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

Linna/vallasekretäride töörühma koosoleku
PROTOKOLL
23.10.2017
Mustvee Linnavalitsus
Algus kl 13.00, lõpp kl 15.00
Osalejad: Marju Soop (Kasepää vald), Daisy Utsar (Lohusuu vald), Ruth Jermoškina
(Mustvee linn), Mall Merilo (Saare vald), Imbi Kaarama (Avinurme vald), Katrin
Rajamäe (koordinaator).
Protokolli koostas: Katrin Rajamäe
Koosoleku teemad:
 Mustvee valla tekkega seotud küsimused
Koosoleku kokkuvõte:
 Pitsatid – tellime Lavexist, 35 mm diameeter. Koordinaator teeb ühise taotluse
Riigikantseleile. Uurida enne, kas pitsati peal peab olema vallavalitsus või vald?
Kas pitsat on valla või ametiasutuse oma?
 Sümboolika kasutus – ühinemislepingu kohaselt kasutab kuni uue sümboolika
vastuvõtmiseni iga omavalitsusüksus kehtivat sümboolikat. Juhul kui
Vallavolikogu ei kehtesta uut sümboolikat 1.01.2018 kasutatakse kuni uue
sümboolika vastuvõtmiseni Mustvee linna sümboolikat.
 Ühiste aktide päised - ühistele aktidele sümboolikat ei pane. Jääb ainult Mustvee
Vallavalitsus/ Vallavolikogu tühjal blanketil. Volikogu võiks teisel istungil teha
otsuse, millist sümboolikat kasutatakse valitsuse/volikogu aktidel.
 Õigusaktide päised – preambulasse panna viide VV määrusele. Kui vaja, siis
lisada viide ühinemislepingule ja ühinemislepingu kinnitamise otsustele. Lisaks
vastavad seaduse paragrahvid.
 Aktide allkirjastamine – iga vallasekretär allkirjastab oma territooriumi
puudutavad aktid ise.
 Üldistele aktidele panevad allkirja kõik viis linna/vallasekretäri.
 Juurdepääsuõigused üle vaadata.
 Uuel vallavanemal teha sisemine tööjaotus – kes protokollib valitsust, kes
volikogu, kes tegeleb personaliasjadega jne.
 Uurida, kuidas suuremates KOVides käib arvete allkirjastamine.
 Dokumentide registreerimine - oma territooriumi puudutavad asjad oma
registrisse, uued ühisesse registrisse.
 Kõik KOVid teevad endale uue kausta DHSi ja panevad sinna volikogu protokollid
ja aktid. Valitsuse osas on mõttekam teha kaust ühe KOVi DHSi – otsustab
vallavanem. Ühisesse kausta läheks kõik uue valitsuse õigusaktid.
 Delta koolitus – korraldada detsembris. Koordinaator uurib, kui suur grupp saab
olla. Liitumine teha detsembris.
 Mustvee vallavolikogu esimene istung toimub 27. oktoobril kl 16 Mustvee
Kultuurikeskuses.
Otsustati:
1. Järgmine töörühma koosolek toimub 7. novembril kl 13 Mustvee
Linnavalitsuses. Koosoleku teemad:
 Vallavalitsuse põhimäärus
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