Projekt „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Peipsi piirkonna ühinemisläbirääkimised
Hariduse ja noorsootöö töörühma koosolek
9. august 2016
Vadi seltsimaja
Algus kl 13.30, lõpp kl 16.00
Osalejad: Andri Plato (Saare vald), Raivo Reimets (Saare vald), Maris Rohtla (Kasepää vald), Raivo Vadi
(Mustvee linn), Triin Pärsim (Torma vald), Janar Hannolainen (Torma vald), Marju Soop (Lohusuu
vald), Mari-Liis Tikerperi (Avinurme vald), Aivar Saarela (Avinurme vald), Katrin Rajamäe (ühinemise
koordinaator).
Puudusid: Palamuse valla esindajad.
Koosolekut juhatas: Raivo Vadi (töörühma juht)
Protokollis: Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator)
Päevakord:
1. Missugusena kujundatakse lasteaedades makstavad tasud (söögiraha lasteaedades, lasteaia
kohatasu)?
2. Koolitoidu finantseerimine ühinenud omavalitsuses (lapsevanemate osalustasu,
hommikusöök)
3. Kas säilib senine noortekeskuste võrgustik? Kas kavandatakse võrgustiku ümberkorraldamist?
4. Haridusvõrgu teemal ühinemislepingupunktide sõnastamine – teeme töörühma juhiga
lepingupunktide projekti kohapeal arutamiseks/täiendamiseks.
5. Järgmise koosoleku aeg ja koht.
1. Missugusena kujundatakse lasteaedades makstavad tasud (söögiraha lasteaedades, lasteaia
kohatasu)?
Koordinaator tutvustas varasemalt kogutud andmeid lasteaia kohatasude kohta. Töörühma liikmed
andsid infot, kuidas toimub lasteaedades praegu söögiraha finantseerimine.
Andmed on koondatud protokolli lisasse 1.
Arutati, kuidas võiks olla see küsimus lahendatud uues omavalitsuses.
Lepiti kokku ühinemislepingu punkti ettepanek:
 Lasteaia kohatasu ja söögiraha arvestamise põhimõtted töötatakse välja hiljemalt 1.01.2019.
2. Koolitoidu finantseerimine ühinenud omavalitsuses (lapsevanemate osalustasu, hommikusöök).
Omavalitsused andsid ülevaate, kuidas toimub hetkel koolitoidu finantseerimine.

Saare vald: Koolitoit on tasuta õpilastele. Toiduraha on 1 EUR päevas, 22 senti maksab vald riigi rahale
juurde õpilase kohta. Toiduraha sisse on arvestatud ainult toiduainete kulu. Pikapäevarühma söögi
maksavad lapsevanemad.
Lohusuu vald: Lapsevanemad ei finantseeri koolitoitu. Vald maksab 32 senti juurde, kokku aasta 750
eurot. Hommikupuder on olemas, maksab sponsor, eelarve 500 eurot 2016. Pikapäevarühma ei ole,
bussilastele pakutakse einet.
Kasepää vald: Toiduraha makstakse gümnaasiumiosa õpilastele. Põhikooli osa hetkel ei tea.
Mustvee linn: 96 senti on toidupäev. Mustvee linn ei maksa vahet, vanemad maksavad ise. Teistest
omavalitsustest laste puhul on nii, et osad KOVid maksavad, osad mitte.
Torma vald: Toiduraha maksame vallaeelarvest, aastas kokku 5-6000 eurot. Tasuta on hommikupuder,
pikapäevatoidu maksab õpilane ise. Gümnaasiumiosas maksame vahe kinni avalduse alusel.
Hommikuputru võtab 30-40 last igapäevaselt.
Avinurme vald: Koolitoitu ei maksa lapsevanemad. Toiduraha sisse arvestatakse ainult toiduainete
kulu. Valla eelarvest lähevad lisaks töötajate palgad-majanduskulud. Pikapäevasöök ja hommikupuder
on tasulised õpilasele.
Palamuse valla info oli saadetud eelnevalt koordinaatorile. Koolitoit on Palamuse valla lastele tasuta,
teistest omavalitsustest käivatele lastele maksab iga vald ise.
Arutati, kuidas lahendada koolitoidu küsimust ühinenud omavalitsuses.
Lepiti kokku ühinemislepingu punkti ettepanek:
 Tagatakse tasuta lõunasöök kõigis Valla koolides.
3. Kas säilib senine noortekeskuste võrgustik? Kas kavandatakse võrgustiku ümberkorraldamist?
Omavalitsused andsid ülevaate olemasolevate noortekeskuste/noortetubade kohta.
Lohusuu vald:
Noortekeskus

