Saaremaa omavalitsuste ühinemise juhtkomisjon
Koosoleku protokoll
Saare Maavalitsus

22. august 2017

Algus kell 11.00, lõpp kell 11.35
Juhatas: Alo Heinsalu
Protokollis: Geili Heinmaa
Osa võtsid: Madis Kallas, Raimu Aardam, Tõnu Erin, Andres Hanso, Tiit Kaasik, Andrus
Kandimaa, Kalle Kolter, Jaan Leivategija, Aarne Lember, Tiina Luks, Aare Martinson, Ludvik
Mõtlep, Marili Niits, Margus Pajuste, Tiit Põld, Vilmar Rei, Vello Runthal, Jüri Saar, Andres
Tinno, Marina Treima
Puudusid: Liilia Eensaar, Malve Kolli, Urmas Lehtsalu, Mart Mäeker, Kalmer Poopuu, Jaanis
Prii, Andrus Raun, Toomas Takkis, Jaanus Tamkivi, Karl Teär, Mihkel Undrest
Osalusleht on lisatud protokollile.
Kutsutud: Kairit Lindmäe, Liis Lepik, Diana Traumann
Alo Heinsalu avas koosoleku, kinnitati päevakord:
1. Kinnisvara võimalikust soetamisest
2. Tekkepõhisele eelarvele üleminekust
3. Muud küsimused

1. Kinnisvara võimalikust soetamisest
Madis Kallas kõneles ööklubi Diva ruumidest. Kuna ruumid paiknevad Kuressaare
Linnavalitsuse hallatavas kultuurikeskuse hoones, on müüja teinud linnale ettepaneku need ära
osta; linnavalitsuse huvi võiks olla hoone terviklikult enda käsutusse saamine. Seoses
ühinemisega peaksid ostuotsuse langetama kõikide ühinevate omavalitsuste volikogud või
tulevikus uue valla volikogu. Ettepanek – jätta teema Saaremaa valla pädevusse.
Komisjon nõustus ettepanekuga.
2. Tekkepõhisele eelarvele üleminekust
Kuulati Tiina Luksi ettepanekut koostada Saaremaa valla järgmise aasta eelarve tekkepõhiselt.
Nii oleks see kooskõlas riigieelarvega (tekkepõhine), lisaks lasub omavalitsustel kohustus minna
tekkepõhisele eelarvele üle 2019. aastaks.
Vello Runthal andis teada, et Orissaare valla kindel seisukoht on sel aastal tekkepõhisele
eelarvele mitte üle minna, kuna kassapõhine eelarve on juba koostamisel. Samuti ei ole
ettepanekut arutanud ühinemise rahanduskomisjon.
Diana Traumanni sõnul vajab tekkepõhisele eelarvele üleminek pikemaajalist ettevalmistust.
Täna kasutavad kõik ühinevad omavalitsused, v a Lääne-Saare vald, kassapõhist varianti, ja selle
muutmine ühinemisprotsessi kestel tooks kaasa suure segaduse.
Tiina Luks lisas, et rahanduskomisjon võiks ettepanekut siiski kaaluda.
Diana Traumanni hinnangul on hetkel mõistlik senine lahendus, mille kohaselt Lääne-Saare valla
eelarve koostamist käsitletakse kui erandit, valla finantsjuhiga tehakse selles osas koostööd.
Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks.


3. Muud küsimused
Alo Heinsalu tuletas meelde, et ühinevate omavalitsuste volikogudel tuleb planeerida
septembrikuu istungitele sotsiaal- ja haridusvaldkonna õigusaktide menetlemine.
Vastavad eelnõud on vallasekretäridele edastatud.

