Paide linna, Paide valla, Veatsa valla, Roosna-Afliku valla, Koigi valla, lmavere valla ja
Kareda valla esimene 0hinemisk6neluste koosolek
PROTOKOLL

Paide raehoone

02 marts 2016

Algas kell 13.00, Ioppes 15.15.

Osale.iad: V6tsid osa, Paide linna poolt esitatud, iihinemisettepanekuga ndustunud Jarvamaa
omavalitsuste esindajad. {Registreerimisleht protokollile lisatud).

Uhehiielselt kinnitati alljergnev koosoleku pdevakord:
13.

00 - 13.05 Tervitus.

13.05 - 14.35 Delegatsioonide kodutddde esitlused, arutelu.
14.35

-

15.00 Edasistes tegevustes kokkuleppimine.

Juhatas konsultatsiooni- ja koolituskeskus

ou Geomedia konsultant Rivo Noork6iv. osales konsultant
Mikk L6hmus, Leane-Nigula vallavanem. M6lemad on EAs poolt maeratud iihinemiskonsultandid
piirkonnale
P. Saldre, Paide Linnavolikogu esimees

ja omavalitsusiiksuste 0hinemise ettevalmistamise taiiigrupi

liige avas koosoleku. Paide linna poolt kuuele Jervamaa kohalikule omavalitsusele tehtud
ilhinemisettepanekule vastasid jaatavalt paide vald, vdetsa vald, Roosna-Alliku vald, Koigi vald,
Kareda vald ja lmavere vald.
P. saldre merkis, et Paide linna soov on lahiajal saada selgus, kes on kindlad paide linnaga iihineda
soovijad. Paide linn soovib iihinemisk6nelustele tulnud omavalitsuste esindajatelt konstruktiivset

arutelu ja kindlaid seisukohti edasisteks sammudeks.

R. Noork6iv tutvustas koosoleku korda. Ta esitas iilevaatliku pildi 0hineda soovivate kohalike
omavalitsuste lebira;kimiste hetkeseisust ning jagas infot teiste maakondade i.lhinemisk6neluste
arengutest ja kogemustest. Materjalid protokollile lisatud.
M. L6hmus peatus [ihidalt t,ene-Nigula valla i]hinemispraktikal ja tulemustel.

R. Nook6iv markis, et Jarvamaa iihinemispiirkonna mearatlemisel ei peaks jaigalt arvestama
maakonna ja omavalitsusiiksuste administratiivpiire. Kohalikud omavalitsused on teinud
ilhinemisettepanekuid mitmele osapoolele - aeg on teha otsuseid. K6neleja r6hutas, et otsuse
tegemisel, millise omavalitsusega/omavalitsuste rirhmaga 0hineda, tuleb lahtuda argumentidest ja
tuleviku visioonist.

M. Lugna (Veetsa vald) soovis selgitusi praktiliste kogemuste kohta, kus ilhinemisel on kijlade
elanikud soovinud iileminekute naaberomavalitsusse. R. Noork6iv jagas selgitusi oma
0hinemisk6neluste praktikatest.

R. Noork6iv andis sona kohalike omavalitsuste esindajatele. varasemalt paluti kodutdaina k6igil
kohalike omavalitsuste esindajatel ette valmistada vastused Llmarlauas esinemiseks. Konsultandi
poolt oli esitatud alljergnevad kilsimused:

1.

Millised on teemad, mida soovime kindlasti arutada,

et

i.rhinemisk6nelused toimuksid

edukalt?

2.
3.

Milliste eesmirkide tditmise taotlemist uues omavalitsus0ksuses kindlasti taotleme?
Millised on meie omavalitsuse kindlad huvid/ positsioonid, mida lSbirdikimistel peame

4'

oluliseks kaitsta?
Kuidas niieme 0hinemisk6nelustega edasiminekut? Milline on edasine t6oplaan? Kriitilised
asjaolud uhinemisk6nelustega edasi liikumiseks?

