Ühendvalla võimalik
ühinemismudel
Paides, 7. detsembril 2015

Sven Tobreluts

Ühendvald

Albu vald, Ambla vald, Imavere vald, Järva-Jaani vald, Kareda
vald, Koeru vald, Koigi vald, Paide linn, Paide vald, RoosnaAlliku vald, Väätsa vald
Ühendvalla koondnäitajad:
1) Elanike arv 22059
2) Pindala 1861 km²
3) Põhitegevuse tulud ca. 23,1 mln eurot
4) Põhitegevuse tulem 2,5 mln eurot(10,8% põhitegevuse
tuludest)
5) Laenukoormus 13,1 mln eurot

Ühinemistoetus KOV-dele
KOV
Albu vald
Ambla vald
Imavere vald
Järva-Jaani vald
Kareda vald
Koeru vald
Koigi vald
Paide linn
Paide vald
Roosna-Alliku vald
Väätsa vald
Kokku

Ühinemistoetus(eur)
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
800000
300000
300000
300000
3800000

Ühendvalla valimisringkonnad

Volikogu koosneks 39 liikmest

Ühendvalla valimisringkonnad:
• Valimisringkond nr. 1. (Paide linn – 8370 elanikku) - 14
mandaati
• Valimisringkond nr.2 (Imavere vald, Kareda vald, Koigi vald,
Paide vald, Roosna-Alliku vald ja Väätsa vald) – 6589
elanikku 12 mandaati
• Valimisringkond nr.3 (Albu vald, Ambla vald, Järva-Jaani vald
ja Koeru vald) – 7100 elanikku - 13 mandaati

Tulevases vallavolikogus võiks olla 8 komisjoni ja komisjonidesse
kuuluksid volikogu liikmed + piirkondlikud esindajad. Vallavolikogu
komisjonid on järgmised:
Eelarve ja majanduskomisjon
Hariduskomisjon
Kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Keskkonna- ja heakorrakomisjon
Maa- ja planeerimiskomisjon
Regionaal- ja arengukomisjon
Revisjonikomisjon

Kuidas uut valda juhitakse?
Poliitiline valitsus koosneks vallavanemast, abivallavanematest ja
osavallavanematest, kes vastutaksid oma valdkondade strateegilise
juhtimise ja arenduse eest ning valdkondlike osakondade tegevuse
koordineerimise eest.
Vallavalitsuse osakond oleks ühelt poolt valdkonna strateegilise
juhtimise ja arendustegevuse tugistruktuur valitsusele ning teisalt
vastutaks valdkonna kui terviku haldamise ja hallatavate asutuste töö
koordineerimise ja järelevalve eest. Osakonnad korraldaksid ka valla
või valdkonna tugiteenuseid, mida oleks mõistlik korraldada keskselt.
Valdava osa igapäevaselt vajalikke teenuseid elanikele osutaksid
teenuskeskused ja hallatavad asutused.

Vallavalitsuse administratsioon tegeleks:

a) Strateegia kujundamisega ja rakendamisega, suhete arendamisega
partneritega, suhtekorraldusega ja kuvandi kujundamise
küsimustega.
b) Hallatavate asutuste tegevuse strateegilise koordineerimisega
(nt.hariduskorralduse strateegia planeerimine).
c) Finantsjuhtimise ja tugiteenuste haldamisega.
d) Nende küsimuste korraldamisega, mis nõuavad kas väga kõrget
professionaalsust või valla kui terviku mastaapi(varad, suured
hanked, EL projektid jne.).

Korralduslikud küsimused, s.h valla kinnisvara haldamine,
ääks osavaldade teenuskeskuste pädevusse, mis
moodustatakse tänastesse valla keskustesse. Kodanikele
ähedust eeldavaid teenuseid (raamatukogud,
kultuuriasutused, rahvamajad, päevakeskused jne.)võiks
kaaluda tulevikus edasi delegeerida ennast tõestanud
kogukonnakeskustele.
Väheneva elanikkonna tingimustes võiks ühendvalla strateegia
keskenduda selliste multifunktsionaalsete kogukonnakeskuste
väljaarendamisele, mis oleks peamine meede ääremaastumise
vastu.

