Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Jõgeva piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosoleku
6. oktoober 2016
PROTOKOLL
Kuremaa Ujula
Algus kl 12.30, lõpp kl 16.00
Osalejad: Triin Pärsim (Torma vald), Pille Tutt (Torma vald), Ülvi Nool (Torma vald), Ain Viik (Jõgeva
vald), Enn Kurg (Jõgeva vald), Tiit Lääne (Jõgeva vald), Raivo Meitus (Jõgeva linn), Margus Kask
(Jõgeva linn), Asso Nettan (Jõgeva linn), Terje Rudissaar (Palamuse vald), Rait Persidski (Palamuse
vald), Valdi Reinas (Palamuse vald), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator)
Kutsutud: Viktor Svjatõšev ja Mart Tooming (Jõgeva Maavalitsus)
Koosolekut juhatas: Margus Kask (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Koosoleku alguses sai sõna maavanem, kes andis lühiülevaate Jõgevamaa üldisest arengutest seoses
haldusreformiga.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Omavalitsuste seisukohad nime ja juhtimismudeli osas
Ühinemislepingu projekti ülevaatamine, sh tagasiside linna/vallasekretäridelt
Ühinemislepingu avalik väljapanek ja rahvaküsitlused
Investeeringute kava kinnitamine, sh tagasiside rahanduse töörühmalt
Üleminekuajakava kokkuleppimine
Järgmise koosoleku aeg ja teemad
Muud küsimused.

Koosoleku käik:
1. Omavalitsuste seisukohad nime ja juhtimismudeli osas
Juhtkomisjoni esimees palus igal omavalitsusel välja tuua volikogu või koalitsiooni seisukohad
nimeküsimuses.
Jõgeva vald: Eelmisel nädalal rääkisime sellest volikogus ja koalitsioonis. Tegime arvamusküsitluse,
enamik volikogu liikmetest pooldab seda, et Jõgeva vald peaks hoidma oma seisukohti – nimi Jõgeva
vald ja juhtimismudeli osas, et valdkondlikud osakonnad jääksid uude valla keskusesse.
Teeninduspunktid jäävad kindlasti piirkondadesse alles. Arvamustest tulenevalt tegin kirja ja saatsime
välja. Kui Palamuse ja Torma ei ole nõus nende tingimustega, siis me ei näe võimalikuna läbirääkimisi
jätkata.
Jõgeva linn: Meie haldusreformi komisjoni seisukohad paljuski ühtivad valla seisukohtadega, ka
vastav kiri läks välja Palamusele ja Tormale. Me soovime jätkata läbirääkimisi kõigi nelja vahel.
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Torma vald: Jõgeva valla kiri tekitas palju pahandust, täna toimub meil suur rahvakoosolek sellel
teemal. Nime arutasime volikogus, valdavalt jäi seisukoht Vooremaa, kuid oldi üksmeelel, et nimi ei
saa olla takistuseks. Teenuskeskusena me näeme osakonna tüüpi struktuuri, s.t et teenuskeskuse
inimesed moodustavad ühe osakonna üldstruktuuris ja inimesed alluvad piirkonna juhile, mitte teiste
osakondade alla. Teenuskeskus peaks olema iseseisev üksus struktuuris ja ka kaugtöökoht meie
ametnikele. Kaugtöö võimaluse pakkumine on kindlasti oluline meie jaoks.
Palamuse vald: Alustan kõigepealt Jõgeva valla kirjast. Oleme seisukohald, et me ei peaks oma asju
meedias ajama. Meie lasteaia teema on kogu aeg olnud tabelites sees ja seda juhtkomisjonis pole
keegi tõstatanud. Me pole rääkinud 4 miljoni suurusest investeeringust, vaid kontsessioonihankest.
Juhtimismudeli teema on juhtgrupis protokollitud varasemalt ja kui seda uuesti avatakse, siis tuleks
kõigilt seda küsida eelnevalt. Palamuse vald on Vooremaa nime välja pakkunud, kuid me pole öelnud,
et nime taha jääb asi.
Jõgeva vald: Ajakirjandus jälgis meie istungit VOLIS‐est ja selle baasil tehti artikkel. Osakondade
mudelit on pooldanud nii Torma kui Palamuse, kuid meie volikogu seda ei poolda. Meil on volikogus
nüüd selline seis, et päris suur hulk ei sooviks kellegagi ühineda, osad soovivad ühineda Jõgeva
linnaga ja väike osa laiemalt.
