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Päevakava arutelu
1. Ülevaade ühinemisläbirääkimiste seisust Põltsamaa ühinemispiirkonnas
Kõo vald – Kõo valla volikogu istung toimus 26.08.2016, kus ühe päevakorrapunktina oli
ühinemisläbirääkimiste suuna valik, kellega jätkatakse ühinemisläbirääkimisi, kas Suure-Jaani
või Põltsamaa suunal. Kuna volikogu toimumise ajaks ei olnud teada Puurmani Vallavolikogu
seisukoht maakondliku kuuluvuse kohta, siis otsustati lõpliku otsuse tegemine edasi lükata.
Seega jätkatakse läbirääkimisi mõlemal suunal.
Puurmani vald – Jätkatakse läbirääkimistega Põltsamaa suunal. Puurmani Vallavolikogu
istungil 26.08.16 otsustati nõustuda Puurmani valla kuuluvusega Viljandi maakonda eeldusel,
et Kõo vald ühineb Põltsamaa piirkonnaga.
Põltsamaa linn – suuna muutuseid ei ole, jätkatakse läbirääkimistega.

Põltsamaa vald – suuna muutuseid ei ole, jätkatakse läbirääkimistega.
Pajusi vald – jätkame läbirääkimisi Põltsamaa piirkonnaga.
2. Ühinemislepingu projekti laekunud parandusettepanekute arutelu
Ühinemislepingu projekti on laekunud mitmed parandusettepanekud.
Punkt 4.5. - külade muutused, lisada kaart 1:50 000
Punkt 4.7. - valla regionaalse keskusena eelistatakse Tartut, maakondlikult kuulutakse
Viljandi maakonda.
Punkt 4.7. muutub, kui Kõo teeb otsuse loobuda ühinemisest Põltsamaa vallaga.
Punkt 4.8. - valla vapi ja lipu kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes kasutatakse
ühinenud omavalitsusüksuste identiteeti iseloomustavat sümboolikat. Peale valimistulemuste
kinnitamist võetakse kasutusele uus sümboolika.
Punkt 6.1. - Puurmani vald tegi ettepaneku, et uude valla volikogu koosseis oleks 25liikmeline. Jaan Aiaots tegi ettepaneku, et volikogu oleks 23-liikmeline.
Ettepanekud olid hääletusel, hääletas 9 hääleõiguslikku juhtrühma liiget.
• 21-liikmelise poolt hääletas 2;
• 23-liikmelise poolt hääletas 1;
• 25-liikmelise poolt hääletas 6.
Seega lepingu projektis on volikogu liikmete arv 25.
Avaldati arvamust, et tulevase volikogu istungite saal tuleb tehniliselt varustada vastavalt
volikogu liikmete arvule ja saalis peavad olema kohad ka kodanikele.
Punkt 7.5. - tuua sisse eraldi punkt, mis selgitab linnas olevad teeninduspunktid.
Strateegilise juhtimise ja koordineeriva iseloomuga teenuste osutamine vastavalt ametiasutuse
struktuurile toimub Põltsamaa linnas Lossi tn 9 ja Viljandi mnt 3.
Punkt 7.6. –piirkondlikud teenuskeskused asuvad Kõos, Kalanas ja Puurmanis.
Punkt 8.1.2 Punkt 1. – parandusettepaneku - tuua põhikooli II aste kodulähedase kooli alla – üle toimus
arutelu ja kuna ühest seisukohta ei saavutatud, siis toimus hääletus.
Hääletas 9 hääleõiguslikku juhtrühma liiget.
• viia I ja II aste kokku, poolt hääletas 2;
• jätta lepingus hariduse teemakomisjoni ettepaneku sõnastus samaks - poolt hääletas 7.
Punkt 7. - töötada välja väljaspool valda asuvatesse koolidesse sõitude kompenseerimise kord.
Lisada punkt 8.3. Turism
Arendada turismisvaldkonda lähtudes valla piirkondade ajaloolis- ja kultuuriajaloolist
järjepidevust. Kaardistada ja koondada valla turismiinfo ning välja töötada ühine
turundusstrateegia.

