Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Jõgeva piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
28. märts 2017
PROTOKOLL
Jõgeva Kultuurikeskus
Algus kl 11.00, lõpp kl 12.00
Osalejad: Triin Pärsim (Torma vald), Tiina Leeben (Torma vald), Pille Tutt (Torma vald), Ain Viik
(Jõgeva vald), Enn Kurg (Jõgeva vald), Tiit Lääne (Jõgeva vald), Margus Kask (Jõgeva linn), Raivo
Meitus (Jõgeva linn), Mati Kepp (Jõgeva linn), Terje Rudissaar (Palamuse vald), Rait Persidski
(Palamuse vald), Valdi Reinas (Palamuse vald), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator)
Koosolekut juhatas: Margus Kask (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
1. Valimiskomisjoni ja ‐jaoskondade moodustamise põhimõtted
2. Mitmesugused küsimused
Koosoleku käik:
1. Valimiskomisjoni ja ‐jaoskondade moodustamise põhimõtted.
Koordinaator tõi välja valimisprotseduuride eripärad seoses uue omavalitsuse tekkega. Lähtuvalt
seadusest tuleb teha igal volikogul samased otsused volikogu liikmete arvu ning valimisringkondade
arvu ja piiride kohta. Koordinaator valmistab järgmiseks koosolekuks ette näidised, mis vaadatakse
juhtkomisjoni poolt üle. Otsused tuleks teha maikuu volikogude istungitel.
KOVVS § 17 kohaselt nimetab kohaliku omavalitsuse volikogu kokkuleppel teiste asjaomaste
volikogudega valla valimiskomisjoni liikmed ja asendusliikmed. Valla valimiskomisjoni esimehe ja
aseesimehe valib komisjon oma liikmete seast. Komisjoni esimehe volitused kestavad kuni uue
kohaliku omavalitsuse üksuse valla‐ või linnasekretäri ametissenimetamiseni. Komisjonis võib olla
kuni 7 liiget ja 2 asendusliiget. Ettepaneku liikmete ja asendusliikmete kohta teevad asjaomased
valla‐ või linnasekretärid. Valimiskomisjoni moodustamise otsused peavad olema identsed, sinna
lähevad sisse juba konkreetsed ametikohad/ nimed. Koordinaator tegi ettepaneku jagada komisjoni
liikmete arv järgmiselt: igast omavalitsusest 1 liige ja lisaks 1 liige omavalitsusest, kes teenindab
komisjoni. Juhtkomisjoni liikmed olid ettepanekuga nõus.
Järgnevalt arutati, kuidas asendusliikmed valida. Lepiti kokku, et kaks asendusliiget jagatakse
omavalitsuste vahel loosi teel. Selleks said kolm omavalitsust tõmmata loosi, mille tulemusena
selgus, et asendusliikmed nimetavad Jõgeva vald ja Torma vald.
Seejärel tutvustas koordinaator valimisjaoskondade moodustamise põhimõtteid. Vastava määruse
võtab vastu valla või linnavalitsus. Kuna valimised toimuvad ühes ringkonnas, peab määruses olema
jaoskondade numeratsioon ühesugune. Lepiti kokku numeratsiooni jagamise põhimõtted.
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Otsustati:
1. Valimiskomisjonis on 5 liiget (2 liiget Jõgeva linnast ning 1 liige Jõgeva vallast, Torma vallast ja
Palamuse vallast) ning 2 asendusliiget (1 Jõgeva vallast ja 1 Torma vallast).
2. Järgmiseks koosolekuks teatab iga omavalitsus valimiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete
nimed/ametikohad.
3. Valimiskomisjoni teenindab Jõgeva Linnavalitsus.
4. Valimisjaoskondade numeratsiooni koostamisel võetakse aluseks omavalitsuste tähestikuline
järjekord. Jõgeva vald täpsustab Puurmani vallaga Saduküla piirkonna valimisjaoskonnaga
seotud küsimusi.
2. Mitmesugused küsimused.
Koordinaator tõi välja hariduse ja noorsootöö töörühmas tõstatatud küsimuse juhtkomisjonile:
arutada juhtkomisjonis Palamuse uue lasteaia kohatasu suurust.
Palamuse valla esindajad: Palamusel on hetkel õppevahendite tasu 10 eurot kuus, praegu on
põhimõte selline, et õppevahendite tasu arvestatakse vastavalt lapse kohalkäimisele. Aprilli lõpus
toimub Palamuse vallas alushariduse teemal seminar. Palamuse uus lasteaed avatakse augustis 2018.
Tasude teema on uue vallavolikogu arutada ja otsustada. Lasteaia renditasu tuleb ca 18 000 eurot
kuus. Arvame, et erisus kohatasus võib olla ka lähtuvalt lasteaia seisukorrast.
Järgnevalt tõi koordinaator välja majanduse töörühma arvamuse, et vallavalitsuse
administratiivhoone ja teenuskeskuste hoonetega seotud küsimustega peaks tegelema juhtkomisjon
või kontaktisikud. Lepiti kokku, et kõigepealt teevad kontaktisikud esmase kaardistuse ning seejärel
arutatakse seda teemat juhtkomisjonis.
Töörühmade järgmiste koosolekute toimumisajad:
 4.04 kl 10 – kultuuri töörühm Sadala Rahvamajas
 5.04 kl 14 – majanduse töörühm Palamuse vallamajas
 13.04 kl 13 – hariduse töörühm Palamuse Gümnaasiumis
 17.04 kl 14 – vallasekretäride töörühm Jõgeva LVs
 18.04 kl 10 – spordi töörühm Jõgeval Virtuses
 18.04 kl 13 – sotsiaali töörühm Jõgeva LVs
 17.05 kl 10 – rahanduse töörühm Jõgeva LVs
Viimase punktina arutati 12. aprillil toimuva Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosoleku ja
Rahandusministeeriumi esindajatega kohtumise teemal. Nõupidamisel käsitletakse muuhulgas
võimaliku Tartu‐ ja Jõgevamaa ühise omavalitsuste liidu loomist ning piirkondliku arendustegevuse
korraldamise, rahvatervise seadusest tulenevate ülesannete ja rahvastikutoimingute üleandmist
maavalitsustelt kohalikele omavalitsustele.
Lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg ja koht.
Otsustati:
1. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 20. aprillil kl 9.00 Torma vallamajas. Koosoleku teemad:
valimisi puudutavate otsuste projektide ülevaatamine, valla ametiasutuse struktuuri/
teenistuskohtade koosseisu kavandi kinnitamine, RM juhised uue ametiasutuse teenistujate
koosseisu täitmiseks.
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