Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 14. veebruar 2017 kell 14.00 – 16.30
Koht: Valga Linnavalistus
Osalejad: Margus Teder (Karula), Mare Roosipuu (Taheva), Eve Eisen (Tõlliste), Anastasija
Kikkas (Valga), Maiken Sikk (Õru), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord:
1. Volikogude otsususte eelnõude läbivaatamine ja arutelu
2. Personalijuhtimise ettepanekud
3. IT-arendusjuhi konkurss ja ametijuhendi väljatöötamine
4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
1. Volikogude otsususte eelnõude läbivaatamine ja arutelu
Komisjoni liikmetele esitati ettevalmistatud otsused eelnevalt meili teel. Esimesena arutati
valimiskomisjoni moodustamise eelnõud. Jaoskonnakomisjonid teeb iga valitsus ise. Margus
juhtis tähelepanu KOVVS § 233.
OTSUS: Valimiskomisjoni liikmeteks jäävad linnasekretär ja vallasekretärid; otsusest võtame
ametinimetused ära. Teised tulevad asendusliikmeteks, Heldi Kaares ja Liina Pettai.
Margus tõstis küsimuse, kas me peame kuidagi puudutama ka praeguseid valimiskomisjone?
Toimus arutelu.
OTSUS: Katre küsib riigi valimisteenistusest üle.
OTSUS: Ühinemise koordinaator edastab vastavad eelnõud üle vaatamiseks linnavolikogu
sekretärile ja seejärel ühinemise listi. Pärast seda lähevad need volikogudesse otsustamiseks.
2. Personalijuhtimise ettepanekud
Anastasija tegi lühidalt kokkuvõtte, mis ülesande juhtkomisjon õiguskomisjonile jättis. Jurist
Janar, Valga LV lepinguline õigusteenuse osutaja, pakkus oma abi personalipoliitika osas.
Toimus arutelu, et kuidas seda läbi viia.
Struktuuri juures tuleb hakata tegelema sellega, et need planeeritavad kohad lahti kirjutada ja
nende tööülesanded ja nõuded ära kirjeldada.
Esialgne tegevuskava on järgmine:
1. Uue struktuuri kohtade kirjeldused (teeme ise)
2. Uued ametijuhendid (kuni 10) (ametijuhatajad)
3. Arenguvestluse ankeet (väljatöötamine) (sisseostetud teenus) (hinnapakkumised?)
4. Arenguvestluste läbiviimine (sisseostetud teenus) (70 in)
a. Mis saab koristajatest/hooldustöötajatest?
5. Analüüs arenguvestluste tulemuste põhjal (sisseostetud teenus?)
6. Konkursikomisjoni moodustamine

OTSUS: Anastasija räägib läbi Janariga ning võtab ka personalifirmade hinnapakkumised.
Katre ja Anastasija kirjutavad esialgse tegevuskava lahti ning saadavad juhtkomisjonile.

3. IT-arendusjuhi konkurss ja ametijuhendi väljatöötamine
Toimus arutelu seoses IT-arendusjuhi tööle võtmisega. Vaadati üle eelnevalt ettevalmistatud
ametijuhend ja võimalik töökuulutus. Arutati ka töösuhet.
OTSUS: Anastasija valmistab dokumendid ette koostöös ühinemise koordinaatori ja praeguse
IT-spetsialistiga ning seejärel saab õiguskomisjon need uuesti üle vaadata.
4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
Muid küsimusi ei olnud.
OTSUS: Järgmine õiguskomisjoni koosolek toimub 7. märtsil kell 14.00.
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