Põhja‐Tartumaa ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
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PROTOKOLL
Voore Aktiviseerimiskeskus
Algus kl 10.00, lõpp kl 13.20
Osalejad: Triin Pärsim (Torma vald), Tõnu Uuna (Torma vald), Anne Paas (Avinurme vald), Aare Järvik
(Lohusuu vald), Aivar Altmäe (Lohusuu vald), Tarmo Tomson (Lohusuu vald), Max Kaur (Mustvee
linn), Riina Pajula (Mustvee linn), Tarmo Raudsepp (Tabivere vald), Vahur Poolak (Tabivere vald),
Terje Rudissaar (Palamuse vald), Rait Persidski (Palamuse vald), Hannes Soosaar (Saare vald), Jüri
Morozov (Saare vald)
Kutsutud: Viktor Svjatõšev ja Mart Tooming (Jõgeva Maavalitsus)
Koosolekut juhatas ja protokollis: Katrin Rajamäe, ühinemise koordinaator
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1. Lühiinformatsioon omavalitsustelt läbirääkimiste seisu kohta kolmandate partneritega
Toimus osalejate tutvustusring. Iga omavalitsus andis lühiülevaate, millised on vahepealsed arengud
seoses kolmandate osapooltega (Jõgeva linn ja vald, Tartu vald, Alutaguse piirkond). 11. aprillil
toimus Avinurme valla eestvedamisel haldusreformi teemaline ümarlaud omavalitsustega, kellele on
ühinemisettepaneku teinud nii Avinurme vald kui ka Mustvee linn (Torma vald, Saare vald, Kasepää
vald, Lohusuu vald, Tudulinna vald). Nõupidamisel otsustati läbirääkimisi edasi pidada nn Põhja‐
Tartumaa omavalitsuste ringis seni kuni pole selgunud lõplik ühinevate omavalitsuste ring.
Ühinemise koordinaator andis teada, et koordineerimise eeltaotlus on saanud nüüdseks ametliku
vastuse EASilt positiivse rahastamisotsuse kohta. Põhitaotlus tuleks koostada hiljemalt mai lõpuks.
Jõgeva maavanem andis teada, et Rahandusministeerium on moodustanud haldusreformi
läbiviimiseks piirkondlikud komisjonid kolmes piirkonnas. Ida‐Virumaa on Põhja‐Eesti piirkonnas ning
Jõgevamaa on Lõuna‐Eesti piirkonnas. Koordinaator saadab ministri käskkirja informatsiooniks
juhtkomisjonile.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.

2. Juhtkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ühinemise koordinaator tegi ettepaneku juhtkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimiseks, kes aitaks
läbi viia juhtkomisjoni koosolekuid ning valmistada ette koosoleku teemasid. Lepiti kokku, et juhul kui
piirkond jaguneb kaheks, saab juhtkomisjoni liikmeskonda vastavalt sellele laiendada ning esimehe
valimised vajadusel uuesti läbi viia.
Juhtkomisjoni esimeheks pakuti välja Triin Pärsim ja aseesimeheks Rait Persidski. Toimus
hääletamine, kus osalesid kõik kohalolnud juhtkomisjoni liikmed või asendusliikmed (kokku 14
inimest). Hääletuse tulemusena oli otsuse poolt 13 liiget ja erapooletu oli 1 liige.
Otsustati: Juhtkomisjoni esimees on Triin Pärsim ja aseesimees Rait Persidski. Otsuse poolt oli 13
liiget ja erapooletuks jäi 1 liige.
3. Omavalitsuste finantsandmete ülevaade
Koordinaator tutvustas Rahandusministeeriumi poolt 2016. a koostatud piirkondliku potentsiaali
indeksit ning tõmbekeskuste analüüsi Põhja‐Tartumaa omavalitsuste võtmes. Seejärel andis esmase
ülevaate projekti partneritelt kogutud finantsandmetest erinevate valdkondade kohta. Kuna mitmed
laekunud andmed on veel puudulikud või erinevatel alustel täidetud, siis koordinaator saadab
täpsustavad kirjad omavalitsustele andmete täiendamiseks. Põhjalikuma ülevaate koondatud
andmetest teeb koordinaator järgmiseks juhtkomisjoni koosolekuks. Juhtkomisjoni liikmed soovisid
esmast koondtabelit saada peale koosolekut informatsiooniks.
Otsustati: Ühinemise koordinaator saadab esmase koondtabeli juhtkomisjoni liikmetele tutvumiseks.

