatajatel on võimalus tellida klassi 
ühtsuse süvendamiseks meeskonnatreeninguid. x x x Keila Kool ennetustöö eest vastutavad noorsootöötajad

Noorte sotsiaalsete oskuste suurendamiseks 
tõenduspõhiste metoodikate rakendamine.

Vastavalt vajadustele moodustatakse grupid, 
kellele organiseeritakse vihajuhtimise või 
sotsiaalsete oskuste harjutamise töötube. x x x Keila Kool noorsootöötajad

Õiguskuuleka ja enesesäästliku käitumise 
süvendamise tegevuste organiseerimine.

Vastavalt ühiskonnas esilekerkinud 
valupunktidele koostatakse ja viiakse ellu 
töötube ja sündmusi nendele probleemidele 
tähelepanu juhtimiseks ja soovitud käitumise 
süvendamiseks. x x

Võrgustik, politsei 
ja turvafirma noorsootöötajad

Valdkond nr 3- Töö noortega
Eesmärk 3: noored osalevad aktiivselt noortekeskuse tegevuste organiseerimisel ja läbiviimisel ning erineva tasandi otsustusprotsessides

Meede Tegevused Tulemus ja mõõdik 2019 2020 2021 Partnerid Rahastaja Vastutajad

1. Noorte vabatahtlikke 
kaasamine

Vabatahtlike noortega toimuvad kohtumised 
1x kvartalis

Kohtumise käigus selgitatakse välja nende 
arenguvajadused ja huvid, millest lähtuvalt 
kaasatakse neid keskuse tegevuste 
korraldamisesse. x x x vabatahtlike tööd koordineeriv noorsootöötaja

Tegevuskava ja eelarve koostamise 
perioodidel toimuvad vastavasisulised 
kohtumised vabatahtlikega

Vabatahtlikud annavad sisendid eelarve ja 
tegevuskava koostamiseks. x x x vabatahtlike tööd koordineeriv noorsootöötaja

Noortega õpitulemuste analüüsimine ja 
fikseerimine.

1x aastas vabatahtlikega ja peale igat 
noortealgatust analüüsitakse noorsootöötaja 
juhendamisel, millised kogemused suurenesid ja 
milliseid oskusi noored juurde said. Tulemused 
fikseeritakse kas Noortepass, stardiplats vms. x x x SANA; ENTK noorsootöötajad

2. Noortealgatus- projektide 
hoogustamine

Noorsootöötaja on noortele mentoriks ning 
vastavalt võimalustele esitatakse 
noortealgatuste projektitaotlusi Eesti ANKi, 
NAFi ja SANAsse.

KNK töötajad informeerivad noori erinevate 
võimaluste olemasolust ning toetavad neid 
projektitaotluste kirjutamisel.  Avalikkust 
teavitatakse edukalt toimunud noortealgatustest. x x x

Keila Leht, Harju 
Elu, Delfi, Keila 
Linn, Eesti ANK, 
Sana noorsootöötajad

3. Koolitused ja 
motivatsiooniüritused 

noortele

Koostöökontaktide loomine Eesti erineva 
piirkonna noortega

1x aastas külastavad vabatahtlikud ühte Eesti 
noorteaktiivi või osaluskogu x x x

Teised Keila 
noorte 
osaluskogud noorsootöötajad

Koolituste korraldamine noorteaktiivile.

Paar korda aastas toimuvad noortele 
vabatahtlikele koolitused ja 
motivatsiooniüritused vastavalt eelnevalt 
väljaselgitatud huvidele ja vajadustele. x x x

Teised Keila 
noorte 
osaluskogud noorsootöötajad

Valdkond 4- Kommunikatsioon ja kaasamine
 Eesmärk: Noored ja kogukond on teadlikud noortekeskuse võimalustest ja sündmustest ning avalikkus on teadlik noortekeskuse mõjust noorte arengule.

Meede Tegevused Tulemus ja mõõdik 2019 2020 2021 Partnerid Rahastaja Vastutajad

1. Noortega kontakti 
loomine ja hoidmine 

erinevate kanalite kaudu

Koolis noorteürituste külastamine.

Noorsootöötajad osalevad koolide 
noorteüritustel uute noortega kontaktiloomise 
eesmärgil. x x x Keila koolid noorsootöötajad

Koolide õpilasesindustega ja noorte 
volikoguga koostöö tihendamine.

Noorsootöötaja hoiab kontakti linna erinevate 
noorte osaluskogudega. Toimuvad info 
edastamise ja noorte soovide teadasaamise 
eesmärgil regulaarsed kohtumised vähemalt 1x 
kvartalis. x x

Keila 
Linnavalitsus, 
Keila koolid noorsootöötajad



1. Noortega kontakti 
loomine ja hoidmine 

erinevate kanalite kaudu

Suhtlemine ja postituste süsteemne jälgimine 
sotsiaalmeedias. 

