Lisa 9. Ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend
Saabumise
kuupäev
7. november

Esitaja

Esitatud ettepanek/vastuväide

Läbivaatamise tulemus

Imbi Ivask

Lugesin valdade ühinemislepingut ja leidsin, et teema Sotsiaalteenused
ja –hoolekandeasutused all on kirjas Siimusti Metsatareke, aga meie
ametlik nimetus on Siimusti lastekodu Metsatareke. Palun see ära
muuta.

Arvestatud.

14. november

Maiu Veltbach

1.
Ühinemise eesmärki sisse viia tulevikku vaatav seisukoht ning
eesmärgistada ka valdkondade ühinemise kasutegur-arengusuund
(stiilis: eesmärk, selle saavutamiseks tehtav tegevus, mille hulka kuulub
olemasoleva säilitamine sel ja sel määral. Hetkel on dokumenti lugedes
fookus olemasoleva säilitamisel, mis tekitab kodanikuna hirmu seisaku
ees ja tahtmist jalgadega hääletada);
2.
Lisada
dokumenti
korrakaitse-turvalisuse-kriisikäitumise
valdkond, et tagada osapoolte ühine arusaam ja sätestatud panus
valdkonna reguleerimisse;
3.
Lisada dokumenti ettevõtluse valdkond ja sinna suunatav panus.
Ettevõtjate vajaduste teadmine ja lahendusvõimaluste koos leidmine
aitab ettevõtjal tegutseda kindlustundega, et neid on piirkonnas otsuste
vastuvõtmisel arvestatud ning nende tegevus ja panus on piirkonnale
oluline. Ettevõtjate kaasamine partnerina paljude omavalitsuse
ülesannetele lahenduste leidmisel on oluline ressurss.
4.
Omavalitsuste ühinemise läbi töö kaotanutele mitte maksta
täiendavat koondamistasu kahe kuu ulatuses. Kuna tegemist on
pikaajaliselt planeeritud protsessiga ning seaks ametnikud eelistatud
staatusesse võrreldes teiste tööl käivate isikutega (näitena koolvõrgus
toimunud muudatused). Pigem välja tuua uute või muutuvate
töökohtade ja ametiülesannete täitmise põhimõtted ning kompetentsi või
ümberõppe võimekuse korral eelistada endiseid töötajaid. Väga
pikaaegsete töötajate panuse märkamiseks on võimalik täiendavate
tulemustasude maksmine või mõni muu lahendus.

1. Mitte arvestada. Ühinemislepingu
koostamist reguleerib ETHS 91 lg 1, kus
on välja toodud ühinemislepingu
kohustuslikud punktid. Nendest
tulenevalt on ühinemisleping pigem
õiguslikku laadi dokument ning vähem
seotud strateegiliste sihtide seadmisega
või kohaliku omavalitsuse üksuse
arengustrateegia kujundamisega. Seega ei
ole otstarbekas tuua välja eesmärke
valdkondade kaupa. Seda saab teha
ühinenud omavalitsuse arengukavas,
mille koostamisega alustatakse 2017.a.
2. Ettepanek võetakse teadmiseks ja
valdkonna küsimused kajastatakse
ühinenud valla arengukavas
3. Ettepanek võetakse teadmiseks ja
ettevõtluse valdkonna küsimused
kajastatakse ühinenud valla arengukavas
4. Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seda
teemat arutanud 6.10.2016 koosolekul
ning jõudnud konsensusele antud
küsimuses.

