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Koosolekut juhatas Kiiina vallavolikogu esimees Ullar Padari.
Protokollis Ullar Padari.
Koosolekust v6tsid osa: Tiit Paulus, Ulo Kikas, Omar J6piselg, Ullar Padari, Eve Kustala, Ants
Orav, Anti Leigri. Hannes Maasel, Tiit Laun, Eha Brikker, Kersten Kattai, Georg Sootla.

pAsvaroRo:
1. Lepingu projekti

tutvustamine

2. KOV struktuuriga seotud kiisimused
3. Osavaldade.ia katuse finantsjaotuse rildpdhim6tted
4. Volikogu ja valimistega seotud kiisimused
5. Uhinemise eesmiirgid
6. Lepingu kehtivus jt baasp6himdtted (nt muutmine, stimboolika
7

.

jne)

Liibiriiiikimistest avalikkuse informeerimise p6him6tted

TEEMAKASITLUSED:
Pf,evakorrapunkt I
Lepingu proj ekti tutvustamine.
Kersten Kattai tutvustas lepingu pro.iekti. Tegemist on nn ti.ii.ippro.jektiga. Koosolekul osalejad
leidsid, et seda on vaja tiipsustada ja muuta i.iheselt mdistvamaks ning ka jiiigemaks.
Otsus: Lepingu projekt v6tta ette ltibiriiiikimiste erinevates etappides paralleelselt arutelu teemadega
(nt sotsiaalkiisimuste arutelul vaadatakse tile ka lepingu sotsiaalosa, jne). Valdadel teha kodutriod
lepingu tiiiendamiseks.

Piievakorrapunkt 2
KOV struktuuriga seotud kiisimused.
Arutelu: milline on struktuur ja iilesannete jaotus

.

.

Hallatavad asutused: osavald vs keskne
Otsus: Hallatavad asutused on osavalla alluvuses. Koolid eristaatuses. Kooli
vallavanem.ja keskses valla asutuses on ametis haridus.juht.
Osavallavanem ja terna staatus

juhi vdtab t6ole

Otsus: Osovallavanem.a nimetah ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

.

Osavallavanent vdib olltt nimelatud vallcrvalitsuse liikmeks. Osavallavanema nimetami.sel on
aj al ik o s av al l ako gu t o e tu s. O s al e b s d nad i gus e ga v all av al it sus e i stungi l.
Ametnikud: osavald vs keskne
Finant s j u h t im ine /r aamatu p idamine - ke s kne
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Ehitus maa/planeering - spetsiali,seerunud keskele
Hanke spe ts ial is t - ke skne
Sot iaa spe ts ial i t, kodu ho oldus av al d
Solsiattl korrad /.jarelyttlve / lastekaitse - keskne
Malundus (vesi, ktite,.jcicitmecl) - valla ettevdte / keskne
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/ varahaldus (asutused) - osavald

s

.
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Arendus - keskne
Jurist / digusloonte - keskne
Valitsus ia selle koosseis
Val it sus v as t av al t s e adu s e I e
Volikogud ja valimised
Otsus: jric)b kolm ringkonda, I9 volikogu liiget
Osavallakogu
Otsus: osavallakogusse kuuluvad kolm ringkonnast valitud enim haali saanutl volikogu liiget,
ettevdtjate esinda.ia; muude ,sektorite esindajad. Kokku on osavallakogus 7 liiget.

Piievakorrapunkt 3
Osavaldade ja katuse finantsjaotuse iitdp6himdtted.
Aja puudusel ei arutatud.
Pf,evakorrapunkt 4
Volikogu ja valimistega seotud kiisimused.
Aja puudusel ei arutatud.

Piievakorrapunkt

5

Uhinemise eesmiirgid.
Aja puudusel ei arutatud.

Piievakorrapunkt 6
Lepingu kehtivus jt baaspdhimOtted (nt muutmine, siimboorika jne).
Aja puudusel ei arutatud.
Pf,evakorrapunkt 7
Liibiriiii kimistest ava likkuse info rm eerim ise

Ullar Padari
Protokolliia
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im6tted.

