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Päevakord:
1. Informatsioon omavalitsustelt läbirääkimiste seisu kohta
2. Ülevaade ühinemisläbirääkimiste seisust mujal Eestis
3. Edasised tegevused – ühinemispiirkonnad, ajakava ülevaatamine
Koosoleku käik:
Päevakord kinnitati juhkomisjoni poolt ühehäälselt.
1. Informatsioon omavalitsustelt läbirääkimiste seisu kohta
Juhtkomisjoni esimees palus igal omavalitsusel anda lühike ülevaade läbirääkimiste seisust ja
vahepealsetest arengutest.
Torma vald: Eile toimus kohtumine Jõgeva vallaga, praegu jätkame läbirääkimistega Jõgeva suunal ja
Peipsi suunal. Meil on plaanis ka kiire rahvaküsitlus suuna valiku osas ja paar rahvakoosolekut.
Volikogu teeb oma lõpliku otsuse juunis.
Jõgeva vald: Meil oli kohtumine reedel Palamusega, tutvustasime oma seisukohti. Oleme seda meelt,
et läbirääkimistega edasi minna. Eile oli kohtumine Tormaga ja oleme nõus läbirääkimisi jätkama.
Tegime ettepaneku volikogu poolt Puurmani vallale nelja küla osas. Jõgeva linnaga oleme samuti
suhelnud ja meie visioon on Jõgeva piirkonnas Jõgeva linn‐vald, Torma ja Palamuse vallad.
Lohusuu vald: Meie oleme ikka Mustvee suunas ja teisele poole ei vaata.

Kasepää vald: Meil väga kuskile vaadata pole, praegu volikogus seisukoht, et vaatame Peipsit kui
tervikut.
Mustvee linn: Meie ootame otsuseid, et jääks ikkagi nn Kesk‐Peipsi vald. Meie vaatame ka selles
suunas, et Tormast Võtikvere ja Kõnnu külad oleksid Kesk‐Peipsi omavalitsuses.
Saare vald: Meil oli vahepeal üks kohtumine ning Palamuse, Saare ja Tormaga leppisime kokku, et
võiks edasi koostööd teha. Aga praegu oleme siis pigem Peipsi suunal, Jõgeva vald ja linn meile
ettepanekut pole teinud. Teeme juuni alguses ka kaks rahvakoosolekut.
Avinurme vald: 2. juunil on volikogu, siis tehakse lõplik otsus suuna valiku osas. Eelmisel volikogul
arutasime teemat, homme on meil rahvakoosolekud. Meie suund on pigem ikka siiapoole.
Tabivere vald: Meie oleme oma asjad kindlaks mõelnud. Eelmisel nädalal toimusid nii komisjoni kui
volikogu koosolekud, seisukoht oli ühene, et läheme edasi Tartu suunaga lähtuvalt rahvaküsitlusest.
Järgmises volikogus tuleb ilmselt otsus, et Tabivere läheb Põhja‐Tartumaa projektist välja. Tartu vald
vastas meile, et soovib veel mõtlemisaega ning võttis ajapikendust kaks kuud.
Maavanem: Piirkondlikus komisjonis teen ettepaneku, et Tabivere läheks Tartu suunda.
Raivo Meitus: Meil volikogu tegi otsuse läbirääkimiste ettepaneku osas Palamuse, Torma, Pajusi ja
Puurmani vallale. Ootame ära nende volikogude vastused. Pajusi ja Puurmani puhul oleme mõelnud
pigem külade osas ühinemist.
Aare Olgo: Mina olen seisukohal, et kui Jõgeval on kaks‐kolm omavalitsust mitte üks, siis säilib ka
maakond. Minu arvates võiks Jõgeva linn olla koos Jõgeva valla ja Palamuse vallaga, aga volikogu on
meil teisel seisukohal.
Maavanem: Praegu on regioonide osas jutt olnud nii, et jääb 6 või 4 regiooni, see muudatus toimub
paari aasta pärast. Põltsamaa piirkond peab läbirääkimisi osade Viljandimaa omavalitsustega ning
räägitakse ka Viljandimaa alla minekust, samas suund on kõigil Tartu poole. Ilmselt olekski mõistlik
kui kogu maakond läheks Tartumaa alla, mida on küll maavanemana valus öelda. Kuid selge on see,
et kõik on Tartu suunal ja seda pidurdada ei ole mõtet.
