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1. Saaremaa Vallavalitsuse struktuurist
Kuulati Alo Heinsalu ettekannet, misjärel arutati Saaremaa Vallavalitsuse struktuuri põhimõttelisi
valikuid.
Küsimused
Tõstatus küsimus, miks on vajalik struktuurimudel välja töötada nüüd, kui struktuuri ja
teenistuskohtade loetelu kinnitab uus valitav vallavolikogu oktoobris.
Madis Kallase kinnitusel on praegu vaja teha ära eeltöö. Eelkõige valmistatakse ette mudel uuele
volikogule seisukoha võtmiseks, ka sõltub struktuurimudelist kogu ühinemisprotsessi edasine
areng. Kolmandaks puudutab teema otseselt või kaudselt suurt hulka inimesi - oodatakse
vastuseid.
Arvamused
Jüri Saar avaldas arvamust, et kõige mõistlikum on ülesehitus, kus valitseks poliitiline juhtimise
tasand ning oleksid keskmise ja väikese suurusega osakonnad.
Andres Tinno toetas ettepanekut ja märkis, et mida suurem on omavalitsus, seda poliitilisem
peaks põhimõtteline struktuur olema.
Toomas Takkis nentis vastupidist, sõnades, et mida vähem poliitilisi ametikohti, seda parem.
Takkise hinnangul on nii tagatud stabiilsus.
Tiit Põld märkis, et kokku on tuldud selleks, et vaadata üheskoos suurt pilti. Põld avaldas toetust
poliitilise juhtimistasandiga mudelile.
Mart Mäeker tõi välja, et tähtis on hoida osakondade juhtimine apoliitiline – osakondi peaksid
juhtima ametnikud, et tagada töö jätkuvus olenemata poliitilisest situatsioonist.
Jaan Leivategija märkis, et arenguvaldkond ei saa olla tugiteenuste all, vaid peab kuuluma
põhikoosseisu.
Madis Kallas tundis huvi, kuidas sobituvad antud skeemi üksuste juhid (nt tugiteenuste juht –
vallasekretär).

Alo Heinsalu sõnul on võimalikud mõlemad variandid: vallasekretär juhib kogu tugiteenistust või
tugiteenistuse üks osa on vallasekretäri juhitav kantselei. Valik tuleb teha edasise töö käigus.
OTSUSTATI: Toetada struktuurimudelit, mille kohaselt:
 juhtimistasandi moodustab vallavanemast ja poliitilistest abivallavanematest koosnev
vallavalitsus;
 kesktasandi moodustavad keskmised ja väikesed valdkonnaosakonnad, mida juhivad
apoliitilised ametnikud;
 moodustatakse eraldiseisev tugistruktuur, mis teenindab valdkondlikke osakondi.
2. Ülevaade komisjonide tööst
Alo Heinsalu kõneles ühinemiskomisjonide tööst. Kõik valdkondlikud komisjonid annavad
juhtkomisjonile tehtust ülevaate mai- ja/või juunikuu jooksul. Valdkonnatöö lõpule viimisel esitab
iga komisjon läbiviidud tegevuste kohta memo, mis sisaldab infot ettevalmistatud eelnõude,
andmebaaside, kaardistamise tulemuse jm olulise kohta, samuti ettepanekuid juhtkomisjonile.
Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks.
3. Ühistranspordi korraldusest
Jaan Leivategija rääkis ühistranspordi edasisest korraldusest. Hiiu ja Saare maavalitsused võivad
31. detsembriks 2017 sõlmitava halduslepinguga volitada omavalitsusüksusi sõlmima
ühistranspordi lepinguid va laeva- ja lennuliiklus. Väikelaeva liinid võtab üle Maanteeamet
(Abruka, Vilsandi, Ruhnu liinid). Küsimus on, kas leping tuleks sõlmida Kuressaare linnaga või
juba uue omavalitsusega?
Küsimused
Alo Heinsalu juhtis tähelepanu, et seniste plaanide kohaselt võtab Maanteeamet 1. oktoobrist 2017
üle kogu ühistranspordi korralduse maakonnas. Kas plaanid on muutunud?
