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Päevakava arutelu
1. Põltsamaa piirkonna rahvakoosolekud ja rahvaküsitlused
Alates 31. oktoobrist 2016 on ühinemislepingu eelnõu koos lisadega suunatud
avalikustamisele.
14. novembrist 20. novembrini toimuvad kõigis ühinevates omavalitsustes ühinemislepingut
tutvustavad rahvakoosolekud. Koosolekute täpsem ajakava ja toimumiskohad avalikustatakse
novembrikuu esimesel nädalal kõigi elanike postkastidesse jõudvas ühinemislehes ja
ühinevate omavalitsuste veebilehtedel.
Rahvakoosolekud viib läbi ühinemiskoordinaator ja küsimustele vastavad kohaliku
omavalitsuse piirkonna esindajad. Rahvakoosoleku toimumise ajaks planeeritakse üks tund
kuni poolteist tundi.

Peale ühinemislepingu avalikku väljapanekut toimuvad üheaegselt kõigis omavalitsustes
rahvaküsitlused, kus iga elanik saab hääletada ühinemise poolt või vastu.
Ettepanek - rahvaküsitlus viia läbi nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal.
Elektrooniline küsitlus viia läbi ühel päeval 25. novembril kella 08:00-st kuni 20:00-ni ja
paberkandjal (sedelhääletusel) viia läbi kahel päeval, 25. novembril 2016 kella 10:00-st kuni
18:00-ni ja 27. novembril 2016 kella 10:00-st kuni 18:00-ni.
Pajusi ja Puurmani valdade üleantavate külade küsitlussedelid peavad olema eristatavad
teistest sedelitest nt teist värvi.
Otsus:
•
•
•

Rahvaküsitlus toimub nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal.
Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee
25. novembril 2016 kella 08:00-st kuni 20:00-ni.
Paberkandjal toimub küsitlus 25. novembril 2016 kella 10:00-st kuni 18:00-ni ja
27. novembril 2016 kella 10:00-st kuni 18:00-ni.

Rahvaküsitlusele on oodatud osalema kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht
rahvastikuregistri järgi on Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald või Puurmani vald.
Kaasa on vajalik võtta isikut tõendav dokument.

2. Ühinemislepinguga seotud edasised toimingud
Kõik saabunud ettepanekud ja vastuväited vaadatakse läbi juhtrühma ja omavalitsuste
volikogude poolt. Ühinemiskoordinaator teeb saabunud ettepanekutest ja vastuväidetest
koondi ja esitab juhtrühmale seisukoha võtmiseks.
Rahvaküsitluste tulemuste kinnitamine peab toimuma kahe nädala jooksul peale küsitluse
lõppu.
Margus Möldri - ühinemislepingu kinnitamiseks (otsuse vastuvõtmiseks) kutsuda kokku
kõikide omavalitsuste volikogud ühisele koosolekule.
Ühinemise ettevalmistamise perioodil on vajalik koostada koostööleping. Koostöölepinguga
sätestavad pooled nelja omavalitsusüksuse baasil uue omavalitsusüksuse moodustamiseks ja
ühinemise ettevalmistamiseks vajalikud tegevused, kohustused ja õigused.
Otsus:
•
•
•

Ühinemiskoordinaator esitab ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja
vastuväidete koondi juhtrühmale läbivaatamiseks.
Ühinemislepingu kinnitamine toimub ühisvolikogude koosolekul 20. detsembril
2016 Puurmani Mõisas.
Järgmisel juhtrühma koosolekul toimub koostöölepingu projekti arutelu.

Juhtrühma järgmine kokkusaamine on 22. novembril 2016 kell 14:00
Koosoleku juhataja: Maimu Kelder
Protokollija: Marge Targama

