Jõgeva Vallavolikogu ja Torma Vallavolikogu haldusreformi komisjonide
ühinemisläbirääkimiste koosoleku
PROTOKOLL
30. mai 2016
Jõgeva vallamaja
Algus kl 8.30, lõpp kl 9.20
Osalejad: Jõgeva vald – Hardi Perk, Enn Kurg, Väino Ling, Tiit Lääne, Ain Viik, Marek
Saksing. Torma vald – Pille Tutt, Urmas Priks, Urmas Raide, Tiina Leeben, Tõnu Uuna, Triin
Pärsim, Ülvi Nool, Luule Väin.
Protokollis: Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator)

Päevakord:
1. Ühinemisläbirääkimised ja –tegevused (Triin Pärsim ja Enn Kurg).
Vallavolikogude senised seisukohad (Ülvi Nool ja Tiit Lääne).
2. Võimaliku läbirääkimiste jätkamise otsustamine (komisjonide liikmete arutelu).
3. Ühinemisläbirääkimiste alustamise otsustamine (komisjonide esimehed).

Koosoleku käik:
1. Ühinemisläbirääkimised ja –tegevused. Vallavolikogude senised seisukohad.
T.Pärsim: Esmalt alustasime konsultatsioone suure Põhja-Tartumaa projekti omavalitsustega, teine
suund on olnud Jõgeva suuna omavalitsused. Torma on sisuliselt ainus maaomavalitsus, kellele
Jõgeva linn on tõmbekeskuseks. Meil on soov alustada ametlike läbirääkimistega, sest aeg on nüüd
juba niikaugele jõudnud.
E.Kurg: Meil on olnud mõned ametlikud kohtumised. Meil oli kokkusaamine Jõgeva linna
komisjoniga. Jõgeva linna poolt selget seisukohta ei olnud, osad pooldasid suuremat piirkonda, osa
arvas, et ühinemispiirkond võiks olla väiksem. Reedel oli kohtumine Palamuse komisjoniga. Üks on
neil Tartu suund, millest ilmselt ei tule midagi välja, teine suund on Jõgevalt Peipsini ja kolmas
Jõgeva suund. Pikalt enam niisama kohtuda ei saa, vaja on hakata tegutsema.
Ü.Nool: Meil on volikogus olnud üks selge seisukoht, et Torma läheb läbirääkimistele terve vallana.
Eile helistas mulle Jõgeva linna volikogu esimees. Tema püüdis selgeks teha, et linn püüab vaadata ka
suuremat pilti, kuid praegu on ametlik ettepanek Tormale, Palamusele, Puurmanile ja Pajusile.
T.Lääne: Viimases volikogus tegime ettepaneku Puurmani valla 4 küla osas (Saduküla piirkond).
Suusõnaliselt on see heakskiidetud. Lisaks on läbirääkimised meil Palamuse, Torma ja Jõgeva
linnaga. Tahame pilti nüüd paari päeva jooksul selgeks saada.
Ü.Nool: Kas Jõgeva vald on mõelnud laiemalt, et koos Tormaga tuleks ka Peipsi piirkond?

T.Lääne: Nii suurtesse piiridesse me ilmselt ei lähe. Meil oleks vaja konkreetne grupp kokkuleppida.
Ka Enn on samal seisukohal.
E.Kurg: Kui nüüd meie suuremat pilti ei näe, mis siis saab?
Ü.Nool: Meie tegime kõigile ümbritsevatele omavalitsustele ettepanekud. Ilmselt peaksime tegema
rahvaküsitluse suunavaliku osas, kas Jõgeva või Peipsi suund.
T.Uuna: Meil viimases juhtkomisjonis oli juttu, et suur-Jõgeva puhul Avinurme ja Lohusuu pigem
loobuvad.
T.Pärsim: See suure omavalitsuse suurus ei ole tegelikult argument. Meie oleme rääkinud suuremast
omavalitsusest seetõttu, et vastasel juhul jääb Jõgeva piirkond liiga nõrgaks.
T.Lääne: Ma pelgan, et läbirääkimised lähevad üsna keeruliseks nii suure partnerite hulgaga. Ma
arvan, et praegune grupp on optimaalne.
E.Kurg: Kas teil on olnud juttu ka haldusmudelist? Palamuse idee oli, et algselt jäävad vallad
sisuliselt sarnaselt praegusega toimima ja siis 4 aasta jooksul toimub nö ühinemine. Mina pigem
osavalla struktuure ei poolda.
T.Pärsim: Me pigem ei ole ka seda meelt, sest see ei ole nii suur piirkond, et oleks vaja osavalda.
T.Lääne: Kas teil on üksmeel olemas volikogus ja komisjonis?
T.Pärsim: Suunavaliku teemat ei ole meil rahvalt keegi küsinud. Seda me peaksime tegema.
T.Lääne: Need küsitlused on nii ja naa. Mõnes külas osaleb nt ainult 20%, et kui tõene see lõpuks on.
Ü.Nool: Ma olen samal nõul Tiiduga. Tabivere näitel oseles nt nii väike arv inimesi, et mida see
lõpuks näitab.
L.Väin: Kust see Saduküla teema teile volikokku tuli?
T.Lääne: Nendelt endalt tuli initsiatiiv ja meie tegime siis sellest tulenevalt ühinemisettepaneku
Puurmanile nende külade osas – Saduküla, Pööra, Härjanurme, Jõune.
E.Kurg: Pajusis tehti 9 külas küsitlus, 5 oli Jõgeva valla poolt. Aga Pajusi vald ei toeta nende külade
äraandmist Jõgevale.
Ü.Nool: Me saame juunikuus rahvaküsitluse ära teha. Seda tükeldamist me ette ei näe.
2. Võimaliku läbirääkimiste jätkamise otsustamine.
T.Lääne: Ilmselt kõik on seda meelt, et läbirääkimisi jätkame.
L.Väin: Võtame näiteks kultuuriteema. Teie panite oma kultuuriasutused kinni, kuidas tulevikus on?
T.Lääne: Inimesed on vahepeal muutunud. Need otsused tehti kunagi ammu. Selliseid küsimusi saab
edasi arutada teemarühmades.
E.Kurg: Neid otsuseid hakkavad tulevikus tegema kogu piirkonna volinikud, mitte ainult meie.
Otsustati: Jätkata läbirääkimisi Jõgeva valla ja Torma valla vahel.
3. Ühinemisläbirääkimiste alustamise otsustamine.
T.Lääne: Meil on ühine seisukoht kujundatud.
U.Raide: Volikogus on olnud teema, et läheme ühise suure vallana ning esimene valik on Jõgeva
suund ja teine valik on Peipsi suund.
Ü.Nool: Me peame selle suunavaliku küsimuse ära tegema, aga jutt on olnud pigem Jõgeva suunast.
E.Kurg: Tähtis oleks, et maapiirkondade tasakaalustatus oleks tagatud uues omavalitsuses.
Otsustati: Alustada ühinemisläbirääkimisi Jõgeva valla ja Torma valla vahel.