Juriidiline
vorm/haldaja

Töötajad

Tegevused/vajadused

Rahastamine

Lohusuu
Vabaajakeskuses

Lohusuu VAK on
Lohusuu valla
ametiasutuse
hallatav asutus

Juhataja- (1.0),
lepingulised
ringijuhid(2,0),
teenindav
töötaja(0,3
kohta)
ja
vabatahtlikud.
Noortega
tegelevad
töötajad tööaja
sees.

Lohusuu VAK tegevuse
eesmärk on luua Lohusuu
valla elanikele vaba aja
veetmise võimalused,
koordineerida huvi-,
kultuuri-, spordi- ja
turismialast tegevust ning
noorsootööd ning osutada
sotsiaalteenuseid eakatele
ja erivajadusega inimestele

KOV
33 750 EUR2016 eelarve
kogu keskusel

Lohusuu Vabaajakeskuses noortetuba eraldi ei ole, kuid noored saavad kasutada kõiki ruume.
Kasepää vald:
Noortekeskus

Juriidiline
vorm/haldaja

Töötajad

Asub Raja
Vabaajakeskuses

Hallatava
asutuse
koosseisus

Noortetoal
- 0,5
juhendaja, 0,2
koristaja

Tegevused/vajadused

Rahastamine

10 000 EUR
aastas
(noortega
seotud
eelarve)

Vabaajakeskuses olemas eraldi noortetuba. Hetkel töötab hästi.
Palamuse valla andmed saadetud info põhjal:
Noortekeskus

Juriidiline
vorm/haldaja

Töötajad

Palamuse ANK

MTÜ haldaja

1.0

Tegevused/vajadused

Rahastamine

Avinurme vald: Noortekeskust/tuba eraldi ei ole. Otseselt noorsootöötajat ei ole, tegevused on
jaotatud huvijuhi, kultuurijuhi ja MTÜde vahel. Eelarve noorsootööks on ca 1000 eurot, sellest
toetatakse noorte tegevusi. Koolis on tasuta huviringid. Noortekeskuse vajadust hetkel ei näe, mingi
noortetuba võiks olla, kuid vajab läbimõtlemist. On olemas noortele mõeldud ruumid, mis vajavad
veidi investeeringuid, seega perspektiivis on võimalus olemas noortetoa loomiseks.

Torma vald: Sadalas noortetuba ja töötuba, Torma rahvamajas noortele ruumid. Torma Valla Avatud
Noortekeskus – hallatav asutus, kahes asukohas. Kokku 1,0 koormusega töötaja, käib mõlemas
asukohas, sellest tulenevalt noortekad eri aegadel avatud.

Noortekeskus

Juriidiline
vorm/haldaja

Töötajad

Tegevused/vajadused

Rahastamine

Torma Valla
ANK

Hallatav asutus

1,0

Tormas vajadus
paremate ruumide
järgi, ei mahu ära. Ca
30 noort päevas.
Vajadus 0,5 töökohta
juurde. Sadalas ca 8
noort päevas.

15 000 aastas.
Noorteprojekt:
2-aastane kuni
aprill 2018,
summas 20 700
EUR.

