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1. Lühiülevaade ühinemisläbirääkimistest
Rivo Noorkõiv andis ülevaate haldusreformi seaduse menetlemise seisust – seaduse eelnõu on
läbinud teise lugemise ja 3. lugemine toimub Riigikogus 7. juunil 2016. Erinevates Eesti
piirkondades toimuvad ühinemisläbirääkimised. Probleeme on tekitanud maakondade piirid,
kuid läbirääkimistel ei tohiks keskenduda omavalitsuste maakondlikule kuuluvusele.
Läbirääkivatel KOV-del tuleks arutada ja jõuda selgusele, kuhu soovitakse kuuluda.
Põltsamaa linn – suuna muutuseid ei ole, liigume samas suunas edasi.
Põltsamaa vald – suuna muutuseid ei ole, liigume samas suunas edasi.
Imavere vald – meie peame läbirääkimisi mitmes suunas. Lisaks Põltsamaa piirkonnale on
läbirääkimised Järvamaal kahes suunas. Keskendume oma piirkonna vajadustele ja enda
sisemisele jõule. Jätkame läbirääkimistega Põltsamaa suunal.
Paljusi vald – tehtud rahvaküsitlus 9 külas, 66% inimestest andsid tagasi täidetud
küsitluslehed. Vastajatest 44,3% soovivad liitumist Põltsamaaga, 47,51% soovivad liitumist
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Jõgevaga. Selgelt eristub Kaave küla, nemad on suunaga Jõgeva poole. Küsitluslehele
vastanud inimeste vastused seoses liitumisega, kas Põltsamaa või Jõgeva suunda, ei ületanud
kumbki suund 50%. Jätkame läbirääkimisi Põltsamaa piirkonnaga.
Puurmani vald – üldseis on sama, jätkatakse läbirääkimisi. Rohkem selgust on tulnud külade
suhtes. Koos talgupäevadega olid ka mõttetalgud Saduküla piirkonnas. Saduküla piirkond
(Saduküla, Härjanurme, Jõune, Pööra külad) ootab küsitluse läbiviimist, kuhu poole edasi
liikuda. Tuleb tutvustada liitumislepingut ning ettepanek, et äärekülad kirjutataks
liitumislepingusse sisse. Jätkatakse läbirääkimistega Põltsamaa suunal.
Kõo vald – olukord jätkuvalt segane. Suure-Jaani vald on teinud ettepaneku läbirääkimisteks.
Koksvere külas toimub koosolek, kus arutame ühe punktina liitumislepingut. Kõo vald järgib
läbirääkimistel järgmisi punkte:
•
•
•

kus on uues vallas kõige rohkem kaasarääkimise õigust;
mille puhul inimene kõige rohkem kasu saab;
kus keskendutakse enam piirkonna vajaduste arvestamisele.

31. mail 2016 toimub erakorraline volikogu istung. Hetkel selget otsust pole, jätkatakse
läbirääkimistega.
Võhma linn - Suure-Jaani vald on teinud ettepaneku läbirääkimisteks. Viljandi ja SuureJaaniga hetkel läbirääkimisi ei ole toimunud. Kavas on järgmised koosolekud:
2. juuni 2016 koosolek rahvaga. 90% inimestest näeb ühinemist Viljandiga.
8. juuni 2016 erakorraline volikogu istung Suure-Jaani valla ettepaneku arutamiseks.
29. juuni 2016 korraline volikogu istung.
On tekkinud uus olukord, samas jätkatakse läbirääkimistega Põltsamaa suunal.
Otsus:
•
•

Soovitada volikogudel arutada maakondlikku kuuluvust.
Soovitada saada KOVidel selgus ühinemispiirkonna valikul jaanipäevaks, kuid
hiljemalt 30. augustiks 2016.

2. Ühinemise eesmärkide sõnastamine. Arutelu.
•

Elanike kõrgem elukvaliteet ja piirkonna konkurentsivõime on kasvanud läbi kohaliku
arengupotentsiaali parema kasutamise, elanike sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise,
administratiivse suutlikkuse ning territoriaalse terviklikkuse.

•

Avalike teenuste kvaliteetne osutamine ja optimaalne kättesaadavus elanikele lähtuvalt
nende õigustatud vajadustest ja kohaliku omavalitsuse tõhusast korraldusest.

