Põltsamaa valla, Põltsamaa linna ja naaberomavalitsuste
juhtide kokkusaamise memo
Koht: Pajusi vallamaja Kalana külas
Aeg: 01.03.2016 kell 13.00-16.30
Osalejad: Jaan Aiaots, Tiia Vahter, Guido Pook, Maimu Kelder, Indrek Eensalu, Karro
Külanurm, Janne Veski, Merike Sumla, Reet Alev, Jaan Sutt, Aare Järvik, Margus Möldri, Aive
Mauer, Mihkel Kraav, Aino Rebane, Avo Põder, Kuldar Kipper, Eve Okas, Eveli Lilleoja, Leida
Kuld, Raimo Metsamärt, Toomas Reinpõld, Rivo Noorkõiv.
Päevakord
1. Avasõnad Pajusi vallavanemalt
2. Ühinemisläbirääkimistel osalevate omavalitsuste esitlused
3. Ühinemisläbirääkimiste postulaadid. Arutelu.
4. Kokkuvõte, edasine tegevus
Päevakorra arutelu
1. Avasõnad Pajusi vallavanemalt
Tervitus ja vallamaja tutvustus vallavanem Reet Alevilt.
2. Ühinemisläbirääkimistel osalevate kohalike omavalitsuste esitlused (VT SLAIDID)
Arutelu esitluste põhjal.
- piirkond on üsna tugev, KOVid on oma võimalusi maksimaalselt ära kasutanud;
- inimesi oleks piirkonda juurde vaja;
- kõik KOVid on omaette suhteliselt hästi hakkama saanud, ühinemisel saaks ühe päris
tugeva omavalitsusüksuse;
- aktiivne kultuuri- ja sporduielu;
- tublid külaseltsid, traditsioonid, mõnel KOVil suured toetused;
- piirkonnas on palju looduskaitsealasid;
- kaunis loodus, võimalus looduses aktiivselt puhata (jalgsimatk, süstamatk jms);
- asutusi on palju, võrgustik toimib;
- KOV töötajad annavad suure osakaalu maapiirkondade tööhõivest;
- küsimus, mis saab tühjadest hoonetest.
3. Ühinemisläbirääkimiste postulaadid. Arutelu.
Kodutööna oli vastatud järgmistele küsimustele (vt lisatud R.Noorkõivu slaidid):
- milliseid positsioone oma omavalitsuse huvidest lähtuvalt läbirääkimistel kindlasti
kaitseme?
- millised on ühised eesmärgid uues omavalitsusüksuses, mille saavutamist kindlasti
toetame?

- millised on omavalitsuse hirmud tänase ühinemisläbirääkimiste lauas?
- millised on teemad, mida tuleb kindlasti silmas pidada, et ühinemiskõnelused toimuksid
edukalt?
Arvamused kohapeal:
- ühised eesmärgid kattuvad suures osas haldusreformi eesmärkidega;
- kõikide KOVide spetsialistid peavad ühinemisprotsessis kaasa töötama;
- oluline on KOV mälu ja asjaajamise edasiandmine (arhiiv, dokumendid, arvutiprogrammid
jne);
- hoonete kasutus läbi mõelda;
- luua munitsipaaleluruume, anda soovijatele krunte - inimesed tagasi maale toetamine.
Vaata: KOVide kirjalik tagasiside
4. Kokkuvõte, edasine tegevus
Vajalikud:
- ühinemisläbirääkijate jätkamisotsused, selgus kellega edasi minnakse;
- ühinemisläbirääkimiste ajagraafik ja töörühmad;
- ühinemisläbirääkimiste sisendid (analüüsid, kooskõlastused jms);
- arutelud ühinemisleppe koostamiseks (metoodika, komisjonidelt jooksvalt tulemid,
vajalikud lisatööd);
- kommunikatsioonistrateegia koostamine
Töörühmad, teemakomisjonid:
- juhtkomisjon (üldine koordinatsioon, õiguslikud aspektid, ühisomavalitsuse toimimismudel,
rahastamine ja eelarve, koostöösuhted, struktuur);
- haridus, noorsootöö, kultuur, sport (haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste ning
noortekeskuste võrk, valdkondade toimemehhanismid, teenused, külaliikumine,
kodanikuühendused, kohalik omaalgatus);
- sotsiaalkomisjon (sotsiaalpoliitika, teenused ja toetused, sotsiaalasutused);
- taristu, kommunaalmajandus, munitsipaalvara, töökohtade loomine, maade
munitsipaliseerimine, elamupoliitika;
Kodutöö: nädala jooksul teatada Põltsamaa linnasekretärile oma KOV esindajad juhtrühmas.
Hilisem kuupäev on 08.03.2016.
Kõik arutlusel olnud materjalid teha kättesaadavaks Põltsamaa linna kodulehel:
http://poltsamaa.kovtp.ee/poltsamaa-ja-vohma-linna-ning-poltsamaa-pajusi-puurmanikolga-jaani-koo-ja-imavere-valla-esindajate-kokkusaamised-uhinemise-teemal
Juhtrühma kokkusaamine 10. märtsil kell 10.00 Põltsamaa Linnavalitsuses.
Koostas: Rivo Noorkõiv
Konsultant

