Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Hariduse ja noorsootöö töörühma koosolek
PROTOKOLL
10.03.2017
Jõgeva Linnavalitsus
Algus kl 14.00, lõpp kl 16.00
Osalejad: Teele Laanes (Palamuse vald), Kuuno Lille (Palamuse vald), Marika Prave (Jõgeva 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), Katrin Rajamäe (ühinemise
koordinaator).
Koosolekut juhatas: Helle Kajaste
Protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Haridus‐ ja noorsootöövaldkonna struktuur
2. Haridusvaldkonna ühtlustamise põhimõtted – arutelu
1. Haridus‐ ja noorsootöövaldkonna struktuur.
Koordinaator tutvustas kõigepealt 21. märtsi juhtkomisjoni koosolekul kokkulepitud töörühmade töö
korralduslikke põhimõtteid:
 Töörühmade otsused protokollitakse (koos selgitusega). Protokollitakse ka eriarvamused.
 Töörühmade ja juhtkomisjoni tööst edastatakse vaid selliseid materjale, mis on vastavalt kas
töörühma või juhtkomisjoni poolt protokolliliselt kinnitatud.
 Poolikuid töömaterjale ei tohi avalikustada kodulehel või dokumendiregistris (kui peal on
märge „kavand“ või „projekt“).
Seejärel tegi koordinaator lühiülevaate eelmise aasta töörühma koosolekute teemadest ning
tutvustas ühinemislepingu sätteid hariduse, huvitegevuse ja noorsootöö valdkonnas.
Järgnevalt vaadati üle valdkonna teenistujate koosseis praeguste ametiasutuste ja hallatavate
asutuste struktuurides. Ühinemislepingu kohaselt on ühinenud omavalitsuses ühine asutus, kes
koordineerib noortekeskusi ja noorsootööd vallas. Koordinaator tutvustas ka töörühma 8.09.2016
koosoleku ettepanekuid ning eelmisel päeval toimunud kultuuri töörühma ettepanekut.
Järgnevalt arutati, kas haridus‐ ja kultuuriosakonnal peaks olema eraldi juhataja või võiks üks
osakonna spetsialistidest täita ka juhataja ülesandeid. Lepiti kokku, et kõigepealt vaadatakse üle
spetsialistide funktsioonid ning seejärel tullakse juhataja küsimuse juurde tagasi.
Töörühm täiendas struktuuri tabelit haridusspetsialisti ja noorsootöö spetsialisti funktsioonidega:

 haridusspetsialist

Haridustöö koordineerimine ‐ üldhariduskoolid ja lasteaiad. Õpilaste ‐
lasteaialaste liikumise jälgimine. Koolikohustuse jälgimine, järelevalve,
õigusaktide ettevalmistamine. Arengukava koostamise korraldamine,
jälgimine, haridusasutuste arengukavad. Haridusvõrgu ümberkorraldamise
ettevalmistamine.
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 noorsootöö
peaspetsialist

Noortejuhid (hallatava
asutuse koosseisus)

Valla noorsootöö koordineerimine ‐ avatud noorsootöö, koostöö koolidega
ja noorsootööd tegevate asutustega, koostöö katusorganisatsioonidega,
noorsootöö valdkonnad ‐ rahvusvaheline noorsootöö, töölaagrid, noorte
rahulolu‐uuringud, noortevolikogu, arengukavadesse sisend, noorteinfo,
nõustamine, mobiilne noorsootöö. noorte ettevõtlikkus. Noorsootöötajate
koolitamine, dokumentide ettevalmistamine‐ koostöö vallavalitsusega,
tänuüritused. Projektide koostamine.
Noortekeskuse lahti hoidmine; avatud ringitegevuse juhendamine;
noortekeskuse aasta tegevuskava ja aruande koostamine; projektide
kirjutamine ja ellu viimine; noorte omaalgatusprojektide läbiviimise
toetamine; ürituste läbiviimine; kaasab noori planeerimise, organiseerimise
ja elluviimise protsessidesse; esmane nõustamine; vahendab ja levitab
noorte valikuteks ja otsusteks vajalikku infot; aitab noori info leidmisel ja
kasutamisel; levitab noortekeskuse koduleheküljel ja facebooki lehel
vajalikku ja värsket infot; noorsootööd puudutavad meediakajastused
kohalikku ajalehte; täidab ruumide rentimisega seotud ülesandeid; koostöö
teiste noortekeskustega ja noorsootööd tegevate asutustega.

