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

30.05.2016

Paide Raekojas
Algas kell 15.00, lõppes 17.30.
Juhatas konsultatsiooni- ja koolituskeskus OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.
Osalejad: Peeter Saldre, Siret Pihelgas Paide linnast, Raivo Raja, Veljo Tammik, Mart
Mäemets, Eha Tasang Paide vallast, Hannes Soonsein, Aivar Tubli Roosna-Alliku vallast,
Margit Lugna, Tiia Mettus, Lauri Läänemets Väätsa Vallast, Janno Nau Kareda vallast.
Päevakorras ühinemislepingu arutamine.

Jätkus ühinemislepingu läbivaatamine. Pikem arutelu ning toimus järgmiste küsimuste juures:
1) Huvihariduses eelistatakse oma OV huvi- ja muusikakoole, kuid mõjuvatel põhjustel
(eriala valik, kooli kaugus jm) toetatakse ka väljaspool OV käivate õpilaste kulude
katmist. Töötatakse välja vastav rahastuse kord.
2) Noortekeskused viiakse ühise juhtimise alla, kuid säilitatakse olemasolevad
noorsootöökohad ning – noortekeskuste ja –tubade võrgustik.
3) Oluliseks peeti, et maapiirkondades säiliks kohalike MTÜ-de ja seltsingute toetus.
4) Piirkonda puudutavates küsimusel lähtutakse kaasamise heast tavast.
5) Pikem arutelu toimus teemal, milline struktuur jääb kohapeale teenuskeskustes, kes
hakkavad praegustes vallakeskustes kohalikku elu korraldama ja ka arendama.
Kõlama jäi seisukoht, et kõrgema tasemega teenuste osutamine ja ka teenuste osutajad
asuvad Paides. Kohtadele piirkondadest peaks kindlasti jääma sotsiaaltöötaja ja
vähemalt 0,5 kohta info/teabetöötaja, kes esialgu üleminekuperioodil annavad
inimestele täiendavat infot, vajadusel võtavad vastu avaldusi jne. Väätsa esindajatele
ja teistele osalejatele teadaolevalt on ka Imavere seisukohal, et kohapeal peaks olema
arendustöötaja, kes seisab hea piirkonna arengu eest, suhtleb ettevõtjatega,
koordineerib elu kohapeal jne. Arendustöötaja võiks olla OV arendusosakonna
koosseisus. Piirkondlike keskustena nähti: Roosna-Alliku, Imavere, Väätsa, Kareda.
6) Arutelu toimus ka teemal kuidas jõuab kohalike elanike sõnum volikogusse, et
väiksemaid kohti ei jäetaks tahaplaanile, et ka nende vajadustega edaspidi
arvestatakse.
R. Noorkõiv tutvustas ühte võimalusi – kogukonnakogu, mis oleks kohalike
huvigruppide esinduskogu, arutamaks kohalikke küsimusi ning kelle kaudu esitatakse
piirkondades ühisseisukohad volikogule. . Kogukonnakogude statuut ja kord
töötatakse eelnevalt välja ja selle kinnitab volikogu.
Kõlama jäi ka seisukoht, et piirkonna esindajad peavad olema volikogu komisjonides
esindatud. Juhtimine peaks olema laiapõhjaline, mitte Paide keskne.
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Otsustati:
1) Esialgne ühinemislepingu projekti saadab Rivo Noorkõiv osapooltele 2. juuni
õhtuks. Osapooled edastavad selle aruteluks osapoolte volikogude komisjonidele,
et omavalitsused saaksid teha ühinemissuuna valikul lõpliku otsuse. Kindlate
partneritega jätkub lepinguprojekti täiendamine ning läbirääkimised.
Järgmine kohtumine toimub Paides Raekojas 30. juunil kell 13.00.

Koostasid:

Tiina Larven
Rivo Noorkõiv
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