Eurole ülemineku ettevalmistustest KOVdes
Lugupeetud kohalike omavalitsuste maakondlikud liidud,
Eesti Maaomavalitsuste Liit korraldas septembris küsitluse kohalike omavalitsuste
valmisolekust Eurole üleminekul (küsitluse tulemused lisatud).
Meil on hea meel tõdeda, et paljud omavalitsused on ettevalmistustega aegsasti alustanud
ja planeerinud vajalikud tegevused. Samas näitab see küsitlus, et osades omavalitsustes
on jätkuvalt küsimusi ja probleeme, mida tuleb enne 01. jaanuari 2010 lahendada.
Küsimustik ei anna konkreetset ülevaadet omavalitsuste kaupa, mistõttu meie arvame, et
lisaks juba korraldatud infovahetusele tuleks igas maakonnas korraldada eraldi infopäev,
et lahendamata küsimustele vastused saada. Infopäev on seega suunatud just neile KOVidele, kes vajavad lisainfot Eurole ülemineku küsimustes.
Teeme Teile ettepaneku, et iga maakondlik kohalike omavalitsuste liit võtaks ülesandeks
seminari korraldamise ja teavitusetegevuse. Me palume liitudel leppida kokku seminari
toimumise aeg ja koht, arvestades KOV-ide võimalusi ja soove. Seminari
ettevalmistamiseks palume võimalusel vähemalt 5 päeva enne selle toimumist saata meile
ülevaade/nimekiri probleemidest ja küsimustest, et me saaksime kaasata seminarile
pädevaid spetsialiste. Meie omalt poolt tagame seminaridel küsimustele ja probleemidele
lahenduse leidmise.
Seminaride läbiviimine peaks meie hinnangul toimuma järgmise 4 nädala jooksul, et
KOV-id jõuaksid seminaridel saadud teadmisi kasutada. Seminaride toimumise aja
kokkuleppimiseks palume Teil võimalikult kiiresti kontakteeruda Rahandusministeeriumi
eurokommunikatsiooni projektijuhi Ingvar Bärenklauga: ingvar.barenklau@fin.ee, tel.
611 3167.
Leiame, et täiendavalt omavalitsuste spetsialistide tegevustele tuleks selle aasta
järgnevatel ja järgmise aasta esimestel volikogudel lülitada vastav päevakorrapunkt ja
sisuline arutelu volikogu päevakordadesse, kus vastutavad KOV spetsialistid annaksid
ülevaate, mis on tehtud, mis on veel plaanis teha ja millised on kitsaskohad eurole
üleminekul.
Samuti palume Teilt koostööd ja abi eurole üleminekut puudutavate trükitud
infomaterjalide levitamisel omavalitsuste elanikele. Novembri keskel viib
Rahandusministeerium koostöös Eesti Postiga läbi otsepostituse kõigile Eesti
leibkondadele. Kõigis neis Eesti omavalitsusüksustes, kus muukeelse elanikkonna
osakaal ületab 50%, saadetakse leibkondadele eesti- ja venekeelsed brošüürid ning sama
põhimõte kehtib ka Tallinna linnaosade puhul. Teistes omavalitsustes, kus muukeelseid
elanikke on vähem kui 50%, on infobrošüüre kavas jaotada maavalitsuste ja KOV-de
vahendusel, kui elanikud selleks ise soovi avaldavad. Rahandusministeerium toimetab
eeldatavalt vajalikud lisakogused brošüüre (nii eesti kui vene keeles) novembri keskel
kõikidesse maavalitsustesse, kust KOV-del on neid võimalik seejärel saada.

Lisaks saab Rahandusministeerium pakkuda Teile jaotamiseks eesti- ja venekeelseid
infovoldikuid „Mida ma eurole üleminekust peaksin teadma?”. Ootame Teid voldikutele
järele Rahandusministeeriumisse, oma tulekust palume teatada eurokommunikatsiooni
projektijuhile.
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