Valga linna ja Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste
haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 2. mai 2016 kell 16.00 – 17.30
Koht: Sangaste Valla Avatud Noortekeskus
Osalejad: Anneli Rants (Valga), Andres Illak (Tõlliste), Marju Karavin (Sangaste), Kalmer
Sarv (Õru), Ülvi Kann (Karula), Juta Kond (Taheva), Monika Rogenbaum (Taheva), Rudo
Lilleleht (Karula), Heikki Järlik (Tõlliste), Siiri Anier (Õru), Katre Kikkas (ühinemise
koordinaator).
Puudujad: Alar Nääme (Valga), Viive Puudist (Sangaste), Maire Murumaa (Sangaste).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
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1. Töökorraldusest
Toimusid komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised. Anneli esitas Rudo esimehe
kandidaadiks. Rudo esitas aseesimehe kandidaadiks Anneli.
OTSUS: Konsensuslikult valiti haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks Rudo Lilleleht ning
aseesimeheks Anneli Rants.
2. Noorte omaalgatuse toetamise hetkeolukord ja võimalused pärast ühinemist
Iga kohaliku omavalitsuse esindajad andsid ülevaate sellest, kuidas nende kohaliku
omavalitsuse üksuses toetatakse noorte omaalgatust.
Valga:
Koosoleku ettevalmistava infona oli komisjoni liikmetele saadetud Valga Linnavolikogu
määrus "Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord". Seega on Valga korraga kõik
tutvunud. Anneli kirjeldas, et esimene taotlusvoor on edukalt möödas ning see näitab, et see on
üldiselt päris hästi toimiv kord. Korda tehes konsulteerisime ka noorte endiga nii määrust ennast
kui ka taotlusvormi. Hetkel jagatakse igas kvartalis 250 eurot.
Tõlliste:
Tõllistes sellist korda pole, aga kõik toimib nii, et kui on väga hea mõte, siis tuleb teha taotlus
vallavalitsusele reservist vahendite eraldamiseks; nii on see täna kõige lihtsam olnud, aga
tegelikult võiks ikkagi olla üks korralik kord ja selle jaoks eraldi eelarverida. Valga korra

rakendumisega pärast ühinemist oleks nõus. Selle korra juures meeldis veel see, et taotluse
esitaja võis olla ka noortegrupp ehk ei pea olema otseselt MTÜ.
Õru:
Sarnaselt Tõllistele selline kord puudub. Kui kellelgi on omaalgatuse elluviimiseks toetust vaja,
siis volikogu otsusega on seda tehtud. Praktiliselt kõik, kes on soovinud, on saanud; alati on
mingi lahendus leitud. Linna süsteem ei ole paha ning suure omavalitsuse puhul see peakski nii
olema.
Sangaste:
Sama olukord, mis eelpoolkõnelejatel - ei tea ühtki asja, mille elluviimine oleks raha pärast
tegemata jäänud.
Taheva:
Spetsiaalset korda pole; on mittetulundusliku tegevuse ja seltsinduse toetamise kord; seal pole
vahet, kas taotleb noor või vana; päris palju noorteprojekte on ka sealtkaudu kaasrahastatud.
Volikogu on selle otsustamise delegeerinud vallavalitsusele ja peaaegu kõik on saanud, kes on
küsinud. Näiteks Leader meetmesse jne oleme toetanud noorte projektide taotlemist.
Karula:
Karulas toimub kõik samal põhimõttel ja ilma korrata; kui tekib vajadus, siis raha on leitud.
Toimus arutelu seoses ENTK finantseerimisvõimalustega, mis nüüd tulema hakkavad. Eesti
Noorsootöö Keskus (ENTK) hakkab tegelema KOV strateegilise koostöö arendamisega
piirkondlikus noorsootöös (rahastatakse ESFi meetmest „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivelisuse parandamine“). Meie koostöögrupis tegevuskavas hakatakse käivitama
uusi huviringe, toetatakse avatud noorsootööd, leitakse vahendeid palkamaks uusi
noorsootöötajaid, toetatakse noorte omaalgatusi ja ühistegevusi. Täpne tegevuskava veel ei ole
kindel, aga toetatavaid tegevusi on palju. Kahe aasta peale on umbes 132 000 eurot, mis
noorsootöösse piirkonna peale laekub. KOV-id on kokku leppinud, et igaüks paneb sinna ka
omafinantseeringu juurde ja siis noored taotlevad. Monika vist hakkab haldama seda. Seal tuleb
pakkumus teha jne ning paberimajandus jms hakkab läbi Taheva valla käima. Selle suure
projekti korra tegemise jaoks võetakse Valga praegune kord põhjaks ning siis täiendatakse seda
Valga piirkonnale sobivaks. Seejärel saaks seda kasutada kohandamiseks ühinenud kohaliku
omavalitsuse üksusele.
Andres: Seal peaks kindlasti ka toetav isik juures olema. Muidu on noortel keeruline alustada.
Valga korra puhul see probleem, et seal ei ole kirjas, mille alusel hinnatakse; või see, et kus
üritus toimuma peab. Probleem veel ka selles, et paljudes kohtades on tarvis juriidilist „keha“
taotlemiseks; selle leidmisega peaks ka noori aitama.
Katre: Valgas on see toetav isik linnavalitsuse spordi- ja noorsootööspetsialist.
Kalmer: Üks ametikoht peakski olema, kes tegeleb noortega ja tema töökirjelduse üks osa
olekski noorte(omaalgatuse) toetamine ja aitamine.
Andres: See, kui riiulis on määrus, ei too noori omaalgatuse juurde. Seda tuleb ka soodustada.
Siiri: Selle jaoks ongi noorsootöötaja.
Kalmer: Suure omavalitsuse juures on vaja seda julgustust.
Anneli: Kui Valga selle korra tegi, siis sai käidud seda korda tutvustamas koolides,
õpilasesinduste ees, noortevolikogu ees jne. Linna veebilehel anti teada, sotsiaalmeedias jne.
Neid noori tulebki julgustada, et kui nad ise ei oska, siis tulebki tulla ja küsida ja siis aidatakse.

