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Põlva valla noortekeskuste
ümberkorraldamine
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
21.12.2016 kinnitasid Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste Vallavolikogud Ahja valla,
Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu ning võtsid
vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Ühinemislepingu punkti
punktide 8.1.14.-8.1.16 kohaselt jätkatakse noorsootöö korraldamist ja arendamist tegutsevate
noortekeskuste baasil. Eesmärgiks seatakse aktiivsete noorte kaasamine valla noorsootöö
kavandamisse, teostamisse ja hindamisse. Jätkatakse noorteorganisatsioonide toetamist ning
noorte töömalevate korraldamist. Nimetatud eesmärkide täitmiseks ja tegevuste elluviimiseks on
vajalik läbi viia tegutsevate noortekeskuste ümberkorraldamine ja üldhariduskooli ning
kultuurikeskuse koosseisust noorsootöötaja üleviimine noorsootöö asutuse koosseisu.
Otsuse põhiseisukohad, kaasnevad muudatused, ülevaade otsuse mõjudest ning otsusele
eelnenud menetluskäik on esitatud otsuse eelnõu nr 1-4/106 seletuskirjas.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Põlva
Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 30 "Põlva valla põhimäärus" § 85 lõike 3 alusel,
Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Korraldada ümber Põlva valla avatud noortekeskused – Põlva Avatud Noortekeskus, Laheda
Avatud Noortekeskus ja Mooste Valla Avatud Noortekeskus – liitmise teel ning liita Laheda
Avatud Noortekeskus ja Mooste Valla Avatud Noortekeskus Põlva Avatud Noortekeskusega.
2. Põlva valla avatud noortekeskuste liitmise tulemusena lõpetatakse 31.12.2018 Laheda Avatud
Noortekeskuse (registrikood 75039801) ja Mooste Valla Avatud Noortekeskuse (registrikood
75038888) tegevus ning alates 01.01.2019 jätkab tegevust Põlva Avatud Noortekeskus
(registrikood 75035654).
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 19.10.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/106 "Põlva valla
noortekeskuste ümberkorraldamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel on volikogu pädevuses
valla või linna ametiasutuse ja valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine,
ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning ametiasutuse põhimääruse kinnitamine.
Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 30 "Põlva valla põhimäärus" § 85 lõike 3
alusel otsustab Põlva valla asutuste tegevuse ümberkorraldamise volikogu. Volikogu otsuse
eelnõule lisatakse asutuste tegevuse ümberkorraldamise vajaduse põhjendused ning asutuste
tegevuse ümberkorraldamisega seotud finantskohustused.
Põlva vallas on kolm noortekeskust – Põlva Avatud Noortekeskus, Laheda Avatud Noortekeskus
ja Mooste Valla Avatud Noortekeskus, mis tegutsevad iseseisva asutusena.
Põlva vallas on kaks noortekeskust, mis tegutsevad teise hallatava asutuse struktuuriüksusena:
1. Ahja Vabaaja- ja Noortekeskus on põhimääruse kohaselt Ahja Kultuurimaja struktuuriüksus
2. Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskus on põhimääruse kohaselt Vastse-Kuuste Kooli
struktuuriüksus.
Ümberkorraldamise eesmärgiks on Põlva valla noortele osutatava avatud noorsootöö teenuse
mitmekesistamine ning selle parema kättesaadavuse tagamine.
Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu
punktide 8.1.14.-8.1.16 kohaselt jätkatakse noorsootöö korraldamist ja arendamist tegutsevate
noortekeskuste baasil. Eesmärgiks seatakse aktiivsete noorte kaasamine valla noorsootöö
kavandamisse, teostamisse ja hindamisse. Jätkatakse noorteorganisatsioonide toetamist ning
noorte töömalevate korraldamist. Nimetatud eesmärkide täitmiseks ja tegevuste elluviimiseks on
vajalik läbi viia tegutsevate noortekeskuste ümberkorraldamine ja üldhariduskooli ning
kultuurikeskuse koosseisust noorsootöötaja üleviimine noorsootöö asutuse koosseisu.
