Põltsamaa valla, Põltsamaa linna ja naaberomavalitsuste
ühinemisläbirääkimiste juhtrühma koosoleku memo
Koht: Võhma Linnavalitsus
Aeg: 11.04.2016 kell 10.00-12.45
Osalejad: Jaan Aiaots, Tiia Vahter, Maimu Kelder, Kadri Suni, Toivo Tõnson, Janne Veski, Reet
Alev, Merike Sumla, Jaan Sutt, Margus Möldri, Aivar Piir, Anzori Barkalaja, Avo Põder, Tarmo
Riisk, Aino Rebane, Eve Okas, Jüri Ellram, Leida Kuld, Anneli Siimussaar, Rivo Noorkõiv.
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Päevakorra arutelu
1. Võhma linnapea tervitus
Tervitus ja Võhma linna tutvustus linnapea Anneli Siimussaarelt.
2. Haldusreformi senine käik
Vabariigi tasandil:
- haldusreformi seaduse eelnõu on Riigikogus läbinud esimese lugemise, 20. aprilliks 2016
esitatakse ettepanekud seaduseelnõu teisele lugemisele;
- moodustamisel on kolm piirkondlikku komisjoni: Põhja-Eesti piirkondlik komisjon – Harju,
Järva, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakond, Lääne-Eesti piirkondlik komisjon – Pärnu, Lääne,
Saare, Hiiu ja Rapla maakond, Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon – Jõgeva, Viljandi, Tartu,
Võru, Põlva ja Valga maakond;
- koordinaatorite kohta tehakse otsused EASis 22. aprillil 2016;
- on toimunud arutelud ekspertrühmas maavalitsuste tuleviku üle, maavanema ja
maakondlike omavalitsusliitude funktsioonid lähevad ilmselt muutmisele.
Põltsamaa linna ja valla algatatud läbirääkimiste tasandil:
- Kolga-Jaani vald on nõus ainult Viljandi maakondliku kuuluvusega;
- Kolga-Jaani vallale, Kõo vallale ja Võhma linnale on praeguseks teinud ettepaneku
läbirääkimiste alustamiseks ka Viljandi vald, lähiajal on oodata ettepanekut Suure-Jaani
vallalt;
- Kolga-Jaani esindajate hinnangul eelistatakse antud valikute puhul Viljandi valla suunda;
- Imavere vallale on tehtud kokku kuus ettepanekut läbirääkimisteks, lõplik otsus loodetakse
teha jaanipäevaks;

- Pajusi ja Puurmani vallal praegusel hetkel muid ühinemise suundi ei ole ja pole ette näha,
mõlema valla esindajate hinnangul on vallad tervikuna ühinemas Põltsamaa suunas.
3. Ülevaade teemakomisjonide tööst
Hariduse teemakomisjon (Kadri Suni):
peetud 2 koosolekut, 24.03. ja 04.04.2016.
Ettepanekud ühinemislepingusse hariduse ja noorsootöö osas:
- tagatakse võimalikult kodulähedane alusharidus, vajadusel võimalus kasutada lastehoidu;
- tagatakse võimalikult kodulähedane põhikooli I aste ning põhikooli II ja III aste mõistliku
õpilaste arvu puhul;
- arendatakse edasi tugevat gümnaasiumi ning säilitatakse ühiselamu gümnaasiumi juures
Põltsamaal;
- tagatakse võrgustikupõhiselt hariduse tugiteenuste kättesaadavus õpilaste vajadustest
lähtuvalt;
- võrgustikupõhiselt pakutakse mitmekesist huviharidust ja -tegevust;
- tagatakse õpilaste vajadustest lähtuv ühistransport;
- noorsootöö toimub vastavalt väljakujunenud traditsioonidele avatud noortekeskustes,
külaseltside ja koolide juures;
- aastaks 2020 töötatakse välja piirkonna hariduse arengukava.
Majanduse teemakomisjon (Toivo Tõnson):
peetud 1 koosolek 29.03.2016, järgmine koosolek 19.04.2016
29.03.2016 koosolekul kõlama jäänud mõtted:
- korteriühistuid peaks olema rohkem (Puurmani vald, Võhma linn);
- Põltsamaa linnas parkide korrashoid väga aja- ja ressursikulukas, põhiteede
rekonstrueerimise maksumus ca 3,5 miljonit eurot;
- Võhma linnas probleemiks korterite soojavõlad linna omandis olevale soojatootjale;
- Kolga-Jaani vallal pole ühte kindlat tõmbekeskust.
Lähiajal on komisjonil kavas:
- kaardistada iga KOV-i lähema 4 aasta investeeringud, kehtivad laenud ja laenukoormused;
- määratleda kohapealsed minimaalsed teenused ühinemisjärgsel perioodil ja
tõmbekeskusest (Põltsamaa linnast) saadavad teenused;
- fikseerida nägemus ühistranspordisüsteemi parendamiseks vastavalt teenuste asukohale ja
heale kättesaadavusele.
Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu teemakomisjon (Aivar Piir):
peetud 1 koosolek 05.04.2016.
Ettepanekud ühinemislepingusse sotsiaalhoolekande ja tervishoiu osas:
- tagatakse sotsiaalteenuste ja tervishoiuteenuste osutamine piirkondades endises mahus
ning arendatakse teenuste osutamist kohapeal, tsentraalselt tagatakse erialaspetsialistide
teenus (juriidiline nõustamine, psühholoog, pereterapeut, võlanõustamine, jne);
- sotsiaalvaldkonna töötajate ametikohad jäävad piirkondadesse alles, teenuste haldamine
toimub tsentraalselt;

