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1. Pühalepa ja Emmaste valla ettepanekud
2. Ühinemistoetustest tehtavad investeeringud
TEEMAKÄSITLUSED:
Päevakorrapunkt 1
Emmaste jaPühalepa valdade ettepanekud.
Vaadati üle laekunud ettepanekud.
• Pühalepa valla ettepanekud:

8. Valla ametnikud ja töötajad
8.1. Seatakse eesmärgiks kujunenud teenistujate ja töötajate koosseisu võimekuse maksimaalset
kaasamist Vallas ja vajadusel nende professionaalse taseme suurendamist koolitamise ja
spetsialiseerumise teel.
8.2. Valla ametiasutuste teenistujate ja hallatavate asutuste töötajatega seotud küsimuste
lahendamisel lähtutakse üldjuhul haldusreformi seaduse § 18 sätestatust. Hallatavad asutused
viiakse täiskoosseisus üle ja nende struktuurides muudatusi ei tehta.
8.3. Teenistustingimused ja töölepingu tingimused, mis üleminevatel ametnikel ja töötajatel on
kehtinud eelmise tööandja või tegevuse lõpetanud tööandja juures, on siduvad Vallale kui uuele
tööandjale.
8.4. Kõigile ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutustega teenistussuhtes olevatele
teenistujatele pakutakse Vallas reeglina tema haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele
vastavat ameti- või töökohta.
8.5. Juhul kui teenistuja, kellele pakutakse samaväärset ameti- või töökohta, ei soovi Vallas oma
teenistussuhet jätkata, vabastatakse tema soovil teenistusest pooltevahelise kokkuleppega. Samaväärsust
hinnatakse poolte kokkuleppel lähtudes tööülesannetest ja töötasust.
Poolte kokkuleppe mitte
saavutamisel kohaldatakse käesoleva lepingu punkti 8.6.
8.6. Teenistuja, kellele pakutud ametikoht ei ole samaväärne ja ta ei soovi seetõttu Vallas oma
teenistussuhet jätkata, koondatakse. Koondamishüvitise maksmisel teenistujatele kohaldatakse sotsiaalseid
garantiisid vastavalt temaga teenistussuhtes olnud ühineva valla omavalitsusteenistuse palgajuhendile.
Vastavate sotsiaalsete grantiide puudumise korral makstakse koondamishüvitist nelja kuu/ staažist sõltuv
põhipalga või töötasu ulatuses ?????. Samaväärsust hinnatakse poolte kokkuleppel lähtudes
tööülesannetest ja töötasust.

8.7. Lepinguosaliste omavalitsuse üksuste juhtidele kohalduvad sotsiaalsed garantiid vastavalt
haldusreformi seadusele.
8.8. Teenistuja viiakse üle uuele ameti- või töökohale Valla ametiasutuse struktuuris kui tema
teenistus- või tööülesanded oluliselt ei muutu.
8.9. Juhtide ameti- või töökohtade täitmisel ja uute ameti- või töökohtade loomisel ja nende
täitmisel leitakse personal eelkõige sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ja
nende säilimine ning haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
8.10. Enne sisekonkurssi läbiviimist viiakse teenistujatega läbi arenguvestlus, milles selgitatakse
välja teenistuja karjäärihuvid, samuti ümber- või lisaspetsialiseerumine valmisolek. Koostatakse
kõigile arusaadavad ja ühtsed sisekonkursi läbiviimise põhimõtted.
• Emmaste valla ettepanekud:
Toimus kolme valla ühinemislepingu projekti (27.09.2016 seisuga) arutelu ja ettepanekute tegemine
juhtkomisjonile konsensuse leidmiseks. Tehti järgmised ettepanekud:
1. Punkt 4.5. Sõnastusettepanek: Lõuna-Hiiumaa valla sümboolika (valla vapp ja lipp)
töötatakse välja konkursi korras ja selle kiidavad heaks ühinevate valdade volikogud enne
ühinemise jõustumist Lepingu lisas 13.5 toodud tähtajaks. Kuni Valla sümboolika
kinnitamiseni kasutatakse Pühalepa valla sümboolikat. Sümboolika konkurss viiakse läbi
ettevalmistusperioodil Lisas 13.5 toodud tähtajal. Valla vapi ja lipu kujundamisel
peetakse oluliseks, et nendes kasutatakse piirkonna identiteeti iseloomustavat
sümboolikat. Ühinevate valdade sümboolikat võib pärast ühinemist kasutada osavalla
sümboolikana, mille kasutamiseks koostatakse reglement.
2.

