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Kuidas on kulgenud Põltsamaa linna, Põltsamaa
valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemise
ettevalmistamine
20. detsembril eelmisel aastal sõlmisid ühinevate omavalitsuste juhid
koostöökokkuleppe oluliste arengudokumentide, asjaajamisdokumentide ja töökordade ühtlustamiseks ning õigusaktide eelnõude väljatöötamiseks. Moodustati seitse töörühma – juhtrühm, eelarve töörühm,
majanduse töörühm, sotsiaalhoolekande töörühm, hariduse ja noorsootöö töörühm, kultuuri ja spordi töörühm ning juriidiline töörühm.
Kõik omavalitsused määrasid sinna oma esindajad ning töörühmad
alustasid tööd. Sama lepinguga sätestati ka dokumendid ja tähtajad,
mida ja mis ajaks töörühmad välja töötama peavad. Mina alustasin tööd
13. märtsil ning minu peamisteks tööülesanneteks on nende töörühmade
koosolekute protokollimine, dokumentide ettevalmistamisel abistamine,
töörühmadevahelise suhtluse korraldamine ja ühinemist ettevalmistava
protsessi avalikustamine.
Annan lühikese ülevaate, mis teemasid töörühmades on arutatud ja
millised otsuseid vastu võetud.

•

Eelarve töörühm, juht Maimu Kelder, on asunud koostama 2018.
a eelarvet. Protsess on keeruline ja töömahukas, kuna raske on prognoosida ühinenud omavalitsuse tulusid ja kulusid, seda enam praegustes
muutuste tuultes. Seoses maavalitsuste töö lõpetamisega tulevad osa
nende töölõikudest üle omavalitsustele. Kuidas see kõik täpselt toimub
ja kui palju riik nende ülesannete täitmiseks raha eraldab, ei ole täna
veel päris selge. Üle on vaadatud omavalitsuste tulubaasid ning on
asutud kulupoole kokkupaneku juurde. Selleks on tulnud osa sisendeid ettepanekutena teistelt töörühmadelt. Ollakse seisukohal, et raha
juurde ei tule ja otsuste tegemisel peab olema väga ratsionaalne. Üle on
vaadatud eelarvestrateegia koostamine, mis sellel aastal tuleb ühinevate
omavalitsuste volikogudel veel kõigil eraldi kinnitada. Eelarve eelnõu
peab valmis olema hiljemalt 15. novembriks 2017.

Pajusi vald
Puurmani vald
Põltsamaa vald
Põltsamaa linn

•

Majanduse töörühm, juht Maimu Kelder, on arutanud teemasid
valdkondade kaupa: prügi, vesi, kanalisatsioon jne. On olemas ülevaade
teehoolduslepingutest, omavalitsuste kinnisvarast. On arutatud maamaksu teemat. On tegeletud ka loodava majandusosakonna struktuuriga,
vaadatud üle, millised spetsialistid oleksid vajalikud uues vallavalitsuse
struktuuris ja mis oleksid nende tööülesanded. Jõuti seisukohale, et vallavara haldamise ja korrashoiuga tegelemiseks tuleks luua eraldi üksus.
Üle on vaadatud ka prioriteetsemad investeeringud, mis lähevad 2018.
a eelarvesse. Ühinemise käigus on otsustatud Põltsamaa Vallavara OÜ
ja Põltsamaa Varahalduse OÜ baasil ühtse vee-ettevõtte loomine ning
sellega seoses on üle vaadatud OÜ Advokaadibüroo RASK koostatud
tegevuskava. Ees ootavad veel mõningate vajalike kordade, nagu
vallavara valitsemise kord, hankekord jms eelnõude ettevalmistamine.

•

Sotsiaalhoolekande töörühm, juht Katti Lainoja, on üle vaadanud sotsiaalosakonna struktuuri – kui palju sotsiaaltöötajaid uues vallas
tööd peaks jätkama ja millised spetsialistid võiks veel sotsiaalosakonnas
olla. On arutatud sotsiaaltranspordi korraldamist uues vallas. Viimastel koosolekutel on üle vaadatud sotsiaaltoetused ja eluasemekulude
piirmäärad , mis on vajalikud selleks, et tagada tõrgeteta sotsiaalteenuste osutamine ka pärast 1. jaanuari 2018. Kokku on lepitud, et kõigile
makstavateks toetuseks jäävad sünnitoetus, mida makstakse kahes osas
(lapse sünnil ja 2-aastaseks saamisel) ning I kl minejatele ranitsatoetus.
Ülejäänud toetusi hakatakse maksma vajaduspõhiselt. Praegu tegeleb
sotsiaalhoolekande töörühm sotsiaaltoetuste maksmise korra ja sotsiaalteenuste osutamise korra eelnõu väljatöötamisega.

