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Kes vastasid?
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•
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•
•
•

•

KOVid (29) - Harju (Harku, Kiili, Rae, Saue linn, Vasalemma); Hiiu (Käina, Kärdla);
Ida-Viru (Kohtla-Järve), Järva (Imavere, Paide, Koigi), Jõgeva (Pajusi), Lääne-Viru
(Vihula, Haljala), Lääne (Lihula, Nõva, Oru, Ridala), Pärnu (Vändra), Saare (Kärla,
Mustjala), Tartu (Alatskivi, Piirissaare, Rannu), Viljandi (Järva-Jaani, Kõpu), Põlva
(Põlva, Ahja), Võru (Rõuge).
Maakondlikud omavalitsusliidud (12) - Harju, Ida-Viru, Järva, Jõgeva, Lääne, Põlva,
Rapla, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru)
Üleriigilised liidud (2) - ELL, EMOL
Maavalitsused (12) – Hiiu, Järva, Jõgeva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla,
Tartu, Valga, Viljandi, Võru
PS institutsioonid (2) - Riigikontroll, Vabariigi Presidendi Kantselei
Katusorganisatsioonid (2) – Liikumine Kodukant ja Eesti Patsientide Esindusühing
Eksperdid ja ülikoolid (4) – Tartu Ülikool geograafia õppetool (Garri Raagmaa),
Tartu ülikooli Õigusteaduskond, TTÜ Avaliku halduse instituut ja Tallinna Ülikooli
Riigiteaduste Instituut
Erakonnad (4) – Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Isamaa ja Res Publica
Liit, Eesti Reformierakond

Mis vastati?
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Enim (48% vastanutest) on pidanud sobivaimaks tõmbekeskuste mudelit (25 korral
esimese eelistusena, 7 korral teise eelistusena).
Tõmbekeskuste mudel vastanute seas selgelt eelistatuim mudel (87% konkreetse
mudeli pooldajatest pooldas tõmbekeskuste mudelit kas esmase või alternatiivse
mudelina (esmase valikune 67,5% konkreetse mudeli eelistusega vastanutest).
Tõmbekeskuste mudelit pooldasid enamus maavalitsusi, pea kolmandik KOVe ning
enamus eksperte. Suhteliselt palju eelistati ka maakondade mudelit (27%
vastustest), aga seda peamiselt alternatiivse, mitte esmase valikuna.
Suur hulk vastanutest pidasid vajalikuks reformi,ent ei nimeta konkreetsed mudelit
(45% vastajatest).
Kõik omavalitsusliidud (v.a Harju) juhtisid tähelepanu Üldkogu tehtud soovitustele,
mis sarnanevad enim Omavalitsusliitude mudeliga, ent selgesõnalist eelistust liidud
mudeli osas siiski ei väljendanud.
Katusorganisatsioonid, erakonnad ja põhiseaduslikud institutsioonid ja pea 1/3
KOVidest konkreetset eelistust mudeli osas ei väljendanud
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Tõmbekeskuste mudel +
Omavalitsusliitude mudel
• = Tugevate tõmbekeskuste ümber koondunud
omavalitsussüsteem ja seda toetav mitmekülgne koostöö
omavalitsuste vahel.
• Omavalitsused moodustatakse tõmbekeskuste baasil (2-3 maakonnas)
• Lisaks seda toetavad:
– valdkondlikud teenuspakkumisorganisatsioonid (näiteks piirkondlikud
mitut maakonda ühendavad ühistranspordikeskused)
– ühisasutused teatud teenuste korraldamiseks (jäätmekeskused,
veevärgid)
– piirkondlikud (so mitut maakonda haaravad) omavalitsusliidud, kelle
ülesandeks on valdkondlike ülesannete täitmise koordineerimine ja
piirkonnakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu tagamine kohalike
omavalitsuste koostöö kaudu. Samuti võivad omavalitsusliidud
teenuseid osutada (nt tugiteenused KOVidele).

Kuidas edasi?
• Omavalituskorralduse reformi seaduse välja
töötamine
– Väljatöötamiskavatsuse koostamine ja esitamine - veebruar
– läbirääkimised omavalitsusliitude esindajate, Riigikogu
liikmete ja teiste asjaosalistega – veebruar-märts
– Seaduseelnõu koostamine – märts-aprill
– Seaduse vastu võtmine Riigikogus - 2013. aasta I poolasta
jooksul

Tänan tähelepanu eest!

