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PROTOKOLL
Jõgeva Kultuurikeskus
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Osalejad: Triin Pärsim (Torma vald), Pille Tutt (Torma vald), Ülvi Nool (Torma vald), Luule Väin (Torma
vald), Ain Viik (Jõgeva vald), Enn Kurg (Jõgeva vald), Arvo Pennonen (Puurmani vald), Raivo Meitus
(Jõgeva linn), Margus Kask (Jõgeva linn),Terje Rudissaar (Palamuse vald), Rait Persidski (Palamuse
vald), Reelika Kivimurd (Palamuse vald), Tiina Leeben (Torma vald), Katrin Rajamäe (ühinemise
koordinaator)
Kutsutud: Mart Tooming (Jõgeva Maavalitsus)
Koosolekut juhatas: Margus Kask (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Juhtkomisjoni esimees tegi ettepaneku tõsta neljas päevakorrapunkt „Volikogu liikmete arv ning
valimisringkonnad ja –jaoskonnad“ kolmandaks. Juhtkomisjoni liikmed olid sellega nõus ja kinnitasid
ühehäälselt alljärgneva päevakorra.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ühinemislepingu nn üldosa ülevaatamine
Ühinemise eesmärkide sõnastamine ühinemislepingusse – rühmatöö
Volikogu liikmete arv ning valimisringkonnad ja –jaoskonnad – omavalitsuste seisukohad
Ühinemislepingu haldusstruktuuri peatüki ülevaatamine – omavalitsuste seisukohad
Ühinenud omavalitsuse nimi – arutelu ja ettepanekud
Järgmise koosoleku aeg ja teemad
Muud küsimused

Koosoleku käik:
1. Ühinemislepingu nn üldosa ülevaatamine
Ühinemise koordinaator tutvustas ühinemislepingu nn üldosa – üldsätted, ühinemise aeg, ühinemise
eesmärgid, omavalitsusüksuse õiguslik staatus, nimi, piirid, sümboolika ning haldusterritoriaalse
korralduse muutmisega kaasnevate õigusaktide ja dokumentide kehtivus.
Juhtkomisjoni liikmed arutlesid lepingupunktide üle ja täpsustasid punkte 4.4, 4.5, 5.1, 5.6 ja 5.8.
Lepiti kokku, et koordinaator täiendab nimetatud punkte nii, et oleks nähtav muudetud tekst ning
saadab täiendustega lepingupunktide projekti juhtkomisjoni liikmetele enne järgmist koosolekut.
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Otsustati:
Koordinaator täiendab ühinemislepingu nn üldosa ja saadab täiendustega lepingupunktide projekti
juhtkomisjoni liikmetele enne järgmist koosolekut.
2. Ühinemise eesmärkide sõnastamine ühinemislepingusse.
Juhtkomisjoni esimees tegi ettepaneku viia läbi rühmatöö ühinemise eesmärkide sõnastamiseks.
Komisjoni liikmed jagunesid kolmeks rühmaks. Töörühmade ettepanekud on välja toodud
alljärgnevalt.
1. rühm:












Kogukondade jätkusuutlikkus;
Arengupotentsiaali ühendamine;
Arendada infrastruktuuri;
Haldussuutlikkuse suurendamine;
Strateegilise juhtimisvõimekuse paranemine;
Turvalise elu jätkusuutlikkus uues OV;
Tagada avalike teenuste kvaliteet;
Tagada majanduslik tõhusus;
Korraldada toimiv ja tõhus ning elanike liikumis‐ ja tööhõive vajadustele vastav transport;
Vallaeelarve väliste investeeringute kaasamine ettevõtluskeskkonna arendamisse;
Töökohtade loomiseks tõuke andmine läbi ettevõtluskeskkonna arendamise kaasates
teadusarendusi, välisinvesteeringuid sh nii abiorganisatsioonid kui ka erainvestorid.

2. rühm:




Luua territoriaalselt võimekas KOV;
Kasutada paremini ära seniste omavalitsuste tugevusi;
Tagada piirkonna ühtlane ja terviklik areng.

3. rühm:







piirkonna sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise, administratiivse ja territoriaalse terviklikkuse
saavutamine, säilitamine ning välja kujunenud koostöö arendamine;
elanikele võimaluse loomine osaleda piirkonna kui terviku toimimise ja arendamise jaoks
oluliste küsimuste otsustamisel ning tarbida osutatavaid teenuseid;
paremate võimaluste loomine piirkonna tasakaalustatud arenguks;
avalike teenuste optimaalse kättesaadavuse ja parema kvaliteet
piirkonna kui terviku arenguprotsesside juhtimine ning ettevõtlusele soodsa arenguruumi
tekkimine
olemasoleva arengupotentsiaali ühendamine piirkonna parema konkurentsivõime
saavutamiseks.

