TARTU VALLAVOLIKOGU

PROTOKOLL
Puurmani

27.01.2022

Põltsamaa ja Tartu valla halduspiiride võimaliku muutmise menetluse ajutise komisjonide
ühiskoosolek
Aeg: 27.01.2022, algus kell 16.30, lõpp kell 18.00.
Koosolekut juhatas: Põltsamaa Vallavolikogu esimees Reet Alev.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Osalesid: Rauno Kuus, Toivo Tõnson, Kalev Kurs, Tarmo Raudsepp, Külli Suvi, Mareh Kalda,
Vahur Poolak, Karmen Kukk, Priit Allas, Helje Tamme, Tõnu Pärtel, Maimu Kelder, Helina
Amur, Karro Külanurm, Jarno Laur.
Päevakord:
1. Kohtumine Põltsamaa Vallavolikogu Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise piiri muutmise
ettevalmistuskomisjoni liikmetega;
2. Fookuspunktide kaardistamine edasiseks tööks.
Reet Alev: Põltsamaa 16.09.2021 volikogu istungil võeti vastu otsus nr 1-3/2021/33
„Haldusüksuste piiri muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine Tartu Vallavolikogule“ ja tehti
Tartu Vallavolikogule ettepanek algatada haldusüksuste piiri muutmise menetlus Tartu ja
Põltsamaa valdade vahelise piiri muutmiseks ja tehti Tartu Vallavolikogule ettepanek
läbirääkimiste alustamiseks eesmärgiga anda Põltsamaa valla Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla,
Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve külad ning Puurmani alevik Tartu valla koosseisu.
24.11.2021 Tartu Vallavolikogu otsustas nõustuda Põltsamaa Vallavolikogu ettepanekuga
algatada haldusüksuste piiri muutmise menetlus Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise piiri
muutmiseks. 30.12.2021 Põltsamaa Vallavolikogu otsustas moodustada Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa valla ja Tartu valla vahelise piiri muutmise ajutise ettevalmistuskomisjoni.
Läbirääkimiste protsess peab olema läbipaistev ja avalik, st kõik läbirääkimiste protokollid võiks
ja peaks avaldama vähemalt valla kodulehel. Seejärel peab Põltsamaa Vallavolikogu vastu võtma
otsuse piiride muutmise taotlemise kohta. Samasuguse otsuse peaks vastu võtma ka Tartu
Vallavolikogu. See otsus tuleb saata Rahandusministeeriumile ja tuleb lisada dokumente ja
seletuskiri, milles peab olema märgitud piiride muutmise vajaduse põhjused. Kui me nüüd oleme
ühiselt laua taga, tahaks saada selgust miks me piire tahame muuta.
Rauno Kuus: Ajalooliselt on Puurmani tahtnud korduvalt ühineda Tartu maakonnaga aga
erinevatel põhjustel ei ole seda toimunud. Seekordse kampaania ajendiks sai koolireform, millega
me läksime kohtusse ja saime endale parema tulemuse. Sellest sai ühinemise protsess ka alguse.
Teised argumendid on finantsperspektiiv mida me siin piirkonnas näeme ja tunnetame. Põltsamaa
vallal investeeringuteks raha ei jätku erinevalt Tartu vallast. Üks on kahaneva rahvaarvuga vald,
teine on kasvava rahvaarvuga vald. Raha paneb olulised asjad paika, kui Põltsamaa vallal on vaja
teha kärpeid, siis kõige lihtsam on kärpida ääremaadel, siin teenuseid vähendada. Põltsamaa linn
on suur keskus valla mõistes. Lihtsam on ääremaal teenuseid vähendada ja suunata keskusesse
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teenuseid tarbima. Otsused mis on tehtud, ei ole kohalikega piisavalt läbiräägitud ja pole kaastatud