5.
Koostatava terviseprofiili tegevuskava täitmiseks eraldada
vahendeid. Oluline on valdkondade koostöö koordineerimine ning
eesmärgipärase tegevuskava ja koostööliste eesmärkide jõustamine.
Samuti on oluline paikkonnas läbi viia regulaarselt elanikkonna seas
uuringuid/küsitlusi ning suunata tegevus probleemkohtadele lahenduste
leidmisse. Protsessi juhtimiseks ja täiendavate vahendite leidmiseks
värvata tööle uues omavalitsuses tervisedendus valdkonda koordineeriv
spetsialist.
6.
Leida vahendeid ja võimalusi piirkonna elanike, eriti laste,
liikumisaktiivsuse tõstmiseks. Leida võimalusi ka mittevõistluslikule
liikumisele suunatud tegevuste toetamiseks laste ja noorte seas.
7.
Treenerite töötingimuste ja tasustamise kindlustamine. Koondada
treenerid spordikooli alla, tagades sotsiaalsed garantiid. Tegevus aitab
kaasa ameti väärtustamisele ning uute treenerite huvile piirkonna vatsu.
8.
Ühinenud valla häälekandjaks võiks saada kord nädalas ilmuv
olulist ja erinevaid valdkondi kajastav ajaleht. Piirkond suureneb ning
kord kuus ilmuvasse häälekandjasse ei mahuta infot, mis elanikeni võiks
või peaks jõudma.

5. Ettepanek võetakse teadmiseks ja
arvestatakse juhtimismudeli
väljatöötamisel.
6. Ettepanek võetakse teadmiseks ja
kajastatakse ühinenud valla arengukavas.
7. Ettepanek võetakse teadmiseks ja
arvestatakse ühinenud valla hallatavate
asutuste struktuuri väljatöötamisel.
8. Ettepanek võetakse teadmiseks ja
arvestatakse antud teema käsitlemisel
2017. a kultuuri töörühmas.

16. november

Torma
Vallavolikogu

p. 4.1 Ühinenud omavalitsuse õigusaktide (LISADA v.a. valla/linna
Arvestada.
põhimäärus) kehtestamiseni kehtivad ühinevate omavalitsuste õigusaktid
selle kohaliku omavalitsuse territooriumil, kus nad ühinemiseni kehtisid.
p. 6.8.1 õige nimi on MTÜ Torma Valla Sotsiaalkeskus.

16. november

Jõgevamaa
Spordiliit Kalju

Ettepanekud Jõgeva piirkonna ühinemislepingusse:
6.4.7. .......tasuta kasutusse andmist kultuuri – ja sporditegevusteks.
6.4.13. Luuakse spordijuhi töökoht omavalitsuses.
6.4.14. Luuakse spordinõukogu (mis kuulub spordijuhi juurde), kuhu
spordiklubid, kehalise kasvatuse õpetajad, spordikool, spordibaasid
valivad oma esindajad.

1. Mitte arvestada. Lepingu punkt 6.4.9
sisaldab muuhulgas ka ruumide tasuta
kasutusse andmist laste ja noorte
sporditegevuseks.
2. Ettepanek võetakse teadmiseks ja
arvestatakse juhtimismudeli
väljatöötamisel.
3. Arvestada.

17. november

Palamuse
Vallavolikogu

Palamuse Vallavolikogule saabus 07.11.2016 kiri, milles tutvustatakse Arvestada.
Luua Metsanduskooli seisukohti Luua küttemajanduse tuleviku osas.
Praeguseni on Luua küla küttemajandus olnud Luua Metsanduskooli
korraldada ja hetkel 100% amortiseerunud.
Kooli ettepanekud koolipidajale vajaliku investeeringu tegemiseks on
saanud väga konkreetse tagasiside, et kool ei saa lisavahendeid selliseks
tegevuseks, küll aga ollakse valmis finantseerima teenuse (sooja) edaspidist
ostmist kvalifitseeritud teenuse pakkuja käest.
Seega oleme jõudnud arusaamisele, et Luua küla küttemajanduse
renoveerimine on mõeldav omavalitsuse eestvedamisel, sest Luua
Metsanduskool loobub kaugkütteseaduse tähenduses teenuse pakkumisest
ja hakkaks esimesel võimalusel teenuse ostjaks kui tekiks keegi, kes selle
teenuse korraldamise ja pakkumise enda kanda võtab.
Teada on, et Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK) ja Keskkonna
Ministeerium (KKM) on jagamas vahendeid toetuse näol nii
omavalitsustele kui ka erasektorile, et selliseid investeeringuid
planeerida/teha. Luua Metsanduskool riigi hallatava asutusena ei oma
volitust jätkata kaugkütte seaduse alusel teenuse pakkumiseks vajalike
investeeringute tegemiseks.
Seoses eespool tooduga on Palamuse Vallavolikogu poolt vastu võetud
protokolliline otsus ja esitatakse ühinemiselepingu projekti Lisasse 3
ettepanek muuta Lisa 3 „Planeeritud olulisemad investeeringud 2017 –
2021“ Palamuse valla investeeringuid nr 3 ja sõnastada „Luua küla
küttemajanduse korrastamine“

