Saaremaa omavalitsuste ühinemise juhtkomisjon
Koosoleku protokoll
Kuressaare Linnavalitsus

02.08.2017

Algus kell 12.30, lõpp kell 14.00
Osa võtsid: Alo Heinsalu, Madis Kallas, Raimu Aardam, Liilia Eensaar, Andres Hanso, Tiit
Kaasik, Kalle Kolter, Jaan Leivategija, Tiina Luks, Aare Martinson, Mart Mäeker, Marili Niits,
Kalmer Poopuu, Enno Reis (volitatud esindaja), Vilmar Rei, Vello Runthal, Jüri Saar, Andres
Tinno, Mihkel Undrest
Puudusid:, Tõnu Erin, Andrus Kandimaa, Malve Kolli, Urmas Lehtsalu, Aarne Lember, Ludvik
Mõtlep, Margus Pajuste, Jaanis Prii, Tiit Põld, Andrus Raun, Jaanus Tamkivi, Toomas Takkis,
Karl Teär, Marina Treima
Kutsutud: Märt Kõlli, Kairit Lindmäe, Jaak Rand, Anu Vares
Osalusleht on lisatud protokollile.
Alo Heinsalu avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.
Päevakord:
1. Struktuuri ja teenistuskohtade menetlus
2. Dokumentide arhiveerimisest
3. Riiklike ülesannete ülevõtmisest
4. Riigigümnaasiumist
5. Hooldekodude meede
6. Muud küsimused

1. Struktuuri ja teenistuskohtade menetlus
Alo Heinsalu kõneles uue omavalitsuse struktuuri teemal. Hetkel on käimas teenistuskohtade
arvu täpsustamine ja ametijuhendite koostamine, määramaks konkreetsete ametikohtade
põhiülesanded. 22.08 toimub Kuressaares struktuuriprojekti lõppseminar. Plaani kohaselt võiks
juhtkomisjon struktuuri ja teenistuskohtade loetelu kinnitada 6.09 toimuval koosolekul.
Ühinevad omavalitsused võiksid võtta vastu määruse „Ametnike värbamise ja valiku kord“
septembrikuu jooksul.
Ühinemisleping sätestab, et uus volikogu lähtub vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamisel ühinevate omavalitsuste esindajatest koosneva
juhtkomisjoni poolt üleminekuperioodil välja töötatud struktuurist. Eelduste kohaselt toimub
struktuuri kinnitamine uue vallavolikogu kolmandal istungil, peale seda saab uus vallavanem
kinnitada ametijuhendid ja alustatakse värbamisprotsessiga.
OTSUSTATI: Korraldada 29.08 kell 14 Kuressaares ja 31.08 kell 14 Orissaares ühinevate
omavalitsuste teenistujate ühiskoosolekud.
2. Dokumentide arhiveerimisest
Kuulati Eesti Äriarhiivi OÜ esindajat Jaak Randa. Tänaseks on üle vaadatud enamik ühinevate
omavalitsuste dokumentatsioonist vallamajades. Tuleb tagada, et dokumentide üleandmine ja
asjaajamise üleminek uuele omavalitsusele oleksid sujuvad. Kõige korrastatumad on täna nn
põhidokumendid, mida kasutatakse igapäevaselt ning mis on vajalikud kodanike teenindamiseks
ja otsuste langetamiseks, samuti raamatupidamise dokumendid. Maa-, planeerimis- ja
ehitusdokumentatsiooni arhiveerimistoiminguteks on koostamisel vastav juhend. Vajalik on
ühtne dokumentide loetelu ja toimikute tähistamine, et oleks tagatud selgus olemasolevate
dokumentide osas ja fikseeritud dokumentide liikumine.
Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks.

