Ühinemisläbirääkimiste haridus- ja noorsootöökomisjoni
koosolek 2. mai 2016
Protokolli LISA
ANK

Juriidiline
vorm

SISU

Noorsootöötaja - 0,5 ametikohta
(kahe küla peale võiks olla 1,0
kohta). ANK tegutseb Lüllemäel
endises postkontoris; tegutseb ka
kooli juures nende jaoks, kes pärast
tunde koolis ootama peavad
(noorsootöötaja 0,4 kohaga ka
pikapäevarühmas).
On olnud arutelusid, et pärast
ühinemist
võiks
kolida
nö
multifunktsionaalsesse keskusesse,
milleks saab praegune vallamaja.
Kui oleks üks täiskoht (või
kummaski külas 0,5 kohta), siis
saakski näiteks ka projektidega
tegeleda. Eraldi hoonet pole plaanis.
Kaagjärves oleks hea, kui saaks
kasutada mõisa ruume.
Sangaste Valla MTÜ, mida Noorsootöötaja - 1,0 ametikohta,
vald rahastab töötab noortekeskuses. ANK on
Avatud
Keenis, eraldi hoones. Ringe ei
Noortekeskus
toimu. Emad käivad väikeste lastega
ka seal.
Karula
valla
Lüllemäe
Kultuurimaja
Avatud
Noortekeskus

Taheva valla Hargla
MaakultuuriAvatud
maja
Noortekeskus
struktuuriüksus

Noorsootöötaja – 0,5 ametikohta,
töötab avatud noortekeskuses, mis
asub Hargla Maakultuurimajas
(ANK
on
maakultuurimaja
struktuuriüksus).
Koos kooliga kokku 1,0 kohta
noorsootöötajal. Saab hästi hakkama
noorte omaalgatuse toetamisega ja
motiveerimisega.

RAHASTAMINE
Noorsootöötaja töötasu
313€.
Noortekeskuse
eelarve aastaks on
7390€, sellest 5350
tööjõukulu ja 2040
majanduskulu.

Noortekeskuse eelarve
on kokku veidi üle
17 000 euro, aga sellest
suur
osa
läheb
haldamiseks. Nüüdseks
on raamatukogu ka
samas hoones.
Noorsootöötaja töötasu
300 eurot (bruto, 0,5
kohta,
tööleping),
lisatasud
projektide
läbiviimise
eest
(erinevad
summad,
enamasti
120–220
eurot) ja lisatasu 400
eurot septembrist maini
kogu
kooli,
noortekeskuse noorsooja huvitöö korraldamise
eest.
Noortekeskuse eelarve
2016 on 16 162 eurot
(sisaldab teadaolevaid
projekte, ei sisalda kõiki

MTÜ Tõlliste MTÜ
Avatud
Noortekeskus
TANK

Noorsootöötaja - 0,5 ametikohta,
töötab noortekeskuses Tsirguliinas.
Koos töötamisega kooli juures saaks
ka 1,0 kohta. 0,5 koha peale on
inimest väga keeruline leida.

on
Valga Avatud KHK
hallatav
Noortekeskus
asutus; selle
all tegevusharuna ANK

Linnavalitsuses töötab spordi- ja
noorsootööspetsialist.
Ülejäänud
noorsootöö toimub ANKis (eraldi
hoone
koos
õuealaga),
mis
juriidiliselt
on
kultuurija
huvialakeskuse
tegevusharu.
Noorsootöötajaid
kokku
2,5
ametikohta.

Õru
Noortepada

Noorsootöötaja - 0,5 ametikohta,
töötab noortekeskuses.
Õru Noortekeskus "Noortepada"
asub lasteaiaga samas majas.
Noorsootöötaja tähistab rahvakalendri tähtpäevi. Võiks olla avatud
nõnda,
et
koolilapsed,
kes
transpordist sõltuvad, saaksid ka
käia.

LasteaedAlgkooli
eelarve all.

majanduskulusid, sest
neid kaetakse Hargla
Maakultuurimaja
kaudu,
ei
sisalda
noorsootöötaja lisatasu
400 eurot septembrist
maini, mida kaetakse
kooli eelarvest).
Noorsootöötaja
personalikulu
0,5
ametikoha eest 5225 €
ja kogu eelarve 6477 €
(ei
sisalda
halduskulusid, sest need
on kõik rahvamaja
eelarves). Samuti pole
eraldi ringijuhte (vahel
ainult projektipõhiselt).
Spordija
noorsootööspetsialist
1100
eurot.
Noortekeskuse eelarve
48270
eurot.
Noorsootöö juht (1,0
kohta)
880
eurot.
Noorsootöötaja
(1,5
kohta – 2 inimest – 1,0
ja 0,5 kohta) 825 eurot.
Kliendipuhastusteenindaja (0,5
kohta)
250
eurot.
Hooldustööline
(1,0
kohta) 430 eurot. 2016.
aasta palgafond 28859
eurot.
Noortekeskuse eelarve
on
4702
eurot
(sealhulgas
noorsootöötaja töötasu).

