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Päevakord kinnitati juhkomisjoni poolt ühehäälselt.
1. Ülevaade omavalitsustelt läbirääkimiste seisu kohta teiste osapooltega
Toimus osalejate tutvustusring. Juhtkomisjoni esimees Triin Pärsim tegi ettepaneku, et ülevaate
läbirääkimiste seisu kohta võiksid kõigepealt anda Jõgeva linn ja Jõgeva vald kui uued partnerid,
Avinurme vald Peipsi arengute osas ning Tabivere vald rahvaküsitluse tulemustest.
Jõgeva linn: Linnavolikogu otsustas aprillis nõustuda Jõgeva valla ettepanekuga alustada
ühinemisläbirääkimisi, moodustati ka vastav komisjon. Volikogu fraktsioonide seisukoht on, et
ühinejate ringi võiks laiendada, kuid lõpliku otsuse selles osas teeb volikogu maikuu istungil.
Jõgeva vald: Oleme nõustunud Torma ettepanekuga, ise teinud ettepaneku Palamusele ja Jõgeva
linnale, kes on samuti nõustunud läbirääkimisi pidama. Puurmani valla ja Pajusi valla äärealade külad
on avaldanud soovi ühineda Jõgeva vallaga. Eilsel haldusreformi komisjoni koosolekul arutati, et
Torma valla osas võiks olla lahknevus valla sees ehk osa vallast Jõgeva suunas, osa Peipsi suunas.
Torma vald: Praegu on haldusreformi komisjoni ja volikogu seisukoht olnud, et kaalume valla
ühinemist ühe tervikuna ning valla jagunemist ette ei näe.

Palamuse vald: Oleme avatud kõigile läbirääkimistele. Esimene valik on Tartu valla suund, kuid oleme
avatud ka Jõgeva suunal läbirääkimistele.
Tabivere vald: Viisime just läbi rahvaküsitluse, kus osales ligikaudu 10% elanikest. 89,6% vastas, et
soovib ühinemist Tartu suunal ning 10,4% soovis ühinemist Palamuse – Saare valdade suunal.
Avinurme vald: Meil on vahepeal toimunud kaks kokkusaamist Peipsiäärsete omavalitsustega. Eilsele
kohtumisele kutsusime Alutaguse ja nn Kesk‐Peipsi piirkonna omavalitsused, et arutada võimaliku
suurvalla tekke üle. Alutaguse piirkond andis teada, et praegu nad ei näe nii suure valla tekkimise
võimalust. Kesk‐Peipsi osas on küsimärgi all Torma vald, mille piir on peaaegu Peipsini. Kui Torma
vald jääb Jõgeva poole, muutub Kesk‐Peipsi omavalitsuse teke küsitavaks. Ülejäänud omavalitsused
(Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Saare vald ja Mustvee) olid seda meelt, et Kesk‐Peipsi teemaga võiks
edasi minna.
Mustvee linn: Kesk‐Peipsi omavalitsusel on perspektiivi ning maavanem on lubanud riigihalduse
ministriga rääkida, et kaalutaks erisuste tegemist Peipsi piirkonnale.
Jõgeva maavalitsus: Maavanem osales eelmisel nädalal haldusreformi Lõuna‐Eesti piirkondliku
komisjoni esimesel koosolekul, kus tutvustati töökorda ning maavanemad andsid ülevaate
ühinemisläbirääkimiste seisust maakonnas. 1. augustiks peaks olema paigas, millised omavalitsused
uusi omavalitsusi moodustama hakkavad. 24. mail kl 15 tuleb Jõgeva Maavalitsusse riigihalduse
minister Arto Aas, et kohtuda omavalitsusjuhtidega haldusreformi teemal. Sinna võiks kaasata ka
Avinurme ja Lohusuu vallad.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.
2. Omavalitsuste finantsandmete ülevaade
Ühinemise koordinaator Katrin Rajamäe saatis nädala alguses juhtkomisjoni liikmetele koondtabelid
kogutud andmete kohta. Andmete kogumise alusfail on saadetud ka Jõgeva linnale ja vallale, et
tekiks kõikide projektis osalevate omavalitsuste kohta ühtne andmestik.