R. Persidski: Küsin otse, kas juhul kui Palamuse ja Torma on nõus teie tingimustega, siis on volikogu
nõus kaaluma laiemat ühinemist?
Jõgeva vald: Juhul kui te olete nõus meie tingimustega, siis võib volikogu siiski kaaluda laiemat
ühinemisringi.
Maavanem: Räägin kehtivast seadusandlusest. Tänase päeva seisuga on kohustus täita 5000 elaniku
kriteerium. Juhul kui Jõgeva linn ja Jõgeva vald ühinevad kahekesi, siis tuleb mul esitada ettepanek
sundliitmise läbiviimiseks Palamuse ja Torma osas. Samuti, kui Jõgeva vald loobub ühinemisest, siis
on võimalik ühineda ka üle piiride, sel juhul liidetakse Jõgeva vald teiste omavalitsustega. Minu
ettepanek, et jõutakse siiski üksmeelele.
Ü.Nool: Küsimus Jõgeva vallale – kas see teenuskeskuse tüüpi osakond on vastuvõetav Jõgeva
vallale?
T.Lääne: Jah, sellega me oleme nõus.
V.Reinas: Me pakume kompromissi, et nimi läheb rahvahääletusele.
T.Pärsim: Meie oleme valmis nimeküsitlust tegema.
T.Lääne: Meie soovime nime kohe sisse panna.
M.Kask: Jõgeva linn ja vald toetavad mõlemad nime „Jõgeva vald“. Ettepanek panna lepingusse nimi
„Jõgeva vald“.
Palamuse vald: Meie oleme eriarvamusel ja pooldame rahvahääletust.
Jõgeva vald: Kui me teeksime rahvaküsitluse, siis oleme kindlad, et rahvas pooldaks Jõgeva valla
nime. Seetõttu ei näe põhjust küsitluse läbiviimiseks.
Komisjoni esimees kuulutas välja vaheaja läbirääkimisteks.
Peale vaheaega järgnes arutelu nimeküsitluse osas. Arutelu tulemusena jõuti otsusele, et nime
küsimus läheb rahvaküsitlusele juurde lisaküsimusena.
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Järgnevalt arutati juhtimisstruktuuri mudelit ning vaadati üle ühinemislepingu peatükk 5. Täiendati
punkte 5.6 ja 5.9. Juhtimisstruktuuri mudel nimetati ümber haldusmudeliks.
Otsustati:
1. Elanike arvamuse väljaselgitamise küsitlusse lisatakse küsimus ühinenud omavalitsuse nime
kohta. Küsitlusse pannakse kaks nimevarianti: „Jõgeva vald“ ja „Vooremaa vald“.
2. Nimetada juhtimisstruktuuri mudel ümber haldusmudeliks. Haldusmudeli kavand on lisatud
protokollile (lisa 1).
2. Ühinemislepingu projekti ülevaatamine, sh tagasiside linna/vallasekretäridelt
Juhtkomisjoni liikmed vaatasid läbi kogu ühinemislepingu projekti teksti. Koordinaator tõi välja
otsustamist vajavad punktid ning vallasekretäride ning rahanduse töörühma poolt tulnud
ettepanekud ühinemislepingu muudatusteks. Jooksvalt tõid omavalitsused välja ettepanekuid
lepingupunktide täpsustamiseks. Täiendati punkte 5.13, 5.14, 6.1.5, 7.4 ja 8.1.2. Pikemalt peatuti
punktil 5.14, mille kohta olid vallasekretärid teinud ettepaneku koondatud töötajatele täiendavate
sotsiaalsete garantiide laiendamiseks. Arutelu tulemusena jõuti üksmeelele, et koondatavatele
ametiasutuste ametnikele ja töötajatele makstakse täiendav tasu kahe kuu ametipalga ulatuses.
Lepiti kokku, et ühinemislepingu sõlmimise järgselt muudetakse Torma valla vastavat volikogu
määrust, et ei tekiks topelttasustamist. Täiendatud ühinemislepingu projekt on lisatud protokollile.
Otsustati:
1. Kinnitada ühinemislepingu projekt (protokolli lisa 2).
2. Linna/vallasekretäridel vaadata üle punkt 4.2 ja otsustada, millise omavalitsuse põhimäärust
kasutatakse kuni uue põhimääruse kehtestamiseni.