Punkt 8.3.3. - lisada täpsustus, et tagatakse vähemalt sünnitoetuse, matusetoetuse ja
ranitsatoetuse maksmine.
Punkt 9. - sõnastus muutus - Valla hoonete haldus- ja majanduslikud tugifunktsioonid
konsolideeritakse ühisasutusse. Asutuse juriidilise vormi üle otsustamiseks viiakse läbi
analüüs.
Punkt 9.1.2. - ühisveevärgi ja - kanalisatsioonitaristu haldamist ja arendamist hakkab
korraldama Põltsamaa Varahalduse OÜ.
Punkt 9.3.4. - võimalusel toetatakse maapiirkonnas avalikus kasutuses olevate erateede
hooldust. Teede talihooldus tagatakse nii haja- kui tiheasutusaladel kõikide majapidamisteni.
Punkt 9.5. - elamu- ja kommunaalmajandus, heakord asendada munitsipaalvara haldamine
Punkt 14.4. - toimus arutelu, kuidas arvestada hüvitiste maksmisel staaži ja leiti, et seda tuleks
arvestada seisuga 31.12.2017. Samuti ei ole vajalik eraldi välja tuua vallasekretäri ametikohta.
Punkt 15.3. - lepinguosaliste poolt kokkulepitud prioriteetsete investeeringute loetelu koos
eeldata maksumuse ja finantseerimisallikaga on esitatud käesoleva lepingu LISAS …
Punkt 15.4. - Põltsamaa Vallavolikogul on õigus prioriteetsete investeeringute nimekirjas teha
muudatusi, kui on ilmne, et investeerimine on majanduslikult ebaotstarbekas või
väheefektiivne.
Punkt 15.5. - kaasfinantseeringuga seotud investeeringud teostatakse toetusraha eraldamisel,
kavandatud kaasfinantseeringu vähenemisel võib vähendada vastavalt ka omafinantseeringu
mahtu ning kaasfinantseeringu suurenemisel vajadusel suurendatakse omaosaluse mahtu
vastavas proportsioonis.
Punkt 15.6. – 1. ettepanek:Ühinemistoetuse jagamisel lähtutakse põhimõttest, et iga
lepinguosalise poolt kaetakse ühisvajadusteks 1/3 osa ja lepinguosalise territooriumil
investeeritakse 2/3 osa vastavalt kokkulepitud investeeringute prioriteetidele;
2. ettepanek - Ühinemistoetuse jagamisel lähtutakse põhimõttest, et esmalt kaetakse punktis
15.1 toodud ühendvalla moodustamisega seotud kulud ja esmatasandi tervisekeskuse projekti
omafinantseering ning ülejäänud summa jagatakse ühinenud omavalitsusüksuste
territooriumitel elanike arvu alusel proportsionaalselt LISAS… toodud investeeringuteks.
Kuna on tehtud 2 ettepanekut, siis on vaja teha arvutused, kui suur peaks ühisosa olema.
Punkt 15.7. - lepinguga lepivad osapooled kokku, et lubatud on järgmiste kohustuste võtmine:
•
•
•

Põltsamaa linn 600 000 eurot Pajusi maantee rekonstrueerimiseks;
Põltsamaa vald 420 000 eurot , sh vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks
150 000 eurot ning teede rekonstrueerimiseks 270 000 eurot;
Kõo - kooli staadion ja teede rekonstrueerimiseks, summa täpsustamisel

Ühinemislepingu tööversioon saadetakse peale 05.09.16 tehtud paranduste ja täienduste
sisseviimist vallasekretäridele ülevaatamiseks. Ühinemislepingu projekt saata tagasi koos
korrektuuridega hiljemalt 13. septembril 2016.
Peale ühinemislepingu projekti lõpliku versiooni kinnitamist juhtrühma poolt, saadetakse
leping volikogudesse arutelusse. Avalikustamise aeg vähemalt kolm nädalat. Volinikele
edastatakse leping vähemalt üks nädal enne volikogu istungit. Lisaks tuleb juurde lisada
seletuskiri ja ühendomavalitsuse kaart.
Otsus:
•

Läbi arutatud parandusettepanekud ja täiendused lepingu projekti sisse viia ja
esitada linna/vallasekretäridele ülevaatamiseks

3. Juhtimisstruktuur
Juhtimisstruktuuri esialgne versioon on valminud, tehti üldine ülevaade. Esialgne variant
saadetakse juhtrühmale paranduste ja ettepanekute tegemiseks ja arutelu toimub järgmisel
juhtrühma koosolekul.
Juhtrühma järgmine kokkusaamine lepitakse kokku peale ühinemislepingu projekti
ülevaatamist linna/vallasekretäride poolt.
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