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Juhatas Toivo Tõnson (Põltsamaa Vallavalitsus)
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Koosolekust võtsid osa:
Karro Külanurm ja Toivo Tõnson (Põltsamaa vald), Kuldar Kipper ja Avo Põder (Võhma linn
ja Kõo vald), Reet Alev ja Heino Puide (Pajusi vald), Märt Laansalu (Kolga-Jaani vald),
Margus Möldri ja Arvo Pennonen (Puurmani vald), Eve Okas (Imavere vald), Maimu Kelder,
Margus Ääremaa ja Jaan Aiaots (Põltsamaa linn).
1. Sissejuhatus – Toivo Tõnson
Ülevaade haldusreformi hetkeolukorrast.
2. Osalejate tutvustus
Iga liitumisläbirääkimistel osalev KOV tegi ülevaate majandusvaldkonna hetkeolukorrast ja
probleemidest.
3. Omavalitsuste probleemid
- Pajusi vald - vallale laekub riigilt 2016. aastal kohaliku tähtsusega maardlate
kaevandamisõiguse tasu kuni 2016 kaasa arvatud 100% kohaliku tähtsusega maardlate
kaevandamisõiguse tasust. Alates 2017 maapõueseaduse muudatus kus, vähendatakse
ov-le laekuvat protsenti 20-ni. Tulubaasi tuleb juurde tasandusfond, millega
kompenseeritakse kaevandamisõiguse tasude laekumise vähenemist.
-

Puurmani vald paigaldatud on valguskaabel, kuid see ei jõua tarbijani,
vallavalitsusel puudub oma sõiduauto, ametnikud sh vallavanem teevad ametisõite
isiklike autodega, puuduvad korteriühistud, seni moodustatud ainult 1 korteriühistu,
kuid vajadus suurem,

-

Põltsamaa linn – aja- ja ressuriskulukas parkide korrashoid, sh keskkonnameti ja
muinsuskaitseametiga kooskõlastamised, linna teed vajavad investeeringuid, sh
põhiteede rekonstrueerimise maksumus ca 3,5 miljonit eurot,

-

Võhma linn – probleemiks korterite soojavõlad KOV omandis olevale soojatootjale,
korteriühistuid praktiliselt moodustatud ei ole, kooliskäimiseks Viljandi linna ei sobi
rongide sõiduajad,

-

Kolga-Jaani – valla 2-l piirkonnal erinevad tõmbekeskused – Leie piirkonnal Viljandi
linn ja Kolga-Jaani piirkonnal Põltsamaa linn.

4. Ettepanekud edasiseks tööks
- igal KOV-l kaardistada lähema 4 aasta investeeringud - esitada 14.04. 2016,
- igal KOV-l kaardistada kehtivad laenud ja laenukoormused – esitada 14.04. 2016,
- määratleda kohapealsed minimaalsed teenused ühinemise järgsel perioodil,
- määratleda tõmbekeskusest ehk Põltsamaa linnast saadavad teenused,
- esitada nägemus ühistranspordisüsteemi parendamiseks vastavalt teenuste asukohale ja
heale kättesaadavusele,
- liitumislepingus näha ette huvihariduse jms teenuste tarbimise korral teistest
omavalitsustest kompensatsioonimehhanism,
- selgitada välja küsimused, mida esitada riigile – maakondade tulevik, uute tekkivate
valdade, mis ühendavad praeguste erinevate maakondade omavalitsusi, kuuluvus
pärast ühinemist, keskhariduse andmise vajadus ja võimalus vähemalt 11 000
elanikuga liitunud omavalitsuses, ühistranspordi pikkade lepingute muutmise
võimalikkus arvestades uusi tõmbekeskusi jne.
5. Järgmine koosolek toimub 19.04 kell 10.00 Põltsamaa Linnavalitsuses.

