Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemisläbirääkimised jätkuvad
Põltsamaa linna ja valla ühine töörühm kogunes ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks
07.09.2015 Põltsamaa linnavalitsuses. Päevakorras oli ülevaade läbirääkimiste hetkeseisust ja
ühinemise kava eelnõu arutelu.
Koosolekul osalesid töörühma liikmed: Põltsamaa linnast Jaan Aiaots, Tiia Vahter, Põltsamaa
vallast Indrek Eensalu, Toivo Tõnson, Karro Külanurm ja Janne Veski.
Kutsutud olid konsultant Rivo Noorkõiv, linnavalitsuse liikmed Jüri Männiksaar ja Riho
Laanes ning linnavolikogu liige Guido Pook. Koosolekut protokollis Loreida Küppas.
Nii linna- kui vallavolikogu on vastu võtnud otsused ühinemisläbirääkimiste pidamiseks,
eesmärgiga ühineda 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel üheks
omavalitsusüksuseks. Seni on toimunud paar kohtumist, kus pole sisuliste aruteludeni jõutud.
Seda on tinginud ka asjaolu, et kõigil töörühma liikmetel pole olnud võimalik koosolekul
osaleda. Seepärast on kohtumised olnud suhteliselt pinnapealsed ja neid pole ka protokollitud.
Linnapea Jaan Aiaots avaldas lootust, et linnavolikogu vaatab üle oma otsuse, millega nimetas
oma esindajad töörühma ning et edaspidi saab uute esindajatega protsessis edasi minna.
Rivo Noorkõiv märkis, et ühinemisläbirääkimiste reaalne tulemus oleks ühinemisleping. Ta ei
pidanud õigeks ootama jääda, milliseid otsuseid riik omavalitsusreformi küsimuses vastu
võtab, sest antud juhul on arutusel kahe omavalitsuse, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla,
tulevik. Koostatud ajakava eelnõu järgi on reaalne jõuda ettevalmistustega niikaugele, et
volikogude 2016. aasta märtsi istungile võib esitada kõik vajalikud materjalid ühinemise
kohta lõpliku otsuse vastuvõtmiseks.
Koosolekul otsustati moodustada kolm teemakomisjoni, kes peavad juba konkreetsemaid
läbirääkimisi valdkondade kaupa. Teemakomisjonid moodustatakse järgmistes valdkondades:
1) haridus, sport, kultuur; 2) sotsiaal; 3) majandus. Nii linna- kui vallavolikogu septembrikuu
istungile esitatakse otsuse eelnõu, millega volikogu nimetab 3 esindajat igasse
teemakomisjoni.
Samuti otsustati koosolekul läbirääkimiste kommunikatsiooni küsimus. Töörühma nimel
koostatakse teadete tekst ja see avaldatakse nii linna kui valla veebilehel, kus sellele on kõigil
vaba juurdepääs. Mõlema omavalitsuse veebilehe avalehel avatakse ühinemiste
teemalehekülg, kus avaldatakse kogu ühinemise ettevalmistamist käsitlev informatsioon, sh
volikogu otsused, töörühma ja teemakomisjonide koosolekute protokollid, ühinemislepingu
projekt jne.
Töörühma järgmine koosolek toimub 24. septembril.

