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Päevakava arutelu
1. Ülevaade ühinemisläbirääkimiste seisust Põltsamaa ühinemispiirkonna kohalikes
omavalitsustes
Rivo Noorkõiv andis ülevaate haldusreformi seisust, konsultantide ja ministeeriumi esindajate
vahel toimunud koosolekust. Läbirääkivatel KOV-del tuleb jõuda selgusele, millise
piirkonnaga jätkatakse läbirääkimisi.
Põltsamaa linn – suuna muutuseid ei ole, jätkatakse läbirääkimistega.
Põltsamaa vald – suuna muutuseid ei ole, jätkatakse läbirääkimistega.

Pajusi vald – Jätkame läbirääkimisi Põltsamaa piirkonnaga. Jõgeva vallale on tehtud
ettepanek võtta oma koosseisu Kaave küla.
Puurmani vald – Jätkatakse läbirääkimistega Põltsamaa suunal. Saduküla piirkonna külade
suhtes hetkel otsus puudub, kas anda üle Jõgeva vallale või jääb tulevase Põltsamaa valla
koosseisu.
Kõo vald – Kõo valla volikogu istung toimub 26.08.2016, kus ühe päevakorra punktina
otsustatakse, kellega jätkatakse ühinemisläbirääkimisi, kas Suure-Jaani või Põltsamaa suunal.
Maimu Kelder – ühinemisotsust tehes tuleb vaadata suuremalt lähtudes tulevase valla võimest
pakkuda teenuseid ja neid arendada. Teadlaste ja ekspertide analüüside ja uuringute kohaselt
on finantsiliselt võimekas omavalitsus, kus on vähemalt 11 000 elanikku. Ühendomavalitsuse
rahvaarv täiendava toetuse saamiseks võetakse 01.01.2017 a. seisuga. Suurem omavalitsus
hakkab saama tulevikus suuremat finantseeringut. Tuleviku riigipoolsed investeeringud
kooskõlastatakse regionaalselt ja eelisolukorras on suuremad omavalitsused. Põltsamaa
piirkond tõmbekeskusena on riigile tõsiselt võetav partner.
Toivo Tõnson – regionaalsed piirkonnad muutuvad igal juhul, kuna uute omavalitsuste piirid
muutuvad, seega tuleb jõuda selgusele, millisesse regionaalsesse piirkonda soovitakse
kuuluda.
Ettepanek – kõik omavalitsused teevad ettepaneku regionaalse kuuluvuse kohta.
Ettepanek – kuuluda regionaalse keskusega Tartu ja maakondliku kuuluvusega Viljandimaa
alla.
Otsus:
Täiendada ühinemislepingu projekti, et valla regionaalse keskusena eelistatakse Tartut,
maakondliku kuuluvuse osas ei välistata Viljandi maakonda.

2. Ühinemislepingu projekti laekunud parandusettepanekute arutelu
Aino Rebane – jätkata ühinemislepingu täiendamist, eesmärgiga saada tugev ühinemisleping.
Rivo Noorkõiv – külade üle andmine ja vastu võtmine peab olema fikseeritud ja juurde
vormistatud protokoll. Lepingusse tuleks sisse viia punktid, kuidas toimub varaliste
kohustuste võtmine peale ühinemisotsust ja enne ühisvalla moodustamist.
Toivo Tõnson – lepingusse kirjutada põhimõtteline otsus, et abivallavanem ametikoht ei ole
poliitiline. Ametnikud valitakse sisekonkursi korras. Töökohad tuleb struktuuris välja
joonistada.
Maimu Kelder - soodustatakse töötamise paindlikke vormide kasutamist ja rakendatakse elahendusi kodanikule paremate ja kättesaadavamate teenuste osutamiseks.
Jätkatakse tänaseid traditsioonilisi valla poolt rahastatud kultuuri-, spordi- ja vabaaja üritusi.
Lepitakse kokku ühised ülevallalised üritused, lisatakse lepingu juurde ürituste nimekiri.
Ettepanek – ühinemiskoordinaator kutsub kokku valla ajalehtede väljaandmisega seotud
inimesed

Ettepanek – majanduse töörühm kutsub kokku vee - ja kanalisatsiooni ning haldusfirma
esindajad.
Munitsipaal- ja sotsiaaleluruumid tuleb kokku lugeda ja teha aruandlus, et saada ülevaade.
Soovitus, et sotsiaaleluruumid viia sotsiaali haldusalasse.
Ühinemistoetuste ja investeeringute tabel tuleb veelkord üle vaadata ja teha korrektiivid.
Otsus:
•
•
•
•
•

uue valla struktuuri ettepanekud teha 2. septembriks 2016.
ühinemiskoordinaator kutsub kokku valla ajalehtede väljaandmisega seotud
inimesed.
majanduse töörühm kutsub kokku vee – ja kanalisatsiooni ning haldusega
tegelevate asutuste esindajad.
sotsiaalhoolekande ja tervishoiu töörühmal kaardistada sotsiaaleluruumid.
investeeringute tabel korrigeerida hiljemalt 5. septembriks 2016.

3. Ühinemislepingu edasine menetlemine
Ühinemislepingu tööversioon saadetakse peale 24.08 tehtud paranduste ja täienduste
sisseviimist ühinemisläbirääkimiste juhtrühmale veelkord ülevaatamiseks. Ettepanekud ja
täiendusi ühinemislepingu projekti saab esitada kuni 2. septembrini 2016 kella 17:00-ni,
ettepanekud kooskõlastatakse e-maili teel.
Peale ühinemislepingu lõpliku tööversiooni kinnitamist, antakse leping volikogudesse
arutelusse. Volinikele edastatakse leping vähemalt üks nädal enne volikogu istungit. Lisaks
tuleb juurde lisada seletuskiri ja maakaart.
Ettepanek - juhtimisstruktuuri eelvariant saata juhtrühmale tutvumiseks.
Otsustati:
Ühinemislepingu projekti ettepanekute esitamise hilisem tähtaeg on 2. september 2016.
Jätkata ühinemislepingu lõpliku sõnastuse ülevaatamisega 5. septembril 2016.
Juhtimisstruktuuri arutelu toimub järgmisel juhtrühma koosolekul 5. septembril 2016.
Juhtrühma järgmine kokkusaamine on 5. september 2016 kell 10:00 Põltsamaal
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