Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja Mustvee linna
ühinemisjärgsed tegevused“

Linna/vallasekretäride töörühma koosolek
17.03.2017 Avinurme Vallavalitsuses

MEMO
Osalejad: Marju Soop (Kasepää vald), Mall Merilo (Saare vald), Daisy Utsar
(Lohusuu vald), Imbi Kaarama (Avinurme vald), Ruth Jermoškina (Mustvee linn),
Katrin Rajamäe (koordinaator).
Memo koostas: Katrin Rajamäe
Koosoleku teemad:
1. 2017. a tegevused
2. Põhimääruse koostamine
3. Registrid, DHS jt programmid
Koosoleku kokkuvõte:
Koordinaator tutvustas 2017. a tegevuskava ning töörühma peamiseid teemasid.
Seejärel vaadati üle esialgse struktuuri kantselei ja teenuskeskuste koosseis ning
lisati tabelisse töörühma poolt ettepanekud.
Koordinaator tõi välja KOKSi jt õigusaktide muutmise eelnõust järgmise punkti:

§54³. Ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid
Valla või linna ametiasutuses töötavale ametnikule või töötajale võib volikogu otsusega maksta
ametist vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja eeskujuliku teenistus või tööülesannete
täitmise eest kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja
kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa
aastat, kui vabastamine toimub seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva
ameti või töökoha koondamisega.
Töörühm tegi ettepaneku juhtkomisjonile viia ühinemisleping kooskõlla seaduse
muudatusega (pärast eelnõu vastuvõtmist). Seejuures peaksid olema hüvitise
määrad ühesed ehk välja jätta sõna „kuni“ (nt 2-8 aastat – kolme kuu ametipalk).
Arutati, et eelnõusse tuleks teha ettepanek, et praegune sõnastus „vastaval
ametikohal“ asendada sõnastusega „samas ametiasutuses“ .
Järgnevalt arutati ühendvalla põhimääruse teemal. Ühinemislepingu kohaselt
kehtib kuni uue põhimääruse kehtestamiseni Avinurme valla põhimäärus. Arutati,
kas võtta uue põhimääruse osas aluseks mõni praegu kehtiv põhimäärus. Lepiti
kokku, et Kasepää vallasekretär vaatab välja paar põhimäärust (nt Kose vald,
Lääne-Nigula vald) ja pakub välja töörühmale, milline neist võtta aluseks.
Viimase punktina arutati registrite ja programmide kaardistuse teemal.
Kaardistamist vajavad: koerad-kassid, jäätmed, DHS, raamatupidamine, maamaks,
kalmistud, kodulehe tarkvara. Lepiti kokku, et koordinaator teeb vastava tabeli ja
saadab täitmiseks omavalitsustele.
Otsustati:
1. Ühinemislepingu punkt 6.13 viia kooskõlla KOKSi muudatustega.
2. Edaspidistel koosolekutel kaardistatakse delegeerimist vajavad õigusaktid –
mis on olemas ja mida oleks vaja.
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3. Koordinaator teeb registrite ja programmide kaardistamiseks tabeli ning
saadab täitmiseks töörühmale.
4. Järgmine koosolek toimub 5. aprillil kl 10 Saare vallamajas. Koosoleku
teemad: põhimääruse volikogu puudutav peatükk, registrite kaardistuse
ülevaatamine.

