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Päevakava arutelu
1. Ülevaade ühinemisläbirääkimiste seisust Põltsamaa ühinemispiirkonnas
Kõo Vallavolikogu lõpetas 28.09.2016 otsusega „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
üle läbirääkimiste lõpetamine“ ühinemisläbirääkimised Põltsamaa linnaga, Põltsamaa, Pajusi
ja Puurmani valdadega.
Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald ning Puurmani vald jätkavad läbirääkimistega.
Rivo Noorkõiv soovitas koostada täiendavalt nelja valla koostöökokkulepe, mis kajastaks
enne 2017. aasta valimisi tehtavaid tegevusi.
2. Ühinemislepingu projekti arutelu ja avalikustamise aja kokku leppimine
Ühinemislepingu projekti tehti mitmed parandusettepanekud.

Punkt 4.2 - Omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik valla staatuses, asendada
omavalitsuse liik on vald.
Punkt 4.7 - eemaldada ühinemislepingust - Valla regionaalse keskusena eelistatakse Tartut,
maakondlikult kuulutakse Viljandi maakonda.
Punkt 4.8 - Valla sümboolikaks jääb Põltsamaa linna sümboolika ja kehtima jääb Põltsamaa
linna põhimäärus kuni valla põhimääruse kehtestamiseni.
Punkt 6.1 - seoses Kõo Vallavolikogu otsusega läbirääkimised lõpetada tegi Põltsamaa vald
ettepaneku, et uue valla volikogu koosseis oleks 23-liikmeline. Jaan Aiaots tegi ettepaneku, et
volikogu jääks 25-liikmeliseks.
Ettepanekud olid hääletusel, hääletas 9 hääleõiguslikku juhtrühma liiget:
• 23 volikogu liikme poolt hääletas 8 hääleõiguslikku liiget
• 25 volikogu liikme poolt hääletas 1 hääleõiguslikku liiget
Seega lepingu projektis on volikogu liikmete arv 23.
Avaldati arvamust, et tulevase volikogu istungite saal tuleb tehniliselt varustada vastavalt
volikogu liikmete arvule ja saalis peavad olema kohad ka kodanikele.
Punkt 8.1.2 Punkt 1. – parandusettepanek - eemaldada tekstist põhikooli astmed ja asendada kodulähedase
põhikooliga
Punkt 7. - parandusettepanek - õpilaste vallasisene sõit ühistranspordiga kooli asendada
maakonnasiseseks sõiduks
Punkt 9.3.7. - esitada sõnastuse ettepanekud hiljemalt 08.10.2016.
Punkt 13.1 - parandusettepanek - Valla kuulumine koostööorganisatsioonidesse otsustab
vallavolikogu, kuulumine asendada jätkamisega
Punkt 14.4 - parandusettepanek - täiendav koondamishüvitis, asendada täiendava tasuga
Punkt 15.6. - parandusettepanek - Ühinemistoetuse jagamisel lähtutakse põhimõttest, et
esmalt kaetakse ühinemislepingu punktis 15.1 nimetatud kulud ja esmatasandi tervisekeskuse
projekti omafinantseering ning ülejäänud summa jagatakse lepinguosaliste territooriumidel
lisas 10 toodud investeeringuteks
Punkt 15.7 - lepinguga lepivad osapooled kokku, et lubatud on järgmiste kohustuste võtmine:
•
•

Põltsamaa linn 600 000 eurot Pajusi maantee rekonstrueerimiseks;
Põltsamaa vald 470 000 eurot , sh vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks
200 000 eurot ning teede rekonstrueerimiseks 270 000 eurot

Viia lõpuni ühinemislepingu ja lisade arutelud hiljemalt 14.10.2016.
Otsus:
•

Läbi arutatud parandusettepanekud ja täiendused lepingu projekti sisse viia ja
esitada juhtrühmale hiljemalt 14.10.2016.

3. Piirkonna ühinemisleht
Piirkonna ühinemisleht peab ilmuma samal ajal kui ühinemisleping on suunatud volikogude
poolt
avalikustamisele.
Ühinemislehe
kokkupanemise
ja
tekstidega
tegeleb
ühinemiskoordinaator.
Selgitada välja, kui palju postkaste on kogu piirkonna peale kokku.
4. Piirkonna rahvakoosolekud ja rahvaküsitlused
Seejärel, kui ühinemisleping on suunatud avalikustamisele, korraldatakse erinevates
piirkondades rahvakoosolekud.
Kokkulepitud ajagraafiku alusel toimuvad:
•
•

rahvakoosolekud 14.11-20.11.2016
rahvaküsitlus 27.11-28.11.2016
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