Paide linna, paide valla, Väätsa valla, Roosna-Alliku valla, Koigi valla,
Imavere valla ja Kareda valla ühinemiskõneluste koosolek
PROTOKOLL

21. märts 2016 nr 2

Paide raehoone
Algas kell 13.00, lõppes 15.00.
Juhatas konsultatsiooni- ja koolituskeskus OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.
Osalejad:
ühinemisettepanekuga
nõustunud
kohalike
omavalitsuste
esindajad,
ühinemisseisukohtade kujundamiseks ja ühinemisläbirääkimiste pidamiseks moodustatud
teemarühmade liikmed ja valdkondlike töörühmade juhid (Vt registreerimisleht).
Ühehäälselt kinnitati päevakord:
1. Ülevaade teemarühmade tööst.
2. Ühinemisläbirääkimiste ajakava.
3. Edasine töö organisatsiooniline korraldus.
Päevakorrapunkt 1
Väätsa vallavanem L. Läänemets tõstatas küsimuse ühinemise eesmärkide püstitamise kohta.
Kuhu soovitakse töörühmade aruteludega jõuda? Kas on vajalik kõikide töörühmade töö või
anda koondandmete kokkupanemine ühele komisjonile ülesandeks? Ettepanek, et arutame
eesmärke üheskoos, mitte teemarühmades. Minu jaoks on tähtis kuhu ma peaksin oma
töörühma juhtima, mida saavutada?
R. Noorkõiv pidas oluliseks eesmärkide seadmist, kujundada visioon uuest ühinenud
omavalitsusüksusest 10-20 aasta persektiivis. Teemarühmade esimene ülesanne on analüüsida
olukorda ja anda sellele hinnang- tuvastada lahendamis vajavad probleemid ja väljakutsed,
mida uues omavalitsusüksuses teemavaldkondades lahendada.
Imavere vallavanem J. Ellram märkis, et täna on inimeste vajadus pigem järjestuses: töö,
elukoht, teenused. Vajadused erinevad. On teemasid, mida valdkondlikes komisjonides ei
arutata. Tõi välja elanike vananemise probleemi, ettevõtlusega seotud küsimused. Võime
püstitada eesmärgid, et peatada elanike arvu vähenemine, luua uusi töökohti.
L. Läänemets (Väätsa vald) tõi välja probleemina tööjõu vajaduse. Kuidas kogukonda ette
valmistada tööturu muutustega.
R. Noorkõiv tõstatas küsimuse, kas Järvamaa arengustrateegiat ja Järvamaa arengulepet ei
saa kasutada tõstatunud eesmärkide püstitamise lahendamisel. Samuti on veel olemas Leader
strateegia. On loogiline, et ühinemispiirkonna spetsiifilised teemad peaksid ka nendes
dokumentides olema kajastatud.
K. Klein (Kareda vald) tõi olulisena välja teemarühmade töös lähtuda eesmärkide
püstitamisel tuleviku nägemusest – mõelda pikas perspektiivis.
1

S. Pihelgas (Paide linn) märkis, et elukvaliteet ei tohi ühinemisel langeda – see on
peaeesmärk ja valdkondlikest töörühmadest tulevad täpsemad eesmärgid.
J. Nau (Kareda vald) tõstis esile tulude suurendamise vajaduse.
A. Hiiemaa (Paide linn) märkis, et arvestama peab omavalitsuste investeerimisvajadust
lähiaja eesmärkide seadmisel.
P. Saldre (Paide linn) tõstatas omavalitsuste rahastamise teema.
R. Noorkõiv viitas analüüsidele, mis aitavad arutatavat teemat paremini avada (näiteks
Läänemaa võrdlevad eelarveanalüüsid, varasemalt ühinenud omavalitsustes läbi viidud
uuringud (Viljandi vald jt), ühinemise lõpusirgel olev Lääne-Harju vald.
Toimus ühisarutelu. Tõdeti, et EASile saadetud koordinaatori taotlusele pole siiani vastust.
Samas, sellise inimese olemasolu vajadus on ilmne.
Otsustati: Võtta järgmisel kohtumisel päevakorda uue ühinenud omavalitsuse
tulevikupilt. Püstitada 5-7 eesmärki ühinemispiirkonna tarvis. Kodutööna iga
teemarühm esitab oma valdkonnaspetsiifilised eesmärgid ja ettepanekud ühinemise
üldeesmärkide seadmiseks.

