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SISSEJUHATUS
Käesolev dokument on valminud Eesti Noorteühenduste Liidu KOV
platvormi ja Saarde valla noorte osalusseminari põhjal.
Platvormil kajastame Saarde valla noorte jaoks olulisi muresid,
millele loodame poliitikute abiga lahendused leida. Ettepanekud on
jaotatud nelja suuremasse teemasse: noorte tervis, elukeskkond,
noorte osalus ja noorsootöö ning tööhõive ja haridus.
Platvormi seisukohtade eest seisab Saarde valla Noortevolikogu
algatusgrupp. Seisukohti tutvustatakse kõikidele Saarde vallas
aktiivsetele erakondadele ja valimisliitudele.
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2. ETTEPANEKUD
2.1 NOORTE TERVIS
Igas Saarde valla koolis on
koolipsühholoogi kättesaadavus

tagatud

õpilastele

järjepidev

Koolinoorte füüsilise tervise kõrval on oluline ka vaimne tervis. Noored tunnevad
puudust koolikkeskonas professionaalsest nõustamisest. Koolipsühholoog on abiks
koolikiusamise ennetamise, sellest tulenevate probleemide lahendamisel ja
nõusatmine on noortele eriti abiks kriisijärgsel perioodil.

Vaimse tervisega seotud murede teavitustöö ja psühholoogilise abi
normaliseerimine
Vaimse tervise mured on siiani tabuteema ja sellega tuleb tegeleda. Noortele tuleb
teha selgitustööd professionaalse abi olemasolust ja vaimse tervise murede
märkamisest enda ning teiste juures. Sellel teemal saab samuti abistada
koolipsühholoog.

Avaliku kasutusega sportimisvahendite korrashoiu tagamine
Olemasolevate välitreeningvahendite (välijõusaalid, võrkpalliplatsid, korvpalliplatsid
jt) regulaarne hooldamine, et trennist saaks iga kord maksimaalse kogemuse.

Küsida noorte soovi ja sisendit huviringide osas. Igale vanuserühmale
peavad olema tagatud üldfüüsilised huviringid (nt jalgpall, võimlemine,
erinevad võitluskunstid, korvpall, kergejõustik)
Huviringide planeerimisel ei küsita sisendit noortelt, kes nendes ringides peaksid
hakkama käima. Noorte meelest on noorematele õpilastele väiksem valik erinevaid
huviringe, kus nad saavad olla füüsiliselt aktiivsed.
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Terviserade
loomine

äärde

välijõusaalide

ja

muude

sportimisvõimaluste

Noored soovivad teha trenni pigem looduses ja privaatsemas keskkonnas.

Toetada tervist kahjustavate tegevuste ennetustööle suunatud ning
tervist edendavaid programme
Saarde valla koolide koolilõuna taimetoidu valiku suurendamine
Üha enam noori eelistab taimetoitu. Tervisliku taimetoidu serveerimine koolides
aitaks kaasa ka õpilaste tervislike eluviiside edendamisele.
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2.2 ELUKESKKOND
Noorte
kaasamine
linnaarendamisprotsessidesse

ja

vallaruumi

planeerimis-

ja

Kuna noored on osa kogukonnast, siis on oluline küsida neilt sisendit linna ja
vallaruumi planeerimis- ja arendamisprotssesside teemadel.

Toetada valla elukeskkonda arendavaid noorte omaalgatusi ning
soodustada nende loomist, tõstes teadlikkust omaalgatuste
võimalustest
Tutvustades noortele erinevaid omaalgatuste võimalusi ning näidates üles
valmisolekut aktiivseid noori toetada, innustaks see noori olema kogukonnaelu
kujundamises aktiivsed.

Korraldada ümber koolibusside graafikud
Korraldada ümber koolibusside graafikud, võttes arvesse, et pärast koolitunde
toimuvad ka huviringid. Praegu ei saa koolist kaugel elavad õpilased bussiaegade
tõttu huviringidest alati täies mahus osa võtta.