Seejärel arutati, millised ülesanded peaksid olema noortekeskuseid koordineeriva hallatava asutuse
juhatajal. Võimalikud juhataja ülesanded:











Avatud noortekeskuste koostöö koordineerimine
Avatud noorsootöö valdkonna koordineerimine
Noorsootöö tegemine noortekeskuses on samuti osaliselt tema töö, saab asendada
noortejuhti erinevates noortekeskustes
Töötajate graafikud, tööaja arvestus
Noortekeskuste lahtiolekuaegade koordineerimine
Aitab ja nõustab noorsootöötajaid
Projektide koostamine
Asutuse esindamine koosolekutel, ümarlaudadel, ühendustes (ENTK, Eesti ANK)
Noortekeskuste arengukava
Noorte tunnustamine.

Otsustati:
1. Töörühma ettepanekud hariduse ja noorsootöö valdkonna töötajate koosseisu kohta esitada
juhtkomisjonile arutamiseks.
2. Noorsootöö valdkonnas peaks olema kokku 9 ametikohta:
 1 noorsootöö peaspetsialist
 1 noortekeskuseid koordineeriva hallatava asutuse juhataja
 7 noortejuhi ametikohta kokku (9 erinevat asukohta) – noortejuhi keskmine
palgatase võiks olla 800 eurot.
3. Noorsootöötajad saadavad koordinaatorile noortejuhtide ametikohtade ülesanded.
2. Haridusvaldkonna ühtlustamise põhimõtted – arutelu.
Ühinemislepingu kohaselt töötatakse järgmise nelja aasta jooksul välja haridusasutuste töötajate
ühtne töötasu mudel.
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Järgnevalt vaadati üle lasteaia osalustasude suurused omavalitsustes 2017. a:
Omavalitsus

Osalustasu EUR

Osalustasu arvestuse põhimõtted

Jõgeva linn

38

8% töötasu alammäärast, 2. laps on 50%, 3. laps tasuta

Palamuse vald

10

Õppevahendite tasu

Torma vald

10

Õppevahendite tasu

Jõgeva vald

20

Koolieelikud 12 EUR, 3. laps on 50%

Koordinaator tõi lisaks välja 30.08.2016 hariduse töörühma koosolekul tehtud ettepanekud lasteaia
osalustasude kohta.
Jõgeva linn: Meie ettepanek on, et linnas jääks osalustasu suuruseks 8% töötasu alammäärast ja
maapiirkondades 4% töötasu alammäärast. 2. laps oleks 50% summast ja 3. laps tasuta. Lisaks oleks
nagu praegu Jõgeva linnas poole päeva käimise võimalus – summa on 60% osalustasust.
Töörühm arutas ettepanekut ning leidis, et osalustasu suurust tuleb põhjalikumalt arutada edaspidi.
Palamuse uue lasteaia osalustasu osas tehti ettepanek, et see teema arutataks läbi juhtkomisjonis.
Otsustati:
1.
2.
3.
4.

Ettepanek sotsiaali töörühmale: arutada laste toidusoodustuse teemat sotsiaali töörühmas.
Ettepanek juhtkomisjonile: arutada juhtkomisjonis Palamuse uue lasteaia kohatasu suurust.
Lasteaiaõpetaja palgamäärade puhul lähtuda riiklikust poliitikast.
Järgmine töörühma koosolek toimub 13. aprillil kl 13 Palamuse Gümnaasiumis. Koosoleku
teemad:
 Lasteaiaõpetajate palgad
 Haridusvaldkonna eelarve
 Lasteaia osalustasud
 Noorsootöövaldkonna palgajuhend.
5. Koordinaator saadab omavalitsustele uuendamiseks eelmisel aastal kogutud andmed
haridusasutuste kohta.

