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Päevakava arutelu
1. Ühinemislepingu projekti kinnitamine ja volikogudesse saatmine
Ühinemislepingu projekti tehti viimased parandusettepanekud enne volikogudesse saatmist.
Punkt 7.3. - parandusettepanek - struktuuri koostamine viia koostöölepingu osaks. Jätta
lepingust välja lause - valla juhtimisstruktuuri koostamisel lähtutakse soovituslikust
struktuurist (lisa 7).
Punkt 8.2.8. - parandusettepanek - ühised ülevallalised sündmused/üritused viia
koostöölepingu osaks. Jätta välja lause - lepitakse kokku ühised ülevallalised
sündmused/üritused (lisa 8).

Punkt 9.1. - parandusettepanek - Sõnastada senine sõnastus järgmiselt - jätkatakse
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni taristu arendamist
Punkt 9.2.2. - parandusettepanek - Sõnastada senine sõnastus järgmiselt - jätkatakse jäätmete
kogumispunktide võrgustiku ja jäätmejaama arendamist.
Punkt 9.3.7. - parandusettepanek - Sõnastada senine sõnastus järgmiselt - tehakse
Maanteeametile ettepanek Põltsamaa linna läbivad transiitteede riigimaanteede nimekirja
kandmiseks
Punkt 9.3.8.- parandusettepanek – lisada täiendav sõnastus - tehakse Maanteeametile
ettepanek teelõikude Esku-Pilistvere (14103), Saduküla-Pikknurme (14178) ja LahavereTapiku (14164) tolmuvabaks muutmiseks.
Punkt 10.1. - parandusettepanek - jätta lepingust välja lause - vajadusel moodustatakse
vallavolikogu juurde kogukonna komisjon.
Punkt 14.4. - parandusettepanek - eemaldada järgmine lõik - selle käigus viiakse läbi
arenguvestlus, milles selgitatakse välja kandidaadi ümber- või lisaspetsialiseerumise
valmisolek ja karjäärihuvid.
Punkt 15.7 – parandusettepanek - lisada lepingusse Puurmani valla investeeringud:
•

Puurmani vald 126 000 eurot, sh traktori ostmine/liisimine koos lisavarustusega
55 000 eurot (majandus-ja hooldustöödeks piirkonnas, vana traktor amortiseerunud),
mõisakompleksi arendamine- 30 000 eurot PKT (EAS–i eitava vastuse puhul
investeeringud samas suurusjärgus mõisakompleksi arendamiseks), lasteaia
juurdepääsutee ehitamine 35 000 eurot, Puurmani rahvamaja sisustamine 6000 eurot

Punkt 17.2. - parandusettepanek – lisada - ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas ja
ühinenud omavalitsuste ning valla veebilehel kogu kehtivuse ajal.
Viia lõpuni ühinemislepingu täiendused ning edastada ühinemisleping koos lisadega
volikogudesse.
Otsus:
•

Läbi arutatud parandusettepanekud ja täiendused lepingu projekti sisse viia ja
esitada volikogudesse

2. Seletuskiri ühinemislepingule
Seletuskiri on ühinemislepingu lisaks. Olemasolevasse tööversiooni tehti järgmised
parandusettepanekud ja täiendused:
Merike Sumla - ettepanek, ühinemislepingu aluse punktid tuua eraldi välja.
Puurmani vald täiendas omavalitsuse üldiseloomustust. Lisati juurde nende külade andmed,
kes on teinud ettepaneku alustada Puurmani vallaga läbirääkimisi nende külade ühinemiseks
Jõgeva vallaga - Härjanurme küla, Jõune küla, Pööra küla ning Saduküla. Rahvaküsitlus
elanike arvamuse väljaselgitamiseks toimub 20. ja 23. oktoobril 2016.

Ühinenud omavalitsuse haldusterritooriumi pindala väheneb peale Pajusi valla Kaave küla
(3,9 km2) ja Puurmani valla Saduküla (7,1 km2), Härjanurme (20,2 km2), Jõune (11,5 km2) ja
Pööra külade (14,5 km2) võimalikku üleandmist Jõgeva vallale.
Ühinemisläbirääkimiste korraldamiseks ja ühinemislepingu projekti ettevalmistamiseks oli
moodustatud Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla esindajatest
juhtrühm ja neli teemakomisjoni: hariduskomisjon, kultuuri-, spordi- ja vaba aja komisjon,
sotsiaalhoolekande ja tervishoiukomisjon ning majanduskomisjon.
Kõik juhtrühma ja teemakomisjonide koosolekute protokollid on avalikustatud kõigi
ühinevate omavalitsuste veebilehtedel Põltsamaa linna veebilehe kaudu.
Otsus:
•

Läbi arutatud parandusettepanekud ja täiendused seletuskirja sisse viia ja
esitada volikogudesse

3. Põltsamaa piirkonna ühinemisleht
Põltsamaa vallas on kokku 4794 postkasti, kusjuures Põltsamaa linnas on 2090 postkasti,
Põltsamaa vallas on 1512 postkasti, Pajusi vallas on 518 postkasti ning Puurmani vallas on
674 postkasti. AS Eesti Post (Omniva) on teinud hinnapakkumise täiskandele.
Piirkonna ühinemisleht peab ilmuma samal ajal kui ühinemisleping on suunatud volikogude
poolt
avalikustamisele.
Ühinemislehe
kokkupanemise
ja
tekstidega
tegeleb
ühinemiskoordinaator.
4. Põltsamaa piirkonna rahvakoosolekud ja rahvaküsitlused
Seejärel, kui ühinemisleping on suunatud avalikustamisele, korraldatakse erinevates
piirkondades rahvakoosolekud.
Kokkulepitud ajagraafiku alusel toimuvad rahvakoosolekud ajavahemikus 14.11 - 20.11.2016.
Koostati ajakava ja täpsustati toimumiskohad, rahvakoosolekute täpsem ajakava ja
toimumiskohad avalikustatakse novembrikuu esimesel nädalal kõigi elanike postkastidesse
jõudvas ühinemislehes ja ühinevate omavalitsuste veebilehtedel.
Peale ühinemislepingu avalikku väljapanekut toimuvad üheaegselt kõigis omavalitsustes
rahvaküsitlused, kus iga elanik saab hääletada ühinemise poolt või vastu. Elektroonilise
keskkonna kasutamise hinnapakkumise on esitanud AS Andmevara (Eesti e-riigi edendaja).
Esialgselt on plaanitud rahvaküsitlus läbi viia 27.11-28.11.2016.
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