Lisa 8
Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend volikogus läbivaatamise kohta
Saabumise
päev

Esitaja

22.04

Kaarma
vallavalitsus

12.05

Kärla Volikogu
haridus- ja
kultuurikomisjon

12.05

Kärla Volikogu
haridus- ja
kultuurikomisjon

12.05

Kärla Volikogu
haridus- ja
kultuurikomisjon

23.05

Kaarma volikogu
fraktsioon “Kaarma
kodanik“

23.05

Kaarma volikogu
fraktsioon “Kaarma
kodanik“

Ettepanek
Lisada lepingu lisa 3 investeeringute nimekirja
Nasva Jõesadam ja Muratsi sadamad
Lisada punkt:
Sõnastatakse kvaliteedinõuded, mille alusel
hinnatakse kohaliku omavalitsuse teenuseid
ning rahastatakse tegevusi.
Nimetada ümber lepingu lisas 3 investeeringute
nimekirjas Kärla rahvamaja –Kärla
vabaajakeskuseks, et vältida praeguseid
valearusaamu maja funktsionaalsusest.
Lisada lepingu lisa 3 investeeringute nimekirja
Kärla jõgi (eelarvestrateegia töödokumendis on
kirjas).
Lisada lepingusse p.3.1.9:
Kaarma, Kärla ja Lümanda valla ühinemise
järel jätkatakse osalemist
Saaremaa ühendomavalitsuse loomisprotsessis.
Lisada lepingusse p.7.2:
Valla volikogu juurde moodustatakse Valla kõigi
piirkondade elanikke esindav
kodanikukomisjon, mis annab Valla elanikele
võimalusi kaasa rääkida Valla juhtimisel
kodanike õigusi puudutavates küsimustes.

* Juhtkomisjoni 02.06.2014 seisukoht ettepanekule.

Volikogude seisukoht*
Toetada.
Täiendada Lisa 3.
Mitte toetada.
Printsiibis mõte hea ja vääriks teostamist, kuid
lepingu kehtivuse perioodi jooksul on niigi
edasilükkamatuid tegevusi, millelt täiendavad
kohustused juhiksid tähelepanu kõrvale.
Toetada.
Viia soovitud parandus sisse.
Toetada. Täiendada
Lisa 3.
Sisuliselt toetada, kuid komisjon pakub
sõnastuse järgmiselt:
p.3.1.9. Saaremaa ühtse omavalitsuse
moodustamise käivitamine.
Mitte toetada.
Piirkondade esindatuse nõue on komisjonide
moodustamisel aluseks niigi. Lisaks sellele
moodustatakse külavanemate ja kodanike
ühenduste ümarlaud. Jääb arusaamatuks
soovitud komisjoni otsustuspädevus - milliste

küsimustega komisjon tegelema peaks?
sõnastada p.8.5:
8.5 Ühtlustatakse kõrg- ja eri(täiend)haridusega
lasteaiaõpetajate ja põhikooli
õpetajate palgatase.

23.05

Kaarma volikogu
fraktsioon “Kaarma
kodanik“

23.05

Kaarma volikogu
fraktsioon “Kaarma
kodanik“

23.05

Kaarma volikogu
fraktsioon “Kaarma
kodanik“

täiendada p.8.8:
8.8. Säilitatakse ja arendatakse vaba aja
sisustamise ning huvi- ja
sporditegevuse võrgustikku ning jätkatakse
tavaks saanud ürituste
korraldamist.
Kärla Muusikakool jätkab tegevust huvikoolina,
Aste ja Lümanda lastele /
noortele luuakse võimalused õppida Kärla
Muusikakoolis.
muuta p.12.4 ja 12.5 sõnastust:
12.4 Peale Lepingu sõlmimist volikogude poolt
ei võeta täiendavaid kohustusi
ega tehta investeeringuid, mis ei kajastu

* Juhtkomisjoni 02.06.2014 seisukoht ettepanekule.

Toetada sisuliselt, kuid komisjon teeb
ettepaneku ühtlustamisel mitte loobuda teenuse
kvaliteedi nõuetest.
Komisjon teeb (11.06) ettepaneku liita p 8.4 ja
8.5 ning anda need järgnevas sõnastuses:
8.4. Sõnastatakse haridusteenuse
kvaliteedinõuded, mille alusel hinnatakse
teenuseid ning rahastatakse tegevusi ja
personalikulusid. Haridusteenuse
kvaliteedinõuded on aluseks lasteaedade
õpetajate palgataseme ühtlustamisel põhikooli
õpetajate palgatasemega.
Samuti teeb komisjon ettepaneku lisada
"Haridusteenuse kvaliteedi nõuete" koostamine
Lisasse 4.

