Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemise haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 7. august 2017 kell 14.00–16.30
Koht: Valga Raekoda
Osalejad: Jana Tiits (Karula), Triinu Raam (Karula), Monika Rogenbaum (Taheva), Juta Kond
(Taheva), Rasmus Onkel (Taheva), Andres Illak (Tõlliste), Heikki Järlik (Tõlliste), Anneli
Rants (Valga), Kalmer Sarv (Õru), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).
Kutsutud: Karl Kirt (Valga spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist).
Puudujad: Milvi Karuse (Valga), Siiri Anier (Õru), Ilme Sitik (Tõlliste).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord
1. Päevakorra kinnitamine;
2. Komisjoni töökorraldus;
3. Noorsootöötajate ettepanekud;
4. Noorsootöö valdkonna toetused;
5. Haridusüritused 2018;
6. Info vahetamine huvihariduse toetuse ja lasteaedade õpetajate palgatoetuse osas;
7. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.
1. Päevakorra kinnitamine
Anneli Rants tutvustas eelnevalt väljasaadetud päevakorda ning tegi ettepaneku see kinnitada.
OTSUS: Koosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt.
2. Komisjoni töökorraldus
Seoses sellega, et ühinemise haridus- ja noorsootöökomisjoni endine esimees Rudo Lilleleht ei
ole enam Karula valla esindaja komisjonis ning seega ka komisjoni liige, tuleks komisjonile
valida uus esimees.
Ühinemise haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks pakuti Anneli Rantsi. Toimus hääletus.
OTSUS: Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks valiti ühehäälselt Anneli Rants.
Nüüd tuli valida komisjonile aseesimees. Ühinemise haridus- ja noorsootöökomisjoni
aseesimeheks pakuti Heikki (ei olnud nõus), Monika (ei olnud nõus), Juta – oli nõus. Toimus
hääletus.
OTSUS: Haridus- ja noorsootöökomisjoni aseesimeheks valiti ühehäälselt Juta Kond.

3. Noorsootöötajate ettepanekud
Noorsootöötajatel toimus omavaheline ühinemise teemaline koosolek 31. mail 2017 selleks, et
valmistada ette ühinemislepingu täitmist. Karl andis ülevaate, mida noorsootöötajad arutasid.
Noortekeskuste ümberkorraldamine
Toimus arutelu, millal võiksid noortekeskused ühtse juhtimise alla koonduda. Suuri takistusi
ühinemise osas ei nähta. Põhiline probleem on, et bürokraatlikult kõik korda saada.
Noorsootöötajate ettepanek: Valga valla avatud noortekeskused ühinevad 1. aprilliks 2018
ühtse juhtimise alla. Karl Kirt teeb Valga valla noortekeskuste allasutuse põhimääruse valmis
hiljemalt 1. septembriks 2017 ning saadab seejärel noorsootöötajatele tutvumiseks ning seejärel
saadetakse see ühinemise haridus- ja noorsootöökomisjonile.
Toimus arutelu.
Andres: Kas see sisuliselt üldse midagi muudab? Probleem on selles, et meil ei ole
noorsootöötajate tööülesanded paika pandud ning noorsootöötaja roll on omavalitsustes erinev.
Palga ja koormuse küsimusi ei ole võimalik arutada, kui me ei tea, milline töö selle taga on.
Äkki võiks alustada hoopis sellest, millega noorsootöötaja tegeleb?
Rasmus: Siin on küsimus, kas me tahame uues omavalitsuses noorsootöötajat või ukse lahti
hoidjat. Kui esimest, siis täiskoht; kui teist, siis pool kohta.
Monika: Me olemegi mõelnud seda, et noorsootöös peab tulema kvaliteedihüpe ja seda pole
võimalik poole kohaga saavuta. Nii oli tookord see mõte.
Kalmer: Meil on ühinemislepingus kirjas, et iga lepinguosalise territooriumil tagatakse
vähemalt üks täiskoormusega noorsootöötaja ametikoht ning keskuses vähemalt kolm
täiskoormusega noorsootöötaja ametikohta. Üksuse suurus loomulikult mängib ka rolli ja poole
kohaga ei suuda me täna tagada isegi mitte lahtiolekuaega.
Andres: Olukord muutub. Juhul kui täna on kuskil keegi, kes avab ust, siis millega ta täpsemalt
edasi tegeleb? Need erisused, mis meil on mõjutavad tulevikus väga palju noorsootööd.
Monika: Me võime oma näitest rääkida, et 20 tundi nädalas on mõeldud selleks, et noortekeskus
oleks avatud ning 20 tundi oleks selles, et projektid, noorteüritused oleksid tehtud,
noorsootöötajal oleks aeg nõupidamistel osalemiseks jne.
Andres: See võiks siis kuskil olla kirjas ja kokku leppinud.
Rasmus: Omakeskis noorsootöötajatega oleme samuti juba kvaliteeti taga ajanud. Paljudel
noorsootöötajatel on kutsetasemed käes.
Heikki: Eks see teema kerkib üles nagunii.
Andres: Suuremaid muutusi tuleb veel. Näiteks täna, kui tuleb üks suur struktuuriüksus, siis
võiks ju projektide kirjutamine käia keskselt, mitte nii, et iga noorsootöötaja ise teeb.
Triinu: Elu näitab, et inimesi ongi erinevaid. Mõni teebki ainult ukse lahti, aga mõni ei mõtle
palga peale ja teebki südamega ja rohkem kui temalt oodatakse.

