Põltsamaa linna ja Võhma linna ning Põltsamaa, Pajusi, Puurmani, Kõo ja Imavere valla
ühinemisläbirääkimiste juhtrühma koosoleku protokoll
Eistvere Mõisa ait

15. juuni 2016

Algus kell 9.00, lõpp kell 13.00.
Juhatas Rivo Noorkõiv (piirkonna ühinemiskonsultant).
Protokollis Marge Targama.
Koosolekust võtsid osa:
Toivo Tõnson, Indrek Eensalu, Janne Veski (Põltsamaa vald),
Avo Põder, Aino Rebane (Kõo vald),
Anneli Siimussaar, Leida Kuld (Võhma linn),
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Margus Möldri (Puurmani vald),
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Jüri Ellram, Eve Okas (Imavere vald)
Rivo Noorkõiv (ühinemiskonsultant), Marge Targama (ühinemiskoordinator)
Kalevi Kaur (Suure-Jaani vald)
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2. Ühinemislepingus teemavaldkondade arutelu ja sõnastused
3. Teemarühmade töö tulemused – majanduse ja sotsiaalvaldkonna ettepanekud
4. Piirkonna investeeringud
Päevakava arutelu
1. Lühiülevaade ühinemisläbirääkimistest, ülevaade vastuvõetud seadusest
Rivo Noorkõiv andis ülevaate haldusreformi seaduse menetlemise seisust – seadus võeti vastu
Riigikogus 7. juunil 2016. Erinevates Eesti piirkondades toimuvad ühinemisläbirääkimised, Tõrva
piirkond on jõudnud lõpusirgele ja 21.06.16 toimub Tõrva piirkonna ühinemine. Läbirääkivatel
KOVidel tuleb jõuda selgusele, millise piirkonnaga jätkatakse läbirääkimisi.
Põltsamaa linn – muutusi ei ole, liigume samas suunas edasi.
Põltsamaa vald – muutusi ei ole, liigume samas suunas edasi.
Imavere vald – meie peame läbirääkimisi mitmes suunas. Lisaks Põltsamaa piirkonnale peame
läbirääkimisi Paide linna ja Järva-Jaani vallaga. Volikogu istung toimub 16.06.16, siis teeme otsused,
kellega jätkame ühinemisläbirääkimisi.

Pajusi vald – Jõgeva linn on teinud ettepaneku läbirääkimisteks, 16.06.16 on volikogu istungi
päevakorras ettepaneku arutelu. Soovime kuuluda Viljandi maakonda regionaalse keskusega Tartus.
Jätkame läbirääkimisi Põltsamaa piirkonnaga.
Puurmani vald – Jõgeva linn ja Jõgeva vald on teinud ettepaneku läbirääkimisteks. Jõgeva valla
ettepanek läbirääkimisteks on suunatud Saduküla piirkonna küladele. Volikogu istung toimub
16.06.16, kus üheks päevakorrapunktiks on, kas võtta ettepanek vastu. Jätkatakse läbirääkimistega
Põltsamaa suunal.
Kõo vald – lõpetasime läbirääkimised Viljandi suunal, läbirääkimisi jätkatakse Suure-Jaani ja
Põltsamaa suunal. Mõlemaid läbirääkimisi võtame tõsiselt.
Võhma linn – läbirääkimisi jätkatakse Suure-Jaani ja Põltsamaa suunal, Suure-Jaani vallaga on üks
kord kokku saadud. Volikogu istung on 29.06.16, siis teeme otsuse, kellega jätkatakse.
Otsustati: võtta hiljemalt 24.08.2016 volikogudes vastu selge otsus, kellega jätkatakse
läbirääkimisi.
2. Ühinemislepingus teemavaldkondade arutelu ja sõnastused
Ühineda saavad need KOVid, kelle volikogud on vastu võtnud otsuse ühinemiseks. Põltsamaa valla
omavalitsusorganite ja ametiasutuse juriidiliseks aadressiks saab Lossi tn 9, Põltsamaa linn.
Strateegiline juhtimine peab jääma ennekõike keskusesse ja osutatavad teenused võimalikult
elanikkonnale lähedale. Teenusekeskustesse peab kindlasti alles jääma sotsiaaltöötaja, kes korraldab
sotsiaalhoolekande tööd, minimaalselt üks töötaja. Lisaks sotsiaaltöötajale jääb teenusekeskustesse
üks ametikoht nn arendusjuhile või piirkonnajuhile, kes on vallavalitsuse liige.
Otsustati:
1) üleminekuperioodil on vaja koostada uus valla põhimäärus, iga KOVi põhimäärus
kehtib kuni 01.01.2018;
2) ettepanekud uue valla struktuuri kohta teha augustis-septembris.
3. Teemarühmade töö tulemused – majanduse ja sotsiaalvaldkonna ettepanekud
Sotsiaalne kaitse ja esmatasandi arstiabi ettepanekute arutelu ja muudatuste tegemine:
•

