Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puka valla, Rannu valla ja
Rõngu valla
Ühinemisläbirääkimiste koosoleku
PROTOKOLL
Rõngus

27.04.2016 nr 3

Juhataja: Eva Kams
Protokollija: Margit Kiin
Algus: 14.00
Lõpp: 15.50
Võtsid osa: nimekiri lisatud
Kinnitati järgmine päevakord:
1. Esindajate ettekanne omavalitsuste investeeringute kohta, ettepanekud loodava
omavalitsuse struktuuri ja nime osas
2. Komisjonide toimumisaegade kindlaksmääramine, info edastamise korraldamine

1. Esindajate ettekanne omavalitsuste investeeringute kohta, ettepanekud loodava
omavalitsuse struktuuri ja nime osas
Ettekandja: Eva Kams avab koosoleku.
Antakse ülevaade 27.04.2016.a Tartu Maavalitsuses toimunud Tartumaa haldusreformi
teemalisest koosolekust.
Sõna võtsid: Eva Kams. EASilt laekus vastus, et raha koordineerimisteenuse soetamiseks
olemas, saab hakata korraldama vastavat hanget. Rahandusministeeriumile esitatud taotlus
rahuldati ning konsultant määratud. Mai alguses kutsutakse kokku juhtgrupi koosolek Tartu
Maavalitsusse, kus kohtutakse konsultant Georg Sootla ja Kristel Kattaiga.
Jätkatakse ettekannetega omavalitsuste investeeringute, struktuuri ja nime kohta.
Rõngu
Ettekandja: Aivar Kuuskvere tutvustab Rõngu investeeringuid, mida soovitakse teostada
pärast ühinemist.
Teeb ettepaneku loodava valla struktuuri osas. (struktuur lisatud)
Marina Lehismets: Esitletav struktuur on pigem tuleviku visioon. Tulev arvestada, et
ülemineku hetkel on kõik ametnikud tööl.
Struktuuri täiendamiseks puudub taustinfo, kas on olemas munitsipaalettevõtteid mis
teenuseid osutavad – haljastus, koristajad jms.

Aivar Kuuskvere: Esitletud struktuuri mahtu võiks laieneda või vähendada, aga põhiline
struktuur peaks jääma.
Marina Lehismets: Lisaks tuleb kokku leppida valitsemise struktuur, volikogu suurus jms.
Ettepanek minimaalselt 21 volikogu liiget loodava valla rahvaarvu peale.
Rõngupoolne nime ettepanek – Lääne-Tartumaa.
Elva
Ettekandja: Eva Kams esitab Elva linna ettepaneku loodava nime osas, juhtimisstruktuuri ja
investeeringute kava.
Elva linna nime ettepanek loodavale vallale - Elva vald.
Lisaks on pakutud – Ugandi, Lääne-Tartumaa, Võrtsjärve.
Eva Kams tutvustab teemakomisjonide liikmeid.
Valitsemise struktuuri ettepanek KOV keskus on Elva;
23 või 25 volikogu liiget;
Teeninduspunktid/sotsiaaltöötaja jäävad (üleminekuperioodiks), uus volikogu otsustab edasi;
Halduskogu/külavanemate kogu mõte vajab läbikaalumist;
Uue vallavalitsuse koosseis max 5 liiget.
Struktuur võiks jaguneda näiteks:
sotsiaalosakond;
haridus- ja kultuur;
majandusosakond;
vallakantselei;
finantsosakond.
Tugiteenused on vajalik sisse osta. Üleminekuperioodil võiks jääda raamatupidamise osakond
ajutiselt kohapeale.
Eva Kams tutvustab investeeringute kava.
Ühinemisel saadav toetusraha oleks vajalik suunata kergliiklusteede rajamisse, et tõhustada
ühendust keskusega.
Rannu
Ettekandja: Maano Koemets esitab Rannu investeeringute kava, ettepaneku loodava nime ja
struktuuri osas.
Investeeringute kava võetud eelarvestrateegiast.
Struktuuri osas sõltub KOV seadusest – kui kohalikule omavalitsusele on antud kohustuslikud
ülesandeid, tuleb nende täitmiseks luua vastavad osakonnad. Variandid tuleb läbi rääkida.
Oluline teema väiksemate piirkondade jaoks on see, kuidas olla suures kogumis esindatud.
Volikogu liikmete arvu suurusest sõltub, kuidas väikestest piirkondadest esindatus kujuneb.
Aivar Kuuskvere: esindatus hakkab sõltuma sellest, kuidas moodustatakse valimispiirkonnad.
Võib arutada osavaldade süsteemi, keegi ei ole seda teemat veel läbirääkimistes välja toonud.
Maano Koemets esitab seisukoha komisjoni liikmete osas – Rannu juhtkomisjon ise kaasab
inimesed teemakomisjonidesse. Peab säilima paindlikkus, et liikmeid oleks vajadusel
võimalik asendada ja kõikidel koosolekutel osaleda.
Rannu ettepanek nime osas - Elva vald. Põhjendus selles, et Elva on keskuseks.

