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Kantselei struktuur:
Helen Härmson andis ülevaate vallasekretäride nägemusest koosseisude kohta. On ettepanek teha
kaks abi vallasekretärile. Sellega ei olnud komisjon nõus. Helen Härmson jäi seisukohale, et uues
ühinenud vallas võiks vähemalt alguses olla vallasekretärile abiks üks ametikoht, et ühinemisega
seotud ülesandeid kiiremini täita.
Aiki Maivel oli abide koosseisu viimise poolt.
Arutelu käigus leiti, et vallasekretäril peab kõrval olema kas jurist või siis õigusnõunik.
Samas tõdeti, et Hiiumaa valla käivitamise perioodil oleks ilmselt vallasekretärile täiendavat abi
vaja. Anname selle küsimuse juhtkomisjonile arutamiseks.
Jüri Ojasoo mainis, et täna on kõigis neljas omavalitsuses kantseleis 14,5 ametikohta. Sellest on
komplekteerimata õigusnõuniku ametikoht Hiiu vallas.
Komisjon leidis, et Hiiumaa valla tehniline sekretär võiks täita ka personalijuhi ülesandeid.
Töökoormus (0,5 + 0,5).
Korrakaitse ametnik viiakse koosseisu pärast seda kui riigipoolsed ülesanded koos rahaga on
omavalitsusele üle antud.
Referendi ja arhiivi korrastaja ülesanded on viidud ühe teenistuja alla. Referendi tööülesanneteks
oleks volikogu, volikogu komisjonide, volikogu juhatuse (eestseisuse) teenindamine ja lisaks siis
Hiiumaa Vallavalitsuse arhiivi korrastamine. Osavaldades teeks seda tööd osavalla sekretärasjaajaja.
Osavallas on kantselei töötajaks sekretär-asjajaja. Nagu eelpool sai mainitud, siis ka osavalla arhiivi
korrastamine oleks tema töö. Seega oleks igas osavallas üks sekretär-asjaajaja.
Perekonnaseisu ametnik viiakse koosseisu pärast seda kui riigipoolsed ülesanded on koos rahaga
omavalitsusele üle antud.
Teabejuht 0,5 ametikohaga. Ilmselt on veel ülesandeid mida tuleb täita. Kas neid saab liita juurde
teabejuhile või peab veel ühe 0,5 ametikoha koosseisudesse tegema, tuleb otsustada siis kui üldpilt
kogu valla koosseisudest olemas.
Infotehnoloogia valdkonna arutelul selgus, et on vaja kahte IT töötajat. Tänase seisuga tellitakse IT
haldamisega seotud teenuseid ca 1 ametikoha ulatuses.
Jüri Ojasoo küsis valdkonnakomisjoni koosoleku väliselt Käina, Emmaste ja Pühalepa
vallavalitsuselt täiendavat infot IT 2016 aasta tegevuskulude kohta.
Aiki Maiveli info kohaselt olid Käina valla kulud IT teenusele 2016 aastal 4258 eurot. Käesoleva
aasta kulud tulevad suuremad seoses süsteemide kiirele internetile üleminekuga ja Hiiu valla
süsteemidega ühildamisega.
Emmaste ja Pühalepa kahjuks vastavaid andmeid ei esitanud.

Pärast maavalitsuste likvideerimist ja omavalitsustele funktsioonide üleandmist koos rahalise
kattega tuleb kantselei koosseisu võtta veel kaks ametikohta: korrakaitse peaspetsialist ja
perekonnatoimingute peasspetsialist
Otsus: teeme kantselei koosseisu kohta järgmised ettepanekud:
1. Hiiumaa Vallavalitsus:
 Vallasekretär
 Õigusnõunik
 Personali juht – sekretär
 Referent – arhiivikorrastaja
 Teabejuht 0,5 + 0,5 tööülesanded otsustatakse hiljem
 IT spetsialist kaks ametikohta
KOKKU: 7,0 ametikohta
2. Osavallavalitsus:
 Sektretär – asjaajaja viis ametikohta
3. Pärast maavalitsuse funktsioonide üleandmist lisandub Hiiumaa Vallavalitsuse koosseisu
 Korrakaitse peaspetsialist
 Perekonnatoimingute peaspetsialist
4. Teeme juhtkomisjonile ettepaneku kaaluda vallasekretärile ühe abi ametikoha loomist
alates 01.01.2018 kuni ...................
Finants- ja raamatupidamisteenistuse struktuur
Aiki Maivel andis ülevaate finants- ja raamatupidamisteenistuse koosseisudest. Kõigepealt ta
mainis, et kuni 31.05.2018 peavad kõik olemasolevad ametikohad säilima kuna olemasolevaid
töötajaid on vaja selleks, et koostada 2017 majandusaasta aruanne. Kokku on selles valdkonnas
nelja vallavalitsuse peale 12 töökohta.
Oleme nii arvestanud, et igas osavallas on kohapeal üks raamatupidaja. Peale selle võiks üks
raamatupidaja töötada kuni 31.12.2018. Raamatupidajad kuuluvad Hiiumaa Vallavalitsuse
koosseisu.
Kogu finants- ja raamatupidamisteenistust juhib rahandusosakonna juhataja. Juhataja abi ja tema
asendaja on eelarvestaja, siis veel pearaamatupidaja ja vanemraamatupidaja. Kuni 31.05.2018 on
lisaks veel 2 ametikohta (finantsist ja raamatupidaja).
Otsus: teeme Hiiumaa Vallavalitsuse finants- ja raamatupidamisteenistuse koosseisu kohta
järgmised ettepanekud:
 Rahandusosakonna juhataja
 Eelarvestaja (abi juhatajale)
 Pearaamatupidaja
 Vanemraamatupidaja
 Raamatupidaja. Koosseisus kuni 31.12.2018
 Raamatupidajad (5). Töökoht igas osavallas
 Finantsist. Koosseisus kuni 31.05.2018
 Raamatupidaja. Koosseisus kuni 31.05.2018
KOKKU:
kuni 31.05.2018 – 12 ametikohta,
kuni 31.12.2018 – 10 ametikohta,
alates 01.01.2019 – 9 ametikohta.

Protokollile on lisatud: Finants- ja raamatupidamise vallavalitsuse koosseis
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