Päevakorrapunkt 2
R. Noorkõiv andis sõna töörühmade juhtidele.
JUHTIMISSTRUKTUUR JA HALLATAVAD ASUTUSED – Kareda vald
Töörühma juht Kulno Klein andis ülevaate koosolekul arutatust (slaidid lisatud).
K. Klein märkis, et kõige olulisem töörühma jaoks on saada ülevaade sellest, milliseid
ülesandeid täpselt keegi täidab omavalitsustes. Täpsustasime hallatavad asutused.
Koostatud tööülesanne.
25. märtsiks kaardistada omavalitsuste töötajate tööülesanded – reaalne seis.
Komisjoni juht annab teada järgmise koosoleku toimumise aja.
Edasine töö: kaardistada milline on vajalik töökohtade arv uues loodavas omavalitsuses,
juurde töötajate funktsioonid ja rahaline vajadus.
FINANTSVÕIMEKUS – Paide linn
Töörühma juht S. Pihelgas andis ülevaate koosolekul arutatust (protokoll lisatud).
S. Pihelgas tõi välja probleemina eelarvete võrdlemise juures andmete erinevuse - hetkel pole
võrreldavad, sellest tulenevalt vaja edasiste analüüsimiste jaoks andmed võrreldavaks teha.
S. Pihelgas teatas, et töörühm otsustas esmalt tegeleda hetkeolukorra kaardistamisega ja
hiljem, kui saadetakse andmed teistelt teemarühmadelt, töötatakse andmetega prognoosi
tegemiseks.
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S. Pihelgas teatas, et Paide linn koostab tabeli ja saadab selle kõigile omavalitsustele
täitmiseks ning peale andmete koondamist toimub uus koosolek.
R. Noorkõiv tegi ettepaneku kasutada rahandusministeeriumi andmebaasi ja tutvuda
tabelipõhja koostamisel teiste töörühmade juba koostatud tabelid ja kogutud andmed. Küsida
omavalitsustelt edasiseks prognoosiks vajaminevad andmed.
Koostatud tööülesanne.
Kõik töörühmad, kellel on tabelid koostatud, saadavad need Paide linna finantsnõuniku
Kaja Kördi meiliaadressile kaja.kort@paide.ee 24. märtsiks. Finantsvõimekuse töörühm
koostab selle alusel tabelipõhja rahandusnäitajate kogumiseks ja saadab omavalitsustele
täitmiseks.
Täidetud tabelid esitada finantsvõimekuse töörühmale 10. aprilliks. Järgmine töörühma
kohtumine aprilli lõpus – toimumise aeg täpsustatakse.
R. Noorkõiv tegi ettepaneku selgitada ka IT tarkvaraga seotud teemad - erinevad
arvutiprogrammid, elektrooniliste andmete arhiveerimine jms. Tegemist on väga kuluka
valdkonnaga ning uues omavalitsuses on vaja IT- alaseid lahendusi.
SOTSIAALIA – Roosna-Alliku vald
Töörühma juht Anni Alev andis ülevaate töörühma koosolekul arutatust.
A. Alev märkis, et omavalitsustel väga suured erinevused toetuste osas, nimetused
sotsiaalvaldkonna ametnikel väga erinevad.
Töörühm otsustas koostada tabeli töötajate töökoormuste väljatoomiseks ja ametiülesannete
kaardistamiseks. Toimun teenuste ja toetuste kaardistamine. Eraldi koondatakse andmed
hoolekandeasutuste kohta – asutuste kaupa.
R. Noorkõiv tegi ettepaneku kasutada töös sotsiaalteenuste maakondliku arendamise projekti,
mida Järvamaa Arenduskeskus Sotsiaalministeeriumi tellimusel täidab.
Arutusel oli teema KOV selliste sotsiaalteenuste osas, mis on riigi poolt määratud aga puudub
vastava kompetentsiga spetsialist. Edaspidiseks arutamiseks plaaniti jätta transpordi teenuse
osutamise küsimused ja muutused valdkonnas 4-5 aasta pärast.
Kaardistada sihtrühmade lõikes kasvavate/kahanevate vajaduste alusel sotsiaalvaldkond.
Koostatud tööülesanne.
Töörühm koostab koostöös teiste teemarühmadega tabeli, määrab täitmise aja, teatab
uue kokkusaamise info.
KOMMUNAALMAJANDUS – Paide vald