Palupera
Ettekandja: Terje Korss teeb ettekande Palupera investeeringute osas. Arvestatakse kehtiva
investeeringute kavaga.
Nõus ettepanekuga, et omavalitsuste ühinemisel saadav toetusraha suunatakse
kergliiklusteede rajamisse keskusega.
Terje Korss teavitab, et Nõuni piirkond pigem ei liitu Tartumaa osaga. Liitujaks on
Hellenurme ja Palupera. Rahvaga kohtumises, mis toimub 28.04.2016.a arutatakse, kas vald
läheb pooleks või tervikuna liitutakse Otepää poole. Volikogu teeb otsuse.
Palupera nime ettepanek loodavale vallale – Elva vald.
Komisjonides jätkavad olemasolevad liikmed kes volikogu otsusega määrati.
Loodava valla struktuur – sobib Elva linna tänane struktuur. Teenistujate mahtu tuleks
korrigeerida optimaalseks, vastavalt rahvaarvule. Sotsiaaltöötajaid tuleks kindlasti juurde
värvata. Raamatupidamises peaksid üleminekuperioodil olema inimesed kohapeal, hiljem
teenuse sisseost. IT teenuse sisseost. Vajalik avalike suhete juht mille võib siduda
turismitöötajaga.
Volikogu suurus – Palupera ei vaja oma valimisringkonda, õige moodustada üks
valimisringkond. 25 liiget volikokku.
Konguta
Ettekandja: Märt Meesak teeb ettekande Konguta investeerimisvajaduste kohta. Andmed
investeeringute kavast.
Nime ettepanekuteks oleks – Kavilda vald, Elva vald, Lääne-Tartumaa.
Eelistatult Elva vald, see on tuntud nimi.
Struktuur on esmalt seotud üleminekuperioodiga, teine ühinemisjärgne struktuur.
Tuleks määrata 4 aastaks teeninduskeskused. Uus volikogu saab seda muuta. Kohapeal võiks
olla teenindav sekretär. Olulisemad nõunikud saaksid planeerida vastuvõttu eelregistreeritud
aegadel. Sotsiaalteenuste osas jagatud vastutusala järgi nt x-tuhat kodanikku ja suheldakse
vahetult kodanikega.
Komisjoni liikmete määramine - kõik volikogu liikmed on kaasatud mingisse
teemakomisjoni. Asendusi kasutatakse siis kui põhiliige ei saa tulla.
Puka
Ettekandja: Kaida Vool teeb ettekande Puka investeerimisvajaduste kohta.
Puka teeb ettepaneku lisada Rõngu struktuurile juurde IT spetsialisti, turismi ja ettevõtlusega
tegeleva isiku ning haridus ja kultuuriosakonda spetsialisti kes koordineerib seltsimajade
tegevust. Nõustutakse raamatupidamisteenistuse sisseostmisega.
Nimi – Lääne-Tartumaa.
Komisjonide osas teemat arutatakse lähiaja volikogus.
2.
Komisjonide toimumisaegade kindlaksmääramine, info edastamise korraldamine
Ettekandja: Eva Kams. Ajagraafikut vaadates tuleb minna konkreetsemaks ning komisjonide
ajad kokku leppida. Ettepanek: üks vald võtab ühe komisjoni juhtimise ja eestvedamise.
Otsustati:
Elva korraldab juhtkomisjoni tööd;
Konguta korraldab hariduskomisjoni tööd;
Rannu korraldab kultuurikomisjoni tööd;
Rõngu korraldab sotsiaalkomisjoni tööd;
Puka korraldab majanduskomisjoni tööd.