17. november

Erki Teder

1.
Lisada punkti 6.1.2 säte „Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium
korraldatakse ümber põhikooliks hiljemalt 2020.a 1.septembriks.
Mõistan, et kohalikule kogukonnale on see psühholoogiliselt raske
samm, kuid olen veendunud, et gümnaasiumihariduse andmine ei ole
Palamusel jätkusuutlik ja varem või hiljem tuleb see riiklikus
koolivõrgu programmis ettenähtud ümberkorraldamine ikkagi teha.
Praegu maksab Palamuse valla oma maksumaksja kinni
gümnaasiumihariduse andmisega kaasnevad lisakulud. Kuid minu

1. Mitte arvestada. Koolivõrgu
ümberkorraldamisega seotud küsimused
lahendatakse ühinenud omavalitsuse
volikogu poolt.
2. Mitte arvestada. Koolivõrgu
ümberkorraldamisega seotud küsimused
lahendatakse ühinenud omavalitsuse

arvates on ebaõiglane, et peale ühinemist pean ka mina maksumaksjana
hakkama peale maksma Palamuse gümnaasiumihariduse andmisele.
Kerge on korraldada koolitransport Jõgevale 20 km kaugusel asuvasse
head ja mitmekülgset gümnaasiumiharidust andvasse Jõgevamaa
Gümnaasiumisse (riigieksamite tulemuste põhjal omab kool mitu aastat
järjest ca 30.kohta koolide pingereas). Palamuse piirkonna gümnasistide
õppeainete valikuvõimalused Jõgeva riigigümnaasiumis on ilmselt
oluliselt suuremad kui Palamuse gümnaasiumis.

volikogu poolt.
3. Ettepanek võetakse teadmiseks ja
arvestatakse ühinenud valla hallatavate
asutuste struktuuri väljatöötamisel.
4. Arvestada.
5. Arvestada.

6. Mitte arvestada. Palamuse lasteaia
2.
Punktis 6.1.2 Jaan Poska Laiuse Põhikool korraldatakse ümber 6- ehitamiseks on läbi viidud edukalt
klassiliseks koolis hiljemalt 2020.a 1.septembriks. Õpilasi Laiuse koolis kontsessioonihange, vallapoolne osalus
on liiga vähe põhikoolina jätkamiseks pikas perspektiivis ning Jõgeva
hankes on kuni 1 miljon eurot.
Põhikool, mis saab loodetavasti kaasaegse õppekeskkonna 2018.aastaks,
on võimeline vastu võtma Laiuse kooli 7.-9.klasside õpilased (vahemaa
vähem kui 10 km)! See on olnud Haridus- ja Teadusministeeriumi üks
olulisemaid soove, et Jõgeva valla koolivõrgus säiliks edaspidi vaid 1
põhikool.
3. Punkt 6.4.5 Lisada säte, et „Ühinenud omavalitsuse kultuuri- ja
rahvamajad liidetakse hiljemalt 2020. aastaks ühise juhtimise alla.“
Jõgeval asuks kultuurikeskus, mille filiaalideks oleks kõik
senitegutsevad kultuuri- ja rahvamajad. See võimaldaks saavutada uut
sünergilist efekti nii inimressursi kui materiaalse ressursi tõhusamaks
ühiskasutuseks (olgu näitena toodud kasvõi helitehnika kasutamine).
Samuti sisuline ühistöö esinejate tellimisel, hoonete haldamisel, jne.
Oleme näinud oma Leedu sõpruspiirkonnas Jonavas, kus
kultuuriasutuste võrgustik on just niimoodi seatud, et on linnas asuv
kultuurikeskus ja filiaalid asuvad külades ning nende kultuurielu on
mitmekülgne ja ka rahvusvaheline. Jonava omavalitsuses elab ligi 50
tuh inimest, meil ca 14 tuh.
4. Investeeringute kavas muuta linna investeeringu nr 1 sõnastust
„Jõgeva Põhikooli kaasajastamine ning linnaraamatukogu rajamine
Rohu 10 hoones“
5. Jätta välja linna investeering punkt 6, kuna Toominga tänava

