Projekt „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Hariduse ja noorsootöö töörühma koosoleku
PROTOKOLL
01.11.2017
Vaimastvere Noortekeskus
Algus kl 10.00, lõpp kl 12.20
Osalejad: Teele Laanes (Palamuse vald), Valli Tooming (Jõgeva vald), Helle Kajaste
(Jõgeva linn), Kaire Sakjas (Jõgeva linn), Triin Pärsim (Torma vald), Janar
Hannolainen (Torma vald), Laidi Grauen (Jõgeva vald), Marika Prave (Jõgeva vald),
Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator).
Kutsutud: Väino Ling (Jõgeva vald), Eveli Leego (Jõgeva vald)
Koosolekut juhatas: Helle Kajaste
Protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
 Noorsootöötajate koosoleku kokkuvõte
 Noortekeskuste hallatava asutuse põhimäärus
 MTÜ Jõgeva Valla Avatud Noortekeskuste Ühenduse põhikiri
1. Noorsootöötajate koosoleku kokkuvõte
Noorsootöötajad tegid ülevaate kahest koosolekust, kus oli arutatud
noortekeskuste hallatava asutuse juhataja, noorsootöö peaspetsialisti ja
noorsootöötajate tööülesannete ja –jaotuse teemal. Töörühm vaatas läbi
väljapakutud ülesanded ning täiendas neid.
Arutelu olulisemad seisukohad:


Luua eraldi töökohad – noorsootöö peaspetsialist ametiasutusse ja hallatava
asutuse juht.



Noorsootöötajate töötasu 2018. a minimaalselt 700 eurot.



Ruumide renditulu peab tulema allasutuse reale ja raamatupidamislikult jääb
eelarvesse reservi reale – kasutatakse tegevuskulude katteks.



Majandushaldur – iga piirkonna haldur tegeleb ka noortekeskuse
majandusküsimustega, korraldab remonditöid jms.



Ruumide rendi hinnakiri üle vaadata, ühtsed põhimõtted kujundada.



Noorsootöötajatel tööaja jaotus ühtseks – nt täiskohaga töötajal kokku 40
tundi, millest 30 tundi on töö noortekeskuses ja 10 tundi muudeks
tegevusteks.

Otsustati: Esitada ettepanekud noortekeskuste hallatava asutuse juhataja,
noorsootöö peaspetsialisti ja noorsootöötajate ülesannete ja tööjaotuse kohta
uuele vallavalitsusele ja –volikogule (ettepanekud lisatud protokollile).
2. Noortekeskuste hallatava asutuse põhimäärus

Projekt „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Töörühm vaatas üle praeguse Torma valla Avatud Noortekeskuse põhimääruse.
Arutelu käigus muudeti asutuse nime ja täiendati põhimääruse sätteid. Eelnõu on
lisatud protokollile.
Otsustati: Noorsootöötajad vaatavad üle asutuse põhimääruse paragrahv 5
(noortekeskuse põhiülesanded).

3. MTÜ Jõgeva Valla Avatud Noortekeskuste Ühenduse põhikiri
Töörühm arutas MTÜ liikmete ja juhatuse teemal. Noorsootöötajad tõid välja, et
Ehtel Valk on nõus üle vaatama põhikirja ning viima selle kooskõlla kehtivate
seadustega.
Otsustati:
1. Ehtel Valk vaatab üle MTÜ Jõgeva Valla Avatud Noortekeskuste Ühenduse
põhikirja.
2. Ühenduse liikmeteks saavad kõik noortekeskuste esindajad ehk
noorsootöötajad.