Teavitustöö üksikisiku tegevuste mõjust keskkonnale ja avalikule
ruumile
Teadlikkuse tõstmine prügi sorteerimisest, avaliku vara lõhkumisest ja elukeskkonna
reostamisest nii noorte kui täiskasvanute seas.

Kilingi-Nõmme noortele väliplatsi loomine
Luua Kilingi-Nõmme noortele turvaline ja modernne koht, kus veeta aega. Üheks
võimalikuks kohaks oleks Kilingi-Nõmme skatepargi asukoht. Sellisel juhul ehitada
platsi loomise käigus ka uus ja kvaliteetne skatepark. Protsessi, näiteks pinkide
loomisesse, saaks kaasata kohalikke ettevõtteid.
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Kergliiklusteede regulaarse korrashoiu tagamine
Kergliiklusteede korrashoid tõstab valla elanike elukvaliteeti ja parandab noorte
füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist soodustades värskes õhus liikumist. Terves
kehas terve vaim!

Surju bussipeatuse lähedusse rattahoidla loomine
Surju tee bussipeatuses võiks olla rattahoidja. Selle olemasolul oleks bussi peale
minnes koht, kuhu ratas turvaliselt kinnitada.

Tihemetsa, Surju, Talile ja kergliiklusteede äärde paigaldada rohkem
prügikaste
Noored on märganud, et kergliiklusteede ääres on palju prügi. Selle probleemi
lahendaksid prügikastid. Tänavapildis on sama mure ka Tihemetsa, Surju ja Tali
elanikel, seal on samuti lahenduseks prügikastide paigaldamine vaba aja veetmise
kohtadesse.
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2.3 NOORTE OSALUS JA NOORSOOTÖÖ
Noorsootöös töötava kvalifitseeritud töötaja miinimumtöötasu on
võrdsustatud üldhariduskooli õpetaja miinimumpalgaga
On oluline, et noortega tegeleksid pädevad noorsootöötajad, kes on hästi
koolitatud, motiveeritud ja pühendunud oma ala professionaalid. Selle säilitamiseks
tuleb tagada neile ka kõrgem töötasu.

Panustada osaluskogudesse ja nende koostöösse õpilasesindustega
Panustamine osaluskogudesse ja nende koostöösse õpilasesindustega edendab
koolidemokraatiat ning suurendab noorte osalemisvõimalusi neid puudutavate
otsuste kujundamisel.

Luua noorsootööspetsialisti ametikoht, kelle tööülesanneteks on
igapäevaselt seista noorte eest ning toetada noorte osalemist
kohaliku omavalitsuse otsustusprotsessides
Noorsootööspetsialisti
olemasolu
suurendaks
noorte
kaasamist
otsustusprotsessidesse. Nii on noorte hääl paremini esindatud, kui näiteks läbi
noortekeskuses tegutsevate noorsootöötajate.
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2.4 TÖÖHÕIVE JA HARIDUS
Toetada noorte, sh raskustesse sattunud
erinevatesse programmidesse ja projektidesse

noorte

kaasamist

Kõikidel raskustesse sattunud noortel ei ole finantsilist võimekust osaleda
erinevates programmides ja projektides. Valla toega saaksid ka raskustesse
sattunud noored avardada enda silmaringi.

Tagada karjääriõpe ja –nõustamine kõigile noortele
Noored soovivad juba üheksandas klassis omandada algteadmisi gümnaasiumis
karjääriõppe käigus omandatava sisu kohta.

Luua sihtotsarbeline stipendium toetamaks noorte rahvusvahelisi ja
siseriigilisi õpirändevõimalusi
Laia silmaringiga ning ühiskondlikult aktiivsed noored aitavad kaasa kohaliku
kogukonna arengule. Konkursi korras antav stipendium võiks olla nii õpirände kui ka
tasustamata praktikate katteks.
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