VILJANDIMAA

VOHMA LINNAVOLIKOGU
HALDUSREFORMI AJUTINE KOMISJON
PROTOKOLL
Vdhma

22. august2016nr 3

Koosolekalgaskell 9.30ja l6ppeskell 11.00.
KoosolekutjuhatasAgo Vingissar,protokollis Anneli Siimussaar.
Koosolekustv6tsid osa: KerstenKattai, Tiit Kruusimde,Leida Kuld, Arlleli Siimussaar,Eha
Trei, Ago Vingissar,JaanVoll (registeerimislehtlisatudprotokollile).
Kinnitati j Zirgminepiievakord:
L Liihiiilevaadeiihinemisliibiriii&imiste hetkeseisust.
2. Juhtkomisjoni
etlepanekud
tihhemislepingusse.

1, Liihiiilevaadelihinemisliibiriiiikimistehetkeseisust
Ago Vingissartutr'ustashetkeolukorda.
V6hmajuhtriihmkooskiiinudkahelkorral:15.06.ja 05.08.
Suure-Jaanihaldusreformipiirkonna juhtriihma kooskaimine:17.06., 02.08. ja 09.08;
teemaxiihmade
kokkusaamineon toimunudjargmiselt: kultuur 09.08. Suure-Jaanislharidus
- 17.08.V6hmas;sotsiaal- 17.08.V6hmasja majardus- 11.08V6hmas.V6hma on
osalenudk6ikideste€madibmades.
Edasi vaadatakseteemariihmadesiile leping ja tehakseomapoolsedettepanekud.Ajaline
graafik: lepingu ettepanekudaugusti l6pp ja septembri algus. Lepingu eelndud tulevad
volikogudesse septembris, seejiirel saavad kdik volikogud teha veel omapoolseid
ettepanekuid.
2. .Juhtkomisjoniettepanekudiihinemislepitrgusse
Lepinzupunktid:
Punkt4.4.
X valla jaoks tdiitatakse v?ilja ja kehtestatakseuus pohimaiirus. Kuni uue
pdhim:iirusekehtestamisenilzihtutakseSuue-Jaanivallapdhimiiiirusest.
Ettepanek:moodustadavalla-llinnasekretiiridetddfiihm, mis vaataks PM-d lebi ia teeks
ettepaneku,milline on parim aluseksv6tta.
Punkt 4,6. X valla stimboolika(valla vappja lipp) ltidtaraksevziljakonkusi korrasja
siimboolikakinnitab X valla vallavolikogu pzirastiihin€mist. Konkursikomisjonalustabttidd
piirast lepinguosaliste volikogude otsuste vastuv6trnist haldustenitoriaalse konalduse
muutmiseks.Kuni uue siimboolika vastuv6tmisenikasutab iga omavalitsusiiksuskehtivat
siimboolikat.
K. Kattai: Kas me iildse tahame oma pullipead siiilitada? Vdib-olla hoopis millalgi vzilja

tootatuduus siimboolikavalgus-motiivid).Valdade/limadeendist stimboolikatv6ib kasutada
ka edaspidi.Tuleks arutadaoma volikogu komisjonides,kasV6hmajetab endaomaalles.
Punkt 5.3. Asjaajamise dokumendid ja varad annavadlepingupooled (vallavanemv6i
vallavalitsusepoolt volitatud teine isikja linnapeav6i linnavalitsusepoolt volitatud teine isik)
ametiasutuse
nimel llle X vallale, kus vallavanemvdi vallavalitsusepoolt volitatud teine isik
v6tab needvallavalitsusekui ametiasutusenimel vastu.Uleantavadasjaajamisedokumendid
ja nenderegistrid peavadolemakoostatudja axhiveeritudvastavaltseadusega
avaliku halduse
dokumentideleja nendesdilitamiselening arhiveerimiselekehtestatudkorrale,Kui iileantavad
asjaajamise dokumendid ei vasta nimetatud tingimustele ja ilmneb vajadus nende
konastamiseks.kaetaksekorrastarnisekulud X vallale eraldatudtihinemistoetusearvelt.
Ettepanek:Mida see viimane lause sisuliselt tiihendab?Kas see lause peabjiitima? V6iks
fiselt kokkuleppida,et enneiihinemist tehaksekdikide omavalitsustearhiivid korda.
Punkt 5.7. Haldustenitoriaalse konalduse muutrnise kohta Vabariigi Valitsuse antud
miiiirusej6ustumise piievast alates kuni valimistulemustev jakuulutamise pAevanivdivad
asjaomasedvolikogud v6tta varalisi kohustusi, mis ei o1e kaet\d 2016/201'7. ?asta
eelarveprognoosiga,infomeerides vastu voetud otsustest ja s6hnitud lepingutest teisi
lepinguosalisikirj alikult.
punkt 5.7.jairgniselt:
Ettepanek:S6nastada
Lepingu kinnitamise piievast iihinevate kohaliku omavalitsuseliksuste volikogudes ku[i
VALLA volikogu valimistulemustevAljakuulutamisepZievaniv6ivad asjaomasedvolikogud
netov6lakoormust mojutavaid varalisi kohustusi v6tta 30.10.2016 seisuga kinnitatud
planeeritud investee nguteks ja mahus. Netovdlakoomust mojutavaid
eelaxveshateegias
varalisi kohustusieelarvestrateegia
vzilisteinvesteeringutetegemiseksvdib v6tta volikogude
vastastikusekonsensusekonas vastavalthaldusreformiseaduseS-le25.
K Katai. Seegaseaduspanebette,et 2017.a enneiihinemist v6etavadlaenudtuleb iihinevate
volikogudevahel kooskdlastada.Pakutudsdnastusvdimaldab,et volikogudesei peahakkama
sisuliselt teiste omavalitsuste eelarveid koosk6lastama.Kui need on lihinemislepingus
kiffftatud, siis on koosk6lastatudka voetavadlaenud.
Punkt 6,3. Kesksete administratiivfunktsioonide taitrnine toimub KOVi 2 keskuses:
Ametnike korget professionaalsust ja kitsast spetsialiseerumist eeldavad teenused
koondatakseSuure-Jaanilinnaja V6hma lirura.
K Kattai: Lepinguga maZimtakse,mis keskustessejaAb. Teenuskeskustjuhib piirkorura
vallavan€m,mis teenuseidsealantakse.
Ettepanek:kaaluda teenuskeskuson vallavalitsusestruktuwitksus (osakond,talitus), et
jddks kohalike asjadekonaldamisevastutus(iuht a la haldusjuht,arendusinimenevms) +
siin tuleks ara ndidata,mis teenusedteenuskeskuses
on alalised ning milliste puhul toimub
keskametnike vastuvott. N:iiteks: sotsiaal, registritoimingud, kord niidalas ehitus ja
maakorraldusja kus jne. Oluline on sdnastadateenused.Tiidtajate arv soltub teenuse
vajadusest.
E!!9p@9h alates punktist 6.5. teha eraldi peatiikk (!t allpool purktid 1 9), sesttitdtajateja
ametnikeosapeaksolemaeraldi; s.okohustuslikiihinemislepinguosa.

