JÄRVA VALLA KOOSOLEKUL TOIMUVAST

06.veebruaril 2017 toimus Imavere rahvamajas järjekordne Järva valla koosolek, kus osalesid kuue
ühineva valla esindajad (vallavanemad ja volikogude esimehed) ning vallasekretärid.
Seekord oli koosoleku põhiteemaks eelmisel kokkusaamisel moodustatud töökomisjonide (kultuur,
sport, haridus- ja noorsootöö, sotsiaaltöö ja lastekaitse, majandus ja struktuur ) senine töö ning
esimeste tulemuste presenteerimine.
Kultuuri, spordi ja haridus/noorsootööteemalistest kokkusaamistest andis ülevaate Arto Saar.
Komisjon oli kaardistanud eelnimetatud valdkondade hetkeseisu moodustuvas ühendvallas, s.o kus
mida tehakse, kui palju on inimesi palgal ning komisjon esitas ka ettepanekud, kuidas sellealane töö
võiks ühendvallas peale ühinemist toimuda. Põhisõnumiks oli, et mingil juhul ei tohi vallaelanikele elu
halvemaks minna ning sealt ka ettepanek, et eraldi iga valdkonda peaks juhtima selleks palgatud
spetsialist. Hetkel valdades erinev töökorraldus- mõnes vallas on tööl eraldi spetsialistid, näiteks
neljas vallas tegelevad kultuuriküsimustega kultuurimajad, kahes vallas tegeleb sellega vallavanem.
Spordialal on täiskohaga töötaja ainult ühes vallas, teistes valdades see ülesanne jällegi vallavanema
õlul. Haridus- ja noorsootöö valdkonnas eriti suur vajadus eraldi spetsialisti järele, kuna selle
valdkonna asutusi on tulevases ühendavallas arvukalt (koolid ja lasteaiad, noortetoad/keskused jne.)
Sotsiaaltöökomisjoni töögrupi tulemusi presenteeris komisjoni eestvedaja Tiina Oraste. Ka siin anti
esmalt ülevaade sotsiaaltööst üldisemalt ja erinevatest ülesannetest, mis sotsiaalhoolekande seadus on
kohalikele omavalitsustele ette näinud. Ka oli suurema tähelepanu all sotsiaaltranspordi teema ning
lastekaitsespetsialistide vajadus. Komisjon on kaardistanud sotsiaalteenuste mahud ning sellest
lähtuvalt ka sotsiaaltöö spetsialistide töölauad. Valminud on erinevad variandid spetsialistide
tööjaotusest ning tegevustest tulevases ühendvallas, kuid milline jääb lõplikult paika, peaks selguma
lähiajal. On kokku lepitud, et ühendvalla sotsiaaltöö spetsialistid lähevad 01.03.2017 külastama
hiljuti ühinenud Viljandi valda, et sealt saada kogemusi ja ideid, kuidas edaspidi tööd korraldada.
Majanduse töögrupi tegevusest tegi kokkuvõtte selle eestvedaja Kulno Klein. Põhiküsimusena
käsitleti valdade omanduses hetkel oleva kinnivara teemat- kõigepealt vaja kaardistada hetkeseis,
millised ja kui mitmed objektid valdade omanduses, kas neid on edaspidi vaja, ebavajalikust loobuda
(näiteks korterelamud võõrandada enampakkumise teel), mis saab maatulundusmaadest,
hajaasustusprogrammist, ühistranspordi jätkumisest. Osalejate arvamus oli, et kõikide nende
teemadega tegeledes võiks eeskujuks võtta mõne juba ühinenud valla kogemusi, mille najal saab välja
töötada vajalikud korrad ja sobitada need Järva valda. Siit anti sisend ka vallasekretäridele- välja
töötada uued korrad/määrused/aktid.
Struktuuri teemadel sai sõna Rait Pihelgas, kes presenteeris lahtikirjutatud varianti uue valla
struktuurist, mis on üles ehitatud tuginedes detsembris 2016 allakirjutatud ühinemislepingule.
Ühendvalda peab jääma kuus teeninduskeskust (Albu, Aravete, Imavere, Järva-Jaani, Koigi, Peetri)
lisaks Amblas asuvale teeninduspunktile, seega saavad vallaelanikud ka edaspidi kõik oma küsimused
lahendatud kodu lähedal.
Järgmine Järva valla esindajate kokkusaamine toimub 06.03.2017 kell 09.00 Amblas.

