TAPA VALLA NOORTEKOGU
PLATVORM 2021. AASTA KOHALIKU
OMAVALITSUSE VOLIKOGUDE
VALIMISTEKS

Käesolev dokument on Tapa Valla Noortekogu (TVNK) platvorm 2021. aasta
kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks. TVNK korraldas 10.04.2021
osalusseminari, milles kogutud sisendile tuginedes on antud platvorm välja
töötatud. Osalusseminarile olid kutsutud esindajad kõikidest Tapa vallas
tegutsevatest üldhariduskoolidest, noortekeskustest ja Tapa Valla
Noortekogust. Lisaks olid osalusseminarile kutsutud kõik noored Tapa vallast,
läbi avatud kutse seminarile TVNK sotsiaalmeedias ja suusõnalisele kutsele.
Tapa Valla Noortekogu eesmärgiks on arutada noorte pädevusse kuuluvaid
küsimusi Tapa vallas ja nii esindada kui ka kaasata huvitatud noori noortekogu
tegevustesse. Platvormis olevad seisukohad on kinnitatud osalusseminaril
osalenud noorte poolt ja on koostatud eesmärgiga peegeldada Tapa valla
noorte huve.
Platvorm on valminud koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga ja tugineb
osaliselt dokumendil: “Eesti Noorteühenduste Liidu platvorm 2021. aasta
kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks”. Tuginedes ENLi platvormile, on
käesolev dokument jagatud neljaks osaks: (1) noorte tervis; (2) elukeskkond;
(3) noorte osalus ja noorsootöö; (4) tööhõive ja haridus. Iga osa toob välja
antud valdkonna peamised murekohad Eestis ja pakub välja võimalikud
lahendused ja ettepanekud mis on olulised Tapa valla kontekstis.
2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks loodud platvormi
puudutavates küsimustes on võimalik pöörduda Tapa Valla Noortekogu poole.

NOORTE TERVIS

Eesti Noorteühenduste Liidu platvormis on noorte tervise kohta kirjutatud:
“Noorte tervise edendamisel on oluline pöörata tähelepanu täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse
heaolu seisundile. Noorte tervise kaitsmiseks peab kohalik omavalitsus panustama narkomaania,
alkoholismi, koolivägivalla jmt ennetustöösse. Noort ümbritseva tugivõrgustiku toimiv koostöö on
oluline - koostöös koolide, noorsootöötajate, tervishoiuspetsialistide ning spordiorganisatsioonidega
tuleb pöörata tähelepanu tervislikele eluviisidele, vaimsele tervisele, toitumisalasele haridusele ja
kehalise aktiivsuse tõstmisele.”

ETTEPANEKUD JA LAHENDUSED TAPA VALLAS:
Parandada Tapa valla koolipsühholoogide kättesaadavust.
Võimaldada igal Tapa valla noorel saada anonüümset psühholoogilist nõu ka
väljaspool kooli.
Suurendada Tapa valla koolides õpetatava tervisekäitumisõpetuse mahtu.
Võimaldada Tapa linnas kasutada staadionit ka kooli- või trennivälisel ajal.
Parandada Jäneda koolivõimlas sportimistingimusi.
Luua

Jänedale

kergliiklustee,

mis

võimaldaks

ohutud

liikumis-

ja

sportimisvõimalused.
Toetada uute huviharidus võimaluste loomist küsides noortelt nende vajaduste
kohta ning anda tagasisidet põhjuste kohta miks üks või teine huvihariduse
tegevus valda ei tule.
Tagada tihedam bussiliiklus Tapa-Lehtse ja Tapa-Jäneda liinil, et noortel oleks
võimalus osaleda soovitud huviringides.
Viia läbi ülevallaline uuring bussiliikluse vajadustest ja ajakohastada vastavalt
elanike vajadustele bussigraafikud - näiteks õhtuste ja lõunaste väljumiste
vajadus teatud päevadel.
Tagada
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bussipeatustes üle valla, et nii nooremad kui vanemad valla kodanikud saaksid
ajakohast informatsiooni bussiliikluse kohta.

ELUKESKKOND
Eesti Noorteühenduste Liidu platvormis on elukeskkonna kohta kirjutatud:
“ Kohalikus omavalitsuses elavad inimesed peavad moodustama teadliku kogukonna, kes hoolib
ennast ümbritsevatest inimestest ning loodusest - vajalik on teha keskkonnaalast teavitustööd ning
luua võimalused, et inimesed saaksid oma panuse anda, näiteks luues võimalused prügi sorteerida
jne. Elukeskkond kohalikus omavalitsuses peab soodustama noorsootöös ja huvitegevustes
osalemist. Oluline on, et transpordisüsteem arvestaks huvigruppide vajadustega ning inimesed
tunneksid ennast avalikus ruumis turvaliselt.
Elukeskkonda tehtavad investeeringud on nö pikalt ettevaatavad, mistõttu on oluline, et nende
otsuste (linnaruumi planeerimis- ja arendusprotsess) langetamisse kaasatakse noori.”

