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1. Ühinemistoetuse jagamise põhimõtted
2. Valla struktuur
1. Ühinemistoetuse jagamise põhimõtete arutelu
Ühinemislepingu projekti on esitatud ühinemistoetuse jagamiseks 2 sõnastust:
15.6. Ühinemistoetuse jagamisel lähtutakse põhimõttest, et iga lepinguosalise poolt kaetakse
ühisvajadusteks 1/3 osa ja lepinguosalise territooriumil investeeritakse 2/3 osa vastavalt
kokkulepitud investeeringute prioriteetidele.
Alternatiivne sõnastus punktile 15.6: Ühinemistoetuse jagamisel lähtutakse põhimõttest, et
esmalt kaetakse ühinemislepingu punktis 15.1 nimetatud kulud ja esmatasandi tervisekeskuse
projekti omafinantseering ning ülejäänud summa jagatakse lepinguosaliste territooriumidel
elanike arvu alusel proportsionaalselt lisas 10 toodud investeeringuteks.
Toimus arutelu põhimõtete üle ja jõuti seisukohale, et: Ühinemistoetuse jagamisel lähtutakse
põhimõttest, et lepinguosalistele ette nähtud arvestuslikust ühinemistoetusest kaetakse
kõigepealt seadusega ettenähtud kulud (hüvitised, dokumentatsiooni ja registrite ühildamised
jms) ning ülejäänud toetus kasutatakse investeeringuteks lepinguosalise territooriumil.
Juhul, kui ühinevas omavalitsuses on rohkem kui 11 000 elanikku ja riigi poolt eraldatakse
täiendav 500 000 eurot, siis see jäetakse keskuse kasutusse.

2. Valla struktuur
Tutvuti rahandusministeeriumi poolt välja töötatud detsentraliseeritud valitsemismudelite
soovitustega ühinenud omavalitsustele ja valla struktuuri tööversiooniga.
Arutelu käigus peeti oluliseks, et poliitiline ja administreerimistasandid oleksid lahutatud.
Peeti otstarbekaks tööversioonis
kavandatud haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna
lahutamine kaheks eraldiseisvaks osakonnaks - haridus- ja kultuuriosakonnaks ning
sotsiaalosakonnaks.
Teenuskeskustesse oli tööversioonis planeeritud arendusjuhi, sekretär-registripidaja ja
sotsiaaltöötaja ametikohad.
Reet Alev tegi ettepaneku nimetada teenuskeskuste arendusjuht haldusjuhiks.
Maimu Kelder tegi ettepaneku nimetada sekretär-registripidaja spetsialistiks, sellekohane
ettepanek on tulnud ka Kõo vallasekretärilt. Spetsialisti ametijuhendis on võimalik näha ette
ametiülesanded sõltuvalt piirkonna omapärast ja vajadustest.
Arutleti finantsplaneerimise ja raamatupidamistoimingute korraldamist.
Maimu Kelder ja Kaire Koit olid seisukohal, et finantsplaneerimine (eelarvestrateegia,
eelarve, projektide finantsanalüüsid jms) oleksid seotud ülevallalise arengu planeerimisega ja
raamatupidamine on eraldi seisev struktuuriüksus. Raamatupidamisosakonna juhataja on
ühtlasi
pearaamatupidajaks.
Raamatupidamisosakond
peaks
korraldama
ka
konsolideerimisgruppi kuuluvate SA-de ja OÜ-de raamatupidamist.
Kaaluti ka võimalust ühitada arengu- ja planeerimisosakond ning majandusosakond. Jäi
kõlama seisukoht, et siiski peaks jääma eraldi osakonnad.
Reet Alevi tegi ettepaneku, et üle vaadata ka vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuriüksuste
paiknemise kohad seni omavalitsuste käsutuses olevates hoonetes.
Struktuuri mudeli väljatöötamist jätkatakse.
3. Järgmise koosoleku toimumise aega ja kohta ei määratud, vaid lepitakse kokku
sõltuvalt vajadusest.