•

Avaramad osalusvõimalused elanikel kohaliku elu korraldamise üle otsustamisel,
suurem kohalik identiteet ja laialdasem kogukonnapõhiste algatuste kasutamine.

•

Majanduslik ja administratiivne suutlikkus läbi kompetentsema ametnikkonna, valla
strateegilisema juhtimise ja tõhusama ressursikasutuse.
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Suurem võimekus osaleda rahvastikuprotsesside kujundamisel ja regionaalarengu
teemade lahendamises, ettevõtluskeskkonna parendamises, välisvahendite hankimises
ja partnerluses, sh teiste kohalike omavalitsustega ja keskvalitsusega ning
rahvusvahelisel tasandil.

•

Otsus:
•
•

Määratleda eesmärgid.
Ühinenud valdade nimeks valida Põltsamaa vald.

3. Teemarühmade töö tulemused. Ühinemislepingus teemavaldkondade arutelu ja
sõnastused.
AVALIKE TEENUSTE OSUTAMINE JA ARENDAMINE

Üldised põhimõtted

1.

2.

PÕLTSAMAA VALLA juhtimisel väärtustatakse valla keskset strateegilist juhtimist
ning teenuste osutamise ja korraldamise läbiviimist võimalikult piirkondlikul tasandil.
Kujundatakse mitmekihilise valitsemise süsteem.
Põltsamaa Vallavalitsus kui ametiasutus kujundatakse põhimõttel, et poliitilised ja
haldusfunktsioonid oleksid selgelt eristatud. Teenuste osutamise korraldus kujundatakse
selliselt, et oleks tagatud kohalike elanike kaasarääkimise võimalus kohalikes ja
ülevallalistes otsustusprotsessides. Osutatavate teenuste hulk ja asukoht sõltub
teenuspiirkonna elanike vajadustest ning haldusülesannete täitmise otstarbekusest.

Haridus
Üldised põhimõtted
1. Haridusvaldkonnas töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad, motiveeritud õpetajad
ja spetsialistid.
2. Rakendatakse tänapäevaseid õpikäsitlusi, mis arvestavad laste võimeid ja vajadusi.
3. Aastaks 2020 töötatakse välja piirkonna hariduse arengukava.

Alusharidus
1. Kõik munitsipaallasteaiad jätkavad tegevust senises asukohas. Kõigile vallas
registreeritud lastele tagatakse vajadusel lasteaiakoht ja nendes tasemel ettevalmistus
kooliks, võttes arvesse laste erivajadusi. Vajadusel tagatakse võimalus kasutada
lastehoidu.
2. Ühtlustatakse lasteaedade õpetajate töötasustamise alused ja seatakse eesmärgiks
2020. aastaks lasteaiaõpetaja alampalk viia vähemalt 85% õpetaja riiklikult määratud
alampalgast, lasteaiaõpetaja abi alampalk vähemalt 65% õpetaja riiklikult määratud
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alampalgast.
Tugispetsialistide
(logopeed,
sotsiaalpedagoog,
psühholoog,
eripedagoog) alampalk võrdsustatakse õpetaja riiklikult määratud alampalgaga.
3. Ühtlustatakse lasteaialaste vanematelt võetav kohatasu ja toiduraha vastavalt
võimalustele.
Üldharidus
1. Tagatakse võimalikult kodulähedane põhikooli I aste ning põhikooli II ja III aste
mõistliku õpilaste arvu puhul ning gümnaasiumiharidus piirkonnas vastavalt laste
olemasolule, haridusasutuste võrgu otstarbekusele ja riigi hariduse rahastamismudeli
toimimisele.
2. Gümnaasiumihariduse omandamise atraktiivsuse suurendamiseks Põltsamaal
täiendatakse õppesuundasid, ajakohastatakse õppekavasid ja tehakse täiendavaid
investeeringuid taristusse. Säilitatakse õpilaskodu Põltsamaa gümnaasiumi juures.
3. Üldhariduskoole arendatakse ühtse võrgustikuna ja tehakse koostööd
haridusuuenduse, õpetajate koolituse, hariduslike tugiteenuste, huviringide jms
valdkondades õpilaste vajadustest lähtuvalt. Säilitatakse õpilaskodud vastavalt õpilaste
vajadustele.
4. Hariduslike erivajadustega (HEV) lastele pakutakse olemasolevate haridusasutuste
baasil võimete kohaseid ja paindlikke õpitingimusi.
5. Lepingu perioodil ühtlustatakse õpetajate palgakorralduse alused.
6. Kujundatakse välja optimaalne transpordi võrgustik, mis tagab lastele võimaluse
osaleda üldhariduskoolide, huvikoolide ja huvialaringide tegevuses.
7. Õpilaste sõitude kompenseerimist jätkatakse vähemalt täna kehtivate põhimõtete
alusel. Õpilaste sõit ühistranspordiga kooli (huvikooli, huvialaringi) ja kodu vahel on
tasuta.
8. Toetatakse täiskasvanute hariduse arendamist ja elukestvaks õppimiseks võimaluste
loomist kohalike hariduasutuste, Töötukassa ja kutsehariduskeskustega.
9. Üldhariduskoolis tagatakse tasuta koolilõuna.

