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1. Sissejuhatus – Toivo Tõnson
Jätkuvad haldusreformiga seotud läbirääkimised seitsme omavalitsuse vahel. Kolga-Jaani
Vallavolikogu on peatanud läbirääkimised Põltsamaa suunal.
Küsimus omavalitsuste esindajatele, kas te olete mõelnud struktuuri peale? Millised teenused
peavad jääma piirkonda alles? Kuna riigi poolt on otsused seoses haldusreformi läbiviimisega
seisma jäänud, siis meil puudub hetkel info, mille põhjal saab hakata tegema otsuseid. Hetkel
toimub riigikogus haldusreformi seaduse teine lugemine. Igal piirkonnal on oma prioriteet ja
vajadused, mida jätkata, seega prioriteedid tuleb panna paika.
2. Investeeringute arutelu seoses ühinemisega
Ühinemisrahad minimaalselt omavalitsuse kohta on 300 000 eurot. Haldusreformiga on kokku
viidud lasteaedade energiatõhususe tõstmiseks toetuse taotlemine CO2 rahast. Toetuse määr
sõltub elanike arvust ühinemisläbirääkimisi pidavates KOV-des, kui on üle 5000 elaniku, siis
saab taotleda üks lasteaed, kui on üle 11 000 elaniku, siis võib toetust taotleda kaks lasteaeda.
Võimalikud arendused Põltsamaa linnas, seoses veekeskusega. Veekeskus jääb erainvestori
vedada, kuid loodetakse ka omavalitsuse toetusele summas ca 2 000 000 eurot. Veekeskuse
rajamine Põltsamaa piirkonda on väga olulise tähtsusega. Veekeskuses planeeritakse
rakendada sooja- ja elektri koostootmist ning seetõttu ülalpidamiskulud vähenevad võrreldes
Eestis seni toimivate ujulatega. Algatatud on detailplaneering Pajusi mnt. äärde. Projekti
tuleks toetada nii palju, et piirkonna inimesed ca 50 km raadiuses, eriti lapsed saaksid teenuse
kätte. Investeering on suur, kuid see mõjutab oluliselt Põltsamaa piirkonna arengut.
Veekeskus paneb inimesed liikuma üle Eesti ja toob lisaraha piirkonda. Erainvestorist
eestvedaja on edukas, ta ehitab erinevaid spordiväljakuid üle Euroopa ja Araabiamaades.
Arendaja optimistlik plaan on alustada 2017a lõpus ehitusega ja 2018a lõpus võtta ujula
kasutusse.
Hetkel toetab Põltsamaa linn Põltsamaa ujulat 10 000€ aastas ja ujulat külastab keskmiselt 64
inimest päevas. Teema, kust leida vahendeid toetuseks, vajab arutust.

Lisaks tuleb arvestada olulise osana transporti, et inimesed jõuaksid pakutava teenuse juurde.
Kuidas organiseerida piirkonnast transpordi liikumist?
Kuldar Kipperi ettepanek: ühinemiseks saadav raha on võimalik suunata kõige tähtsama
objekti investeeringu tarbeks.
Gaasitrass – meie piirkonnas puudub gaasitankla. Gaasitanklad asuvad Tallinnas ja Tartus.
Põltsamaa vallas Lustivere teel on olemas baas, kuhu oleks võimalik gaasitanklat rajada.
Gaasitankla olemasolu mõjutab meie piirkonna arengut.
3. Struktuur ja teenused piirkonnas
• sotsiaalteenus peab jääma piirkonda teenuse tarbijale võimalikult lähedalt kättesaadavaks
• ehitusega seotud teemad,
• kes planeerib hanked – hankejuht, hankespetsialist
ostud muutuvad hankepõhiseks, kuna kogused lähevad suureks
• kommunaalteenused - soojuse ja veeteenuse pakkujad saab kokku liita
• suuremas omavalitsuses suureneb oluliselt strateegilise, sh finantsplaneerimise
osatähtsus
• keskusest kaugematesse piirkondadesse peaks jääma piirkonna juht, kes hästi tunneb
kohalikke probleeme ja vajadusi. See inimene peaks kuuluma vallavalitsuse koosseisu, et
tagada info liikumine ja piirkondade huvide eest seismine
4. Ettepanekud ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks
• struktuuri nägemus – iga omavalitsus mõtleb läbi ja esitab oma piirkonna nägemuse
• vaadatakse läbi ametijuhendid olemasolevatel ametikohtadel
• jälgida, et riigi poolt kohalikele omavalitsustele pandud funktsioonid vastaksid meie mõtete
ja plaanidega
• tutvuda juba liitunud omavalitsuste struktuuridega ja vaadata omavalitsuste struktuuri,
kus on ca 20 000 elanikku piirkonnas.
• keskenduda esimesele neljale aastale (ülemineku perioodile), hiljem võivad vajadused
teenuse tarbimise osas muutuda
• majanduse töörühma ettepanek on, et viia kõikidesse volikogudesse sisse arutelu, kas
regiooni mõttes liituda Viljandiga või Tartuga.
Arutelu jätkatakse.
5. Järgmise koosolek toimumine jäi lahtiseks.
Töörühma koosolek planeeritakse pärast juhtrühma 25.05 kokkusaamist ja haldusreformi
seaduse vastuvõtmist