ETTEPANEKUD JA LAHENDUSED TAPA VALLAS:
Luua turvaline jalgratta- ja jalgteede võrgustik, et noored saaksid igapäevatoimetuste
käigus turvaliselt ja aktiivselt liikuda.
Porkuni-Tamsalu kergliiklustee
Tapa-Moe-Imastu kergliiklustee
Korrastada olemasolevaid valla teid - puhastada nii teid kui teeääri ja parandada teedel
olevaid kahjustusi.
Tagada valla elanikele ohutud liiklemisvõimalused valgustades olemasolevad
kergliiklusteed ja Imastu-Tapa-Loobu ristmikku.
Luua linnaruumi turvalised rattaparklad, eelkõige üldhariduskoolide juurde.
Arendada ja toetada linnaruumi ilmet rikkuvate ja kasutult seisvate hoonete
parendamist ja kasutust.
Toetada Rutkaste matkaraja järjepidevat parendamist ja korrastamist.
Toetada Valgejõe saare järjepidevat parendamist ja korrastamist (näiteks iga-aastane
puhastus vetikatest).
Tagada valla elanikele ohutud jalgsi ja rattaga liiklemisvõimalused läbi valla teede
ohutuks muutmise, tegeledes lahtiste lemmikloomade probleemiga.
Hooldada parke, kergliiklusteid ja mänguväljakuid, tühjendades regulaarselt
prügikaste ja tagades regulaarne tarvikute puhastus.
Toetada ja propageerida puhast elukeskkonda, läbi korrastusaktsioonide ja üldise
prügikäitlemise teadlikuse tõstmise.

NOORTE OSALUS JA NOORSOOTÖÖ
Eesti Noorteühenduste Liidu platvormis on noorte osaluse ja noorsootöö kohta kirjutatud:
“Selleks, et noorest saaks aktiivne kodanik, peab tal olema varases eas võimalus enda elu
puudutavaid otsuseid sobivas vormis mõjutada ning saada sellest tulemuslikke osaluskogemusi.
Omavalitsus peab tagama noortega tegelevatele spetsialistidele ja ametnikele oskused ja teadmised
noorte osaluse arendamiseks. Noored ja noorteühingud peavad olema kaasatud kohaliku
omavalitsuse eelarve planeerimisse. Oluline on, et kohalik omavalitsus toetaks noorte omaalgatusi
ning huvitegevuses osalemist.”

ETTEPANEKUD JA LAHENDUSED TAPA VALLAS:

Toetada koolide, noortekeskuste ja noorteorganisatsioonide koostööd.
Toetada noorte omaalgatusprojekte, mis arendavad piirkondade vahelist koostööd.
Tõsta noorte teadlikkust noortekeskustes pakutavatest võimalustest ja tegevustest.
Arendada välja kõigi osapoolte (kool, noortekeskus, omavalitsus ja selle allasutused,
noorteühendused jt) koostöös terviklik noorteinfo levitamise plaan, et soodustada info
levikut erinevate osapoolte vahel.
Kaasajastada vallas tegutsevate noortekeskuste ruume ja sealjuures kaastata noori
planeerimis- ja arendamisprotsessidesse.
Tagada, et noorsootöös töötavad kvalifitseeritud (noorsootöötaja kutset omava)
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TÖÖHÕIVE JA HARIDUS
Eesti Noorteühenduste Liidu platvormis on tööhõive ja hariduse kohta kirjutatud:
“Tervisekriis on noorte töötuse probleemi teravdanud, seda eriti nende noorte puhul, kellel
puuduvad erialaoskused ning kes on muul moel kõrvale jäänud. Noortel peab olema ligipääs
karjääriinfole - oluline on karjäärinõustajate olemasolu ning vajaliku info jõudmine noorteni. Teisalt
on ühiskonnas lõhe formaalhariduse ning reaalsete tööturu vajaduste vahel ehk noorte poolt
omandatud haridus ei ole vastavuses tööandjate poolt otsitavaga.
Noortele on vaja tagada ettevõtlus- ja karjääriõpetus, sh on olulised ettevõtluse teoreetiline ja
praktiline õpe ning ettevõtjate kogemuse jagamine noortele. Noori tuleb julgustada ja toetada
erinevates ettevõtmises osalema ning mentaliteet “kuidas noored meie piirkonda jääksid” tuleb
asendada mõtteviisiga, "kuidas noored käiksid väljaspool oma piirkonda kogemusi hankimas ning
naaseksid seejärel kodukohta võimekamate ja edumeelsematena".”

ETTEPANEKUD JA LAHENDUSED TAPA VALLAS:
Suurendada kohalike koolide ja jätkuõppe asutuste (ülikoolid, kutsekoolid) koostööd
pakkumaks noortele teadmisi jätkuõppe võimalustest.
Suurendada noorsootööasutuste, koolide ja ettevõtete koostööd populariseerimaks
juba pakutavaid vaba- ja valikaineid.
Suurendada vallas olevate õpilasmaleva kohtade arvu.
Lihtsustada malevasse kandideerimisprotsessi, et julgustada noori malevasse
kandideerima.
Soodustada ja toetada sihtotstarbeliste stipendiumitega noorte tagasirännet Tapa valda,
pakkudes noortele praktikatoetust ja praktikajuhendajate koolitamise toetust.
Jätkata ning suurendada sihtotstarbeliste stipendiumitega noorte õpirändevõimaluste
toetamist nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt, et tagada kohaliku kogukonna areng
laia silmaringiga ning ühiskondlikult aktiivsete noorte kodanike läbi.