protsessidesse. Sellest see pahameel ja need protsessid on alguse saanud.
Vahur Poolak: Kust selline usaldus Tartu valla vastu, et see ei võiks uuesti korduda? Veel suurem
vald, veel suurem keskvõim, veel suurem investeeringute nõudlus linnalises piirkonnas.
Rauno Kuus: Oluline on ka maakondlik kuuluvus, mis kajastub maines. Oluline on see ka
kinnisvara arenduse seisukohalt. Tartu vallas ei ole ka sellist ühte suurt keskust nagu meil on
Põltsamaa linn kuhu läheb enamus eelarve rahast. Kui on üks selline domineeriv keskus, siis on
ääremaadel vähem võimalusi oma sõna sekka öelda aga Tartu valla puhul on võrdseid piirkondi
rohkem. Ootus on ennast tunda võrdsemalt olles Tartu valla koosseisus.
Tänane koosoleku eesmärk oleks, et me saaks vastuse kas tuleb piiride muutmine või mitte, paika
panna kuidas edasi lähme. Teadmatus takistab paljude otsuste tegemist. Meie kui algatajate soov
on komisjonidele, et saaks ajatelg paika ja rahvaküsitlus võimalikult ruttu korraldada, et saabuks
lõplik tõde kõigi jaoks. Meie ootus on, et säiliks see mis täna olemas on siin. Tähtis on
tulevikuperspektiiv ja tänase säilitamine.
Vahur Poolak: Meile on volikogu poolt antud mandaat, et saada sisendit mis on plussid ja
miinused ja need siis volikogule esitada.
Jarno Laur: Me peaks oma tööd struktureerima. Üks asi on rahvaküsitlus ja rahva tahe aga Tartu
valla poolt on vaja aru saada kas see liitumine on meile jõukohane. Me tahaks selle töökäigus aru
saada mida see ühinemine meile kui vallale kaasa toob ehk majanduslikud näitajad. Need on
detailid ilma milleta me ei saa volikogus otsuseid teha. Vajalik on siis kokku panna teil
majanduslik osa, kohustuste osa ja eelarvstrateegia osa ehk mis on selle piirkonnaga seotud plaanid
nii kohalike vaates kui valla vaates. Me peame selle ära kaardistama ja see annaks meile sisendit
kuidas edasi minna. Need mõjud mõlemale vallale tuleb ära kaardistada.
Jarno Laur annab ülevaate Tartu valla koolivõrgu- ja lasteaiasüsteemist. Ülevaade antakse ka
vallavalitsuse töökorralduslikust poolest ja struktuurist ja suhtlusest väikeste kogukondadega.
OTSUSTATI:
Põltsamaa Vallavalitsus kaardistab ära neli suuremat valdkonda kõigi rahaliste numbritega:
- juhtimine, rahandus;
- haridus, kultuur, sport, huviharidus, huvitegevus, MTÜ-de toetamine;
- majandus, taristu, transport;
- sotsiaalvaldkond.
Paika pannakse ka ajatelg toimingute tegemiseks:
- Põltsamaa Vallavalitsus paneb valdkondade kaupa tabeli kokku veebruari lõpuks;
- Tartu Vallavalitsus annab omapoolse sisendi sotsiaalvaldkonnas;
- Tartu Vallavalitsus paneb kokku omapoolse paketi kokkulepetest ja asjadest mis on eripärased
ja omased Tartu vallale (palgad, toetused);
- mõlema valla juristid koostöös panevad paika juriidilise temaatika ja ajatelje.
- Põltsamaa Vallavalitsus tegeleb jooksvalt ka teema teavitusega.
Tartu valla poolene komisjon tuleb kokku märtsis, et analüüsida Põltsamaa vallalt saadud andmeid
ja kaardistada tekkinud küsimused ja teemad.
Lepitakse kokku, et järgmine ühiskoosolek toimub aprillis.
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Reet Alev
istungi juhataja

Vahur Poolak
Tartu valla poolse komisjoni esimees
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