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Osalusleht on lisatud protokollile.
Eero Lapp avas koosoleku. Kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Arhiveerimisest
2. Ülevaade osavallakogude moodustamisest
3. Sotsiaaltoetuste ja –teenuste kordade eelnõud
4. Ülevaade personalialastest õigusaktidest
5. Struktuuritoimingute ajakava
6. Muud küsimused

1. Arhiveerimisest
Arhivaar Jaak Rand andis ülevaate eesootavatest arhiveerimistoimingutest. Tänaseks on üle
vaadatud enamik dokumentatsioonist vallamajades. Tuleb tagada, et dokumentide üleandmine ja
asjaajamise üleminek uuele omavalitsusele oleksid sujuvad. Vajalik on ühtne dokumentide
loetelu ja toimikute tähistamine augusti-septembrikuu jooksul. Paberkujul dokumentide nimistud
tuleb skaneerida ja arhivaarile edastada. Kindlasti üle vaadata ka raamatupidamisdokumendid.
Maa-, planeerimis- ja ehitusdokumentide arhiveerimistoiminguteks on koostamisel vastav
juhend, et oleks tagatud selgus ja fikseeritud dokumentide liikumine. Vajalike toimingute kohta
saadetakse komisjoni liikmetele memo.
2. Ülevaade osavallakogude moodustamisest
Alo Heinsalu tuletas meelde, et ühinemisleping sätestab osavallakogu moodustamise ühe valitud
kriteeriumi alusel. Ühinevate valdade volikogud langetavad vastavad otsused augusti-septembri
jooksul. Osavallakogude põhimääruste teksti lisandus nõue, mille kohaselt peab osavallakogu
liige olema rahvastikuregistris vastava omavalitsuse või alates järgmistest valimistest osavalla
elanik kohaliku omavalitsuse volikogu valimise aasta 1. augusti seisuga.
Osavallakogude põhimäärustesse jäetakse säte, mille kohaselt vallavalitsuse kui ametiasutuse
teenistuja ei tohi olla osavallakogu liige. Lisaks esitatakse alternatiivina variant, mille kohaselt
osavallakogu liikmeks olemist ei piirata - seletuskirjas viidatakse juhtkomisjoni 24.05.17
protokollile. Reguleerimata on olukord, mil liige asub vallavalitsuse teenistusse hiljem,
lõppemise alustes peaks seda täpsustama.
3. Sotsiaaltoetuste ja -teenuste kordade eelnõud
Kuulati Alo Heinsalu ettekannet suve jooksul ette valmistatud õigusaktide eelnõude kohta.
Sotsiaalvaldkonnas on täna vaja vastu võtta kolm volikogu määrust – toimetulekutoetuse
arvestamisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamise määrus,
sotsiaalabi andmise kord (eelnõu saadetakse komisjoni liikmetele hiljemalt 18.08) ning määrus
sotsiaaltoetuste määrade kohta. Eelnõusid saab hakata menetlema septembrikuu volikogudes ja
need tuleb vastu võtta ühetaoliselt.

Haridusvaldkonna eelnõusid on mõistlik menetleda sama paketina koos sotsiaalvaldkonna
määrustega. Haridusvaldkonna eelnõude saatmist koordineerib Liis Lepik.
4. Ülevaade personalialastest õigusaktidest
Alo Heinsalu andis ülevaate menetlemist vajavatest personalialastest õigusaktidest. Pärast
juhtkomisjoni poolt struktuuri ja teenistuskohtade loetelu kinnitamist menetlevad kõik ühinevad
omavalitsused septembrikuu jooksul ühetaoliselt valitsuse määrust „Ametnike värbamise ja
valiku kord“, mis võimaldab pärast uue volikogu poolt struktuuri ja teenistuskohtade loetelu
kinnitamist koheselt alustada värbamisprotsessiga.
Uuele volikogule kinnitamiseks valmistatakse ette määrused „Ametnike haridusele,
töökogemusele, teadmistele ja oskusele esitatavad nõuded“ ja „Palgajuhend“.
5. Struktuuritoimingute ajakava
Alo Heinsalu tutvustas plaanitavat ajakava.
• 31.07 – 21.08 – teenistuskohtade analüüs ja ametijuhendite koostamine;
• 10.08 – struktuuriprojekti raporti esitamise tähtaeg;
• 22.08 – projekti lõppseminar: struktuuri ja teenistuskohtade arutelu.
29.08 korraldatakse Kuressaares ja 31.08 Orissaares ühinevate omavalitsuste teenistujate
ühiskoosolekud, kus tutvustatakse ettepanekut Saaremaa Vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kohta ning antakse ülevaade teenistujate värbamise põhimõtetest ja
ajakavast.
6. Muud küsimused
 Eero Lapp informeeris, et linnavalitsuse ruumes töötab valimiskomisjon. Omavalitsustel
palutakse saata viimastel kohalikel valimistel osalenud valimisliitude moodustajate
nimed.
 Eero Lapp tõstatas valimiskulude-teema. Kõigil omavalitsustel on valimiskulud
(jaoskondade liikmete ja toimingute kulu, valimiskomisjoni kulud jm) eelarvesse arvatud.
Alo Heinsalu palus igal omavalitsusel eelarves ettenähtud summa endale edastada. Eero
Lapp saadab selle kohta komisjoni liikmetele e-kirja.
 Alo Heinsalu juhtis tähelepanu, et ettevalmistamist vajavad kümme osavalla põhimääruse
eelnõud.
Vallasekretäride järgmine koosolek toimub 11. septembril kell 10.00 Kuressaare Linnavalitsuses.
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