PROTOKOLL nr 1
Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koigi valla, Koeru
valla, Roosna Alliku valla ühinemisläbirääkimised.

Koht: Järva Jaani vallamaja
Aeg: 30.03.2016 kell 16:00-18:00
Protokollis: Mikk Lõhmus, ühinemiskonsultant
Osalejad: vastavalt registreerimiselehele

Päevakorras




Ülevaade ühinemisläbirääkimiste ajakavast
Ühinemisläbirääkimiste olulised soovitused
Läbirääkimiste võtmeküsimused ning edasine tegevus

Ülevaade ühinemisläbirääkimiste ajakavast
Mikk Lõhmus tutvustas ühinemisläbirääkimiste esialgset ajakava. (slaidikava lisatud) Soovitus
kõikidele läbirääkijatele, kes räägivad täna veel läbi mitmes suunas- palun seadke endale
eesmärgiks teha lõplik otsus maikuu jooksul. Sisuliste läbirääkimiste pidamine on väga raske,
kui ei ole teada, kes lõplikult ühinejate ringi jäävad.
Toimus arutelu. Kuigi seadust ei ole vastu veel võetud on juba täna selge, et olulisi muudatusi
kehtivasse omavalitsuskorraldusse ei tule, pigem toimub nn häälestamine. Rahastamismudelis
hakatakse arvestama „hajaasustuskomponenti“
Ühinemisläbirääkimiste olulised soovitused
Mikk Lõhmus andis olulised soovitused läbirääkijatele:



Usaldus, võrdsus, konsensuslikud otsused;
Volikogu liikmed peaksid olema kõikidest kokkulepetest aegsasti informeeritud, ei
tekiks hilisemaid vääritimõistmisi. Eestis on näiteid, kus viimasel minutil on volikogus
hakatud ümber vaatama ühinemiskomisjoni otsuseid. See aga pidurdab kogu protsessi
ja tekitab partnerite vahel usaldamatust;





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

Toimus arutelu vastutava koordinaatori teemadel. Asuti seisukohale, et koordinaator on vajalik,
kuid tema tööle asumine pole mõistlik enne 1. juunit. Selleks ajaks on volikogud teinud valiku,
kellega läbirääkimisi jätkatakse. Koordinaatori töökulud kaetakse läbirääkimiste osaliste poolt,
juriidiline vorm arutatakse veel täiendavalt läbi. Koordinaatori ülesandeks on protokollimine,
ajakava järgimine, infovahetus nii osaliste vahel kui info avalikustamine veebis ja mujal.

Läbirääkimiste võtmeküsimused ning edasine tegevus
Mikk Lõhmus tutvustas ühinemisläbirääkimiste võtmeküsimusi. Need olid koostatud 6 valla
tagasiside põhjal (Koeru ja Roosna-Alliku tagasiside oli 30.03. seisuga veel puudu)
Valla nime küsimus: ühiselt leiti, et parim valik oleks nimi Järva vald. Konsultant konsulteerib
nimevaliku osas Eesti Keele Instituudiga.
Vallamaja asukoht lepitakse kokku pärast seda kui osalejate ring on selge.
Üheskoos vaadati üle kaardistatud valdkonnad.





Ühinejate erinevad hirmud;
Ühinemisläbirääkimistel seisukohalt olulised teemad;
Keskustes tagatavad teenused;
Suuremad ühised arendusprojektid.

Kaardistamine lõpetatakse kui kõik omavalitsused on küsimustikule vastanud.
Toimus arutelu edasise tegevusplaani osas. Üheskoos jõuti seisukohale, et laiaulatuslik
valdkondade kaardistamine ei ole vajalik, pigem tuleks keskenduda tuleviku projekteerimisele
ning kaardistada üksnes niipalju kuivõrd on vajalik tuleviku otsuste tegemiseks. Ettepanek on
moodustada järgmised horisontaalsed teematoimkonnad:





Investeeringute kava ja arendusprojektid;
Külaliikumine, kogukonnad ja kodanike kaasamine. (sh mittetulundusühingute
rahastamine, kultuur, sport, kogukonnateenused)
Teenuste arendamine (sh sotsiaalteenused ja toetused, hariduse tugiteenused,
kommunaalteenused)
Keskuste ja teenuste võrgustik (mis teenused peaksid olema mis keskustes tagatud sh
ka erasektori teenused. Valitsemise struktuur)

Igasse komisjoni esitab iga osapool vähemalt 1 liikme ja kaasab vajadusel valdkondlikke
spetsialiste.
Juhtkomisjon ei tohi olla operatiivsuse huvides väga suur, 2 esindajat igalt osapoolelt.

KOKKUVÕTE
1. Jätkata läbirääkimisi vastavalt ajakavale, koostada ühinemise I koosoleku kohta
pressiteade (vastutab Ambla)
2. Kiita heaks nimevalik „Järva vald“, konsultant küsib täiendavalt Eesti keele Instituudilt
arvamust;
3. Moodustada läbirääkimiste seisukohalt oluliste küsimuste läbitöötamiseks 4
teematoimkonda, kuhu iga osapool nimetab vähemalt ühe esindaja. Teematoimkonna
ülesandeks on esitada oma valdkonna tulevikuprojektsioon (arvestades tänast seisu)
Eesmärgiks on koostada esmane tulevikuvaade 1. juuniks – ajaks, mil kõik on teinud
valiku läbirääkimiste suuna kohta.
4. Ühinejad võtavad tööle „ühinemiskoordinaatori“, kuid alles siis kui ühinejate ring on
selge (1. juunist)

Protokollis: Mikk Lõhmus