- tagatakse transpordiühendus, sh sotsiaaltransport;
- tõhustatakse koostööd kolmanda sektoriga;
- hiljemalt 2020. aastaks töötatakse välja sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna arengukava.
Kultuuri, spordi, vabaaja teemakomisjon (Reet Alev):
peetud 1 koosolek 28.03.2016, järgmine koosolek 18.04.2016.
Esialgsed ettepanekud ühinemislepingusse kultuuri, spordi ja vabaaja osas:
- vähemalt ühe valimisperioodi säilib olemasolev kultuuri- ja spordiasutuste võrk,
muudatused selles kutsub esile vajadus kohapealt, mitte keskusest tulev kokkuhoiusoov;
- omavalitsuses on ametis kultuuritöö spetsialist ja sporditöö spetsialist;
- kohtadel on tagatud kultuuri- ja sporditööga tegelevatele töötajatele konkurentsivõimeline
töötasu;
- jätkub piirkondades toimuvate traditsiooniliste kultuuriürituste läbiviimine ja toetamine;
- omavalitsus jätkab seltsitegevuse toetamist, töötatakse välja ühtne kolmanda sektori
toetamise kord;
- teenuste üleandmisel kodanikuühendustele kaasneb sellega ka kulupõhine rahastamine;
- kultuurikollektiividele võimaldatakse juhendaja töötasu, harjutusruumid ja esinemistele
sõiduks transpordikulu katmine;
- ühinenud omavalitsuses kujundatakse välja optimaalne ühistranspordi võrgustik, mis tagab
lastele võimaluse osaleda huvikoolide ja huvialaringide tegevuses.
4. Ühinemisprotsessi ajakava arutelu
Arutati ajakava ja määratleti järgmised tähtajad.
Tegevus
Juhtrühma ja valdkondlike teemakomisjonide moodustamine ja
nende tegevuse põhimõtted
Koordinaatori otsus EAS-st. Järgneb koordinaatori valik
KOVide lähtepositsioonide määratlemine läbirääkimisteks
(võimalused, ohud, tingimused). Lähteülesande määratlemine
valdkondlikes teemakomisjonides, juhtrühma arutelu. Ühinemise
üldeesmärgid ja valdkonnaspetsiifiliste eesmärkide seadmine.
Meedia ja teavitamise kava ja selle elluviimise plaan
Vajaliku info koondamine valdkondlike teemakomisjonide töö/otsuste
jaoks. Võrdleva info kirjalik analüüs, KOVide lähtepositsioonide
ülevaade. Ühinemise üldeesmärgid ja valdkonnaspetsiifilised
eesmärgid. Täiendavate analüüsivajaduste määratlemine,
ettepanekud ühinemislepingusse ja seletuskirja. Ühisseminar.
Juhtkomisjoni töö (ühinemise eesmärgid, õigusaktide kehtivus,
teenuste osutamine ja nõuded, teenuste ja toetuste taseme
ühtlustamine, uue KOVi struktuur, ametnikega seonduv, nimi,
kehtivus, investeeringud jms) ja otsused. Ühinemislepingu teksti
projekti osade ettevalmistamine. Eeldatavalt 4-5 nõupidamist.