väljaehitamiseks ei ole enam võimalik saada EL toetust. Omavahenditest
selle rajamine on ebamõistlik.
6. Muuta Palamuse investeering nr 1 ja asendada uue lasteaia rajamine
kui ebamõistlikult kallis investeering sellega, et kohaldada ruumid
lasteaiarühmade tarbeks mõnes muus Palamuse hoones, ehitustööde
maksumus ei tohiks kindlasti olla 7 kohaline number.
17. november

Vaiatu küla
elanikud

Vaiatu küla elanikud teevad ettepaneku viia sisse muudatus
ühinemislepingu investeeringutekava Torma valla investeeringutesse.
Punktis 7 palume Vaiatu ja Sadala tänavavalgustuse elluviimise aastaks
kavandada 2017-2018.

Arvestada osaliselt. Tegevuse elluviimise
aeg muudetakse 2017-2020.

18. november

Anneli Lääne

1. Palun lisada oluliste Jõgeva linna investeeringute plaani,
sotsiaalvaldkonna alla „Sotsiaalkeskuse väljaehitamine“, aastatel
2018-2019, maksumusega 1000 000.
2. Palun muuta Jõgeva linna investeeringute plaanis „Sotsiaalmaja
rekonstrueerimine“ elluviimise aasta. Ettepanek – 2017-2018.

1. Mitte arvestada. Hetkel puudub
rahaline võimekus sotsiaalkeskuse
väljaehitamiseks.
2. Arvestada.

18. november

Egle Lääne,
Ülle Sihver,
Tiina Leeben,
Elvira Osberg

Teeme ettepaneku ühinemislepingu projekti punkti 5.14 muutmiseks.
Lepingu punkt 5.14 on projektis sõnastuses:
„5.14. Kui omavalitsuste ühinemisel läbiviidud organisatsiooniliste
ümberkorralduste tõttu teenistussuhe ei jätku, siis makstakse
koondatavatele ametiasutuste ametnikele ja töötajatele täiendavat tasu
kahe kuu ametipalga ulatuses.“.
Ettepanek sõnastada lepingu projekti punkt 5.14:
„5.14. Kui omavalitsuste ühinemisel läbiviidud organisatsiooniliste
ümberkorralduste tõttu teenistussuhe ei jätku, makstakse
ümberkorralduste tõttu koondatavatele ametiasutuste ametnikele ja
töötajatele preemiat pikaajalise teenistuse eest lähtuvalt teenistus- ja
tööstaažist ühinevas omavalitsuses järgmiselt:
5.14.1. kolm kuni kuus aastat – kolme kuu ametipalga ulatuses;
5.14.2. kuus kuni kümme aastat – nelja kuu ametipalga ulatuses;
5.14.3. kümme ja enam aastat – kuue kuu ametipalga ulatuses.
Preemia maksmine kohaldub ka ühinemisega kaasnevate ja 1.01.2018

Mitte arvestada.
Juhtkomisjon on seda teemat arutanud
6.10.2016 koosolekul ning jõudnud
konsensusele antud küsimuses.

jõustuva uue struktuuri ja koosseisu muudatustel toimuvate edasiste
koondamiste korral, mis toimuvad kuni 31.12.2018.“.
18. november

Vello Lukk

Teen ettepaneku lisada tabelisse „Planeeritud olulisemad investeeringud
2017-2021“:
1. Kustutada Jõgeva valla nimekirjast - Kergliiklustee Jõgeva-KuremaaLaiuse – kogumaksumus 800 000, KOV finantseering 185 000 (võimalik
rahastusmeede Maanteeamet, EAS)
2. Palamuse valla investeeringutele elamu- ja kommunaalmajandusse
lisada investeeringu maksumused.
3. Jõgeva linna investeeringute kogusumma ületab linna omavahenditest
investeeringute võimalust ja osa objekt peaks nimekirjast välja võtma.