Töörühma juht Veljo Tammik andis ülevaate koosolekul arutatust (protokoll lisatud).
Käsitletud teemad: soojamajandus, ühisveevärk – ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus, haljastusja heakord, teede hooldus, tänavavalgustus, hulkuvad koerad-kassid, elektrivarustus,
soojamajandus, munitsipaalhoonete haldamine, kalmistud, elamumajandus.
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Koostatud tööülesanne.
Töörühm koostab tabeli ja saadab teistele omavalitsustele hiljemalt 24.03.2016.
Täidetud tabelid esitada 8. aprilliks. Paide vald koostab koondtabeli ja edastab hiljemalt
12. aprilliks töögrupi liigmetele.
Järgmine koosolek 14. aprillil kell 9.30 Paide valla ruumides Pärnu 3.
R. Noorkõiv: kas analüüsite ka KOV üldplaneeringuid? Selgitada tööstusalad jms, mis on
avaliku huvi objekt.
V. Tammik: selle töö tegemiseks väga oluline teada, millised omavalitsused ühinevad.
KOGUKONNA KAASAMINE JA TEGEVUSTE RAHASTAMISE MUDEL –
KÜLAVANEMAD JA KÜLALISED – Koigi vald
Töörühma juhi Margo Hussari poolt läbi viidud koosoleku kohta andis infot Kaie Altmets
(protokoll lisatud).
Käsitletud teemad: kultuur ja kogukond, külavanemad, sport, noorsootöö.
Tähtsad küsimused töörühma jaoks: seltside kasutuses olevad hooned (haldamisküsimused/
rahastamine/töötajate koormused) - kultuuri- ja rahvamajad, külamajad, noortekeskused,
noortemajad, raamatukogud, spordirajatised, spordiklubide tegevus. Asutuse asukohad.
Külavanemad: nende arv, töö kompenseerimine, MTÜde rahastamine jms.
Loodud ühine meililist: kogukonnad@koigi.ee.
Koostatud tööülesanne.
28. märtsiks esitada tabelid.
Järgmine kohtumine 30. märtsil kell 10.00 Koigi vallavolikogu tööruumis.
Andmed lõplikult koondada 10. aprilliks.
HARIDUS – Väätsa vald
Töörühma juht L. Läänemets andis ülevaate komisjonis arutatust.
L. Läänemets teatas, et esmane töörühma ülesanne oli jõuda selgusele mis andmeid koguda.
Hetkel töörühm tegeleb koolide, lasteaedade, huvihariduse ja täiskasvanutehariduse
teemadega. Koostatakse õpilaste arvu prognoos. Analüüsime haridusasutuste võrk, juhtimine,
palgad, õpetajate vajadus, kui jõuab, siis ka õppekavad.
R. Noorkõiv tegi ettepaneku lisada arutellu kutseharidus.
Koostatud tööülesanne:
Töö andmetega. Teemad – koolivõrk, õpetajad, hooned. Järgmine kohtumine 4. aprillil.
Otsustati:
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1. Töörühmadel töötada andmete koondamisel ja analüüsil selliselt, et tulemusena oleks
võimalik anda konkreetne sisend ühinemislepingusse. Samuti arutada läbi, mis
teemarühmade materjalidest läheb ühinemislepingu seletuskirja – teksti koostamine.
2. Järgmisel kohtumisel kanda ette töörühmades läbi viidud analüüsi tulemused, nende
käigus tõstatunud kitsaskohad – ettepanekud lahendusteks. Samuti väljakutsed, mis
teemavaldkondadest tulevad uue ühisomavalitsuse tarvis - nende teemade kaardistused
ja võimalikud lahendused.
3. Teemarühmade töö tabelid saata Paide linnale. Samuti vajadusel teemarühmade poolt
tõstatatud küsimused teistele töörühmadele, millele neilt oodatakse vastuseid.
4. Moodustada teemarühmade dokumendivahetuseks üldlist. Samuti võimalus
materjalide üleslaadimiseks. Lahendab Paide linn kui ühinemiskõneluste koordinaator.
5. Iga teemarühm seab ühinemispiirkonna üldeesmärgid uue omavalitsuse visiooni
tarvis, samuti sõnastab omapoolsed valdkonnnaspetsiifilised eesmärgid.
Päevakorrapunkt 3
ÜHINEMISPROTSESSI TEGEVUS- JA AJAKAVA
Tegevus