R. Persidski tegi ettepaneku, et nendest pakutud eesmärkidest tuleks välja võtta ühinemisega seotud
eesmärgid ja just need märkida lepingusse. Komisjoni liikmed olid sellega nõus.
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Otsustati:
Rühmatööde tulemusena pakutud eesmärkide põhjal sõnastab koordinaator ühinemise eesmärgid,
mis vaadatakse üle järgmisel koosolekul.
3. Volikogu liikmete arv ning valimisringkonnad ja –jaoskonnad .
Juhtkomisjoni esimees palus igal omavalitsusel välja tuua oma seisukoht selles teemas.
Torma vald: Meie komisjon on seisukohal, et volikogus võiks olla 23 liiget ja üks valimisringkond.
Palamuse vald: Meie toetame samuti ühte ringkonda ja volikogus võiks olla veidi üle miinimumi ehk
kuskil 23 liiget.
Jõgeva vald: Meie pooldame ühte ringkonda. Komisjoni seisukoht on, et esimene kord võiks volikogus
olla 31‐35 kohta.
Jõgeva linn: Kuni 35 volikogu liiget esimene kord – see on komisjoni seisukoht. Arutasime, et algul
võiks olla mitu ringkonda, kuid võime toetada ka ühe ringkonna ideed. Volikogu liikmed peaks igaüks
olema vähemalt ühes komisjonis ja seega on suurem volikogu liikmete arv parem. Peame tagama, et
volikogu liikmed on maksimaalselt informeeritud ja osalevad komisjonide töös aktiivselt.
Palamuse ja Torma valla esindajad tõid välja, et volikogu komisjonides peaks ikkagi olema spetsialiste
ka väljaspoolt, mitte ainult volikogust. Praegu on mõlemas vallas komisjonides esimees ja aseesimees
volikogust ja teised liikmed on spetsialistid. Mõlemad omavalitsused olid seisukohal, et komisjonides
peaks olema võimalikult palju kaasatud eriala spetsialiste.
Jõgeva valla esindajad tõid välja, et suurema volikogu liikmete arvu korral on ka suurem võimalus
osaleda volikogu töös ning moodustada laiapõhjalisemaid komisjone. Samuti on väiksematel
piirkondadel sel juhul võimalus saada rohkem esindajaid volikogusse.
Jätkus arutelu ühinenud omavalitsuse volikogu liikmete arvu üle, mille käigus jõuti konsensusliku
otsuseni, et volikogu liikmete arv võiks olla 27.
Otsustati:
1. Ühinenud omavalitsuses on 27 volikogu liiget.
2. Valimised toimuvad ühes valimisringkonnas.
3. 2017. aasta valimistel avatakse valimisjaoskonnad 2013. aastal volikogude valimistel
toimunud valimisjaoskondade asukohtades.
4. Ühinemislepingu haldusstruktuuri peatüki ülevaatamine.
Ühinemise koordinaator tutvustas kõigepealt juhtimisstruktuuri mudelit, mis oleks ühinemislepingu
lisa 1. Komisjoni liikmed tegid ettepaneku teenuskeskuste juures võtta ära töötajate arv ning
sõnastada see ümber. Vastavad muudatused viis koordinaator sisse. Jõgeva linn tegi ettepaneku,
mudelis tuleks kajastada ka volikogu, kus oleks juures kantselei ja komisjonid. Lepiti kokku, et
koordinaator teeb vastava joonise ning saadab komisjoni liikmetele.
Seejärel vaadati üle ühinemislepingu peatükk „Valla juhtimisstruktuur ja organisatsioonilised
ümberkorraldused“, mis oli eelnevalt saadetud komisjoni liikmetele. Toimus arutelu lepingupunktide
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üle, mille käigus täpsustati punkte 5, 6, 10, 11, 13 ja 14. Täiendatud lepingupunktide projekt on
lisatud protokollile.
Jõgeva linn ja Palamuse vald tõid välja, et sisekonkursi teel personali valik ei pruugi olla seadusega
kooskõlas. Lepiti kokku, et koordinaator uurib seda teemat ning parandab vastavalt antud punkti.
