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Uhinemistoetustest tehtavad investeeringud

TEEMAI'A,SITLUSED:

Pievakorrapunkt 1
Emmaste ja Piihalepa valdade ettepanekud.
Vaadati tile laekunud ettepanekud.
. Plihalepa valla ettepanekud:
8. Valla ametnikud ja t66tajad
8.1. Seatakse eesmiirgiks kujunenud teenistujate ja tootajate koosseisu vdimekuse maksimaalset
kaasamist Vallas ja vajadusel nende professionaalse taseme suurendamist koolitamise ja
spetsialiseerumise teel.
8.2. Valla ametiasutuste teenistujate ja hallatavate asutuste triritajatega seotud kiisimuste
lahendamisel lfitutakse tildjuhul haldusreformi seaduse $ 18 siitestatust. Hallatavad asutused
viiakse tiiiskoosseisus tile ja nende struktuurides muudatusi ei tehta.
8.3. Teenistustingimused ja tdtilepingu tingimused, mis tileminevatel ametnikel ja t66tajatel on
kehtinud eelmise t66andja v6i tegevuse l6petanud todandja juures, on siduvad Vallate kui uuele
t66andjale.
8.4. K6igile iihinevate kohaliku omavalitsuse tiksuste ametiasutustega teenistussuhtes olevatele
teenistujatele pakutakse Vallas reeglina tema haridusele, tddkogemusele, teadmistele ja oskustele
vastavat ameti- v6i tririkohta.
8.5. .tuhut kui teenistuja, kellele pakutakse samavddrset ameti- v6i triokohta, ei soovi Vallas oma
teenistussuhet jdtkata, vabastatakse tema soovil teenistusest pooltevahelise kokkuleppega. Samavddrsust
hinnatakse poolte kokkuleppel l6htudes torjrilesannetest ja tootasust. poolte kokkuleppe mitte
saavutam isel koha ldata kse kdesoleva lepingu pu n kti g.6,
8.6. Teenistuja, kellele pakutud ametikoht ei ole samavddrne ja ta ei soovi seet6ttu Vallas oma
teenistussuhet jatkata, koondatakse. KoondamishUvitise maksmisel teenistujatele kohaldatakse sotsiaalseid
garantiisid vastavalt temaga teenistussuhtes olnud i..ihineva valla omavalitsusteenistuse palgajuhendile.
Vastavate sotsiaalsete grantiide puudumise korral makstakse koondamishi.ivitist nelja kuu/ staaZist sdltuv
p6hipalga v6i to6tasu ulatuses ?????. Samavdirsust hinnatakse poolte kokkuleppel ldhtudes
t6oU lesa nnetest ja tootasust,
8.7. Lepinguosaliste omavalitsuse iiksuste juhtidele kohalduvad sotsiaalsed garantiid vastavalt
haldusreformi seadusele.
8.8. Teenistuja viiakse iile uuele ameti- vdi tookohale Valla ametiasutuse struktuuris kui tema
teenistus- v6i tooiilesanded oluliselt ei muutu.

8.9. Juhtide ameti- v6i todkohtade taitmisel ja uute ameti- v6i tookohtade loomisel ja nende
tiiitmisel leitakse personal eelkdige sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ja
nende siiilimine ning haldusprotsesside tdrgeteta j iitkumine.

8.10. Enne sisekonkursi lzibiviimist viiakse tccnistuiatcgLr liibi arenguvestlus, milles selgitatakse
vrilja tccnistLria karjiitirihuvid, samuti iimber- v6i lisaspetsialiseerumine valmisolek. Koostatakse
koigile arusaadavad ja iihtsed sisekonkursi liibiviimise pohim6tted.
. Emmaste valla ettepanekud:
Toimrls kolme valla iihinemislepingr-r projekti (27.09.2016 seisuga) arutelu ja ettepanekute tegernine
jr-rl-rtkornisjonile konsensuse leidmiseks. Tehti.iflrgmised cttepanekud:
l. Punkt '1.5. Sdnastusettepanek: Lduna-Hiiumaa valla stimboolika (valla vapp ja lipp) to1tatakse
vcilja konkursi korras ja selle kiidavad heaks iihinevate valdade volikogucl eiie Ahinemise
jAustumist Lepingu lisas I3.5 toodud tcihtajaks. Kuni Valla siimboolika kinnitamiseni kasutataksePahalepa valla siimboolikat. Stimboolika konkurss viiakse lcibi ettevalmistusperioodil Lisas 13.5
toodud tdhtajal. Valla vapiia lipu kujundamisel peetakse oluliseks, er nendei kasutatakse piirkonna
identiteeti iseloomustavqt silmbootikat. Uhinevate valdade siimboolikat vdib pcirast t)hinemist
kasutada osavalla .siimboolikana, mille kasutamiseks koosturakse reglement.
2. Punkt 5.2: Sdnastusettepanek Pooled lepivad kokku, et Valla pdii*ririruy projekt to1tatakse
udlia ettevalmistusperioodil ning selle kiidavad heaks tihinevate vafulade volikogud. pooled lepivad
kokku, et Kciina vald viib enda pdhimciciruse ettevalmistusperioodil vastavusse tihinevate valdade
vajadustega .Kuni Valla pdhimciciruse kehtestamiseni lcihtutakse Kciina valla pdhimcicirusest.
3.
Punkt 6.2.3