•

Hariduse ja noorsoo töörühm, juht Kadri Suni, on jõudnud tulemuseni, kus on olemas ülevaade ühinevate omavalitsuste haridustaristust,
kuna paljud töörühma koosolekud on toimunud erinevates ühinemispiirkonna õppeasutustes. Laiem teema, millega tegeletakse, on uue
ühinenud Põltsamaa valla haridus- ja noorsootöö mudeli väljatöötamine.
Selle juures on abiks Piret Jeedas mittetulundusühingust Ruumiloojad
ning selle raames on toimunud mitmed kokkusaamised sihtrühmade
esindajatega. 8. mail kaasati mõttetalgutele praegused vallajuhid, õppeasutuste juhid, haridusspetsialistid, volikogude hariduskomisjonid jne.
22. mail toimus järgmine kokkusaamine ja siis küsiti samadel teemadel
linna ja valdade noorte arvamust. Kolmas kokkusaamine oli 12. juunil,
mil küsiti lastevanemate ja hoolekogude esindajate arvamust ning
neljandal kogunemisel, mis toimub juba sügisel, tehakse kokkuvõtteid.
Keda teema rohkem huvitab, siis Põltsamaa linna kodulehel on olemas
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vastav link(http://poltsamaa.kovtp.ee/hariduse-ja-noorsootoo-mudeli-loomise-kaasamisprotsess), kust olemasolevaid
materjale lugeda saab. Töörühm on arutanud ka oma valdkonna struktuuri ja teinud ettepaneku, et uue vallavalitsuse
struktuuris peavad olema kindlasti haridusspetsialisti ja noorsootööspetsialisti ametikohad. Räägitud on veel tugiteenuste
korraldamisest vallas ja erivajadustega laste õpetamisest. On
koostatud pingerida erinevatest õigusaktidest, mis oleks vaja
üle vaadata, et õppetöö saaks tõrgeteta toimuda ka pärast
1. jaanuari 2018.

•

Kultuuri ja spordi töörühm, juht Indrek Eensalu. Kultuuri- ja spordirahvas soovis oma teemasid arutada eraldi ja
nii tekkis ühe töörühma asemele kaks. Kultuuri töörühm on
kaardistanud oma praegused objektid ja kultuurivaldkonnas
tegutsevad organisatsioonid. On koostatud kultuurivaldkonna struktuur uues ühinenud vallas. Kohtuti ka MTÜ-de,
seltside ja seltsingute esindajatega ning küsiti nende arvamust
valla ja kolmanda sektori koostööst uues omavalitsuses.
Asutud on koostama MTÜ-de rahastamise määruse eelnõud
ning arutatud, millised kodanike tunnustamise vormid võiksid tulevases Põltsamaa vallas olla. On tehtud ettepanek, et
valla ametiasutuse struktuuris peab olema kindlasti kultuurispetsialisti ametikoht. 4. juulil kohtuti kõigi Põltsamaa
piirkonna raamatukogude töötajatega, et kuulata ära nende
mured ja arvamused enne ühinemist ning arutati, kuidas raamatukogude tegevust pärast ühinemist kõige otstarbekamalt
korraldada. Spordi töörühm on samuti kaardistanud oma objekte ja tegelenud spordi valdkonna struktuuri koostamisega. Kõik
täna tegutsevad spordiobjektid jätkavad tegutsemist ka pärast
1. jaanuari 2018. Spordikool jääb korraldama spordiharidust,
teistele üksustele jääb lisaks rohkem tervisespordi ja spordiharrastuse propageerimine ja elluviimine. Ka spordi töörühm
on leidunud, et valla struktuuris peab olema spordispetsia-

listi ametikoht, lisaks võiks volikogu juurde moodustada
alalise spordikomisjoni, kes annaks suunised ja aitaks kaasa
sporditöö paremale korraldamisele vallas. Viimasel koosolekul räägiti spordi rahastamise teemadel, kas jätkata vana
süsteemiga või minna pearahasüsteemile üle siis juba kogu
valla huvitegevuse lõikes, et kõigil oleksid võrdsemad tingimused ja võimalused. Järgmisel kokkusaamisel soovitakse
arutada ka investeeringute teemat.