Valla ametiasutusteteenistujateja hallatavateasutustetdiitajatega seotud kiisimuste
lahendamiselliihtutakseiildjuhul haldusreformiseaduse{ 18 setestatust.
ja tdiilepingudkoostingimustega
2. Teenistustingimused
liiirevadtile Vallale.
3 . Uhinevate kohaliku omavalitsusetiksuste amgtiasutustegateenistus- v6i tiidsuhtes
olevatele ametnikele ja tddtajatele pakutakse Vallas ttldjuhul tema haridusele.
tddkogemusele,teadmisteleja oskustelevastavatameti-v6i tdijkohta.
4. Juhul kui ametdk v6i tdittaja, kellele pakutaksesamaviillrsetamet! v6i tdijkohta, €i
soovi Vallas oma teenistus- v6i tdiisuhet jatkata vabastatakse rcenl$usesl
Koondamishiivitistemaksmiselldhtutakseseaduses
satestatust.Samavd?tusust
hinnalakse
poolte kokkuleppellaihtudestiidiilesannetest
j a tiidtasust.
5. Ametnik v6i tdiitaj4 kellele pakutudametikohtei ole samavezime
ia ta ei soovi seet6ttu
Vallas oma teenistus- v6i tddsuhetjatkata, koondatakseniihes ette lisaks seaduses
s:itestatuletziiendava koondamishiivitise 2-6 kuu pdhipalga v6i tddtasu ulatuses
(vastavaltstaazile).
6. Lepinguosaliste omavalitsuse iiksuste juhtidele kohalduvad sotsiaalsed gamntiid
vastavalthaldusreform
i seadusele.
7. Ametnik v6i tdittaja viiakse tile uuele ameti- v6i titttkohale Valla amenasutuse
struktuuris,kui temateenistus-v6i tddiilesardedei muuhr.
8. Juhtideameti- v6i tdiikohtadetaitmiselja uute ameti- v6i tddkohtadeloomiselja nende
teitmisel leitaksepersonaleelk6igesisekonkwsiteel, et tagadainfo, teadmistej; oskuste
kvaliteetja nendesiiilimine ning haldusprotsesside
tbrgetetajatkwnine.
9. Sisekonkursil2ibiviimiseleeelnevaltviiakseteenistujatega
labi arenguvestlus,
milles
selgitataksevailja teenistuja karj:ifihuvid, samuti iimber- v6i lisaspetsialiseerumise
vaLmisolek. Koostatakse k6igile arusaadavadja iihtsed sisekonkursi labiviimise
p6himdtted.
l.

Ettepanekpunktile 5.: Tuleks eristada:
a) kui pakutaksesisuliseltsamatiidd;
b) kui ei ole rolli uuesKOVs anda
sellesttulenevaltpeakshiivitisedolemaerinevad.
Kaaludav6iks ka staaii axvestamist.VastavaltstaaZile2-6 kuud.
Punkt 10.2.
Ettepanek: AS Vdhma ELKO n6ukogu teeb ettepaneku V6hma linna haldusreformi
juhtkomisjonileja Suure-Jaanivallajuhtkomisjonile:
Konsolideeridavesi-kiite AS V6hma ELKO baasil ning luua avalikke teenuseidosutav
hallatav asutus(a la Uhendvalla Hooldus) koos piirkondlike iiksustega(heakord,haljastus,
Jms).
Punkt 10.5.
Ettepanek: Uhishanspoditeema punktis arutada omavalitsuste busside rakendamise
v6imalusi.
Lisad
Ettepanek:Lisada lisadesseLisa X. Ettevalmistusperiooditegevus-ja ajakava. (siin peaks
-koos
olema zira miirgitud koikide komisjonide, strateegiliste dokumentide jne ajakava
vastutalatega).
Uhinemislepingusseteevad ettepanekuidhaldusreformiteemakomisjonidja seejdxelvaatab
lepinguiile ka V6hma linnavolikogu eelawe-ja arengukomisjon.

OTSUSTATI:
juhtkomisjonile.
2.I . Edastada
lepingusse
tehtudettepanekud
Suure-Jaani
haldusreformi
2.2.V6hmabaldu$eformijuhlkomisjonhetkelmuidvaldkondiei kommenteeri,
ettepanekud
ja
teemepealeteemavaldkondade
kollcuv6tteid ettepanekuid.

Ago Vingissar
Komisjoni esimees
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