KNK töötajatel on sotsiaalmeedia kontod ja 
kontaktid, mida nad järjepidevalt jälgivad, 
suhtlevad ning probleemidele tähelepanu 
pööravad. x x x noorsootöötajad

Pealekasvule KNK tegevuste tutvustamine.

Uute kontaktide loomiseks korraldatakse iga 
aasta maikuus linna lasteaedade lõpurühmadele 
noortekeskust  tutvustav päev. x x x Lasteaiad noorsootöötajad

2. Noorte huvide ja soovide 
monitooring

Uurimisvajaduste kaardistamine. Koostatakse uurimisteemade pingerida. x Koolid, Võrgustik juhataja, noorsootöötajad

Noorte vajaduste ja soovide uurimine.

Uuritakse noorte soove ja vajadusi ning 
kasutatakse noorsootöö ja sotsiaaltöö üliõpilaste 
kaasabi. x x TLÜPS; TLÜ, TÜ noorsootöötajad

Regulaarse tagasiside kogumine noortelt.

Iga programmi ja projekti järel, sündmuste 
lõppedes, töötubade ja huviringide lõpus ning 
hooaja lõpus hiljemalt aprillis viiakse läbi noorte 
rahulolu küsitlus. x x x juhataja, noorsootöötajad

3. Lastevanemate 
kaasamine noortekeskuse 

tegevustesse
Infolisti arendamine.

Toimib süstemaatiline ja sisukas noortekeskuse 
tegevusi tutvustav infokiri, mis saadetakse välja 
vastavalt vajadusele aga mitte vähem kui 1x 
kvartalis. x x x kommunikatsiooni eest vastutaja

4. Koostöö tõhustamine 
Keila koolidega

Keila koolide klassijuhatajate teavitamine 
noortekeskuse võimalustest

1-2x aastas tutvustatakse klassijuhatajatele 
noortekeskuse võimalusi ja olulisust noorte 
arengus, lepitakse kokku ühistes eesmärkides. 
Huvi korral korraldatakse õpetajatele 
noortekeskuses tutvumispäev. x x x

Keila Kool, 
Ühisgümnaasium 
ja Lätte kool juhataja

Valdkond 5: Koostöö
Eesmärk: noortekeskus on hinnatud koostööpartner linna asutustele ja ettevõtetele ning osaleb võrgustikes.

Meede Tegevused Tulemus ja mõõdik 2019 2020 2021 Partnerid Rahastaja Vastutajad

1. Tegevuste laiendamine 
väljapoole noortekeskust. Tegevuste läbiviimine õuealal, linnaruumis või 

linnasutustes.

Vähemalt 1x kvartalis toimub sündmus (näitus, 
võistlused, matk vms) noortekeskusest 
väljaspool. x x x

KOV allasutused 
ja linnavalitsus

2. Koostöö tõhustamine 
piirkonna asutuste, 

ettevõtete ja 
noorteorganisatsioonidega.

Koostöö suurendamine politsei ja 
turvafirmaga

2x aastas toimub turvalisuse ja seaduskuuleka 
käitumise ning koostööalane ümarlauad. 1x 
aastas toimub ühissündmus noortega. x x x

Turvafirma, 
politsei

Ühisettevõtmised noorteorganisatsioonidega

On loodud sidemed Keilas tegutsevate 
noorteorganisatsioonidega (Skaudid, Gaidid, 
Kodukaitse, Noorkotkad ja Kodutütred) ning 
korraldatakse vähemalt 2x aastas ühissündmus. x x

Keila  Nais-
kodukaitse, Keila 
Skaudilipkond, 
Gaidid

Koostöö koolide ja teiste allasutustega 
noortesündmuste reklaamimisel ja ürituste 
organiseerimisel.

Noorte ja lastevanemate  kontakte omavavad  
asutused ja organisatsioonid levitavad noorte 
heaolu nimel sündmuste infot, noortekeskus 
abistab ürituse korraldamisel tehnika ja 
võimalusel inimressursiga. x x x Keila koolid

Keila linna noorsootöö kvaliteedi hindamine

Viiakse läbi rahuloluküsitlused, kaardistatakse ja 
fikseeritakse noorsootöö hetkeolukord, selle 
põhjal tehakse analüüs ja parendusplaanid. x x

KLV, koolid,   
vabaaja tegevusi 
pakkuvad klubid, 
asutused jms juhataja

2. Töö kogukonnaga. KNK osaleb ja on nähtav ülelinnalistel 
ettevõtmistel.

Talgud, Keila Päev, festivalid ja muud 
ülelinnalised sündmused. x x x

KOV allasutused 
ja linnavalitsus

Valdkond 6- noortetuba "Mõte kuubis" 
Eesmärk: on loodud noorte ja Keila linna kodanikele ettevõtlikkuse kasvulava.

