Põhja-Järvamaa
Albu, Ambla, Järva-Jaani,
Koeru, Koigi, Roosna-Alliku,
Imavere, Kareda
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Mikk Lõhmus
Ühinemise nõustamise ekspert

2

Elanike arv
Albu

1200

Ambla

2061

Imavere
Järva-Jaani

Kareda

912
1573

596

Koeru

2138

Koigi

966

Roosna-Alliku

1062

HR seaduse ja valdkondlike seaduste
menetlemine
Haldusreformi seaduse eelnõu menetlemise edasine ajakava

 Kuni 12.02
 Veebr-märts

eelnõu II kooskõlastusringil (JuM)
piirkondlike komisjonide moodustamine

 19.02

eelnõu esitamine VV istungile (25.02 istungil)

 09.03

VV annab eelnõu Riigikogu menetlusse

 hiljemalt 30.06 eelnõu on Riigikogus vastu võetud
Valdkonnaseaduste muudatuste menetlemise ajakava
 Veebr-märts
sisendi täpsustamine ministeeriumidega
(kirjalik, kohtumised)
 Märts-aprill

muudatuste eelnõu esitamine kooskõlastamisele

 Aprill-mai

seaduste muudatused II kooskõlastamisele (Jum)

 Juuni

seaduste muudatuste esitamine VV-le
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AJAKAVA

APRILL- MAI

 juhtrühma ja teemarühmade koosolekud, volikogu otsused
ühinemispiirkonna täpsustamise kohta (ühinejate ringi
piiritlemine)
 Mai volikogu (hiljemalt)otsus ühinemispiirkonna valiku kohta
(nendel , kes peavad mitmes suunas läbirääkimisi)
JUUNI konkreetsed läbirääkimised juhtrühma ja teemarühmade
tasandil.
Läbirääkimiste seisu tutvustus volikogu istungil, vajadusel
komisjonile täiendavate volituste saamine (kui on kriitilisi
teemasid ja vaheotsustusi)
JUULI „TEEMADE SETTIMISE KUU“
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Ajakava II
AUGUST-SEPTEMBER
 Augusti volikogu ühinemislepingu I lugemine, vajadusel
suuniste andmine, küsimuste tõstatamine
Juhtkomisjonis volikogudes tõstatud küsimuste läbi arutamine.
 Septembri volikogu ühinemislepingu II lugemine, otsus
ühinemislepingu suunamiseks avalikule arutelule,
muudatusettepanekute tähtaja ja rahvaküsitluse otsustamine ja
aja määramine, komisjonide moodustamine jne.

 (SEPTEMBRI VALLALEHES (või teha eraldi ühinemisleht)
ühinemislepingu täistekst koos vallajuhtide pöördumisega. Info
avaliku arutelu, rahvakoosolekute ja muudatusettepanekute
aja kohta.
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Ajakava III
OKTOOBER
 Lepingu avalikustamine vähemalt 3 nädalat (nt 3. oktoober24. oktoober), avalikustamise ajal rahvakoosolekud lepingu
tutvustamiseks ja aruteludeks (valdade olulisemad keskused).
Ettepanekute tähtaeg ja ettepanekud lepingu eelnõusse
(nt 28. oktoober kell 12) Rahvaküsitluse ajast teavitamine
oktoobrikuu valla lehes ning VV määruses sätestatud
teabevahendites.
 Oktoobri volikogus haldusreform infopunktina (info
koosolekutel toimunust, esitatud ettepanekute tutvustus- kui
on laekunud)
 OKTOOBRIS AVALDADA INFO RAHVAKÜSITLUSE AJA KOHTA
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Ajakava IV

NOVEMBER
 Lepingu kohta esitatud ettepanekute läbivaatamine juhtkomisjonis.
Vajadusel täiendava koosoleku korraldamine ettepaneku
esitajatega.
 Novembri volikogudes ühinemislepingu kohta esitatud ettepanekute
läbivaatamine, I lugemine, ühinemislepingu III lugemine.
 Rahvaküsitlus (nt 24-25-26 november)
 VALLALEHES INFO ESITATUD ETTEPANEKUTE LÄBIVAATAMISE KOHTA
(leht peaks ilmuma enne küsitlust)
DETSEMBER
 volikogu otsuste ettevalmistamine (ühinemislepingu ja selle lisade
ning esitatud ettepanekute läbivaatamise heakskiitmine,
küsitlustulemuste kinnitamine, haldusterritoriaalse muudatuste
taotlemine, valimistega seotud otsused)
 VOLIKOGUS KÕIKIDE NIMETATUD OTSUSTE HEAKS KIITMINE. NB
muudatusettepanekuid enam teha ei saa!
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Tänane seis (29.03.2016)

 KÕIGE OLULISEM KÜSIMUS ON LÄBIRÄÄKIJATE RINGI
PIIRITLEMINE
 Põhiküsimused läbirääkimistel:
Müütide ja hirmude kummutamine
Kaasamispoliitika- teenuste ruumiline võrgustikjuhtimisstruktuur- investeeringud lähiaastatel.
 Ühinemislepingusse niipalju kui vajalik ja nii vähe kui
võimalik! Garantiid + arengueesmärgid. Kogu „elu“
ei ole võimalik ette näha ja uus volikogu peab
saama võimaluse uut valda üles ehitada.
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Olulised soovitused (2)

 Usaldus, võrdsus, konsensuslikud otsused (KOIGI)
 Volikogud igal sammul informeeritud!