*osavallas tegutsevate ettevdtjate
esindaja- asendada: osavallas registreeritud ettev6tjate esindaja
osavallas asuvate haridusasutustes Oppivate laste vanemate esindaja- asendada: kooli hoolelogu
esindajaga.
*osavallas elavate noorte esindajahinnati, et tuleks tiipsustada, kuidas valitakse noorte esindaja.
4. Punkt 6.2.12. Arutada juhtkomisjonis, kas punkt on vajalik, kurna KOKS-ist tulenevalt on
valitsuse istungid kinnised ja istungist saab osa vdtta valitsuse kutsel.
5. Punkt 6.3. Ettepanek lisada dokumendihaldus.
6' Punkt 7.2-5. Noorte soovil luuakse noorte esinduskogu, mille esindajad kaastakse valla
otsustusprotsessi- Miirkus: praegust sdnastust vdib tdlgendada nii, et juba praegu on noorte
esinduskogu soov olemas. Kaaluda s6nastuse muutmist.
7. Punkt 7-3.5. S6nastusettepanek: Peetakse oluliseks kultuurivalclkonnas tegutsevate MTU-de
ja SA-te toetamist.
8. Punkt 7.5.1 Sdnastusettepanek: Toetatqkse ktilqseltside tegevuse toetamist ning
julgustatakse nende suuremat osalemist vallaelus.
9. Punkt 7.5.2. S6nastusettepanek: Sdilitatakse kodaniketihenduste toetamine vdhemalt
iihinemi s eels e s mahus.
10. Punkt 7.6-5. S6nastusettepanek: Tdstetakse olemasolevate sotsiaalteenuste kvaliteeti ja
arendatakse uusi.
1.1. Punkt 7.6.7 Teine lause, Sdnastusettepanek: Vald toetab perearsti ja/vdi -de vastuvdtuks
tingimuste loomist, jdtkamist ja arendamist osavallas.
12. Punkt 7.7.4-2 56nastusettepanek: Osavalla eelarvekulude maht s6ltub osavalla arvestuslikest
eelarvetuludest (tulumaks, maamaks, riiklik sihtfinantseerimine allasutustele Umberarvestatuna valdade
liitumiseelsele tasemele, osavalla territooriumiga seotud riiklikud ressursitasud), millest
on vastavalt
osavalla ktllade elanike koguarvu proportsioonile maha arvestatud valla korraldatavate administratsiooni,
osutatavate teenuste ja asutuste kulud. Osavalla tulumaksu proportsioon kogu valla tulumaksulaekumisest
arvestatakse osavalla territooriumil paiknevate killade elanike koguarvu proportsioonist
Valla elanike
koguarvu suhtes' Osavalla maamaksu proportsionaalne maht arvestatakse osavalla
territooriumil paiknevate
katastrite maamaksu miidra alusel.
13' Punkt 7.1o.4. Mdrkus: M6telda s6nastust. Ei saa deklareerida seda, mida tegelikult teha ei saa

*

(hetkel).

1'4' Punkt 7.Lt-3. 56nastusettepanek:
ku ltu

u ri

il rituste toeta m ise.

Vold oitob koosa turismiarendomisele, muuhulgos ltjbi

15'

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

eeld useks.

otsus: Aktsepreeritud ettepanekud viidud muudatustena lepingu projekti.

Ptihalepa ettepanekud on juriidilised, mille vaatavad lisaks iile vallasekietarid.

Plevakorrapunkt

2

Uhinemistoetustest tehtavad investeerin gud.
Otsus: Uhise investeeringu paketis kajastatakse igast osavallast riks objekt, kokku 5 objekti, mille
katteks kokku kasutatakse ca I 500 000.- eurot tihinemistoetusega laekuvat raha. V6etakse
eesmiirgiks 4- aasta jooksul k6ik objektid l6petada, kaasates muid vahendeid.
Jlirgmine kohtumine esmaspiieval,24.l0.2016 algusega kell l5:00 Kiirdlas, Hiiu vallamajas.

Ullar Padari