Noortekeskuste ümberkorraldamise oodatavad tulemused:
- Põlva vallas on üks hallatav asutus – Põlva Avatud Noortekeskus, mida juhib üks juhataja.
Noortele pakutavad võimalused ei vähene, sest noortekeskuste tegutsemiskohad –
hooned/ruumid – jäävad alles ning tegevused jätkuvad endises mahus.
- Tööjõu otstarbekam kasutamine. Seisuga 31.10.2018 on noortekeskustes kokku 7,5 töökohta
(sh 6,0 noorsootööd tegevat spetsialisti ja 1,5 muu personal) ja töötab kaheksa inimest.
Põlva 2,5 (2,0 noorsootöö + 0,5 koristaja)
Laheda 2,0 (1,0 noorsootöö + 1,0 administraator)
Ahja 1,0
Mooste 1,0
Vastse-Kuuste 1,0
Igasse piirkonda jääb vähemalt 1,0 noorsootöötaja töökoht. Noorsootöötaja ei pea tegelema
asutuse juhtimisega seotud ülesannetega ja saab pühenduda sisulisele tööle laste ja noortega.
Kõik töötajad on edaspidi ühtse noortekeskuse töötajate koosseisus. Suuremas asutuses on
oluliselt lihtsam korraldada asendusi, kui töötaja on haige, puhkusel või koolitusel. Ühe
asutusena on võimalik noortekeskuses korraldada paremini personalitööd ja tugevdada koostööd
ühisürituste korraldamisel Põlva valla erinevates piirkondades tegutsevate noorte vahel. Avatud
noorsootöö teenuse osutamine jätkub senistes asukohtades.

Otsusega korraldatakse ümber Põlva valla noortekeskused liitmise teel. Liidetavad
noortekeskused (Laheda Avatud Noortekeskus ja Mooste Valla Avatud Noortekeskus)
lõpetavad 31.12.2018 tegevuse ja asutus, mille juurde liidetakse (Põlva Avatud
Noortekeskus) jätkab tegevust alates 01.01.2019.
Ahja Kultuurimaja ja Vastse-Kuuste Kooli struktuuriüksusena tegutsenud noortekeskused ei
jätka nimetatud kultuurimaja ja kooli koosseisus.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega võivad kaasneda Põlva valla eelarvele täiendavad personalikulud.
Tuginedes Põlva valla põhimääruse § 62 lõikele 4 korraldab noortekeskuste ümberkorraldamist
valitsus, moodustades komisjoni vara ja asjaajamise üleandmisega seotud toimingute
teostamiseks.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
04.10.2018 toimus Moostes valla noorsootöö asutuste töötajate töökoosolek, kus arutati muude
teemade hulgas tegutsevate noortekeskuste juriidilise tegutsemisvormi muutmist ja nende
tegevuse ümberkorraldamist, mille tulemusena koha peal töötav noorsootöötaja ei peaks
tegelema asutuse juhtimisülesannetega ja saaks suremas mahus pühenduda noortega
tegelemisele.
07.11.2018 toimus Ahjal Põlva valla noorsootöö asutuste töötajate töökoosolek, kus arutati
muude teemade hulgas noortekeskuste ümberkorraldamise eesmärke, põhjusi ja oodatavaid
tulemusi. Samas selgitati noorsootöötajate töölepingutega seonduvaid muudatusi ning
korraldamist ajalises plaanis. Noorsootöötajate hinnangul on vallavalitsuse noorsoospetsialisti
eestvedamisel 2018. aastal toimunud tegevus heaks eelduseks tegutseda edasi ühe asutusena heas
ja aktiives koostöös. Selgitati noorsootöö asutuse põhimääruse koostamise reegleid.
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse 31.10.2018 istungil heaks kiidetud ja edastatud menetlemiseks
vallavolikogule.
Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Laheda Avatud Noortekeskus
Mooste Valla Avatud Noortekeskus
Põlva Avatud Noortekeskus
Vastse-Kuuste Kool
Ahja Kultuurimaja
Eelnõu koostaja
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