1. Mitte arvestada.
2. Arvestada.
3. Arvestada osaliselt. Jõgeva linn vaatab
üle oma investeeringute nimekirja.
Objekte on nimekirjas seetõttu rohkem, et
enamik objekte sõltub projektirahastusest
ning kui rahastust ei tule, siis töösse ei
rakendu.

18. november

Uuno Laul

1. Arvestada.
2. Arvestada osaliselt. KOV
finantseeringuna arvestatakse 500 000
eurot.

18. november

Margus
Manguse

Teen ettepaneku lisada tabelisse „Planeeritud olulisemad investeeringud
2017-2021“ Jõgeva valla investeeringutesse:
1. Lisada nimekirja – Kuremaa külalistemaja ümberehitus –
kogumaksumus 500 000, KOV finantseering 200 000 (võimalik
rahastusmeede CO2 meede, KOV)
2. Lisada nimekirja – Kuremaa lossi ja mõisa hoonete renoveerimine –
kogumaksumus 1 000 000, KOV finantseering 700 000 (võimalik
rahastusmeede EAS, Muinsuskaitse Amet, KOV)
Teen ettepaneku lisada tabelisse „Planeeritud olulisemad investeeringud
2017-2021“ Jõgeva valla investeeringutesse:
1.
Ühisveevärk ja kanalisatsioon (vastavalt ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arengukavale) – kogumaksumus 950 000, periood 20172021, KOV finantseering 142 500 (võimalik rahastusmeede KIK).
2.
Arvestades, et haridus avaliku teenusena on väga kallis, teen
ettepaneku, et hariduse- ja noorsootöö arengukava töötatakse välja 2017
aasta jooksul. Samuti teen ettepaneku ühinemislepingus mitte üles
lugeda praegu olemasolevaid haridushasutusi, sest millised neist on
tegelikult peale ühinemist vajalikud, selguvad uue arengukava
koostamisel.

1. Arvestada.
2. Mitte arvestada. Arengukava
väljatöötamist alustatakse 2017. aastal,
kuid selle võtab vastu ühinenud
omavalitsuse volikogu eeldatavalt 2018. a
jooksul.

18. november

Jõgeva valla
valimisliit
„Kõigi Kodu“

Ettepanekud 4 omavalitsuse liitumislepingule:
1. Punkt 3.6. ja 3.7. on vastuolus.
a. 3.6. ütleb: Kuni uue sümboolika vastuvõtmiseni
kasutatakse Jõgeva linna sümboolikat.
b. 3.7. ütleb: Pärast ühinemist võivad asustusüksused
säilitada oma iseseisva sümboolika.
Ettepanek : Kõrvaldada vastuolu läbirääkimistel
2. Punkt 5.6. : ....omavalitsuses luuakse vallavalitsuse
ametiasutuse osakondadena teenuskeskused ...
Ettepanek: eemaldada sõna osakondadena
3. Punkt 6.1.2. Ettepanek: eemaldada loetelust Jõgevamaa
Günmnaasium, kuna tegemist ei ole omavalitsuse hallatava
asutusega.
4. Punkt 6.13. : Ühinenud omavalitsuse kuulumise
koostööorganisatsioonidesse otsustab vallavolikogu pärast 2017.
a kohalike omavalitsuse üksuste volikogude valimisi.
Ettepanek : eemaldada sõna üksuste, sest mõte on ebaselge.

1. Mitte arvestada. Punktid ei ole
vastuolus, sest punkti 3.7 all on mõeldud
asustusüksuste (linn, alevik, küla)
sümboolikat, mitte endiste omavalitsuste
sümboolikat.
2. Mitte arvestada. Juhtkomisjon on seda
punkti arutanud 6.10.2016 koosolekul
ning jõudnud konsensusele antud
küsimuses.
3. Arvestada.
4. Arvestada.

