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Memo koostas: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. 2017. a tegevused
2. Kogukonnakogude moodustamise võimalused, õigused ja kohustused
Koosoleku kokkuvõte:
Koordinaator tutvustas 2017. a tegevuskava, ühinemislepingu sätteid kultuurivaldkonnas ning
teemasid, millega tegeleb aasta jooksul kultuuri töörühm. Juhtkomisjoni kokkuleppel tegutsevad
sellel aastal kultuuri ja spordi töörühm eraldi, mistõttu on mõnevõrra muutunud töörühmade
liikmete koosseis.
Järgnevalt tegi koordinaator ülevaate kogukonnakogude moodustamise erinevatest võimalustest
ning kogukonnakogu võimalikest õigustest, kohustustest ja vastutusest lähtudes
Rahandusministeeriumi vastavast juhendist. Lisaks tõi koordinaator välja 2016. a novembris sel
teemal JAEKi poolt korraldatud Kuremaa mõttekoja kokkuvõtte.
Töörühma liikmed arutasid kõigepealt, millistel alustel võiks olla moodustatud ühendomavalitsuses
kogukonnakogu ning kui suure territooriumi baasil peaks kogu olema moodustatud.
Koosolekul tekkinud ettepanekud:
 Piirkonna seltsid saavad kokku ja valivad esindaja, kes on piirkonna esindaja teatud
perioodiks – see olekski piirkonna kogukonnakogu.
 Esimeseks valimisperioodiks võiks luua volikogu juurde eraldi piirkondlikud komisjonid
(nt Palamuse, Torma, Jõgeva).
 Volikogu juurde tuleks luua külaliikumise komisjon, kus on esindajad igast piirkonnast
(Palamuse, Torma, Jõgeva). Piirkonna esindajad võivad olla ka kogukonnakogu liikmed.
Järgnevalt arutati, kuidas kogukonnakogu teemaga edasi minna. Lepiti kokku, et iga piirkond
korraldab koosoleku oma MTÜde ja kohalike aktivistidega, et see teema läbi arutada.
Koosolekud toimuvad:
 7.02 – Palamusel
 8.02 – Tormas
 15.02 – Jõgeva vallas

Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Otsustati:
Piirkondlikel koosolekutel pakutakse välja kogukonnakogu moodustamiseks kolm varianti:
1. Iga endise omavalitsuse kohta on üks kogukonnakogu.
2. Jagada endised omavalitsused väiksemateks piirkondadeks ehk külade kogumiks.
3. Iga asustusüksuse (küla, alevik, linn) kohta on võimalus luua üks kogukonnakogu.
Kogukonnakogul võiksid olla järgmised õigused ja kohustused:




Arvamuse küsimine ja andmine piirkonna jaoks olulistes teemades/ dokumentides
Ettepanekute tegemise võimalus oma piirkonna osas
Väike rahaline ressurss KOV eelarves kogukonnakogude jaoks (motivatsiooniks).

Järgmine töörühma koosolek toimub 9. märtsil kl 10 Jõgeva Kultuurikeskuses. Koosolekul annavad
omavalitsused ülevaate piirkondlikest koosolekutest ning jätkatakse arutelu kogukonnakogu teemal.