Aeg

LÄBIRÄÄKIMISTE TEGEVUSED JA AJAKAVA
Juhtkomisjoni ja valdkondlike töörühmade moodustamine ja nende
tegevuse põhimõtted
Koordinaatori otsus EAS-st. Koordinaatori valik
Omavalitsuste lähtepositsioonide määratlemine läbirääkimisteks
(võimalused, ohud, tingimused). Lähteülesande määratlemine
valdkondlikes teemarühmades, juhtrühma arutelu läbiviimine.
Ühinemise üldeesmärgid ja valdkonnaspetsiifiliste eesmärkide
seadmine
Meedia ja teavitamise kava ja selle elluviimise plaan
Vajaliku info koondamine valdkondlike töörühmade töö/otsuste jaoks.
Võrdleva info kirjalik analüüs, valdade lähtepositsioonide ülevaade.
Ühinemise üldeesmärgid ja valdkonnaspetsiifilised eesmärgid.
Täiendavate analüüsivajaduste määratlemine, ettepanekud
ühinemislepingusse ja seletuskirja. Ühisseminar.
Juhtkomisjoni töö (ühinemise eesmärgid, õiguaktide kehtivus, teenuste
osutamine ja nõuded, teenuste ja toetuste taseme ühtlustamine, uue
KOVi struktuur, ametnikega seonduv, nimi, kehtivus, investeeringud
jms) ja otsused. Lepingu teksti projekti osade ettevalmistamine.
Eeldatavalt 4-5 nõupidamist
Valdkondlike töörühmade kohtumised ja valdkondlike arenduste/
kokkulepete sisendid. Valdkonna komisjonide poolt valdkonna lepingu
projekti osa ettevalmistamine.Ca 3-4 nõupidamist
Lepingu projekti koostamine ja selle osade arutamine komisjonides
(paralleelselt eelmiste kahega)
Reformi raamseaduse vastuvõtmine Riigikogu poolt
Reformi raamseaduse jõustumine
Lepingu lõpliku teksti koostamine ja aktsepteerimine juhtrühma poolt
Ühinemislepingu projekti tutvustamine volikogudes,

Märts 2016
Tehtud, töörühmad on tööga
alustanud
Märts - aprill 2016
Märts 2016

Aprill 2016
18. aprill 2016

Aprill - juuni 2016
Lõpetada 17.06.2016

Aprill - juuni 2016
Lõpetada 17.06.2016
Aprill – juuni 2016
Lõpetada 17.06.2016
Eeldatavalt 01.07.2016
22. august 2016
August-september 2016
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parandusettepanekute tegemine juhtrühmale
Juhtrühm aktsepteerib parandusettepanekud koos seletustega (nii
aktsepti kui paranduse mitteotstarbekuse korral)
Volikogude otsus saata leping avalikustamisele ja seletuskirja
koostamine
Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg, millal KOV peab olema asunud
läbirääkimistesse
Ühinemislepingu projekti avalikustamine ja parandusettepanekute
tegemine
Rahvakoosolekud (suuremates asumites)
Ühinemislepingule tehtud ettepanekute läbivaatamine ja
seisukohavõtmine juhtkomisjoni poolt
Ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete
volikogus läbivaatamine
Elanike arvamuse väljaselgitamise kord (volikogu määrus).
Valmistavad ette KOV sekretärid
Elanike arvamuse väljaselgitamine (rahvaküsitlus)
Juhtkomisjoni koosolek elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste
kokkuvõtete tegemiseks
Elanike arvamuse väljaselgitamine tulemuste kinnitamine volikogus
Ühinemisdokumentide ettevalmistamine ja kooskõlastamine
juhtkomisjonis
Ühinemisdokumentide vastuvõtmine:
1. Volikogu otsus HTK muutmise kohta;
2. Volikogu otsus volikogu liikmete ja mandaatide arvu
määramisest;
3. Volikogu otsus valimisringkondade määramisest ja piiride
kindlaksmääramisest;
4. Volikogu otsus valimiskomisjoni moodustamisest;
5. Volikogu otsus jaoskonnakomisjonide moodustamisest;
6. Volikogu otsus ühinemislepingu kinnitamise kohta, otsuse
lisana otsus ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja
vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste kohta
Dokumentatsioon maavanemale
Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg ühinemisotsuse tegemiseks

September 2016
30.09.2016
01.10.2016
01.10.2016-24.10.2016
01.10.2016-19.10.2016
24.10.2016-31.10.2016
November 2016
September-oktoober 2016
volikoguses
Novembris 2016
Täpsustada!
2.detember 2016
Detsember 2016
Detsember 2016
Detsembris erakorralised
volikogud üheaegselt
ühinevates KOVides
Hiljemalt 22.12.2016

30.12.2016
01.01.2017

Otsustati:
1. Iga ühinemisläbirääkimiste osapool vaatab ajakava läbi ja esitab vajadusel oma
ettepanekud. Kinnitada ajakava järgmisel koosolekul. Samuti täpsustada osapoolte
tööülesanded ajagraafiku elluviimiseks.
Järgmine kohtumine Paides raehoones toimub 18. aprillil kell 13.00.

Koostasid:
Ulvi Vürmer
Rivo Noorkõiv
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