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TEEMAKASITLUSED:

Pflevakorrapunkt I
Koosoleku korralduskiisimused
Kiiina vald tegi 24.08.2016.a volikogu istungil ettepaneku Hiiu,
Emmaste ja ptihalepa vallale
ettepaneku moodustada neljast Hiiumaa vallasi tiks
ornavalitsus. Tiinaseks on kutse vastu vdtnud
Hiiu vald' Emmaste-ja Ptihalepa ei ole veel volikogus ettepaneku
kohta seisukohta v6tnud. Seet6ttu
alustada ametlike ltibiniiikimittega o., ennatlik.
Oii"
ja prihalepa
il;;
seisukohad.

"r"tr'a."-""4"t"

valdade

otsus: Koosoleku formaat on konsultatsioon. Koosolekut juhatab
Georg Sootla, protokollib ullar
Padari' Koosolekul keskendutakse tihinemislepingu koostamisele,
protokolli kantakse iildised
seisukohad j a eriarvamused.

Piievakorrapunkt 2
Ajagraafik.
Ajagraafik on viiga pingeline. Kui soovitakse haldusreformi
seaduse moistes j6uda tihinemiseni
enne 3l' detsembit2ol6.a on riskide maandamiseks
vajalik m6ned otsused teha enne kui k6ik
asjad on l6puni liibiriiiikimata.
otsus: Aktsepteerida konsultandi poolt esitatud viiga pingelist
ajakava.

Piievakorrapunkt 3
Moodustatava omavalitsuse struktuur.
Ulf Johhanson tegi iilevaate Rootsi kogemustest ja erinevatest
omavalitsusstruktuuridest.
Rootsis oli palju omavalitsusi kus o[ osavallasiisteem.
See oli viiga populaarne l0
- 15. aastat
tagasi. Tiina on osavallad kadunud. Keskenduma peab
mitmere riskile:
1' Poliitiline risk - osavallal raha otsas enne eelarve aasta l6ppu. Kes vastutab?
2. Juhtimine - kas territoriaalne juhtimine v6i valdkondlik juhtimine?
otsus: Minna edasi osavaldade siisieemiga. Kui protsessiga -tihinevad
ka Emmaste ja piihalepa
vallad' moodustatakse viis osavalda: Emmaste, Ptihalepa,
Kiiina ja K6rgessaare osavallad ja Kiirdla
linn osavalla staatuses. Lepingu lisad, mis seaduses'ette nfitud
(seletuskiri, majandusaasta

aruanded, tihineva

ov kaart, investeeringute kava ehk i.ihinemispreemia

kasutamise p6him6tted),
ptidevused ja osavallakogu
moodustamine, -imt) haakida lahti rihinemislepingust,
mis annab vdimaluse dokumendiga tegeleda
ajaliselt pikemalt.

on vaialik teha enne avalikustamist. Muud lisad (nt oruuullu

Pf,evakorrapunkt 4
Uhinemislepingu punkti 6 liibivaatamine.
vaadati liibi rihinemislepingu punkt 6 .,Juhtimisstruktuur ja
organisatsioonilised rimberkorraldused."
Teksti
legend:

Kollane taust - parandus v6i tiihelepanuosutus;
Punane kaldtekst - miirkus;

6. Juhtimisstruktuur ja organisatsioonilised timberkorraldused
6'1' Uhinenud vallas tagatakse elanike huvide vdljaselgitamine ja
esindamine.
6' l ' 1' valla volikogu koosseisus on 23 liiget,
k-es valitatse 5 valimisringkonna s. 2017 .
aasta
volikogu valimistel avatakse valimisjaoskonnad vdhemalt
2013. aastal toimunud

volikogude valimistel t6otanud valimisjaoskondade
asukohtades.
6'l'2' volikogu valimisringkonnad moodustatakse lepinguosaliste haldusterritooriumide
p6hiselt: Emmaste valimisringkond 3 mandaati, Kaina
valimisringkond 5 mandaati ja
Piihalepa valimisringkond 4 mandaati, Kiirdla valimisringkond g
iandaati, K6rgessaare
valimisringkond 3 mandaati. k'rtrtrtrltrttttlitl .\'t'LrLlrr:
lttrttt'h ltriku. Arrr rr,r, plt,ks 2t6i:rlik tt,lrLr
:t, lt'lt^kir1tri., A6t.gc,.r.\(t(tt.L,
l)iit.k,rttttt t,ltrrrikt,t,.t...)
6'l'3' Tiihtsustatakse vallavolikogu komisjonide rolli valla otsustusprotsessis,
kujundatakse
mehhanism, mis v6imaldab tagada piirkondlikult
tasakaalustatud esindatuse volikogu
komisjonides.
6'2' Uhinenud vallas rakendatakse detsentraliseeritud valitsemis- ja juhtimiskorralduse
p6him6tteid.
6'2' I' Lepinguosaliste territooriumide p6hiselt moodustatakse
osavallad.
6'2'2' Moodustatakse osavallakogud, mille peamine tilesanne
on tagada elanike
kaasarSSkimisv6imalus kohalikes ja rilevallalistes
otsustusprotsessides, aidata kujundada
arvamusi ia tagada sisendeid ning tagasisidet
otsustusorganitele (vallavalitsus,
vallavolikogu, volikogu komisjonid) piirkonni tervikliku
arengu ktisimustes ja piirkonna
halduse kvaliteedi kohta.
6.2.3 . Osavallakogusse kuuluvad:
' kolm (kaks) valimisringkonnast enim hidli saanud volikogu liiget;
. osavallas tegu+seva+e registreeritud ettevodate esindaja;
' osavallas +egu+s€va+e registreeritud kodaniketihenduste v6i ja kiilavanemate
esindaja;

a

.