Aeg
Märts 2016
EAS otsus
22.04.2016
Märts - aprill 2016

Aprill 2016
Märts - mai 2016

Märts - juuni 2016
Lõpetada
20.06.2016

Valdkondlike teemakomisjonide koosolekud ja valdkondlike
arenduste/ kokkulepete sisendid. Teemakomisjonide poolt valdkonna
lepingu projekti osa ettevalmistamine. Ca 3-4 nõupidamist
Ühinemislepingu projekti koostamine ja selle osade arutamine
komisjonides (paralleelselt eelmiste kahega)
Reformi raamseaduse vastuvõtmine Riigikogu poolt
Reformi raamseaduse jõustumine
Ühinemislepingu lõpliku teksti koostamine ja aktsepteerimine
juhtrühma poolt
Ühinemislepingu projekti tutvustamine volikogudes,
parandusettepanekute tegemine juhtrühmale
Juhtrühm aktsepteerib parandusettepanekud koos seletustega (nii
aktsepti kui paranduse mitteotstarbekuse korral)
Volikogude otsused ühinemislepingu avalikustamiseks ja seletuskirja
koostamine
Elanike arvamuse väljaselgitamise korra kehtestamine (volikogude
määrused), valmistavad ette valla- ja linnasekretärid.
Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg, millal KOV peab olema asunud
läbirääkimistesse
Ühinemislepingu projekti avalikustamine ja parandusettepanekute
tegemine
Rahvakoosolekud (suuremates asumites)
Ühinemislepingule tehtud ettepanekute läbivaatamine ja
seisukohavõtmine juhtrühma poolt
Ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete
läbivaatamine volikogudes
Elanike arvamuse väljaselgitamine (rahvaküsitlus)
Juhtrühma koosolek elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste
kokkuvõtete tegemiseks
Ühinemisdokumentide ettevalmistamine ja kooskõlastamine
juhtrühmas
Ühinemisdokumentide/volikogu otsuste vastuvõtmine:
- volikogu otsus ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise kohta
- volikogu otsus elanike arvamuse väljaselgitamine tulemuste
kinnitamise kohta;
- volikogu otsus haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise
kohta.
Dokumentatsiooni esitamine maavanemale:
- volikogu otsus haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise
kohta;
- volikogu kinnitatud andmed valla- või linnaelanike arvamuse
väljaselgitamise kohta;
- asjaomasele volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited;
- volikogu otsus ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise kohta.
Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg ühinemisotsuse tegemiseks

Märts - juuni 2016
Lõpetada 20.06.2016
Märts - juuni 2016
Lõpetada 20.06.2016
Jõustumine eeldatavalt 01.07.2016
August 2016
August - september
2016
September 2016
September 2016
September oktoober 2016
01.10.2016
Oktoober 2016
Oktoober 2016
Oktoober 2016
November 2016
November 2016
Detsember 2016
Detsember 2016
Detsembris
volikogude istungid
üheaegselt kõigis
ühinevates KOVides,
hiljemalt 22.12.2016
Hiljemalt 30.12.2016

01.01.2017

Ajakava saab täpsemalt kokku leppida pärast ühinejate selgumist (hiljemalt juuni lõpuks).
Ajakava koostamisel on oluline jälgida, et haldusreformi seaduse eelnõu praeguse
redaktsiooni järgi tuleb ühinemiseks vajalikud volikogu otsused ja andmed maavanemale
esitada hiljemalt 2017. aasta 1. jaanuaril.
5. Edasised sammud ühinemislepingu koostamisel
Kodutööna kõigil teemakomisjonidel
- esitada aprillikuu lõpuks sisendid ühinemislepingusse;
- vaadata oma teemad üle ka finantsiliselt.

Juhtrühma järgmine kokkusaamine on 25. mail 2016 kell 10.00 Puurmani lossis.

Koostas: Janne Veski