•

Juhtrühm, kuhu kuuluvad ühinevate omavalitsuste
juhid, vallasekretärid ja linnasekretär, on tegelenud valla
ametiasutuse struktuuri koostamisega. On vastu võetud otsus,
et uues valla ametiasutuses moodustatakse kuus osakonda:
kantselei, sotsiaalosakond, haridus- ja kultuuriosakond,
arengu- ja planeerimisosakond, majandusosakond ja rahandusosakond. Räägitud on ka tööruumidest ja osakondade
paiknemisest, kuid selle kohta veel otsuseid vastu võetud
ei ole, kuna vaja on teha täpne tööruumide inventuur, et üle
vaadata praegused võimalused. Juhtrühm tegeleb ka kõigi
jooksvate murede ja probleemidega, töörühmadelt tulnud
küsimuste lahendamisega ja kõigi muude teemadega, mis
pole eraldi töörühmade valdkondadega kaetud.

•

Juriidilisse töörühma, juht Janne Veski, kuuluvad
kõik vallasekretärid ja linnasekretär. Nende tööülesanneteks
õigusaktide eelnõude vormistamine, valla põhimääruse
eelnõu koostamine, kantselei struktuuri koostamine, dokumendihalduse valdkond, personaliküsimused ja veel mitmeid
teemasid, mis puudutavad juriidilist valdkonda.
Lisan siia juurde, et kõik töörühmade protokollid on
leitavad Põltsamaa linnavalitsuse kodulehelt ühinemise ettevalmistamise teema alt.

Reet Maks

ühinemise koordinaator
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Maavalitsused lõpetavad ja
ülesanded jaotatakse ümber
14. juunil 2017 võttis riigikogu vastu
seaduste muudatused, millega lõpetatakse maavalitsuste tegevus alates 1. jaanuarist 2018. Maavalitsuste ülesanded
lähevad üle riigiasutustele ja kohalikele
omavalitsustele.
Uuest aastast peavad hakkama kohalikud omavalitsused seadma maakondade
arengu, rahvatervise ja turvalisuse prioriteete, korraldama piirkonna ühistransporti ja maakonna kultuuriüritusi ning
registreerima abielusid.
Seega ei mõjuta maavalitsuste tegevuse lõpetamine inimeste igapäevaelu
otseselt, küll aga kaudselt, sest peab
selgeks tegema, millist teenust millisest
kohast saab.
Arendustegevusega peab hakkama
tegelema omavalitsuste poolt moodustatud ühisasutus, mis võiks olla kas
Jõgevamaa OVL või siis Jõgevamaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus. Selle otsuse
peavad tegema praegused omavalitsuste
volikogud.
Kuna ühistranspordi korraldamiseks
on Jõgevamaal loodud ühistranspordi
keskus, siis selles valdkonnas sisulisi
muudatusi ei tule.
Üht tuleb meeles pidada, et abielu sõlmimiseks või lahutuse vormistamiseks
tuleb uuest aastast pöörduda Jõgeva
maavalitsuse asemel Jõgeva vallavalitsuses töötava vastava ametniku poole.
Kes hakkab tegelema rahvatervise ja
turvalisuse küsimustega, on veel lahtine
ja seda teemat tuleb maakonnas jätkuvalt
arutada, tõsi on, pikalt aega selleks pole ja
rahandusministeerium ootab maakonna
omavalitsustelt ettepanekuid juba sellel
aastal, et siis järgmise aasta eelarves oleks
rahade eraldamiseks kindel lepingupool
olemas.