Karl: Praegu oleme veel olukorras, kus ENTK-hanke raames saame katta
täiendavaltnoorsootöötajate tööjõukulusid, aga mis pärast hankeperioodi saab, ei ole veel teada.
Monika: Selge see. Võib-olla tuleb mõni uus hange.
Toimus arutelu seoses sellega, kes ja kuidas peaks ametijuhendi koostama. Samuti arutati
kohalikke eripärasid.
OTSUS: Uued noorsootöötajate ametijuhendid töötab välja uue ühise ANKi juht.
Noorsootöötajate koormus
Noorsootöötajate ettepanek: 1. aprillist 2018 noorsootöötajate töökoormused 1,0. Tahevas,
Karulas, Õrus ja Tõllistes 1,0 töökohta ning Valgas 3,0 töökohta. Lisaks juhataja 1,0 töökohta.
Kokku noorsootöötajate koormust 8,0 (hetkel on 6,0 kohta).
Monika: Aga te ei mõelnud, et esimesest jaanuarist?
Karl: Me mõtlesime, et oleme realistlikud ja võtame sihiks 1. aprilli 2018.
Anneli: Siin on ka eelarve küsimus. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril.
Kalmer: See võiks olla volikogu pakis. Katre seletas, et koostatakse n-ö volikogu pakk, kus on
volikogu määruste eelnõud, mis võetakse menetlusse siis, kui uus volikogu on koos.
Monika: Võib-olla see 1. jaanuar on tõesti parem. Püüame meie nii, et saaks 1. jaanuariks tehtud
ja kui uus volikogu ei suuda või ei taha kiirelt menetleda, siis lükkub ühendasutuse
moodustamine 1. aprilliks 2018.
Anneli: Parem on, kui muudatused toimuvad aasta algusest.
OTSUS: Võtame eesmärgiks, et iga lepinguosalise territooriumil tagatakse vähemalt üks
täiskoormusega noorsootöötaja ametikoht ning keskuses vähemalt kolm täiskoormusega
noorsootöötaja ametikohta hiljemalt alates 1. jaanuarist 2018.
Kellel võimalik, siis saaks varem ära teha ka, nagu Taheva juba teinud on.
Heikki: Kui seda teha, siis peaks koht täidetud olema. Tavaliselt juhtub nii, et tühjad kohad
võivadki jääda täitmata.
Noorsootöötajate puhkus
Noorsootöötajate ettepanek: Kuna hetkel on osadel noorsootöötajatel 35 päeva põhipuhkust,
osadel 28 päeva, siis tehti ettepanek, et kõigil noorsootöötajatel võiks olla põhipuhkuse päevi
aastas 35 alates 1. jaanuarist 2018.
Monika: Kui juba paneme 35 päeva, siis peaks kõigile süsteemis olevatele inimestele andma 35
päeva. Õpetajad ja lasteaednikud saavad rohkem seadusest tulenevalt, aga teised? Vanast ajast
on mõned üksikud jäänud suurema puhkusega, aga miks siis kõik ei saa?