Jaan Leivategija selgitas, et käesolevaks hetkeks on seadusesse kirjutatud, et Maanteeamet võtab
laeva- ja lennuliikluse korralduse üle 1. jaanuarist, bussiliinide leping sõlmitakse varem, see
läheks 1. jaanuarist üle uuele omavalitsusele.
Alo Heinsalu tundis huvi, kas ka hangete läbiviimine saab olema uue omavalitsuse ülesanne.
Jaan Leivategija sõnul on Maanteeamet lubanud hangete läbiviimisel omavalitsust abistada,
oskusteave on seega olemas.
Arvamused
Madis Kallas tõi välja, et põhimõtteliselt võib nõusoleku anda, aga enne peaks saama selged
vastused sellele, kas ülesannetega antakse kaasa ka piisavalt vahendeid.
Andres Tinno avaldas arvamust, et maavalitsus võiks mainitud halduslepingu sõlmida Kuressaare
Linnavalitsusega, et teema ette valmistada. Hiljem läheks leping üle uuele omavalitsusele.
Jaan Leivategija lisas, et ühinevate omavalitsuste seisukohta oodatakse 9. maiks.
OTSUSTATI: Ühinevad omavalitsused on nõus ühistranspordi korralduse üle võtma tingimusel,
et täpsustatakse sellega kaasnevaid asjaolusid ja ressursikulu.
4. Külanimede muutmine
Kuulati Jüri Saare ettekannet külanimede muutmise teemal. Külaelu komisjon on valmistanud ette
muutmist vajavate külanimede loetelu. Kattuvad 64 külanime, neist 38 läheb muutmisele. 8.
maiks peaksid kõik 38 küla, kelle nimi vajab muutmist, esitama külaelu komisjonile uued nimed.
Seejärel on vajalik ühinevate omavalitsuste volikogude otsus.
Arvamused
Alo Heinsalu tõi välja, et seaduse järgi algatab vallavolikogu nime muutmise ja seejärel toimub
avalik arutelu.
Jüri Saar märkis, et avaliku arutelu hetkeks on külade uued nimed suure tõenäosusega otsustatud.
Alo Heinsalu juhtis tähelepanu, et külanimede kattuvuse vältimiseks on vajalik valdade
omavaheline koostöö.
Küsimused
Raimu Aardam tundis huvi, kuidas toimub külarahva teavitamine.
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Madis Kallase sõnul seadus seda täpselt ei sätesta. Volikogu algatab nimevahetuse, misjärel
külavanemad kutsuvad kokku koosolekud.
OTSUSTATI: Külaelu komisjoni esimees Jüri Saar edastab esitatud nimeettepanekud
juhtkomisjoni liikmetele 12. maiks 2017.
5. Muud küsimused
Alo Heinsalu kõneles edasistest tegemistest.
Iga ühineva omavalituse volikogu teeb järgmised otsused:
- otsuse rahvaküsitluse tulemuste kinnitamise kohta;
- otsuse ühinemiskokkuleppe kinnitamise kohta;
- otsuse arvamuse esitamiseks Vabariigi Valitsuse 15.02.2017 ettepaneku kohta (määruse
eelnõu "Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla,
Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla Salme valla, Torgu valla ja Valjala
valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr
159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“). Otsus tuleb
esitada maavanema asendajale 15. maiks 2017.
Madis Kallas kõneles lühidalt ühinemislepingu investeeringute lisast 2, kus on toodud neli
Kuressaare linna objekti, sh Pargi Lasteaia rekonstrueerimine summas 1,8 miljonit eurot.
Tänaseks on selgunud, et tegelik investeerimisvajadus on suurem, mistõttu tehakse volikogule
ettepanek loobuda ühest linna objektist, et lisas toodud investeeringute kogusumma jääks
muutumatuks.

Juhtkomisjoni järgmine koosolek toimub 10. mail 2017 kell 12.30 Lääne-Saare Vallavalitsuses.
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