 Kommunikatsiooniplaan ja avalikkuse kaasamine
ühinemisprotsessi. Kunagi ei ole asjalikku infot liiga
palju.
 Rahvas peab valikutest aru saama.
 Juhid peavad olema selgelt toetaval positsioonil.
 Vastutav koordinaator (olemasolev ametnik
lisatasu eest, projektijuht) oleks hea
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Võtmeküsimused

Kas Teil on olemas oma eelistus ühineva valla nime ja valla
juriidilise aadressi (vallamaja) asukoha osas?
Valla nimi : Järva vald, Põhja-Järva vald

Vallamaja asukoht: Mäo, Roosna-Alliku, Kareda, Järva-Jaani,
Aravete
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Võtmeküsimused

Millised on Teie põhilised hirmud ühinemise suhtes ja
missugused võiksid olla nende hirmude leevendamise
võimalused?
 Ääremaaks jäämine (asutuste sulgemine- gümnaasiumid,
haridusvõrk sh põhikoolid)
 Investeeringute tasakaalustatud jaotus piirkondade vahel
 Ühise kogukonnatunde tekkimine
 Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine (sh teede
hooldus senisel tasemel)
 Bussiliikluse mahu vähenemine
 Pooleli olevad projektid jäävad lõpetamata
 Muude teenuste kadumine (postkontor, perearstikeskus, pood jm)
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Võtmeküsimused

Millised on teemad, mis Teie hinnangul ühinemiskõneluste edukaks
läbiviimiseks tuleb kindlasti lahendada?
 Piirkondlike arenguprioriteetide püstitamine, investeeringute kava

 Haridusvõrgustikus kokku leppimine. Kuhu ja mis tingimustel (miinimum õpilaste
arv teatud astmes). Õpilastransport riigigümnaasiumi
 Keskuste võrgustik, teenused keskustes. Kogukonnakeskused ja
kogukonnateenuste roll ühinenud vallas. Vallamaja asukoht
 Valla juhtimismudel, ametnikud keskustes.
 Kommunaalasutuste edasine majandamine (nt vee-ettevõtted, soojamajandus)
 Kultuuri- ja spordivaldkonna arendamine
 Sotsiaalteenuste arendamine (sotsiaaltransport, hooldekodud)
 Sotsiaaltoetused (vähemalt senistes määrades)
 Elanike kaasamine, kodanikuühiskond, kodanikuühiskonna rahastamine
 Volikogu suurus, valimispõhimõtted (üks ringkond, mitu ringkonda)
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Võtmeküsimused

Ühinev vald oleks multitsentriline (mitme keskusega) vald.
Missugused teenused peaksid Teie vallas-keskustes kindlasti
kohapeal säilima?
 Gümnaasiumihariduse andmine (Järva-Jaani)
 Perearstikeskus (Järva-Jaani, perearsti toetamine Koigis ja Päinurmes )
 Sotsiaalteenused
 Raamatukogud (nimetati Järva-Jaani, Karinu, Koigi, Päinurme)
 Päevakeskus
 Kultuurimaja
 Spordihoone
 Sotsiaalspetsialist endistes vallakeskustes. Koduhooldaja.
 Valdkonnaspetsialistid vastavalt pädevusele (IT võimalused suhtluse
korraldamisel nt Skype jne) Roteeruvad ametnikud?

 ERATEENUSED: kauplused, juuksur, apteek, postkontor: kus täna toetatakse , seal
edasi
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Võtmeküsimused

Missugused oleksid Teie hinnangul ühineva valla suurimad ühised
arendusobjektid?
 Järva-Jaani Vana Tehnika Muuseum (PKT objekt)
 Valgehobusemäe Suusa ja Puhkekeskuse edasi arendamine
 Noortele peredele elamispinnad (üürikorterite põud on suur nii Järva-Jaanis,
Koerus, Aravetel kui Imaveres.)

 Tootmisettevõtete meelitamine maapiirkonda st ettevõtluskeskkonna arendamine
 Kunstmurustaadioni loomine Järva-Jaanis
 Aravete Spordi ja Tervisekeskuse renoveerimine,
 Koeru Tervisekeskus,

 Multifunktsionaalne energiasäästlik külakeskus Peetris
 Tänavavalgustus ühiselt uue EL meetme raamides
 Oluliste kergliiklusteede välja ehitamine, ühendusteed tolmuvabaks
 Veemajandusprojektid

 Tammsaare kirjanduspreemia