Triinu: Raamatukogudes on sama moodi väga erinevalt, sest seadusest see ei tulene.
Monika: Seega minu ettepanek on, et kui 35 põhipuhkuse päeva, siis kõigil, kes omavalitsuse
süsteemis töötavad.
Karl: Ettepanek tuli sellest, et täna osadel on 35, osadel mitte.
Heikki: See on ju võimalik, et teatatakse 30 päeva ette, et töötingimused muutuvad ning puhkus
viiakse 28 päevale.
Andres: Nõus.
Kalmer: Kui põhjendada ära, miks, siis võime arutada.
Anneli: Selge on see, et neil omavahel peab olema võrdne arv puhkusepäevi.
Heikki: Kas ja kuidas siis toimub asendamine?
Karl: See on asutuse juhi korraldada.
Anneli: Koolide direktoritel ja õpetajatel on kõikidel võrdselt 56 (seadusest tulenevalt),
lasteaedade direktoritel ja õpetajatel on meiega ühinevates omavalitsustes erinev puhkus,
mõnes 42 päeva seadusest tulenevalt, Valgas on lasteaedade õpetajatel ja juhtidel suurendatud
49-le päevale, õpetaja abid saavad meil 35 päeva puhkust.
Andres: Kas me ei saaks nende puhkustega ikkagi edasi minna nii nagu seaduses kirjas on? See
on suur kulu, kui me kõigil ülespoole ühtlustama hakkame.
Triinu: Kõikidel komisjonidel võiks olla ühtne lähtekoht puhkuste osas.
Monika: Kui on mõni valdkond, kus on väga põhjendatud seaduses ettenähtust pikem puhkus,
siis öelgu juhtkomisjonile.
Andres: Seadus on öelnud selle, mis on normaalne, aga ülejäänu on boonus.
OTSUS: Hariduspuhkusepäevadega.
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Noorsootöötajate palgad
Noorsootöötajate ettepanek: Sarnaselt Otepää piirkonnaga peaks ühtlustama palgad hetkel
kõige kõrgema noorsootöötajate palkadega ja seda 1. jaanuarist 2019. Hetkel on kõige kõrgem
palk 850 eurot brutotasuna.
Toimus arutelu. Hetkel on palgad väga erinevad. Paljudel on lisaks juures täiendavad vahendid
ENTK-st.
OTSUS: Katre ja Karl uurivad rahanduskomisjonilt, kui suur see koormus vallaeelarvele
tuleks.

Majandusvaldkonna küsimused
Noorsootöötajate ettepanek: koristajad, majahoidjad ja kütjad võiksid minna vallahoolduse
alla, et ei oleks palju väikese koormusega inimesi tööl.
Arutati seda, kas need ülesanded peaksid olema noorsootöötaja kanda. Mõnes noortekeskuses
tegeleb nendega noorsootöötaja ise.
Triinu: Koristamine peaks olema eraldi tasustatud.
Heikki: See peab olema kokku lepitud väga täpselt, sest olukorrad muutuvad. Seda küsimust ei
saa ühe valdkonna alt teise alla viia pidevalt.
Triinu: Sama moodi on ka see majandusküsimuse pool (kardinapuu kukub alla vms).
OTSUS: Teha ettepanek majanduskomisjonile, arutada noortekeskuste (üldiselt allasutuste)
koristamise, kütmise jm majandusküsimusi.

Spetsialistid
Noorsootöötajate ettepanek: suureneva töökoormuse tõttu ja suurema spetsialiseerumise
tagamiseks võiks Valga vallas võiks lahku lüüa spordi- ja noorsootöö vanemspetsialisti
ametikoha ning alates 1. aprillist 2018 hakkaks Valga vallas eraldi tööle spordispetsialist ja
noorsootööspetsialist.
Anneli: Valdkonnad on erinevad. Kokkupuutepunkte on, aga mõlemad on suured valdkonnad.
Kalmer: Aga meil on ju suur Valga Sport. Kas see ei tegele?
Karl: Projektide ja toetuste pool on kõik valitsuse juures. Kui uues omavalitsuses nii
otsustatakse, siis loomulikult.
Anneli: Ma ei ole kursis, kuidas see täpselt käiks, et selline omavalitsuse raha jagamine
delegeerida mujale. See peaks äkki ikka valitsuse tasandile jääma ja peame tegutsema ka ühtselt
ehk siis kõigi toetuste puhul võiks selle jagamisega tegelema valitsus.
Heikki: Mul on selline tunne, et mida rohkem on meil keskseid spetsialiste, siis seda vähemaks
jääb koha peal noorsootöötajal tööd.
Rasmus: Uuele noorsootööasutusele tuleb ka juhataja.
Kalmer: Rahaliselt lähme lõhki.
Anneli: Haridus- ja kultuuriosakond on väga ökonoomne osakond võrreldes teistega.
Rasmus küsis Karli käest, kuidas see süsteem Valgas töötab. Karl seletas, et noorsootöö osa on
asutuses ning toetuste pool käib läbi linnavalitsuse.