Mitte toetada.
Kärla Muusikakool on VALLA huvikool samadel
alustel avatud kõigile VALLA inimestele.

Sisuliselt toetada, kuid anda punktid järgmises
sõnastuses:
12.4. Peale Lepingu kinnitamist volikogude poolt
kuni valimistulemuste väljakuulutamiseni ei

Lepingus ega investeerimise kavas.
12.5 Lepingu sõlmimise päevast kuni jõustamise
( valimistulemuste
väljakuulutamise päevani ) päevani võivad
asjaomased volikogud varalisi
kohustusi, mis ei ole kaetud jooksva aasta
eelarvega ega kajastu Lepingus ning
investeerimiskavas, võtta ainult vastastikuse
konsensuse korras.

23.05

23.05

Kaarma volikogu
fraktsioon “Kaarma
kodanik“

Kaarma volikogu
fraktsioon “Kaarma
kodanik“

lisada p.12.6 järgnevas sõnastuses:
12.6 2014.a. ja varem tehtud investeeringute,
mis osutuvad kohtu - või mõne
muu organi poolt tagasimaksmiseks, sealhulgas
viivised ja trahvid, arvestatakse
maha vastava piirkonna prioriteetsete
investeeringute kavast / summast, mis on
Lepingus ( Lisa 3. ) kirja pandud.
muuta p.13.5 sõnastust järgnevalt:
13.5 Teedevõrgu hooldamise ja sellesse
investeeringute eelisjärjekorra jooksval
aastal koostab vallavolikogu külaelukomisjon,
millesse kaasatakse kõigi
piirkondade esindajad ja kes esitab selle kava
Valla volikogule kinnitamiseks.

* Juhtkomisjoni 02.06.2014 seisukoht ettepanekule.

võeta täiendavaid kohustusi ega tehta
investeeringuid, mis ei kajastu Lepingus ega
investeerimiskavas.
12.5. Lepingu volikogudes kinnitamise päevast
kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani
võivad asjaomased volikogud varalisi kohustusi,
mis ei ole kaetud jooksva aasta eelarvega ega
kajastu Lepingus ning investeerimiskavas, võtta
ainult vastastikuse konsensuse korras.

Mitte toetada.
Ettepaneku mõte on kajastatud täielikult punktis
13.1

Mitte toetada.
Haldusülesande delegeerimine vallavalitsuselt
sellisel kujul ei ole võimalik ega mõeldav.
Lepingu p.13.5 tagab piirkondade
kaasarääkimise teehoiu korraldamisel.
Juhtkomisjon teeb ettepaneku jätte punktis välja
sõna "kõigi" ja anda punkt järgmises sõnastuses:
13.5. Teedevõrgu hooldamise ja sellesse
investeerimise eelisjärjekorra üle igal jooksval
aastal otsustab vallavolikogu külaelukomisjon,
millesse kaasatakse piirkondade esindajad.

30.05

Toomas Raun

30.05

Toomas Raun

30.05

Toomas Raun

30.05

Toomas Raun

Sõnastada punkt 9.6.:
p.9.6 Kehtestatakse konkursside „Kaunis Kodu“
ja „Aasta Küla“ statuudid.

Sõnastada punkt 13.5:
p.13.5 Teedevõrgu investeeringute
eelisjärjekorra igal jooksval aastal koostavad
vallavolikogu külaelukomisjon ja vastava ala
ametnikud, kaasates kõigi piirkondade
esindajad. Investeeringute kava kinnitab Valla
volikogu vastava otsusega
Lisada:
Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla
ühinemislepingu Lisa 3 „Tähtsamad
investeeringud ajavahemikus 2015-2018“ Kärla
valla osa
- Kärla aleviku tänavavalgustuse
rekonstrueerimine ja arendamine (nutikad ja
taastuvenergial põhinevad lahendused).
Lisada:
Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla
ühinemislepingu Lisa 3 „Tähtsamad
investeeringud ajavahemikus 2015-2018“ Kärla
valla osa
- Kärla jõe seisundi parendamine (suudmeala).

* Juhtkomisjoni 02.06.2014 seisukoht ettepanekule.

Toetada.
Viia täiendus sisse.

Mitte toetada.
Vt eelpool toodud selgitust.

Toetada.
Viia täiendus sisse.

Toetada.
Vt Kärla volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni
ettepanek.

