EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

19.10.2018 nr 1-4/107

Põlva Avatud Noortekeskuse nimetuse
muutmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel ning arvestades Põlva
Vallavalitsuse ettepanekut, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Nimetada Põlva Avatud Noortekeskus (registrikood 75035654) ümber Põlva Noorsootöö
Keskuseks.
2. Otsus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.
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 1-4/107 "Põlva Avatud
Noortekeskuse nimetuse muutmine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkt 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.
Noortekeskuse nimetuse muutmisvajadus tuleneb Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva
valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisest ning ühinenud valdades tegutsenud noortekeskuste
tegevuse ümberkorraldamisest.
Otsusega antakse Põlva Avatud Noortekeskusele (registrikood 75035654) uus nimetus
Põlva Noorsootöö Keskus.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vallavolikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid tulusid ega kulusid.
Peale uue nimetuste andmist kehtestatakse ka asutuse põhimäärus uues redaktsioonis.
Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määrusega nr 371 kehtestatud "Riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise põhimäärus" alusel esitab koolieelse lasteasutuse
direktor vajalikud andmed riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikule registrile.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
04.10.2018 toimus Moostes valla noorsootööasutuste 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 valla noorsootööasutuste töötajate töökoosolek.
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse 31.10.2018 istungil heaks kiidetud ja edastatud menetlemiseks
vallavolikogule.
Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Põlva Avatud Noortekeskus
Eelnõu koostaja
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

