Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Jõgeva piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosoleku
10. jaanuar 2017
PROTOKOLL
Jõgeva Vallavalitsus
Algus kl 14.00, lõpp kl 15.40
Osalejad: Triin Pärsim (Torma vald), Luule Väin (Torma vald), Ülvi Nool (Torma vald), Ain Viik (Jõgeva
vald), Enn Kurg (Jõgeva vald), Tiit Lääne (Jõgeva vald), Margus Kask (Jõgeva linn), Raivo Meitus
(Jõgeva linn), Mihkel Kübar (Jõgeva linn), Terje Rudissaar (Palamuse vald), Rait Persidski (Palamuse
vald), Valdi Reinas (Palamuse vald), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator)
Kutsutud: Mart Tooming (Jõgeva Maavalitsus)
Koosolekut juhatas: Margus Kask (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
1. 2017. a tegevuskava
2. Töörühmade koosseisu ülevaatamine
3. Jooksvad küsimused
Koosoleku käik:
1. 2017. a tegevuskava.
Juhtkomisjoni liikmed vaatasid üle 2017. a tegevuskava ning esitasid kohapealt ettepanekuid kava
täiendamiseks ja parandamiseks. Täiendatud tegevuskava on lisatud protokollile.
Otsustati:
1. Kinnitada 2017. a tegevuskava.
2. Töörühmade koosseisu ülevaatamine.
Juhtkomisjoni esimees tegi ettepaneku jagada kultuuri‐ ja spordi töörühm kaheks eraldi töörühmaks.
Komisjoni liikmed olid ettepanekuga nõus ning vaatavad üle mõlema töörühma liikmed.
Kohapeal esitati täiendusi töörühmade liikmete nimekirja. Lepiti kokku, et koordinaator saadab
nimekirja omavalitsustele täiendamiseks.
Torma vald tegi ettepaneku, et kõikidel liikmetel võiks olla ka asendajad. Lepiti kokku, et asendajate
määramise kohustust ei ole, kuid kui mõni töörühma liige ei saa osaleda, siis võimalusel osaleb
koosolekul mõni teine omavalitsuse esindaja.
Koordinaator tegi ettepaneku, et majanduse töörühma võiks olla kaasatud ka
vallavanemad/linnapea. Komisjoni liikmed olid ettepanekuga nõus.
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Otsustati:
1. Omavalitsused saadavad täiendused/parandused töörühmade liikmete osas koordinaatorile
nädala jooksul.
2. Omavalitsused võivad töörühmade koosolekutele lisada vastavalt vajadusele täiendavalt
esindajaid. Juhtkomisjoni liikmed võivad soovi korral osa võtta kõikidest koosolekutest.
3. Jooksvad küsimused.
Lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg ja koht. Koosoleku teemadeks on sümboolika
koostamiseks konkursikomisjoni moodustamine ja juhtimisstruktuur.
2017. a tuleb lähtuvalt haldusreformi seadusest kooskõlastada võlakohustuste võtmine kõigi nelja
omavalitsuse volikogudega. Võlakohustuste hulka kuuluvad: võetud laenud, kapitalirendi‐ ja
faktooringukohustused, emiteeritud võlakirjad, toetuste andmise kohustused, teenuste
kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused ning bilansiväliselt kajastatud järgmiste perioodide
rendikohustused mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest mittekatkestatava perioodiga üle
ühe aasta.
Juhtkomisjoni esimees palus välja tuua nelja omavalitsuse volikogude korraliste koosolekute ajad.
Volikogude koosolekud toimuvad:
 Jõgeva vallas – iga kuu viimane neljapäev
 Palamuse vallas – iga kuu viimane neljapäev
 Jõgeva linnas – jaanuaris ei toimu, 16. veebruar, edaspidi iga kuu neljas neljapäev
 Torma vallas – iga kuu kolmas kolmapäev, märtsis on 22.03
Järgnevalt arutati, milliste osapooltega võiks alustada juhtimisstruktuuri teema käsitlemist. Lepiti
kokku, et kõigepealt korraldatakse kaks tööseminari, kus osalevad linna/vallasekretärid ja nn
kontaktisikud. Esimene koosolek toimub jaanuari neljandal nädalal ning teine koosolek veebruari
alguses.
Koordinaator tõi välja, et EASi koordineerimisprojekti jätkamiseks saab nüüd esitada
muudatustaotluse. Taotlejaks on endiselt Jõgevamaa Omavalitsuste Liit, projekti omaosaluse katavad
neli omavalitsust. 2017. a omafinantseeringu maht on eeldatavalt 2 937 eurot, st igal projektis
osaleval omavalitsusel ligikaudu 734 eurot. Omaosaluse kohta esitab arved OVL.
Mart Tooming märkis, et juhtkomisjonides võiks teemaks võtta ka kriisiasjad ning MUPO, kaasates
koosolekule Jõgeva politseijaoskonna juhi ja Jõgevamaa päästepiirkonna juhi.
Otsustati:
1. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 21. veebruaril kl 15 Palamuse vallamajas.
2. Valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu teemal korraldatakse kaks tööseminari, kus
osalevad linna/vallasekretärid ja nn kontaktisikud. Esimene koosolek toimub jaanuari
neljandal nädalal ning teine koosolek veebruari alguses.
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