Kultuuri korraldamiseks maakonna tasandil on mõtted liikunud selles suunas,
et seda võiks teha MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda, kes on ennast juba näidanud
erinevate ürituste heal tasemel korraldamisega. Aga kindlat otsust maakonnas
veel ei ole.
Hariduse valdkonnas on hea koostöö
õpilasürituste ja ainesektsioonide töö
korraldamise osas haridusministeeriumi ja Jõgevamaa OVL vahel toiminud
juba mitmeid aastaid ja selliselt võiks
ka jätkuda.
Planeeringute üle hakkab järelevalvet
tegema rahandusministeerium ning hoolekandeasutuste tegevuse üle sotsiaalkindlustusamet, see tähendab eelkõige
partnerite muutumist omavalitsustele ja
kindlasti ka uusi kaudseid kaasnevaid
kohustusi ja ülesandeid.
Erinevalt teistest maavalitsuse üleantavatest ülesannetest antakse juba
käesoleva aasta septembrist haridus- ja
teadusministeeriumi valitsemisalale üle
haridusvaldkonna ülesanded.
Loodetavasti korrastub reformi käigus riigiasutuste vaheline ülesannete
jaotus ning väheneb dubleerimine , mis
omakorda vähendaks ka omavalitsuste
halduskoormust.
Ülesannete andmisega omavalitsustele
ja ühisasutustele antakse kaasa ka mingid
rahasummad, mis aga kindlasti ei kata
täiel määral omavalitsusele üleantava
teenuse osutamise kulusid ning seepärast on karta, et omavalitsuse eelarvest
on vaja eraldada täiendavaid summasid
selleks, et eeldatav teenuse kvaliteet oleks
hea ja väga hea.
Toivo Tõnson
Põltsamaa vallavanem

Ühinevate omavalitsuste 2018. aasta
olulisemad investeeringud
Põltsamaa linna, Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani valla ühinemislepingu
lisana lepiti kokku ka ühinevate omavalitsuste prioriteetsemad investeeringud aastateks 2017–2021. Siinjuures on välja toodud olulisemad
investeeringud, mis on kokku lepitud ellu viia 2018. a.
Pajusi vald – Pisisaare algkooli lasteaia II rühma ruumide rekonstrueerimiseks on planeeritud 70 tuhat eurot. Kalana küla kanalisatsioonisüsteemi
rekonstrueerimistööd on rahastatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
poolt. Planeeritud on taotleda toetust Pajusi, Arisvere ja Loopre küla vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks.
Puurmani vald – otstarbekas on ehitada vana lasteaia asemele uus lasteaed (detailplaneering olemas) maksumusega ligikaudu 600 kuni 650 tuhat.
Projekteerimine jääks 2018. aastasse. Staadioni renoveerimine (50 tuhat) jääb
tõenäoliselt 2019. aastasse. Pikknurme küla soovitakse üldplaneeringuga
muuta hajaasutusega alaks ja selle abil lahendada elanike vee ja kanalisatsiooni probleemid.
Põltsamaa vald – vajalik on ellu viia EAS-i ja SA Keskkonna Investeeringute Keskuse poolt toetuse saanud projektid: Väike-Kamari vee- ja
kanalisatsiooni rekonstrueerimine 180 tuhat, Kamari järve puhkeala 1,9
miljonit (omafinantseering 2018.a 100 tuhat ja 2019. a 300 tuhat), Annikvere
kergliiklustee 500 tuhat (2018.a omafinantseering 82 tuhat), tänavavalgustus
Adaveres ja Võhmanõmmes (omafinantseering 41 tuhat).
Põltsamaa linn – SA Keskkonna Investeeringute Keskuselt on saanud
toetuse Tõrukese lasteaia renoveerimise projekt, mille omafinantseering on
274 tuhat ja toetus 363 tuhat. Vajalik on õpilaskodu renoveerimine, mille
tarbeks on võimalik taotleda toetust regionaalsete investeeringute programmist (max 80 tuhat). Väga vajalik on Lossi t ja Pika t rekonstrueerimine
seoses uute turismiobjektide valmimisega aastaks 2020. a (Kosmopark ja
Kamari veesuusakeskus).
Omavalitsuste ühinemistoetusest rahastatav ühisobjekt – esmatasandi
tervisekeskus on projekteerimisjärgus ja 2018. kui ka 2019. aastal on vajalik
tagada omafinantseering 350 tuhat eurot.