Margit Lugna (V5iitsa vald): eesmiirk on teenuste kvaliteedi t6us. Paidel, kui maakonnakeskusel,
v6iks olla poliitiliselt tugevam roll - tSna see roll puudub. Viidtsa valla jaoks on oluline sdilitada
Vdetsa tugev ja atraktiivne keskus, sh noortele peredele elamispinna pakkujana. Ta t6i vilja
probleemina, volikogu jaoks, otsustamise kahe tugeva t6mbekeskuse vahel Paide v6i T0ri. Vajalik
on koostada 0hine eelarvestrateegia - selgitamaks milles suudame kokkuleppele j5uda. See t6o
peaks olema tehtud suve alguseks.
Kulno Klein(Kareda vald): oluline paika panna paika uue omavalitsusuksuse rahastuse mudel

-

liheneda valdkonnap6hiselt. Ametnike vajadus - spetsialistide (sisene) konkurss. Tagada
tasakaalustatud areng linna ja maapiirkondade vahel, sh valimisringkondades kokkulepe. Leppida
kokku juhtimisstruktuur ja investeeringud infrastruhuur. Tiihtis on tagada teabes0steem.
Eve Okas (lmavere vald)r

oluline on kaasata k6iki omavalitsusi kui v6rdseid partnereid, kokkulepped
peavad olema pUsivad. Vajalikud teemad 0hinemisk6nelustel arutamiseks: a) valdkondade kaupa
koostada 0hine analU0s (nditeks 0histransport); b) i.i0ripindade loomine; c) kUlaseltsid; d) ettev6tluse
arendamine; e) volikogus piirkondade alaline esindatus loodavas volikogus; f) sotsiaalteenuste jt
teenuste sdilimine kohapeal. Tagada lmavere Soojus tulevik.

Jiiri Ellram (lmavere vald): reformiga muutub ka linna juhtimine

- kuidas kaasatakse juhtimisse
omavalitsuste inimesi maalt, kuidas struktuur kujundatakse? Kuidas toimub rahastamine tervikliku
omavalitsuse huvidest? Haridusteema - koolid? Olilised on a) elanike kaasamine k6igist
piirkondadest; b) k0laseltsid; c) volikogu esindatus; d) ettev6tlus ja elamumajandus.

Elmar Luha (Koigi vald): oluline, et linn saaks aru mida tehakse maalja vastupidi. Milline on uhineda
soovivate omavalitsuste regionaalpoliitika - info puudub. Arvestada valdade eripdradega. Oluline on
vastastikune teineteisem6istmine. Poliitiline koostoo - opositsioon + koalitsioon. Tagada teenuste
siiilimine maal. Arengukavade ell uviimine.

Margo Hussar (Koigi vald): linn-maa sidususe tagamine, arvestada eripdradega. Tagada teenuste
kittesaadavus kohtadel. Uhinevatele omavalitsustele on tdhtis viia 16pule poolikud investeeringud.
On tehtis ktilade areng, et ka uks talu peab elama. Saavutada koalitsiooni ja opositsiooni koostoo.
Kokkulepped investeeringutes. Anali.iilside tulemused mEdrab andmete kvaliteet.

Velio Tammik (Paide vald):

eesmdrkidena nimetati haldamiskvaliteedi t6usu ja
investeerimisv6imekuse kasvu. Mirkis kogukonna m6ju tdhtsust -oluline, et peale reformi ei Utleks
keegi, et elu on liiinud halvemaks. Kaardistada reaalsed olukorrad, vajalik spetsialistide laialdane
kaasamine. Ldhiajal saada selgus, et kes jidvad 0hinemisldbireakimiste laua taha.

Raivo Raja (Paide vald): t6stis esile arutusteemadena tulevase omavalitsuse loomisel teenuste
paremat pakkumist ja valitsemise - struktuuriga seotud ktrsimusi. ldeoloogia teema. Vaja on a)
investeeringute plaan 5 aastaks; b) eelarvestrateegia; c) haldamisstruktuur; d) kogukonna m6ju ja
otsustus6igus.