OTSUS: Noorte omaalgatuse toetamist jätkatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest.
Kuni ühise õigusakti vastuvõtmiseni kehtib kogu territooriumil ENTK noorsootöö projekti
käigus rakendatav kord. Samuti peab ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses töötama üks
inimene, kes seda koordineerib ja noori aitab.

3. Noortekeskused
Iga kohaliku omavalitsuse esindajad andsid ülevaate sellest, kuidas toimivad nende kohaliku
omavalitsuse üksuses noortekeskused ja kuidas neid rahastatakse.
Ülevaade on vormistatud protokolli lisana.

4. Huviringide toetamise hetkeolukord ja võimalused pärast ühinemist
OTSUS: Huviringide tegemise hetkeolukorra ja edasiste võimaluste arutelu jäeti järgmise
koosoleku teemaks.
5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
Otsustati, et seniste arutelude tulemused vormistatakse haridus- ja noorsootöökomisjoni
otsusena. Samuti valmistatakse ühinemise koordinaatori poolt arutelude põhjal ette
ühinemislepingu hariduse, huvihariduse ja noorsootöö osa mustand.

OTSUSTATI:
Pärast ühinemist võiks olla igas tänases vallas üks noorsootöötaja (1,0 kohaga).
Noorootöötajate töötasud tuleb ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses ühtlustada.
Kõik noortekeskused jätkavad praegustes asulates.
Pärast ühinemist korraldatakse kõik noortekeskused allasutusteks tingimusel, et
töökvaliteet ei tohi koha peal langeda. Kaalutakse võimalust koondada kõik
noortekeskused ühe allasutuse alla (ühtsed eesmärgid, tekiks ühtekuuluvustunne,
koostöö).
5. Järgmine ühinemisläbirääkimiste haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub 25.
mail 2016 kell 16.00 Õru Kultuurikeskuses.
6. Järgmiseks koosolekuks valmistatakse ette järgmised teemad (koordinaator teeb vormi
ja komisjoni liikmed annavad sisendit):
 Hariduse, huvihariduse ja noorsootöö osa ühinemislepingust;
 Huviringide toetamise hetkeolukord ja võimalused pärast ühinemist.
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