Meede Tegevused Tulemus ja mõõdik 2019 2020 2021 Partnerid Rahastaja
1. Ruumi korrastamine ja 

santiaarremont Seinad värvida, korrastada kööginurk Kasutuskõlblik ja remonditud ruum x Vastutaja on Mõte Kuubis töötaja ja projektijuht
2. 2 korda nädalas avatud 

teenus
Kahel korral nädalas on noortetuba avatud 
avatud noorsootöö meetodil põhinedes 2 x nädalas a' 6 tundi x x x

3. Ettevõtlikkust toetavate 
huviringide tegevus Nt ettevõtlusring, näitering 9 kuud; 1 huviring nädalas x x x

Keila 
Linnavalitsus; 
HEAK; ettevõtjad



4. Ettevõtlusküla rollimäng 
1.-9.klass Töötoa vormis mängitakse läbi vastavalt 

vanuseastmele ettevõtluse rollimäng

Pidev, omatulu teenimise võimalus (teenuse 
pakkumine teiste omavalitsuste koolidele). 
Aastas on läbi viidud vähemalt 10 töötuba. x x

Ettevõtlusküla, 
koolid, HEAK, 
Innove

5. Avatud sündmus
Kontsert, näidend, töötuba, luuleõhtu, 
mõttekoda vms. Korraldab nii töötaja, 
partnerid, noortealgatused. 1 sündmus kuus x x x Koolid

6. Kutsetega 
noortesündmused

Spordivõistluste vaatamine, lauamängude 
turniir vms 1 sündmus kuus x x x

7. Sünnipäevade paketid
Tasulise teenusena sünnipäeva korraldamise 
täispakett. (Näiteks: lastedisko, karaoke, LAN 
party, teadus- või kunstisünnipäev) – koostöö 
MTÜdega 1 sündmus kuus (v.a. juuni-august) x x x

MTÜ-d, lastega 
tegelevad 
ettevõtjad

8. Vajaduspõhine 
ettevõtlus- ja MTÜ 

nõustamine 
Kõik huvilised saavad eelregistreerimisega 
nõustamist vajaduspõhine x x x HEAK

9. Infopäevad, seminarid ja 
koolitused Erinevatele sihtgruppidele koolitusvajadustest 

lähtuvalt koolitused, seminarid, infopäevad 3 x aastas x x x

MTÜ-d, KOV 
allasutused, Keila 
Linnavalitsus

10. Ühistukoosolekuteks, 
MTÜ üld- ja juhatuse 

koosolekuteks ruumide rent
Võimalus kasutada ruume koosolekute 
korraldamiseks etteteatamisega 4 x aastas x x x

Korteriühistud; 
MTÜ-d, Keila 
Linnavalitsus

11. Kunstinäitused Peamiselt lastele ja noortele kunstinäituse 
pind 4 x aastas x x x

MTÜ-d, 
kunstiringid, 
koolid, lasteaid jt 
KOV allasutused

12. Keelekursused Vastavalt vajadusele ja pakkujale 
keeltekursuste läbi viimine 1 kursus aastas x x x

Keeltekoolitusfirm
ad

13. Noortevolikogu 
kooskäimine Vastavalt graafikule 4 x aastas x x x

14. Kaugtöökeskus
Etteteatamisega saab kasutada 
kaugtöökeskuse võimalusena, pidada 
koosolekuid, wifi, printida jne 1 x nädalas x x x Ettevõtted, MTÜ-d

15. Turundustöö
Kõikide Kuubi sündmuste ja teenuste 
turundamine Keila Noortekeskuse lehel, FB-s, 
jagamine linnale Pidev x x x

Lühendite tähendused:
HEAK Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
KOV Kohalik omavalitsus
MTÜ Mittetulundusühing
SANA SA Archimedese noorteagentuur
Eesti ANK Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
LHV Lääne- Harju vald
RMK Riigimetsa majandamise keskus
MISA Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
TLÜPS Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar 
TLÜ Tallinna Ülikool
TÜ Tartu Ülikool
KOV Kohalik omavalitsus
KLV Keila Linnavalitsus
MF Minifirma
ÕF Õpilasfirma
ENTK Eesti Noorsootöö Keskus
ENK Eesti Noorsootöötajate Kogu


