Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Linna/vallasekretäride töörühma koosolek
MEMO
3.02.2017
Palamuse vallamaja
Algus kl 9.30, lõpp kl 12.00
Osalejad: Egle Lääne (Jõgeva linn), Elvira Osberg (Palamuse vald), Tiina Leeben (Torma vald), Ülle
Sihver (Jõgeva vald), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator)
Memo koostas: Katrin Rajamäe
Teemad:
1.
2.
3.
4.

2017. a tegevused
Omavalitsuste õigusaktide kaardistus
Infosüsteemide/andmebaaside kaardistus
Ühinenud omavalitsuse põhimäärus

Koosoleku kokkuvõte:
Koordinaator tutvustas 2017. a tegevuskava ning teemasid, millega tuleb tegeleda selle aasta
jooksul linna/vallasekretäride töörühmal.
Omavalitsuste õigusaktide kaardistus:
Esmalt arutati, milliseid õigusakte peaks kaardistus hõlmama. Leiti, et kaardistada tuleks Riigi
Teatajas avaldatud üldaktid. Seejärel arutati, mida teha delegeerimist vajavate aktidega. Lepiti
kokku, et kaardistatakse need aktid, mis on praegu olemas. Nende aktidega, mis ei ole sarnaselt
delegeeritud tuleb uuel volikogul esmalt tegeleda.
Töörühma liikmed olid üksmeelel, et kehtivad lepingud (sisseostetud teenused) peaks
kaardistama iga valdkondlik töörühm ise.
Infosüsteemide/andmebaaside kaardistus:
Hetkel on kasutuses dokumendihalduse tarkvarad:



Jõgeva linnal, Palamusel ja Tormal Amphora.
Jõgeva vallal Delta. Enne Deltat oli Jõgeva vallal Dogre.

Järgnevalt arutati teiste registrite üle:




Kalmisturegister Haudi – kalmistuid omavatel KOVidel vajalik andmed korrastada seal.
Jäätmevaldajate register, EVALD – nendega võiks tegeleda majanduse töörühm.
Lemmikloomade register – Palamuse kasutab seda, teised mitte.

Raamatupidamistarkvarana on Jõgeva vallas, Tormas ja Palamusel kasutusel Pmen, Jõgeva linnas
Axapta.
VOLIS – kõik neli omavalitsust kasutavad seda, kuid erinevalt.
IT‐süsteemide osas on oluline, et töökaustadele saaks ligi ka kaugtööd tehes.

Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Töörühm leidis, et tuleks korraldada eraldi koosolek IT‐spetsialistidega (võimalikud teemad –
arvutivõrk, kontoritarkvara, e‐lahendused, hallatavad asutused).
Ühinenud omavalitsuse põhimäärus:
Töörühm arutas kõigepealt, millised korrad tuleks enne valimisi ettevalmistada:





Hankekord
Vallavara valitsemise kord
Palgajuhend, volikogu tasustamise kord
Töökorralduse reeglid

Ühinemislepingus on sätestatud ,et kuni uue põhimääruse kehtestamiseni kehtib ühinenud
omavalitsuses Jõgeva linna põhimäärus. Vajadusel võiks linna põhimääruse üle vaadata.
Lepiti kokku, et uue põhimääruse väljatöötamisel võetakse aluseks KOKSi vastavad sätted (vt lisa).
Arutelul võetakse aluseks Jõgeva linna ja Palamuse valla põhimäärused.
Järgmine koosolek:
Lepiti kokku, et järgmine koosolek toimub 22. veebruaril kl 14 Jõgeva Linnavalitsuses.
Koosolekul käsitletatakse järgmiseid põhimääruse teemasid:
 volikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimise kord, volikogu komisjonide
moodustamise kord, õigused ja kohustused ning volikogu komisjonide esimeeste ja
aseesimeeste valimise kord;
 valitsuse moodustamise kord, vallavanema või linnapea valimise kord, valitsuse pädevus.
Enne koosolekut vaatavad töörühma liikmed läbi praeguste põhimääruste vastavad peatükid.

LISA. Väljavõte KOKSist:
§ 8. Valla ja linna põhimäärus
(1) Valla või linna põhimääruses sätestatakse:
1) volikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimise kord, volikogu komisjonide
moodustamise kord, õigused ja kohustused ning volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste
valimise kord;
2) valitsuse moodustamise kord, vallavanema või linnapea valimise kord, valitsuse pädevus;
3) valla või linna sümbolid ja nende kasutamise kord;
4) valla või linna ametiasutuste moodustamise kord;
5) valla või linna arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning
finantsjuhtimise üldised põhimõtted;
6) valla või linna õigusaktide vastuvõtmise, avalikustamise ja jõustumise täpsem kord
(11) Kui kohaliku omavalitsuse üksus kavandab moodustada siseaudiitori kutsetegevuse alaste
ülesannete täitmiseks vastava ametikoha või vastava struktuuriüksuse, nähakse põhimääruses ette
siseauditeerimise üldine töökorraldus.
(2) Valla või linna põhimäärus kehtestatakse volikogu määrusega ning see võib sisaldada lisaks
käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatule ka muid valla või linna tegevust reguleerivaid sätteid.