Ühendvalla osavallad

• Paide linn – 8370 elanikku, Paide linnaosa
• Kesk-Järva (Imavere vald, Kareda vald, Koigi vald, Paide vald,
Roosna-Alliku vald ja Väätsa vald) - 6589 elanikku,
teenuskeskused Imaveres, Peetris, Koigis, Roosna-Allikul ja
Väätsal
• Ida-Järva (Albu vald, Ambla vald, Järva-Jaani vald ja Koeru
vald) – 7100 elanikku, teenuskeskused Albus, Amblas,
Aravetel, Järva-Jaanis ja Koerus

Osavald haldusüksusena

Osavaldade moodustamise põhilised eesmärgid:

Vastutus kohalike igapäevateenuste korraldamise eest jääks
võimalikult kogukonna tasandile.
Võimekuse olemasolul delegeerida vastutust/ õigusi edasi
kogukonnakeskustele, külakeskustele, seltsidele. Sellega vabastatakse
ühelt poolt omavalitsuse administratsioon jooksvate küsimuste
lahendamise survest ja nad saavad tegeleda strateegiliste ja
ülevallaliste teemadega.

Osavald on vallasisene detsentraliseeritud territoriaalne haldusüksus,
mis vastutaks teatud kohaliku iseloomuga teenuste igapäevase
korraldamise eest
Osavalla funktsioonid:
Osavallavanem - osavalla juhtimine ning territooriumil osutavate
teenuste ja tegevuste koordineerimine.
Kohalikul tasandil asuva valla kinnisvara majandamine ja korrashoid;
osavalla avaliku heakorra ja teiste haldusülesannete täitmine, mis on
otstarbekas osutada kohapeal.
Kohapealne vallavalitsuse esindaja – ühenduslüli strateegilise tasandi
ja kogukonna vahel.

Osavalda juhiks osavallavanem
Osavallavanema nimetaks ametisse vallavanem, kui 2/3 piirkonnast valitud
volikogu liikmetest oleks vastu, siis tuleks kandidaat uuesti esitada.
Osavallavanema ülesanded:
Juhiks ja korraldaks osavalla kui struktuuriüksuse tööd.
Täidaks tööandja õigusi ja kohustusi osavalla teenistujate suhtes. Sh võtaks
tööle/teenistusse pärast kooskõlastust vastava keskosakonnaga.
Esindaks osavalda suhtes vallavalitsuse, valla asutuste, volikoguga ja
külakogukondadega.
Koostaks osavalla eelarveprojekti ja käsutaks selle vahendeid.
Korraldaks teedehoolduse ja heakorratööde hankeid koostöös
vallavalitsuse osakonnaga.

Hallatavad asutused

Osavaldades tegutsevate hallatavate asutuste juhtimine oleks reeglina
keskendatud valla ühtse juhtimise alla. Eesmärk olels tagada valdkonna
parem strateegiline juhtimine ja asutuste tegevuste koordineeritus.
Kuna hallatavate asutuste struktuur ja juhtimise loogika on valdkonniti
erinev, siis oleks nende juhtimiseks võimalik kasutada erinevaid
mudeleid:
a) Üks asutus, millel oleks filiaalid osavaldades( nt. raamatukogud).
b) Autonoomsed asutused valla osakonna kesksel koordineerimisel( nt
üldhariduskoolid, huvikoolid tegutseksid autonoomsete asutustena,
kuid osakonna tasandil toimuks nende osade tugifunktsioonide
täitmine ja tegevuse koordineerimine ja suunamine).
c) Autonoomne asutus osavalla järelevalve all( nt. rahvamajad).

Võimalikud võtmekohad
Strateegiliste otsuste parem planeerimine
Mastaabisääst ja kuluefektiivsus
Efektiivsem personalipoliitika (ennekõike tugiteenused)
Teenuste ühtlustamine ja kättesaadavuse parandamine
Ühis-, munitsipaal ja sotsiaaltranspordi ühtne korraldus
Ametnikkonna pädevuse kasv
Külade ja kogukondade tähtsuse kasv