Torma vald tegi ettepaneku, et teenuskeskuste kohta võiks teha eraldi lisa ühinemislepingusse, kus
on toodud erineva tasemega teenuskeskuste loetelu (lähtuvalt Jõgeva maakonnaplaneeringust).
Komisjoni liikmed olid sellega nõus ning koordinaator teeb vastava loetelu peatükile juurde.
Otsustati:
1. Juhtimisstruktuuri mudelisse lisatakse volikogu koos kantselei ja komisjonidega. Koordinaator
teeb vastava joonise ning saadab komisjoni liikmetele.
2. Täiendada ühinemislepingu peatükki „Valla juhtimisstruktuur ja organisatsioonilised
ümberkorraldused“. Täiendatud lepingupunktide projekt on lisatud protokollile (lisa 1).
5. Ühinenud omavalitsuse nimi – arutelu ja ettepanekud.
Juhtkomisjoni esimees palus omavalitsustel esitada oma seisukohad ühinenud omavalitsuse nime
osas.
Jõgeva linn: Meie toetame nime „Jõgeva vald“. Haldusreformi komisjonis käisid meil läbi ka
järgmised nimed ‐ Vaiga vald, Pedja vald, Jõgevahe vald. Need ei ole ametlikud ettepanekud.
Palamuse vald: Meil oli nime teema eelmises volikogus ja volikogu pooldas üksmeelselt nime
„Vooremaa vald“.
Torma vald: Meie komisjonis said kõige rohkem poolehoidu Vaiga vald, Vooremaa vald ja Laius‐
Tähkvere vald.
Jõgeva vald: Komisjoni seisukoht oli endiselt „Jõgeva vald“. Kui vaadata praeguseid ühinemisi mujal
piirkondades, siis paljud nimed on seotud keskuse nimega ja selles mõttes Jõgeva vald sobiks.
Vooremaa nimi on seotud nimedega, mis on laiema ulatusega kui meie ühinev vald.
Palamuse vald: Meie arvame, et Jõgeva linn eristub paremini kui linnal on erinev nimi vallast.
Jõgeva linn: Meie volikogu on alles 15. septembril, meie ei saa enne seda oma volikogu seisukohta
esitada.
Koordinaator tõi välja, et saatis Vooremaa ja Jõgeva valla nimede osas päringu Rahandus‐
ministeeriumisse, kes on palganud vastavad eksperdid nimeküsimuste lahendamiseks. Lähiajal peaks
sealt vastus tulema.
Otsustati:
1. Ühinenud omavalitsuse nimevariandid on:
 Jõgeva vald
 Vooremaa vald
 Vaiga vald
2. Järgmiseks juhtkomisjoni koosolekuks tuleb omavalitsuste volikogudel kujundada seisukoht
nime osas.
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6. Järgmise koosoleku aeg ja teemad
Ühinemise koordinaator tõi välja, et majanduse ja sotsiaalvaldkonna töörühma koosolekud võiksid
toimuda 31. augustil ning palus komisjoni liikmetel kokku leppida koosoleku toimumiskoht. Torma
vald pakkus, et koosolekud võiksid toimuda Torma vallamajas.
Lepiti kokku järgmiste juhtkomisjoni koosolekute ajad ja toimumiskohad.
Otsustati:
1. Majanduse ja sotsiaali töörühma koosolekud toimuvad 31. augustil Torma vallamajas.
2. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 20. septembril kl 13 Luua mõisahoones. Esialgsed
teemad:
 Valdkondlike töörühmade ettepanekud ühinemislepingusse
 Ühinenud omavalitsuse nimi – otsus
 Rahvaküsitluste korra eelnõu ülevaatamine
 Rahva teavitus – koosolekud, ühisleht jm
3. 6. oktoobril kl 14 toimub juhtkomisjoni koosolek Kuremaal, kus vaadatakse üle kogu
ühinemislepingu projekt.
7. Muud küsimused
Ühinemise koordinaator tegi ettepaneku jagada EASi projekti omafinantseering kahe piirkonna
(Peipsi ja Jõgeva) vahel võrdselt ehk kumbki piirkond 1654,76 eurot. Jõgeva piirkonna omavalitsused
peaksid sel juhul tasuma igaüks 413,69 EUR. Juhtkomisjoni liikmed olid ettepanekuga nõus. Vastavad
arved väljastab Jõgevamaa Omavalitsuste Liit.

Margus Kask
Koosoleku juhataja

Katrin Rajamäe
Koosoleku protokollija