Koordinaator andis ülevaate kogutud finantsandmetest erinevate valdkondade kohta (lisatud esitlus).
Osad andmed (nt sotsiaal ja koolide‐valdkond) vajavad veel täpsustamist ja põhimõtete ühtlustamist.
Seda on plaanis teha töörühmade järgmistel koosolekutel.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.
3. Kokkuvõte valdkondlike töörühmade koosolekutest
Koordinaator tegi ülevaate valdkondlike töörühmade koosolekute tulemustest. Koosolekutelt osavõtt
oli aktiivne ning iga omavalitsus oli eelnevalt ette valmistanud lühiülevaate oma valla/linna kohta.
Töörühmades toodi välja mitmeid murekohti valdkondades ning tehti esialgsed ettepanekuid, milliste
teemadega võiks järgmistel kokkusaamistel tegeleda. Töörühmades otsustati, et järgmised
koosolekud toimuvad pärast ühinemispiirkondade selgumist.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.

4. Edasised tegevused – võimalikud ühinemispiirkonnad
Juhtkomisjoni esimees tõstatas küsimuse, kuidas liikuda edasi konsultatsioonidega. Toimus arutelu
teemal, mis ajaks peaksime kokku leppima tähtaja suuna valiku osas. Praeguses ühinemisajakavas on
kokku lepitud selleks 1. juuni. Juhul kui suuna valiku küsimus läheb volikogudesse otsustamiseks,
lükkub see tähtaeg juuni lõppu, sest maikuu volikogud toimuvad juba nädala‐paari pärast.
Konkreetset tähtaega kokku ei lepitud, sest paljuski sõltub suuna valiku küsimus ka Tartu valla ja
Jõgeva linna volikogude otsustest. Tartu valla volikogu peaks tegema oma otsuse Tabivere ja
Palamuse osas maikuu volikogus. Siis on selge, kas Tartu suund on lõplikult kinni või mitte.
Jõgeva linn tõi välja, et nende volikogu istung toimub 26. mail, seal otsustatakse, kellele täpsemalt
ühinemisläbirääkimiste ettepanek tehakse. Tõenäoliselt tehakse ettepanek Torma, Palamuse,
Tabivere ja Saare vallale. Avinurme vald pakkus välja, et võiksime moodustada kohe kaks piirkonda,
kes jätkavad läbirääkimisi, sest Avinurme peab mai lõpuks otsustama, kas jätkab läbirääkimisi Kesk‐
Peipsi või Alutaguse suunal. Pakuti välja ka suure ühtse omavalitsuse ideed, kus oleks kõik 10
omavalitsust kaasatud. Toimus arutelu sellel teemal. Jõgeva vallavanem arvas, et liiga suur
omavalitsus ei ole mõistlik, sest omavalitsus peaks ikkagi kõnetama inimest. Saare vald pakkus välja,
et võiksime suhelda piirkondlikust komisjonist Rivo Noorkõivu kui eksperdiga, kes oskaks ehk anda
soovitusi piirkondadeks jagunemise osas. Koordinaator tegi ettepaneku, et Torma, Saare ja Palamuse
vallad võiksid enne Jõgeva linna volikogu istungit kohtuda Jõgeva linna esindajatega, et selgitada välja
üksteise ühinemisläbirääkimiste positsioonid. Osapooled olid sellega nõus ning lepivad omavahel
kokku kohtumise aja.
Juhtkomisjoni liikmed leppisid kokku, et järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 31. mail algusega kl
11 Avinurme vallas. Täpse koha annab teada Avinurme vallavanem. Koosolekule kaasatakse
Rahandusministeeriumi ekspert (Mihkel Laan või Kadri Tillemann).
Otsustati: Järgmine koosolek toimub 31. mail algusega kl 11 Avinurme vallas.