3. Riiklike ülesannete ülevõtmisest
Jaan Leivategija andis ülevaate ülesannetest, mida omavalitsused asuvad täitma ühiselt. Nendeks
on maakonna arengu kavandamine ja suunamine, maakondlik võrgustikutöö ja piirkonna
turundamine, maakondlik väliskoostöö, rahvatervis ja turvalisus, kultuurivaldkonna ülesanded.
Saaremaa vallale jääb halduslepingu alusel korraldada ühistransport. Saaremaa valla kui
maakonnakeskuse omavalitsuse ülesandeks saavad olema seni maavalitsuse poolt teostatud
perekonnaseisutoimingud.
Küsimused
Andres Tinno tundis huvi, mitu ametikohta on maavalitsuses seni ette nähtud kultuuriülesannete
täitmiseks.
Jaan Leivategija sõnul on praegu maavalitsuses üks kultuuriülesannete (maakonna laulupeod,
ürituste koordineerimine jm) täitja. Hetkel teostatakse ka neid ülesandeid, mis üldjuhul on
omavalitsuste või omavalitsusliidu pädevuses.
Anu Vares küsis, kas Haridus- ja Teadusministeerium on omalt poolt omavalitsustele
lisaülesandeid ette näinud (nt maakondlikud õpilasüritused, olümpiaadid).
Jaan Leivategija selgitusel on nimetatud ülesanded ka seni omavalitsuste täita.
OTSUSTATI:
 Pidada otstarbekaks kui maakonna omavalitsuste ühiselt täidetavad ülesanded antakse
koostöökokkuleppe alusel täita Saaremaa vallale.
 Alustada konsultatsioone Muhu ja Ruhnu vallaga, juhtkomisjoni nimel volitada
läbirääkimiste pidajateks Jaan Leivategija ja Alo Heinsalu.
 Koostöökokkuleppe Muhu ja Ruhnu vallavalitsustega sõlmib Saaremaa Vallavalitsus.
4. Riigigümnaasiumist
Kuulati Madis Kallase ettekannet. Käimas on läbirääkimised, selgitamaks välja tulevase
õppehoone asukoht ja ehituse maht, õppekohtade vajadus, samuti spordiga tegelemise
võimalused. Asukohtadena on kaalumisel hooned aadressidel Garnisoni 16 või Pikk 31.
Kaalutud on ka täiesti uue hoone ehitamist aadressidel Merikotka 2, Kivi tn 9 või Kaevu tn 33.
Küsimused
Vello Runthal palus täpsustada põhikoolide meetme tähtaega.
Madis Kallase kinnitusel on avalduse esitamise tähtaeg 02.10.2017.
Aare Martinson küsis kunstikooli ruumivõimaluste kohta seoses riigigümnaasiumi loomisega.
Madis Kallase sõnul saab kunstikool avaramad ruumid, kui tegutsema jäävad kolm
põhikoolihoonet.
Andres Tinno tundis huvi, kas ei ole mõeldud kasutada Kuressaare Ametikooli ruume Upal.
Madis Kallase sõnul on logistiliselt mõistlikum, kui kõik vajalikud hooned paiknevad lähestikku.
Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks.
5. Hooldekodude meede
Anu Vares kõneles Kuressaare Haigla SA plaanist esitada taotlus hooldekodude meetmesse.
Haigla on ette valmistanud nõusoleku taotluskirja ühinevatele omavalitsustele, vajalik on kõigi
volikogude nõusolek. Meetmesse on avaldust esitamas ka Lääne-Saare vald. Mõistlik on
volikogudel mõlemaid taotlusi koos menetleda, st, et ühes otsuses kajastuks nõusolek mõlemale.
Märt Kõlli sõnul on haigla taotlus seotud tervisekeskuse rajamisega. Toetus oleks vajalik
projekti realiseerimiseks.
Küsimused
Andres Tinno tundis huvi, kas haigla hooldekodusse on plaanis kohti juurde luua või toimuks
olevate tingimuste parandamine.
Märt Kõlli sõnul parandatakse seniseid tingimusi.
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Andres Tinno märkis, et tulevikus hakkavad Kuressaare haigla ja Lääne-Saare hooldekodud
asuma kõrvuti. Tähtis on, et omavahel tehtaks koostööd vältimaks üksteise vastu töötamist.
Tiina Luks lisas, et on tehtud ettepanek ka ühtse sihtasutusena tegutsemiseks, ent see ei ole vilja
kandnud.
Mihkel Undrest tegi ettepaneku haigla soovi, tingimusi parandada, kindlasti toetada.
Madis Kallas teavitas, et eelnõu projekt edastatakse tutvumiseks 08.08.
OTSUSTATI: Ühinevate omavalitsuste volikogudel menetleda Kuressaare Haigla SA ja LääneSaare valla taotlusi koos augusti-septembrikuus toimuvatel istungitel.
6. Muud küsimused
Alo Heinsalu:
 Ühinevate omavalitsuste volikogudel planeerida septembrikuu istungile sotsiaal- ja
haridusvaldkonna õigusaktide menetlemine. Vastavad eelnõud edastatakse 18.08.
 Meeldetuletus – ühinemisleping sätestab, et ühinev omavalitsus otsustab osavallakogu
moodustamise aluse ühe valitud kriteeriumi alusel.
 Kui peaks tekkima vajadus, saab juhtkomisjon koguneda vahetult enne struktuuriseminari
22.08 kell 11.
 Ametisse on asunud ühinemise infotehnoloogia arendusjuht Anu Tanila.
Juhtkomisjoni järgmine koosolek toimub 06.09.2017 Kuressaares.

Alo Heinsalu
Juhataja

Geili Heinmaa
Protokollija
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