Artikli koostamisel on kasutatud rahandusministeeriumi
koduleheküljel olevaid materjale.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised 15. oktoobril
Seoses Põltsamaa linna ning Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani valla
ühinemisega on ka 15. oktoobril 2017 toimuvad kohaliku
omavalitsuse volikogu valimised veidi erinevad eelmistest kohalikest
valimistest. Kõigi ühinevate omavalitsusüksuste volikogud on tulenevalt seadustest, ühinemislepingust ja omavahelistest kokkulepetest
vastu võtnud rea valimisi ettevalmistavaid otsuseid.
Nii on otsustatud, et ühinemise järgselt moodustuva Põltsamaa
valla volikogu valimised viiakse läbi ühes valimisringkonnas. Valimisringkonna piiriks on endise Pajusi valla (välja arvatud Kaave küla
osas), Puurmani valla (välja arvatud Härjanurme, Jõune, Pööra ja
Saduküla küla osas), Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla piir, välja
arvatud nende omavahelises osas. Uues vallavolikogus saab olema
23 liiget, kes valitakse seega hääletusel kogu valimisringkonna peale
moodustuvast ühisest kandidaatide koondnimekirjast.
Valimiste ettevalmistamiseks ja pärast hääletamist valimistulemuste kindlakstegemiseks on volikogud on oma otsustega
moodustanud valla valimiskomisjoni, mille liikmeteks on kõigi
ühinevate omavalitsuste valla- ja linnasekretärid. Valla valimiskomisjoni asukohaks on Viljandi mnt 3, Põltsamaa (praegune
Põltsamaa vallamaja) ja kontaktandmed: telefon 518 7270,
e-post janne.veski@poltsamaavv.ee. Valimiskomisjoni tööajad,
samuti valimiskomisjoni koosolekute protokollid ja vastuvõetud
otsused on avalikustatud kõigi ühinevate omavalitsuste veebilehel.
Linnavalitsus ja vallavalitsused on moodustanud hääletuse
korraldamiseks kogu valimisringkonna peale kaheksa valimisjaoskonda, mille asukohti võrreldes varasemate valimistega
oluliselt muudetud ei ole. Muutunud on ainult see, et Pajusi valla
Vägari külas asuva valimisjaoskonna hääletusruum asub nii eelhääletamise päevadel kui ka valimispäeval Aidu Lasteaed-Algkooli
ruumides. Kuna valimisjaoskondadel on ühtne numeratsioon, on
nüüd kõigil jaoskondadel peale ühe senisest erinev number.
Valimisjaoskonna number ei oma konkreetse hääletaja jaoks iseenesest erilist tähtsust, sest hääletusruum asub endises kohas.

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
• valimisjaoskond nr 1 – Põltsamaa kultuurikeskus, J. Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa linn;
• valimisjaoskond nr 2 – Adavere põhikool, Kooli tn 1, Adavere alevik, Põltsamaa vald;
• valimisjaoskond nr 3 – Esku-Kamari kool, Kooli tee 2, Esku
küla, Põltsamaa vald;

• valimisjaoskond nr 4 – Põltsamaa vallamaja, Viljandi mnt
3, Põltsamaa linn;
• v a l i m i s j a o s k o n d n r 5 – L u s t i v e r e k u l t u u r imaja, Mõisa tee 9, Lustivere küla, Põltsamaa vald;
• valimisjaoskond nr 6 – eelhääletamise päevadel Pajusi
raamatukogu, Kase põik 7, Pisisaare küla, Pajusi vald;
valimispäeval Pisisaare algkool, Kooli, Pisisaare küla, Pajusi
vald;
• valimisjaoskond nr 7 – Aidu lasteaed-algkool, Kooli tee 7,
Vägari küla, Pajusi vald;
• valimisjaoskond nr 8 – endine noortekeskus, Tallinna mnt
2, Puurmani alevik, Puurmani vald.
Eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
ning eelhääletamise päevadel hääletamist valija asukohas,
haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldab valimisjaoskond nr 1. Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, saavad
samuti hääletada ainult valimisjaoskonnas nr 1.
Alates käesolevast aastast on kohalikel valimistel hääletamisõigus
Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks
saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv (rahvastikuregistri järgne) elukoht
on vastavas vallas või linnas. Seega uue Põltsamaa valla volikogu valimistel peab isiku elukoht olema rahvastikuregistris registreeritud kas
Põltsamaa linnas, Põltsamaa vallas, Pajusi vallas või Puurmani vallas.
Siseministeerium korraldab valijakaardi koostamise ja saatmise
kõigile valijatele hiljemalt 25. septembriks 2017. Valija, kes hiljemalt
30. septembril ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes valijakaardil on vigu, võib pöörduda avaldusega valla- või linnasekretäri
poole. Siseministeerium soovitab valijatel tellida endale paberil kaardi
asemel e-valijakaart, seda saab teha aadressil www.eesti.ee. E-valijakaardiga ei kaasne kohustust e-hääletada, oma hääle võib anda
ka valimisjaoskonnas.
Täiendavat infot valimiste kohta saab Vabariigi Valimiskomisjoni
veebilehelt www.vvk.ee.
Põltsamaa valla valimiskomisjon

