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Kohalike omavalitsuse
ühinemisläbirääkimised
Rivo Noorkõiv

www.geomedia.ee
Pajusi, 1. märtsil 2016

Päevakava
13.00-13.10 Avasõnad Pajusi valla esindajalt
13.10.14.30 Ühinemisläbirääkimistel osalevate
omavalitsuste esitlused (soovitav slaidid, esitlus
kuni 10 minutit)
14.30-14.45 Energiapaus
14.45-16.00 Ühinemisläbirääkimiste
postulaadid. Arutelu.
16.00-16.30 Kokkuvõte, edasine tegevus
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Elanike arv (01.01.2016)

Pindala



Imavere 912



Imavere 140 km2



Kolga-Jaani 1457



Kolga-Jaani 312,35 km2



Kõo 1057



Kõo 149,46 km2,



Pajusi 1302



Pajusi 232,4 km2,



Puurmani 1533



Puurmani 292,7 km2



Põltsamaa linn 4244



Põltsamaa linn 5,99 km2,



Põltsamaa vald 3708



Põltsamaa vald 416,9 km2



Võhma linn 1366



Võhma linn 1,93 km²km2

Kokku 15 797 elanikku

Kokku 1551,73 km2
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Milliseid positsioone oma omavalitsuse huvidest
lähtuvalt läbirääkimistel kindlasti kaitseme?






Maakonnapiiride teema (näit. Kolga-Jaani soovib olla Viljandi maakonnas)
Asutuste säilimine, töötame samamoodi edasi, spetsialistid igas piirkonnas
elanikele võimalikult lähedal, töötasude ühtlustamine
Teenuste/toetuste/tunnustuste/preemiate kõikide liikide säilimine; soov, et
tänastes maksimummäärades



Teed ja tänavad (tolmuvabaks), heakorra tagamine, lumetõrje



Ühistranspordi kättesaadavus, rattateede võrgustiku ehitamine



Kolmanda sektori kaasamine juhtimisse, nende rahastamine



Traditsiooniliste ürituste jätkumine, ajalehe ilmumine







Juhtimisstruktuuris selgus (Võhma linna staatus), piirkondade esindajad
volikogu komisjonides
Arengukavades kirjapandu järgimine. Investeerida teatud objektidesse: näit.
sotsiaalmaja rajamine (Võhmas), ühisvee ja –kanalisatsioon jms, vältida
dubleerimist
Sõprusomavalitsustega koostöö jätkamine

Milliseid on ühised eesmärgid uues omavalitsusüksuses, mille saavutamist kindlasti toetame?




Elanikele kvaliteetsed ja mitemekesised teenused,
vajaduspõhine toetuse toime
Keskus-tagamaa loogiline süsteem, strateegiline vaade
piirkonnale kui tervikule, maakonna seniste piiride ülesus



Paremad spetsialistid, tegus juhtimisstruktuur



Toimiv ühstransport, liikluskeskkond korda



Külaseltside tegevuse laiendamine, tegusate inimeste
tunnustamine



Töökohtade loomine, ettevõtluskava koostamine



Maade munitsipaliseerimine, munitsipaalelamispinnad



Lairiba interneti ühenduse väljaehitamine



Terviseprofiili rakendamine
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Kohaliku omavalitsuse reform

Millised on omavalitsuste hirmud tänase
ühinemisläbirääkimiste lauas?








Poliitiline stabiilsus, piirkondade huvide tagamine
otsustustes, valitsemise kaugenemine ja poliitiline
kemplemine
Asutuste sulgemine, teenuste koondumine keskustesse
ja kaugenemine keskustest kaugemates piirkondades,
elanike lahkumine maalt
Liiga suur territoorium, identiteediprobleemid, keskusse
investeeringud ja sinna läheb oluline osa eelarvest
(Põltsamaa teed!)
Kolmanda sektori hääbumine, esikohal majandustulem,
rivaalitsemine
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Millised on teemad, mida tuleb kindlasti silmas pidada,
et ühinemiskõnelused toimuksid edukalt?






Käitumishoiakud: läbirääkijad on võrdsed partnerid, räägitakse
ausalt avalikult, meie-teie vältimine, avatud ja positiivne mõtlemine,
ei susi kulisside taga, unustada lahkhelid minevikust
Tõhusad kokkusamised, kõigilt osapooltelt tõsine töö, ühtse
metoodika kasutamine
Teenused ja toetused - liigid, kvaliteedinõuded, rahastamine,
teenusasutuste võrgustiku kujundamine



Spetsialistid ja teenistujate palgad



Liikumiskeskkonna tagamine



Kogukondade initsiatiivid ja nende toetamismehhanism, sh osavalla
mõtte läbitöötamine



Juriidilise abi tagamine



Avalikkusega kommunikatsioon

Edasised sammud







Ühinemisläbirääkijate jätkamisotsus
Ühinemisläbirääkimiste ajagraafik ja
töörühmad
Ühinemisläbirääkimiste sisendid
(analüüsid, kooskõlastused jms)
ühinemisleppe koostamise tarvis arutelud
(metoodika, komisjonidelt jooksvalt tulemid,
vajalike lisatööde teemad)
Kommunikatsioonistrateegia koostamine
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Töörühmad

1. Juhtkomisjon (üldine koordinatsioon, õiguslikud
aspektid, ühisomavalitsuse toimimismudel, rahastamine
ja eelarve, koostöösuhted, struktuur)
2. Haridus, noorsootöö, kultuur, sport (haridus-, kultuurija spordiasutuste ning noortekeskuste võrk, valdkondade
toimemehhanismid, teenused)
3. Sotsiaalkomisjon (sotsiaalpoliitika, teenused ja
toetused, sotsiaalasutused)
4.Taristu, kommunaalmajandus ja munitsipaalvara
5. Külaliikumine, kodanikuühendused ja kohalik
omaalgatus
6. Töökohtade loomine, maade munitsiapliseerimine ja
elamupoliitika


.

Tänan kaasa mõtlemast!
rivo@geomedia.ee
www.geomedia.ee
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