teguts.eva munitsipaalkooli hoolekogu esindaja

Osavallas

osavallas elavate noorte esindaja.
Osavallakogu moodustamise tdpne korraldus ja
funktsioonid on nimetatud Lisas-13=6
nr-ed -.A^+^1,.^ -1,,^^1.^ ^^^_-^rr

6'2'5' Moodustatakse osavallavalitsused valla ametiasutusena.
osavallavalitsuste poolt
tagatakse vdhemalt jirgmiste

'
.
o
.'
.

teenuste osutamine ja funktsioonide taitmine:
piirkonnatasandi arendustegevus ja koostoo
kodaniketihendustega,
igapdevane sotsiaaltoo ja _hooldus,
registritoimingud ning elanike valla asjaajamise ja
6igusalane n6ustamine,
ehitus, maa ja planeeringute alane n.ustamine ja
asjaajamine,
vallavara haldus ja majandamine,
avalike teenuste jdrelevalve.

6'2'6' K6ik hallatavad asutused jdtkavad oma tegevust avalike teenuste
osutajana.
(hallatavate asutuste muutmine ja teenuste muutmine
koosk6lastatakse osavallakogus)
Sdnastus ille vaadata
6'2'7 ' Osavallavalitsuse haldusalas on osavallas tegutsevate
hallatavate asutuste juhtimine.
osavallas tegutsevad koolid ja lasteaiad on vallavalitsuse
hallatavad asutused, kuid nende
maj anduslike tugifunktsioonide konaldamine on
osavalla pd devuses.
6'2'8' Thgatakse Vallavalituse struktuuris olevate valdkonnaspetsialistide
n6ustamise ja
teenuste kiittesaadavus osavaldades. Vallavalitsuse tugi- ja
spetsialiseeritud ametnike
tookohad v6ivad asuda osavallavalitsuste ruumides.
6'2'9' osavallavalitsuse poolt osutatavate teenuste maht ja teenistuskohtade
arv s6ltub
osavalla teenuspiirkonna suurusest ning v6ib olla erinev.
6'2'10' Arendatakse kodanikutihenduste, ktllakeskuste, SA-de ja
MTU-de v6imekust osutada
teatud avalikke teenuseid ning tootatakse viilja vastav tegevustoetuste
ja projektide

rahastamise siisteem.

6'2'll' osavallavalitsust juhib osavallavanem, kes nimetatakse ametisse Vallavalitsuse
poolt
vallavanema ettepanekul. osavallavanema ametisse nimetamisel ja
ametist vabastamisel
peab olema osavallakogu koosk6lastus. Juhul kui osavallakogu
ei koosk6lasta
osavallavanema kandidaati kolmandal korral nimetatakse
osavallavanem ametisse
osavallakogu kooskdlastuseta. Osavallakogu poolt mitte
koosk6lastatud kandidaati ei v6i
koosk6lastamiseks esitada teistkordselt.
6'2'12' osavallavanemal on 6igus v6tta s6na6igusega osa vallavalitsuse
istungitest.
6'3' Uhinenud valla organisatsioonis on poliitikakujundamine ja strateegiline juhtimine
selgelt
eristatud igapiievase halduse j a teenuste osutamise funktsioonidest.
6'3'l' Vallavalitsuse kui ametiasutuste struktuuris eristatakse poliitilise ja
administratiivse
juhtimise tasandid. Soovitavalt kaasatakse vallavalitsuse
koosseisu
osavallavanem(ad).
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6'3'2' Vallavalitsusse keskendatakse valla kui terviku strateegilise juhtimise ja
halduse
kompetents, tugiteenused ja kitsalt spetsialiseeritud
asjatundjad ja teenuste osutajad.

Keskselt korraldatakse viihemalt j drgimised funktsioonid:
. finantsjuhtimine ja raamatupidamine;
ehitus, maa j?planeeringute valdkonnaspetsiifiline
kompetents;
.' riigihangete korraldamine;

ja kitsad kompetentsid (nt lastekaitse,
terviseedendus);
' hariduse jt vallailleselt koordineeritavate valdkondade juhtimiskompetentsid;
' valla strateegiline arendamine, sh ettev.tlusarendus;
. 6igusloome ja Oigusalane kompetents;
. dokumendihaldus:
6'4' vallavalitsuse kui ametiasutuse ja osavallavalitsuste teenistujate
ametikohtade struktuuri
projekt tootatakse vdlja ettevalmistusperioodil
hiljemalt 01.06.2017, selle kehtestab valla volikogu.
6'5' voetakse suundumus k6ikide tdnaste toimivate asutuste
sdilitamisele, kuid samas nende
juhtimise ja korraldamise t6hustamisele
ning nende rahastamise viimisele Lihtsele ldbipaistvale ja
vorreldavale alusele' Asutuste t6hususe suurenemine
tagatakse ennek6ike nende omavahelise
koostoo soodustamise ja parema strateegilise juhtimise ja
koordineerimise arvel.
'

Protokollija:

Ullar Padari

sotsiaalvaldkonna koordineerimine

