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Koosolekut juhatas Kiiina vallavolikogu esimees Ullar padari.
Protokollis Ullar Padari.
Koosolekust v6tsid osa: Tiit Paulus, Ulo Kikas, Omar Jopiselg, Ullar padari, Ants
Orav, Anlti
Leigri, Hergo Tasu.ia. Aivo Pere, Hannes Maasel, Tiit Laun, Eha Brikker, Tarmo Miind. Kersten
Kattai (skype vahendusel), Georg Sootla (skype vahendusel).
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Valdade iihinemine, ajakava

Juhtimisstruktuur
Maavanema poolt tellitud finantsanaltiiis

TEEMAKASITLUSED:
Pf,evakorrapunkt I
Valdade iihinemine, ajakava.
Kersten Kattai tutvustas ajakava, mis koostatud vastavalt kehtivast seadusest tulenevatest
tiihtaegadest. Ettepanek: panna teise koosoleku sisusse juurde vastavalt funktsioonide jagunemisele
ka finantsjaotus osavalla ja,.katuse,, vahel.
Otsus: Kiita heaks esitatud a.iakava parandusega teisele koosolekule (finantsjaotus). Lepiti
kokku, et
koosolekud toimuvad uldjuhul pealelOunasel ajal algusega kell 16:00.
Pf,evakorrapunkt 2
Juhtimisstruktuur.
Osavalla ja ,,katuse" vaheline toojaotus. Omar tutvustas vallavanemate ja volikogu
esimeeste
kokkusaamisel tehtud.iiireldusi. Eesmiirgiks moodustada detsentraliseeritud omavalitstis,
kus pallud
tiinased funktsioonid tiiidetakse dra osavallas. See jiitab vallamajad toole ja elaniku
teenindamine on
talle liihedal. Kersten: vaadates Omari poolt saadetud exeli tabeit on oht jiitta ametisse
universaalametnikud (niiiteks maa-ametnik, kes tegeleb osavallas maa- ja ehitusktisimustega
kuigi

on ette valmistatud tegelemaks maaktisimustega).

on hariduse i.ihtne koordineerimine, samuti kultuur, et niiiteks koosk6lastada
kultuuritirituste a.iakava. Haridussiisteem peaks toetama haridusasutuste tugispetsialistide
toolevotmist (mitme kooli peale tiks eripedagoog vmt). Arutelu sel teemal, et kas kool
hallatava
Probleemiks

asutusena peaks alluma vallavanemale v6i osavallavanemale. Konsultantide soovitus:
.liitta hoonete
haldamine kindlasti kohalikule tasandile osavalda.

Georg: Kuidas leitakse osavallavanem? .liitame ktisimuse 6hku, aga on kaks moodust: l.
miiziratakse
koalitsiooni poolt poliitiline ametnik: 2. kinnitatakse ametisse karjtiiiriametnik, kes on
kohalik ja
seisab piirkor-rna eest. Mdlemal .ir-rhul on osavallavanema nimetamisel vaialik osavalla
koju
heakskiir.

osavalla kogu moodustumise pdhimdte: osavalla kogu moodustub piirkonnast valitud
volikogu
liikmetest, lisaks hallatavate asutuste hoolekogude esimehed ja huvigruppide esindajad
t"t

pensioniirid, ettevddad, ... ).
Otsus: Vallavalitsus tegutseb Vallavolikogu otsuste alusel. Vallavolikogu tegeleb
uldaktide loomega
ja Vallavalitsus vastavate elluviimisega. Osavallavanemad on soovituslikult
ka vallavalitsuse
liikmed ning viivad ellu vallavalitsuse tihtset poliitikat osavaldades. Haridus: Hoonete haldamine

jiiiib osavalla Lilesandeks. Hariduslikud ktisimused aga valla tilesandeks.
Konsultandid valmistavad ette jiirgmiseks korraks osavalla ja keskvalitsuse funksioonide iaotuse
ettepaneku. Samuti teevad kirjaliku ettepaneku, millised vdiksid olla osavalla kogu moodustamise
p6himdtted

Pf,evakorrapunkt 3
,! :
Maavanema poolt tellitud finantsanaliiiis.
i'rr
Kersten, tutvustas kokkulepet, mille alusel soovis piirkonna komis.ion koostada finantsanaltjtis.
Analtiiisi tegija (Mihkel Laan. Kumulus Consulting) on valmis augustis anali.iiisi tegema.
Otsus'. Analtitis peaks sisaldarna liituvate valdade finantsvoimekust eraldi ja konsolideeritult, lisaks
,
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