Andres: Siin ma olen küll sel seisukohal, et sport, noorsootöö ja kultuur peaks kõik eraldi olema,
sest need on niivõrd erinevad asjad. Teoorias peaks ka piisavalt tööd ja koormust tekkima.
Heikki: Kui tuleks üks spetsialist juurde ja selle jaoks ei võeta raha noorsootöö hulgast, siis
oleks vaja.
Anneli: Kas lähme selle ettepanekuga juhtkomisjoni ette või lähme uue volikogu ette?
Kalmer: Liigume edasi ja töö käigus on näha, kas ja kuidas tuleb seda struktuuri muuta. Me ju
täna ei tea reaalselt, kui suur see koormus tuleb.
OTSUS: Prioriteet on kohapealne noorsootöö kvaliteet. Hetkel struktuurimuudatuse
ettepanekut ei tee, aga lähme teiste asjadega edasi ning töö käigus on näha, kas ja kuidas tuleb
struktuuri muuta.
4. Noorsootöö valdkonna toetused
Karl: Ühinemislepingus on sõnastus pikk ja uhke, aga selle järgi ei saa teha, sest ENTK ei
rahasta seda nii, nagu tahtsime. Valga linnas tegutseb noorte omaalgatuslike fond teist aastat.
2017. aastast on selle eelarve 2000 eurot aastas. Seoses omavalitsuste suurenemisega tuleks
ilmselt projektifondi suurendada. Süsteem hetkel toimib ja on üksjagu projekte kirjutatud.
Küsimus on ka fondi suuruses. Esimesel aastal oli 1000 eurot, sel aastal on 2000 eurot.
Noorsootöötajad tegid ettepaneku, et võiks olla vähemalt 4000 eurot.
See eelnõu (protokolli lisa nr 1) on tehtud lähtuvalt sellest, nagu praegu on Valgas olnud ja
Valga kogemust hinnates sai tehtud kaks ettepanekut:
1) Kes taotlusi menetleb – kas vallavalitsuse spordi- ja noorsootöökomisjon või äkki peaks
olema ainult noorsootöökomisjon?
2) Toetuste taotlemise aja küsimus. Praegu Valgas on neli korda aastas, aga kogemus on
näidanud, et oleks rohkem vaja. Tekkis kolm alternatiivset ettepanekut: 1) 4 korda
aastas; 2) 12 korda aastas; 3) 9 korda aastas.
3) Rasmuse muudatusettepanek, et kui on taotluses puudused, siis on noortel aega 5
tööpäeva puudust kõrvaldada, mitte 3 päeva.
Anneli: Noored on aktiivsed ja 4000 eurot oleks mõistlik.
Heikki: Kui iga kuu saab taotleda, siis peaks ühe nulli juurde kirjutama.
Monika: See neli korda aastas on ikka mõistlik.
Anneli: See tuligi ka sellest välja, et õpetaksime noori planeerima ja teostama.
Anneli: Mina toetaksin ka seda neli korda aastas.
Triinu: Ma arvan, et need ideed on ka rohkem läbi mõeldud, kui on neli korda aastas.
Karl: Seni ei ole väga olnud.
Andres: Kas see 4000 eurot on siis võrdseteks osadeks ära jaotatud nelja taotlusvooru peale?