Huvikoolid ja noortekeskused
1. Huviringide tegevust jätkatakse vähemalt ühinemiseelses mahus ning tagatakse
huviteenuste kättesaadavus kõigile vallaelanikele.
2. Jätkatakse noorsootöö, noorte- ja lasteorganisatsioonide toetamist ning noorte töö- ja
puhkelaagrite läbiviimise toetamist.
3. Noorsootöö teenuse pakkumist jätkatakse ja arendatakse olemasolevate
noortekeskuste, külaseltside ja koolide baasil. Kõik senised noortekeskused ja vaba aja
keskused jätkavad tegevust.
4. Ühinenud vald tasub teiste kohaliku omavalitsuse üksuste huvikoolides õppivate laste
kohamaksumuse.

Kultuur, sport, vaba aeg
1. Vähemalt ühel valimisperioodil säilib olemasolev kultuuri-, spordi- ja vabaaja asutuste
võrgustik ning nende rahastamine jätkub vähemalt ühinemiseelsete põhimõtete alusel
arvutatud rahalises mahus.
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2. Ühinenud vallas arvestatakse tänaste valdade erinevaid kultuurikorralduse põhimõtteid
(kultuurikeskused, kodanikuühendused, külamajad jne) ning teenuste arendamise
käigus töötatakse välja kõiki osapooli arvestav rahastamismudel (üürihinnad,
osalustasud, ringi- ja spordijuhtide töötasud, investeeringutoetused, tegevuskulude
katmine) ning vajadusel ja võimalusel ühtlustatakse kultuuriteenuste piirkondlikku
kättesaadavust.
3. Toetatakse muuseumide tegutsemise jätkamist, vaadatakse läbi nende juhtimise
korraldus ning vajadusel tehakse muudatused.
4. Tagatakse kõigi raamatukogude kui lugemisvara vahendajate ning kultuuri- ja seltsielu
keskuste säilimine. Vallaeelarvest toetatakse jätkuvalt raamatute ja perioodika ostmist,
luuakse teavikute vahetamise ühtne süsteem.
3. Ühinenud vallas on ametis kultuuritöö spetsialist ja sporditöö spetsialist. Ühe
ametniku tööülesannetes on kodanikuühenduste nõustamine.
4. Kohtadel on tagatud kultuuri- ja sporditööga tegelevatele töötajatele
konkurentsivõimeline töötasu. Kultuurikollektiividele võimaldatakse juhendaja
töötasu, harjutusruumid ja oma valda esindavatele esinemistele sõiduks transpordikulu
katmine. Juhendajate koolituskulu, esinemistele sõiduks transpordikulu ja muude
kulude katmine toimub vallaeelarvest taotlemisel.
5. Kultuuritööga tegelevatele kõrgharidusega töötajatele tagatakse vähemalt riigi poolt
kehtestatud kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumtöötasu. Sporditöötajatele on
tagatud töötasu vastavalt treenerite kutsetasemetele.
6. Jätkatakse tänaseid traditsioonilisi valla poolt rahastatud kultuuri, spordi- ja vabaaja
üritusi ning lepitakse kokku ühised ülevallalised üritused.
7. Tõhustatakse munitsipaalhoonete kasutamist avalikes huvides ja ajakohastatakse
nende kasutamise kord.
8. Ajaleht?

Otsus:
•
•

Jätkata majanduse ja sotsiaalvaldkondade teemarühmade ettepanekute
aruteluga ja ühinemislepingu sõnastamisega.
Juhtrühma järgmine kokkusaamine on 15. juunil 2016 kell 09.00 Imaveres
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