•
•

•
•
•

Ühinenud vald tagab ühtse teenuste võrgustiku ja sotsiaaltranspordi korralduse. Senised
sotsiaalteenused säilivad, teenuste kvaliteet ühtlustatakse, teenuste haldamist korraldatakse
tsentraalselt, kohtadel eripärasid arvestades. Tõhustatakse koostööd kolmanda sektoriga.
Sotsiaaltoetuste liigid ja määrad ühtlustatakse. Lähtutakse põhimõttest, et ühtlustamise
tulemusena vajaduspõhiste toetuste osakaal suureneb võrreldes universaalsete toetustega.
Sotsiaaltöötaja ametikoht jääb piirkondlikesse teenusekeskustesse alles, ühtlustatakse töötajate
töökohustused ja makstavad töötasud. Toimub ametnike spetsialiseerumine, vajadusel
tagatakse spetsialiseerumisega seonduvad koolitused.
Rahvatervise alase tegevuse laiendamiseks elanike hulgas töötatakse välja ühinenud valla
terviseprofiil ja luuakse tervisedendaja ametikoht.
Luuakse elanikele mugav ja lihtsasti arusaadav internetipõhine teenuste ja toetuste ülevaade ja
arendatakse e-teenuseid.
Riiklike erihoolekandeteenuste reorganiseerimise raames arendatakse erihoolekandeteenuseid.

Reet Alev – teha eraldi peatükk "Rahvatervis", kas töökoht tuleb, see otsus teha hiljem.
Aino Rebane - rahvatervise tegevuse arendamisel töötatakse välja ühtne terviseprofiil.
Ettepanek: e-teenuste väljatöötamine, et oleks üheselt arusaadav teenuse kvaliteet ja kättesaadavus.
Sotsiaaltöö teemarühm teeb esialgse struktuuri kava.
Majanduse ettepanekute arutelu ja muudatuste tegemine:
• Tõhustatakse
munitsipaalhoonete
kasutamist
avalikes
huvides,
eelistatakse
multifunktsionaalseid hooneid.
• Lepingusse viia sisse lisapunkt soojamajandus - elamu ja kommunaalmajanduse alla.
• Ettevõtluskeskkonna arendamine jääb omavalitsuse ülesandeks, tuleb arendada olemasolevaid
ettevõtluspiirkondi ja vajadusel luua uusi piirkondi sõltuvalt nendeks maade olemasolust
Ettepanek: soojamajanduse korraldamisel soovitavalt jätkata senist korraldust.
Otsustati: esitada teemakomisjoni ettepanekud ühinemislepingu projekti.
4. Piirkonna investeeringud
Seoses ühinemisega riigi poolt eraldatava raha jagamisega tuleb selles osas teha selge otsus. Kui
ühineva omavalitsuse elanike arv on 1.01.2017 seisuga üle 10 000 elaniku, siis suurendab riik
ühinemisraha 500 000 euro võrra. Kuidas investeeringu raha jagada?
Ettepanek:
• Tekitada ühine katel kogu piirkonna jaoks, millest katta jooksvad kulud (hüvitised, ühineva
KOVi dokumentatsiooni ettevalmistamine jne).
• Panustada piirkonna arendusse (katta tervisekeskuse omafinantseering).
• Iga KOV saab ise jagada teatud osa rahast, pannes prioriteedid ise paika. Selleks esitab iga
omavalitsus oma investeerimisprioriteedid.
Otsustati: teha ühinemislepingu projekti täiendusi, parandusi, märkusi ja edastada 15.
augustiks 2016 ühinemiskoordinaatorile ja piirkonna konsultandile.
Ühinemislepingu sõnastustega jätkatakse 24. augustil 2016.
Juhtrühma järgmine kokkusaamine on 24. augustil 2016 kell 10.00 Kõos.
Marge Targama
protokollija