2. Ülevaade ühinemisläbirääkimiste seisust mujal Eestis
Rahandusministeeriumi poolt määratud ühinemiskonsultant Mihkel Laan tegi ettekande
ühinemisläbirääkimiste seisust Eestis, haldusreformi põhilistest punktidest ning „suure“ ja „ väikse“
omavalitsuse dilemmast. Mihkel Laan on konsultant lisaks Põhja‐Tartumaa piirkonnale kolmes Ida‐
Virumaa ühinemispiirkonnas ning paaris piirkonnas Võrumaal ja Läänemaal. Ta tõi välja oma
ettekandes Põhja‐Tartumaa kaks ühinemisalternatiivi kõrvaltvaataja pilgu läbi: nn suur‐Jõgeva ja
kahe omavalitsuse variant.
Toimus arutelu juhtkomisjoni liikmete seas ning avaldati arvamust alternatiivide osas. Otsuse
tegemiseks mindi edasi järgmise päevakorrapunkti juurde.

3. Edasised tegevused – ühinemispiirkonnad ja ajakava
Ühinemise koordinaator tegi ettepaneku moodustada ära ühinemispiirkonnad. Palamuse ja Torma
vallad tõid välja, et nemad pooldavad esimese eelistusena suurt omavalitsust Jõgevalt Peipsini, kuid
teised omavalitsused sellel seisukohal ei olnud. Seega jäi otsustamiseks kahe omavalituse variant –
Jõgeva ja Peipsi. Saare vald tõi välja, et kuna neile Jõgeva linn ega vald ei ole ettepanekut teinud, siis
järelikult on ainus alternatiiv neile Peipsi. Avinurme, Lohusuu, Kasepää vald ja Mustvee linn olid
Peipsi suuna poolt. Jõgeva linn ja vald jäävad Jõgeva piirkonda. Kuna Palamuse ja Torma vallal ei ole
volikogu ametlikku otsust teinud suuna valiku osas, siis Torma ja Palamuse vallad jäävad esialgu
käima mõlemas piirkonnas, kuni volikogud on teinud lõpliku otsuse. Volikogude seisukohad peavad
selguma juunikuu jooksul.
Koordinaator pakkus välja, et järgmised koosolekud võiksid toimuda järgmise nädala jooksul, et
minna protsessidega enne suvepuhkuseid edasi. Juhtkomisjoni liikmed pakkusid välja järgmise
kohtumise ajad ja kohad. Lepiti kokku koosolekute teemad, sh peab iga omavalitsus tutvustama oma
peamisi seisukohti ja tingimusi ühinemisläbirääkimistel.
Otsustati, et praegusel kujul juhtkomisjon lõpetab töö ning moodustatakse kaks uut juhtkomisjoni,
kus igast omavalitsusest on kolm esindajat.
Otsustati:
1. Moodustada kaks läbirääkimiste piirkonda – Jõgeva ja Peipsi. Torma ja Palamuse vallad on
esialgu mõlemas piirkonnas, kuni volikogud on teinud lõpliku otsuse suuna valiku osas.
Volikogude seisukohad peavad selguma juunikuu jooksul.
2. Senine juhtkomisjon lõpetab oma töö ning piirkondades moodustatakse kaks uut
juhtkomisjoni, kus igast omavalitsusest on kolm esindajat.
3. Jõgeva piirkonna koosolek toimub 9. juunil kl 14 Jõgeva vallamajas.
4. Peipsi piirkonnna koosolek toimub 8. juunil kl 13 Mustvees Ankru restoranis.
5. Järgmise koosoleku teemad on:
 Ühinemislepingu kohustuslikud punktid
 Ühinemisläbirääkimiste ajakava ülevaatamine
 Ülesanded valdkondlikele töörühmadele
 Iga omavalitsuse peamised seisukohad ja tingimused ühinemisläbirääkimistel

