Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemiskõneluste koosolek
PROTOKOLL

30.06.2016

Paide Raekojas
Algas kell 13.00, lõppes 15.30.
Juhatas konsultatsiooni- ja koolituskeskus OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.
Osalejad: Peeter Saldre, Siret Pihelgas, Kaja Kört, Ants Hiiemaa Paide linnast, Raivo Raja,
Veljo Tammik, Mart Mäemets, Eha Tasang Paide vallast, Hannes Soonsein, Aivar Tubli
Roosna-Alliku vallast.
Päevakorras:
1) Ühinemislepingu ülevaatamine
2) Investeeringute loetelu
3) Kareda valla elanike ühinemissoov
4) Edasine tegevuskava
Koosoleku juhatas sisse P. Saldre, kes tegi ülevaate hetkeolukorrast – Imavere, Kareda ja
Väätsa vallavolikogud on teinud otsuse mitte jätkata ühinemiskõnelusi Paide suunal. Sellest
lähtuvalt tuleb ühinemislepingut korrigeerida.
5. juuliks kell 12.30 on kavandatud väljasõit Roosna-Alliku allasutustesse, et arutada
ühinemisega seonduvat.
R. Noorkõiv andis ülevaate halduskorralduse muutmise ettevalmistamise käigust riigi
tasandil, tutvustas teiste piirkondade ühinemiskõneluste käiku, andis soovitusi lähtuvalt teiste
kogemusest – Tõrva ühinemispiirkonna omavalitsused on lepingu allkirjastanud, soovitas
tutvuda Pajusi valla elanike seas läbi viidud käsitlusprotsessiga, tutvustas Lihula
ühinemispiirkonna juhtimisstruktuuri jm.
1) Vaadati läbi ühinemislepingu projekt ning korrigeeriti seda seoses Imavere, Kareda ja
Väätsa valdade lahkumisega.
Otsustati: Anda leping läbivaatamiseks finantsistidele, kes kalkuleerivad lepingu
maksumuse sh sotsiaaltoetuste ühtlustamine, lasteaedade õpetajate palga ühtlustamine,
struktuurimuudatustega seotud kulud jm ühinemiskulud – vastutaja Paide linna
finantsnõunik Kaja Kört.
2) Tutvuti investeeringute loeteluga – hetkel ei ole loetelu võrreldav. Enamus
investeeringuid on seotud kavandatud projektitaotluste omaosalused. Investeeringu
elluviimine sõltub taotlusvõimalustest ja taotluse rahastusotsustest.
Otsustati:
- osapooled vaatavad oma investeeringuprioriteedid veelkord läbi, Paide linn lisab
objektide kogumaksumused.
- Lisaks leiti, et on vajalik panna loetelusse ka ühisobjekt, mida kõik osapooled
toetavad – Paide Tervisekeskuse ujula – kuna see on vajalik kõikide piirkondade
elanikele, kuid rekonstrueerimiseks vajalikke vahendeid ei ole võimalik fondidest
saada.
3) P.Saldre tutvustas Kareda valla elanike avaldust Kareda Vallavolikogule nende
sooviga liituda loodava Paide ühisomavalitsusega, mille koopia tuli ka teistele
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osapooltele. R. Noorkõiv tutvustas üldiseid protseduurireegleid külade ühinemise
kohta naaberomavalitsustega. Informatsioon võeti teadmiseks.
4) Vaadati läbi edasine tegevuskava
Lepingu lõpliku teksti koostamine ja aktsepteerimine juhtrühma poolt
Ühinemislepingu projekti tutvustamine volikogudes,
parandusettepanekute tegemine juhtrühmale
Juhtrühm aktsepteerib parandusettepanekud koos seletustega (nii
aktsepti kui paranduse mitteotstarbekuse korral)
Volikogude otsus saata leping avalikustamisele ja seletuskirja
koostamine
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

20. august 2016
August-september 2016
September 2016
30.09.2016
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

Muud küsimused.
1) Kuna töörühmad on oma sisendi ühinemislepingu koostamisse andnud, samuti on
muutunud ühinemispiirkonda kuuluvate omavalitsusüksuste koosseis ning edaspidi
tegeleb lepinguga juba juhtkomisjon, siis otsustati töörühmade töö lõpetada.
Koordinaator teavitab sellest komisjonide liikmeid.
2) Vajalik oleks kajastada ühinemisprotsessi seisu ilma emotsioonideta – koordinaator
valmistab ette infonupu.
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Järgmine koosolek toimub 12. juulil kell 13 Paide Raekojas.
Päevakorras:
1) Ühinemislepingu rahaline maksumus – ettekandja Kaja Kört
2) Loodava omavalitsusüksuse juhtimisstruktuur koos finantsidega – põhiettekande
valmistab ette Paide linn
3) Kommunikatsioonikava – valmistab ette koordinaator
Koostasid:

Tiina Larven
Rivo Noorkõiv
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