4. Valdkondlike töörühmade moodustamine
Koordinaator tegi ettepaneku moodustada neli valdkondlikku töörühma ja üks juhtkomisjoni
allkomisjon. Juhtkomisjoni liikmed arutasid, kas praeguses faasis on töörühmad vajalikud ning millega
konkreetsemalt peaksid töörühmad tegelema. Lepiti kokku, et töörühmad siiski moodustatakse ning
esimesel koosolekul annab iga omavalitsus lühiülevaate oma valla/linna kohta. Töörühmade sisuline
töö ühiste seisukohtade jm kujundamise osas jätkub pärast lõplike läbirääkimispartnerite selgumist.
Ettepaneku töörühma liikmete määramiseks saadab koordinaator e‐kirjaga. Igasse töörühma kuulub
igast omavalitsusest 1‐2 esindajat.
Otsustati:
1. Moodustada neli valdkondlikku töörühma: haridus ja noorsootöö, kultuur ja sport, sotsiaal ja
tervishoid, majandus ning üks juhtkomisjoni allkomisjon – rahandus.
2. Koordinaator saadab e‐kirja omavalitsustele palvega nimetada oma esindajad
töörühmadesse. Vastuse saatmise tähtaeg on 27. aprill.
3. Töörühmade esimesed koosolekud toimuvad mai esimesel nädalal, kahel töörühmal
Palamusel ning kahel töörühmal Mustvees. Täpsema aja ja koha annab teada koordinaator.

5. Ühinemisajakava kokkuleppimine
Koordinaator saatis eelnevalt tutvumiseks ühinemisläbirääkimiste ajakava 1.04.2016‐31.12.2016
perioodi kohta. Ajakava on indikatiivne ning seda saab vajadusel töö käigus muuta. Juhtkomisjoni
liikmed olid nõus, et otsused läbirääkimiste piirkondade osas peaksid kõik omavalitsused tegema
hiljemalt 1. juuniks.
Otsustati: Kinnitada ühinemisajakava.
6. Avalikkuse teavitamine
Arutati, millises mahus ja mis ajal oleks õige teavitada avalikkust käimasolevast protsessist.
Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu kohulehele tegi tegevdirektor rubriigi „haldusreform“ ja alateema
„Põhja‐Tartumaa“, kuhu pannakse üles info, mida soovime anda avalikkusele. Lepiti kokku, et sinna
pannakse osaliselt üles koosolekute esitlused ning juhtkomisjoni liikmete nimekiri. Projekti põhilise
info kohta koostab koordinaator pressiteate, mis saadetakse maakonnalehtedele ning avaldatakse ka
valla/linnalehtedes.
Otsustati: Koordinaator koostab pressiteate projekti peamise informatsiooni ja juhtkomisjoni
moodustamise kohta ning saadab selle omavalitsustele avaldamiseks valla/linnalehtedes.
7. Järgmine koosolek
Juhtkomisjoni liikmed leppisid kokku, et järgmine koosolek toimub 12. mail algusega kl 12 Torma
rahvamajas. Tõenäoliselt on selleks ajaks piirkonnale määratud ka Rahandusministeeriumi ekspert,
kes võiks osaleda koosolekul. Järgmisel korral tutvustatakse põhjalikumalt koondatud
finantsandmeid ning antakse ülevaade töörühmades toimunust.
Otsustati: Järgmine koosolek toimub 12. mail algusega kl 12 Torma rahvamajas.