Rahastamine

Saare vald:
Noortekeskus

Juriidiline
vorm/haldaja

Töötajad

Tegevused/vajadused

Voore
noortetuba

SA ruumides,
haldaja on MTÜ

0,5 kohaga (SA
koosseisus)

Külastajate arv ca 10
noort päevas.

Noortetuba on avatud aktiviseerimiskeskuse ruumides. MTÜ Saare valla noorteühing NETIT haldab
seda. Töötab E-R. Lahtioleku kellaaeg vajab läbirääkimisi. Kääpal on arutatud, kas peaks olema
noortetuba. Praegu ei ole vajadust näinud.
Mustvee linn: Noortekeskust/tuba eraldi ei ole. Eelarve noorsootöö osas puudub.
Töörühma liikmed arutasid, kuidas noorsootöö teemat kajastada ühinemislepingus. Lepiti kokku
esialgsed punktid, mis on toodud käesoleva protokolli lisas 2.
4. Haridusvõrgu teemal ühinemislepingupunktide sõnastamine.
Töörühma juht ja ühinemise koordinaator olid valmistanud ette ühinemislepingu punktid
haridusvaldkonna kohta koos omapoolsete kommentaaridega. Toimus arutelu, mille käigus lepiti
kokku lepingupunktide projekt, mis on lisatud protokollile.
5. Järgmise koosoleku aeg ja koht.

Eelmisel koosolekul otsustati, et huvitegevuse teemal korraldatakse ühine koosolek koos
kultuurivaldkonna töörühmaga. Lepiti kokku koosoleku aeg ja koht ning teemad.
Otsustati:
1. Ühine töörühma koosolek koos kultuuri töörühmaga toimub 29. augustil kl 13.30 Kasepää
vallas. Teemadeks on huviharidus/huvitegevus, sh muusikakooli filiaalide loomise võimalused
ning spordikooli ja filiaalide loomise võimalused.
2. Järgmine hariduse ja noorsootöö töörühma koosolek toimub samal päeval ehk 29. augustil
pärast ühise töörühma lõppu. Esialgsed teemad:
 Haridusvaldkonna ühinemislepingu punktide projekti arutelu.

LISA 1
Andmed lasteaia osalustasu ja söögiraha kohta.
Omavalitsus

Lasteaia nimi

Kinnitatud
osalustasu
suurus (2016)

Lasteaia osalustasu arvestuse põhimõte

Erisused

Söögiraha lasteaedades

Saare vald

Saare valla lasteaed
SIILIKE

9,60/3,20

tavakoht=9,60, sh 4,80 lastevanemate
osalustasu ja 4,80 õppekulu;

6-aastastele 3,20, sh 1,60
õppekulu ja 1,60 lastevanemate
osalustasu

Lapsevanema kanda

Lohusuu vald
Palamuse vald

Lohusuu Kool
Palamuse valla lasteaed
Nukitsamees

Palamuse vald
Kasepää vald

Kaarepere hoone
Tiheda Lasteaed

6
7 Kui perest käib lasteaias üks laps, on
õppetasu 7 eurot, 11 kuud

Torma vald

Linnutaja

6 Õppevahendite tasu

Avinurme vald

Avinurme Lasteaed
Naerulind

Mustvee linn

Mustvee Lasteaed

13 10 osalustasu+3 õppekulu - 10,5 kuud
10 10 eurot x 11 kuud õppevahendite tasu

Lapsevanema kanda
1,70 EUR päev lapsevanem

kui kaks last, maksab lapsevanem 1,6 EUR lapsevanema
ühe lapse eest 7 eurot ja teise
kanda
lapse eest 3,50 eurot

12,5 Lapsevanem maksab 9 eurot kohatasu (12 kuud),
lisandub õppevahendite tasu 3,50 EUR
13 Kinnitatud volikogu poolt 2012. a (täiendada)

50% tasub lapsevanem,
50% valla eelarvest,
sõimes tasu väiksem kui
aias
Lapsevanema kanda,
sõimes väiksem
Lapsevanema kanda