Ettekandja: Eva Kams.
Järgmisel kolmapäeval, 4.mail toimub ühiskomisjon kell 16.30 Tartu Maavalituses TOLi
ruumis, kus kohtutakse Rahandusministeeriumi konsultandiga. Igast vallast komisjoni
esindajaks 3 liiget.
Ettekandja: Eva Kams.
Vajalik tegeleda rahvaküsitluse ühtse korra koostamisega.
Salle Ritso teeb ettepaneku – arutada teemat vallasekretäridega, panna kava paika ja edasi
saata ühiskomisjoni, kus arutatakse teemat täpsemalt. Kõikide volikogude poolt peab olema
kord kinnitatud.
Marika Saar: on vajalik hakata koguma/koondama andmeid. Nt investeeringuandmete
töötlemiseks tuleb koguda info kokku. Komisjonide tööks peab olema vajalik algmaterjal
olemas. Selleks, et teemakomisjonide töö oleks tõhus, tuleb arutamisele tulevad algteemad
laiali saata.
Otsustati: Elva saadab teemakomisjonidele materjalid töö sisuliseks korraldamiseks.
Maano Koemets: Läbirääkijatel oleks vaja kiirelt suhelda.
Aivar Kuuskvere: Info peaks olema ühises listis, nt Google keskkonnas. Kontaktid peavad
hõlmama vallavanemaid, volikogu esimehi ja komisjoni liikmeid. Listid peaks saama 4 maist
tööle.
Eva Kams teeb ettepaneku: Elva moodustab Googledocs keskkonnas kontaktide listi ja
edastab kõikidele andmete sisestamiseks. Listis esitada nimi, e-post, telefoni number ja
komisjon kus isik osaleb.
Otsustati: nõustuda
Eva Kams: Oluline on moodustada ka ühine koduleht, mis kajastaks läbirääkimiste kulgu ja
oleks ka rahvale kättesaadav.
Marina Lehismets: Teeb ettepaneku andmete kogumise osas - kui on vajalik koguda ühetaolisi
andmeid, siis tuleks täita ühtemoodi tabelit st. tuleb luua ühiselt kasutatav ning ühetaoline
andmebaas.
Eva Kams: EASi projekt võimaldab taoliste teenuste rahastamist.
Salle Ritso täpsustab teenuse hankimist: Üks variant on tellida teenus, teine - võtta inimene
tööle. Nädalaga tuleks selgeks saada, kas on leitav vaba inimene, või minna teenuse hankega
edasi. Teenuse puuduseks on see, et inimesed ei tunne kohalikku olustikku. Võime leida oma
piirkonnast inimese määratud tähtajaks.
Töö kestus oleks 01.maist 2016 kuni 31.detsembrini 2016 (so EAS rahastamisega),
vajadusel/nõusolekul rahastavad omavalitsused teenust ise edasi.
Otsustati: Esitada Elva linnale ettepanekuid koordinaatori kandidaatide esitamiseks
hiljemalt esmaspäevaks, 02.maiks 2016 kella 9.00ks.
Ettekandja: Eva Kams: Teha ettepanekud komisjonide koosolekute toimumisaegade kohta.
Sõna võtsid: Aivar Kuuskvere. Mai kuu jooksul peaksid komisjonid vähemalt 2x kokku
saama, et tuleks tulemus ja oleks mida üldkoosolekul arutada.
Otsustati: 13.maiks peavad olema teemakomisjonide koosolekud toimunud.
Iga omavalitsus teeb oma komisjoni toimumise osas ettepanekud ja korraldab.

Ettekandja: Eva Kams teeb ettepaneku kutsuda kokku läbirääkimiste koosoleku mai lõpus.
Otsustati: järgmine ühinemisläbirääkimiste koosolek toimub 27.mail 2016.a kell 14.00.
Võõrustajaks Konguta, toimumiskoht vallamaja.
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