Punkt 5.2: Sõnastusettepanek: Pooled lepivad kokku, et Valla põhimääruse projekt

töötatakse välja ettevalmistusperioodil ning selle kiidavad heaks ühinevate valdade
volikogud. Pooled lepivad kokku, et Käina vald viib enda põhimääruse
ettevalmistusperioodil vastavusse ühinevate valdade vajadustega .Kuni Valla
põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse Käina valla põhimäärusest.
3.

Punkt 6.2.3

*osavallas tegutsevate ettevõtjate esindaja- asendada: osavallas registreeritud ettevõtjate esindaja
* osavallas asuvate haridusasutustes õppivate laste vanemate esindaja- asendada: kooli hoolekogu
esindajaga
*osavallas elavate noorte esindaja- hinnati, et tuleks täpsustada, kuidas valitakse noorte esindaja.
4.

Punkt 6.2.12. Arutada juhtkomisjonis, kas punkt on vajalik, kuna KOKS-ist tulenevalt on

valitsuse istungid kinnised ja istungist saab osa võtta valitsuse kutsel.
5.

Punkt 6. 3. Ettepanek lisada dokumendihaldus

6.

Punkt 7.2.5. Noorte soovil luuakse noorte esinduskogu, mille esindajad kaastakse valla

otsustusprotsessi- Märkus: praegust sõnastust võib tõlgendada nii, et juba praegu on noorte
esinduskogu soov olemas. Kaaluda sõnastuse muutmist.
7.

Punkt 7.3.5. Sõnastusettepanek: Peetakse oluliseks kultuurivaldkonnas tegutsevate MTÜ-de

ja SA-te toetamist.
8.

Punkt 7.5.1

Sõnastusettepanek:Toetatakse külaseltside tegevuse toetamist ning

julgustatakse nende suuremat osalemist vallaelus.
9.

Punkt 7.5.2. Sõnastusettepanek: Säilitatakse kodanikeühenduste toetamine vähemalt

ühinemiseelses mahus.
10.

Punkt 7.6.5. Sõnastusettepanek: Tõstetakse olemasolevate sotsiaalteenuste kvaliteeti ja

arendatakse uusi.
11.

Punkt 7.6.7 Teine lause, Sõnastusettepanek: Vald toetab perearsti ja/või -õe vastuvõtuks

tingimuste loomist, jätkamist ja arendamist osavallas.
12.

Punkt 7.7.4.2 Sõnastusettepanek : 7.7.4.2.Osavalla eelarvekulude maht sõltub osavalla

arvestuslikest

eelarvetuludest

(tulumaks,

maamaks,

riiklik

sihtfinantseerimine

allasutustele

ümberarvestatuna valdade liitumiseelsele tasemele, osavalla territooriumiga seotud riiklikud ressursitasud),
millest on vastavalt osavalla külade elanike koguarvu proportsioonile maha arvestatud valla korraldatavate
administratsiooni, osutatavate teenuste ja asutuste kulud. [K1] . Osavalla tulumaksu proportsioon kogu valla
tulumaksulaekumisest

arvestatakse

osavalla

territooriumil

paiknevate

külade

elanike

koguarvu

proportsioonist Valla elanike koguarvu suhtes.Osavalla maamaksu proportsionaalne maht arvestatakse
osavalla territooriumil paiknevate katastrite maamaksu määra alusel.
13.

Punkt 7.10.4. Märkus: Mõtelda sõnastust. Ei saa deklareerida seda, mida tegelikult teha ei saa

(hetkel).
14.

Punkt 7.11.3. Sõnastusettepanek :Vald aitab kaasa turismiarendamisele, muuhulgas läbi

kultuuriürituste toetamise.
15.

Punkt 11.2 .Märkus: lepingu lisad puuduvad praegu. Lisade olemasolu on lepingu kehtivuse

eelduseks.

OTSUS: Aktsepreeritud ettepanekud viidud muudatustena lepingu projekti.
Pühalepa ettepanekud on juriidilised, mille vaatavad lisaks üle vallasekretärid.
Päevakorrapunkt 2
Ühinemistoetustest tehtavad investeeringud.
OTSUS: Ühise investeeringu paketis kajastatakse igast osavallast üks objekt, kokku 5 objekti, mille
katteks kokku kasutatakse ca 1 500 000.- eurot ühinemistoetusega laekuvat raha. Võetakse
eesmärgiks 4- aasta jooksul kõik objektid lõpetada, kaasates muid vahendeid.
Järgmine kohtumine esmaspäeval, 24.10.2016 algusega kell 15:00 Kärdlas, Hiiu vallamajas.
Protokollija:
Üllar Padari

