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Algus kell 10.00, lõpp kell 12.30
Juhatas Toivo Tõnson (Põltsamaa Vallavalitsus)
Protokollis Maimu Kelder (Põltsamaa Linnavalitsus)
Koosolekust võtsid osa:
Toivo Tõnson (Põltsamaa vald), Kuldar Kipper ja Avo Põder (Võhma linn ja Kõo vald), Reet
Alev, Mark Liivamägi ja Heino Puide (Pajusi vald), Margus Möldri ja Arvo Pennonen
(Puurmani vald), Eve Okas ja Jüri Ellram (Imavere vald), Maimu Kelder, Margus Ääremaa ja
Jaan Aiaots (Põltsamaa linn).
1. Sissejuhatus – Toivo Tõnson
Ülevaade haldusreformiga seotud läbirääkimiste hetkeseisust – Kolga-jaani vald lõpetab
läbirääkimised ning Suure-Jaani vald teeb ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks Võhma
linnale ja Kõo vallale.
2. Osalejate tutvustus
Iga liitumisläbirääkimistel osalev KOV tegi ülevaate lähema 4 aasta kavandatavatest
investeeringutest (lisatud). Probleemidena toodi välja valguskaabi ehk nn viimase miili
teenuse jõudmine tarbijateni ja kergliiklusteede vajalikkus.
3. Ettepanekud ühinemislepingusse
• ühendatakse kommunaalmajandusettevõtted, kui sellega saavutatakse parem
teenuskvaliteet ning efektiivsem ettevõtete toimimine ja arendamine läbi
mastaabiefekti,
• arendatakse SA KIK toel vee- ja kanalisatsioonitaristut piirkondades, mis jäävad
reoveekogumisalasse, et tagada kvaliteetne ühisvee- ja kanalisatsiooniteenus
• lepinguosaliste korraldatud jäätmeveo lepingud jäävad jäätmevedajatega kehtima kuni
uue vedaja leidmiseni
• looduskaitseliste objketide ja haljasalade hooldamine jätkub vähemalt senisel tasemel
• teede hooldamise, sh talihoolduse teostamisel säilivad vähemalt hetkel kehtivad
põhimõtted ja kvaliteedinõuded, arvestatakse piirkondlikke eripärasid
• elamufond arendatakse teenuskeskustes sotsiaalelamispindadeks ning vajaliku
kasutuseta korterid võõrandatakse
• parandatakse vallasisest ühistranspordiga liikumisvõimalust. Vallasisene ühistransport
(ka õpilasliinid) ühildatakse maakondlike ühistranspordi korraldustega selliselt, et

reisijateveo liinid ja sõidugraafikud vastavad vallaelanike, sh õpilaste veovajadustele.
Rakendatakse täiendavalt paindlikke vajaduspõhiseid transpordiviise.
4. Ettepanekud ühinemistoetuse kasutamiseks
• keskvalitsuse poolt eraldatavat ühinemistoetust kasutatakse valla õigusaktide
ühtlustamiseks, vajalike arengudokumentide ja analüüside koostamiseks, registrite
ühildamiseks,
kommunikatsioonitehnoloogiliste
vahendite
ning
tarkvara
arendamiseks, valla juhtimisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud kulude katmiseks
Arutleti ühinemistoetusest kogu valla elanike huvides vallaülese objekti rahastamist kui ka iga
valla territooriumile tehtavat investeeringut. Arutelu jätkatakse.
5. Järgmine koosolek toimub 10.05 kell 10.00 Põltsamaa Linnavalitsuses.