Heikki: Loogiline, et peaks olema, sest muidu tehakse puhas vuuk esimese vooruga.
Anneli: Ja siis see, mis ühest voorust üle jääb võiks edasi kanduda teise vooru.
Karl: Eelmine voor oli selline olukord, kui jagamisele oli mõeldud 500 eurot, aga jagasime 180
eurot.
Andres: Haldusmenetluse seadus ütleb, et 10 päeva on parandamise aeg.
Karl seletas seni Valgas toimunud süsteemi.
Heikki: Kas taotletava summa ülemist piiri ei pane sisse?
Karl: Ei paneks praegu.
Rasmus: Pean ära mainima, et kevadel oli meil ENTK-hankega seoses võimalus toetada noorte
omaalgatuslikke ideid, kuid noorte osalus ja ideed tulid ainult sealt, kus on täiskohaga
noorsootöötaja.
Katre tõi välja, et tulevikus on selle jaoks ka elektrooniline süsteem ja Karl täiendas, et esialgu
jääb paberkandjal taotlemise võimalus ka.
OTSUS: Taotluste esitamine jääb neli korda aastas; sisse jääb, et taotlusi menetleb spordi- ja
noorsootöökomisjon; paranduste tegemiseks jääb sisse kuni viis tööpäeva, aga Karl kontrollib
üle, kas on seadustega kooskõlas.
OTSUS: Valga Vallavolikogu määruse eelnõu „Noorte omaalgatuslike projektide toetamise
kord“ edastatakse õiguskomisjonile.
5. Haridusüritused 2018
Anneli: Alustame selle aasta haridusüritustest. Kas teeme 2017. aasta õpetajate päeva ühiselt?
Heikki: Seda tuleb vallavanemate käest küsida. Teeks parem ühise jõulupeo.
Anneli: Teeks siis ühise jõuluolemise detsembri alguses?
OTSUS: Ühist õpetajate päeva üritust ei tee, vaid tehakse ühine jõuluolemine detsembri
alguses.
Anneli: Kas me hariduskonverentsi traditsioonidega jätkame?
OTSUS: Hariduskonverentsi traditsiooniga jätkatakse.
Katre: Ülejäänud asjades on oluline tulevikus vaadata, milliseid maavalitsuse funktsioone on
valmis haridustöötajad üle võtma?
Arutati aineolümpiaadide, ainesektsioonide jm haridusvaldkonna küsimusi.

6. Info vahetamine huvihariduse toetuse ja lasteaedade õpetajate palgatoetuse osas
Lasteaedade õpetajate palgatoetus
Riik toetab alates uuest õppeaastast lasteaedade õpetajate palgatõusu, aga ainult sel juhul kui
lasteaiaõpetajate miinimumpalk on tõstetud 840 euroni. Seejuures tuleb arvestada, et see nõue
kehtib ka keskeriharidusega lasteaiaõpetajate osas. KOV peab palgatõusust andma
ministeeriumile teada hiljemalt 20. augustil. Osadel on juba tõstetud ja ministeeriumile teatatud,
osadel veel mitte, aga kõigil on plaanis seda teha.
Huvihariduse ja -tegevuse toetus
Monika: See ei ole nii lihtne kui lasteaiaõpetajate palkadega. Laias laastus on nii, et me
juhtkomisjoni tasemel leppisime kokku, et see kantakse ENTK-hanke tegevuskavasse.
Valdadel tuleb ühel põhimõttel kasutus ja linnal teine. Raha võib kasutada paljuks.
Investeeringuid ei tohi teha, ametnikele palka ei või maksta, autot ei tohi osta, aga enam-vähem
kõik muu on lubatud. Osa raha läheb valdades ka toetusteks. Mõte on siis, et see kehtib ka
järgmisel aastal (üldiselt tuleks selle aasta summa korrutada 2,5-ga, aga me kindluse mõttes
korrutasime 2,1-ga). Taheva, Tõlliste ja Õru kavatsevad toetada huvikoolis ja -ringis osalemist
ka väljaspool oma territooriumi, kui kohapeal sarnast tegevusvõimaluste ei pakuta. Karula ei
ole veel otsustanud, kas ka nende noortele selline võimalus loodaks.
Karl seletas, et linnas on teine lähenemine. On huvitegevuse fond, mille määrus läheb
septembrikuu volikokku. MTÜdel ja hallatavatel asutustel on võimalus taotleda sealt rahastust
huvihariduse ja -tegevuse pakkumiseks.

7. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
OTSUSTATI:
Järgmine ühinemisläbirääkimiste haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub 5.
septembril 2017 kell 14.00 kas Hargla Koolis (kui on, ehitus on valmis saanud) või Valga
Raekojas.

Anneli Rants

Katre Kikkas

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