3. Ühinemislepingu avalik väljapanek ja rahvaküsitlused
Juhtkomisjoni esimees palus välja tuua oktoobrikuu volikogu istungite kuupäevad. Istungid toimuvad
järgmiselt:




19. oktoober – Torma vald
20. oktoober – Palamuse vald
27. oktoober – Jõgeva linn ja Jõgeva vald

Koordinaator tõi välja, et pärast esimest volikogu istungit (praegusel juhul Torma valla istungit) ei
tohi muuta ühinemislepingu teksti, sest otsuse lisana peab olema kindlasti ühesugune versioon
ühinemislepingust. Kui volikogu liikmed soovivad lepingusse täiendusi teha, siis tuleb need
vormistada ettepanekutena, mis vaadatakse läbi hiljem koos avalikul väljapanekul tulnud
ettepanekutega.
Oktoobrikuu volikogu otsustesse tuleb lisada ka avaliku väljapaneku sätted. Juhul kui küsitakse
arvamust lisaküsimuste kohta, peab küsitluse sisu määrama volikogu. Kuna esimeses
päevakorrapunktis otsustati lisada elanike küsitlusse nimeküsimus, peavad vastava otsuse tegema
omavalitsuste volikogud. Torma volikogul tuleb täiendavalt lisada otsusesse Võtikvere küla osas
lisaküsimus küla üleandmise kohta.
Otsustati:
1. Ühinemislepingu ja lisade avalik väljapanek toimub eeldatavalt perioodil 28.10 ‐ 18.11.2016.
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2. Avaliku väljapaneku ja rahvaküsitluse kohta teeb koordinaator näidise ja saadab
juhtkomisjonile, vallasekretäridele ja Jõgeva linna volikogu kantseleile.
4. Investeeringute kava kinnitamine, sh tagasiside rahanduse töörühmalt
Rahanduse töörühma koosolek toimus 27. septembril, kus vaadati üle ühinemislepingu punktid ning
investeeringute kava. Omavalitsused täiendasid kava objekte ning saatsid täiendused koordinaatorile
30. septembriks.
Koordinaator andis ülevaate täiendustest, Palamuse vallal paluti täpsustada lasteaia investeeringu
suurust.
Palamuse vald: See summa on pandud projekteerija poolt ja pole lõplik summa. Oleme seisukohal, et
Palamuse vald maksab ise lasteaia ehituse kinni, see ei tule teiste arvelt.
Otsustati:
1. Kinnitada investeeringute kava (protokolli lisa 3).
2. Palamuse vald täiendab objektide andmeid hiljemalt 28. oktoobriks.
5. Üleminekuajakava kokkuleppimine
Koordinaator tutvustas ettevalmistusperioodi ajakava juhtkomisjonile. Ettevalmistusperioodi ajakava
on ühinemislepingu ametlik lisa, kuid ei oma juriidilist jõudu, sest leping ise hakkab kehtima alles
pärast volikogu valimisi. Juhtkomisjoni liikmed soovisid siiski ajakava lepingule lisada informatiivses
mõttes.
Otsustati: Kinnitada ettevalmistusperioodi ajakava (protokolli lisa 4).
6. Järgmise koosoleku aeg ja teemad
Lepiti kokku, et 25. oktoobril toimub koosolek nn kontaktisikutega Jõgeva Linnavalitsuses. Koosoleku
teemad: rahvaküsitluse kuupäevad, küsitluskomisjoni moodustamine, veebikeskkonna kasutamine
ning ühise ajalehe tooriku ülevaatamine. Koosoleku materjalid saadab koordinaator kõikidele
juhtkomisjoni liikmetele.
Järgmine juhtkomisjoni koosoleku toimub 22. novembril kl 14. Koosoleku teemadeks on avaliku
väljapaneku ettepanekute õiendi koostamine ja rahvaküsitluse tulemused.
Otsustati:
1. 25. oktoobril kl 14 toimub koosolek nn kontaktisikutega Jõgeva Linnavalitsuses.
2. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 22. novembril algusega kl 14.
7. Muud küsimused
Vaadati üle Vooremaa pakkumine erilehe väljaandmiseks. Lepiti kokku, et lehele kuluv summa
jagatakse nelja omavalitsuse vahel võrdselt. Eriväljaanne ilmub novembri esimesel nädalal ning sinna
lisatakse ühinemislepingu täistekst.
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