Sotsiaalvaldkonna eelnõud:
- Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade
kehtestamine – volikogu määrus
- Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord – volikogu määrus
- Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine – volikogu määrus
- Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine – volikogu või valitsuse määrus
Haridusvaldkonna eelnõud:
- Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord – valitsuse määrus
- Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine – valitsuse määrus
- Nõusoleku andmine – valitsuse korraldus
- Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine – volikogu määrus
- Nõusoleku andmine – volikogu otsus
- Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õppekulu suuruse kehtestamine –
volikogu määrus
- Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ning sõidukulu hüvitamise kord –
volikogu määrus
- Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides –
volikogu määrus
- Huvihariduse rahastamise põhimõtetes kokku leppimine – volikogu otsus
- Hariduse registri põhimäärus – valitsuse määrus
Liis Lepiku sõnul on valdadel võimalik volikogu õigusaktid tuua ühele istungile, sama kehtib
vallavalitsuse poolt vastuvõetavate õigusaktide kohta. Igal omavalitsusel hoolitseda oma
teeninduspiirkonna koolide, lasteaedade, külade (senikehtivate) nimede õigsuse eest tekstis.
Arutelu
Kairit Lindmäe tõstatas sotsiaalvaldkonna toetuste ja teenuste hindade küsimuse. Hindade
kehtestamine võiks tulevikus minna vallavalitsuse pädevusse.
Alo Heinsalu sõnul taandub see kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse vastava normi
tõlgendamisele. Seadus sätestab hindade kehtestamise volikogu ainupädevusena. Ettepanekut
on võimalik arutada koos teiste parandusettepanekutega.
Andres Hanso andis teada, et sotsiaalteenuste eelnõus toodud hindadega ei saa Pöide vald
nõustuda. Sotsiaaltranspordile pakutud kilomeetri hind (1€/km) on liiga kõrge.
Kairit Lindmäe avaldas arvamust, mille kohaselt oleks mõistlik jätta sotsiaaltranspordi hind
õigusaktiga kehtestamata. Eelkõige tuleks omavalitsusel hinnata, kellele on teenust vaja.
Vello Runthali hinnangul on hinna kehtestamine siiski vajalik. Maapiirkondades ei ole alati
ühistranspordivõrgustik rahuldav, sotsiaaltranspordi võimalus peab jääma.
Kairit Lindmäe selgitas, et sotsiaaltransport on ette nähtud vaid nendele, kes ei saa
liikumisraskuse, puude vms tõttu ühistransporti kasutada; see ei ole mõeldud ühistranspordi
pikenduseks.
Jaan Leivategija märkis, et tegu on avaliku teenusega, mille hind on kulupõhine.
Tiina Luks selgitas, et Lääne-Saare valla sotsiaaltranspordi hind, mis on eelnõus aluseks
võetud, on kehtestatud praktikast tulenevalt, välistamaks kuritarvitamise. See ei tähenda, et
inimesed, kes teenust tõesti vajavad, ei saaks hinna tõttu seda kasutada – neile on võimalus
alati leitud.
Andrus Kandimaa hinnangul vajab teema edasist arutust. Linna ja maa sotsiaalhoolekannet ei
saa võtta üheselt. Hind on aga vaja kehtestada, sotsiaaltöötaja hinnang sõiduvajadusele oleks
liialt subjektiivne.
Tiit Põld juhtis tähelepanu, et juhtkomisjoni algne seisukoht oli lükata hindade kehtestamine
edasi.
Alo Heinsalu vastas, et komisjon otsustas aasta alguses ühtsete hindade kehtestamise
praeguste volikogude poolt.
Kairit Lindmäe sõnul on tulnud Sotsiaalministeeriumist kindel vastus, et teenused peavad
toimima ühtsetel alustel, erinevad hinnad ei saa jääda.
Marina Treima märkis, et ühtset hinda ei saa kehtestada, kui piirkonniti on olukord erinev.
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Madis Kallas tegi ettepaneku kehtestada vähemalt algusperioodiks minimaalne hinnatase.
Andrus Kandimaa tõi välja, et määrata saab ka keskmise hinnataseme (20-30s/km).
OTSUSTATI: Omavalitsused esitavad sotsiaal- ja haridusvaldkonna õigusaktidele tehtavad
parandusettepanekud 29. augustiks Liis Lepikule (+ koopia Alo Heinsalu).


Madis Kallas juhtis tähelepanu, et omavalitsused saavad veel neli kuud planeerida
huvihariduse riiklikku toetuse tegevusi. Haridus- ja Teadusministeerium ootab sisendit,
millised on planeeritavad tegevused, st, et käesoleva aasta vahendid tuleb omavalitsustel ise
aasta lõpuni ära planeerida.
Marili Niits tundis huvi, kas planeeritav ei võiks kajastada kogu järgmist õppeaastat.
Madis Kallas vastas, et selles tuleks siis eraldi kokku leppida.
Tiina Luksi sõnul sai maikuus juhtkomisjonis välja pakutud, et huvihariduse lisatoetust
võiks planeerida ühiselt, ent see ei realiseerunud. Lääne-Saare vald lähtub huvihariduse
tegevuste planeerimisel uue valla vaatevinklist.



Jaan Leivategija tuletas meelde, et Saare Maavalitsus ootab vallavalitsustelt augusti lõpuks
külanimede muutmise otsuseid, et oleks võimalik need 1. septembriks
Rahandusministeeriumile edastada.

Juhtkomisjoni järgmine koosolek toimub 6. septembril kell 10.00 Saare Maavalitsuses.

Alo Heinsalu
Juhataja

Geili Heinmaa
Protokollija

3

