Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Majandusvaldkonna töörühma koosolek
PROTOKOLL
5.04.2017
Palamuse vallamaja
Algus kl 14.00, lõpp kl 16.10
Osalejad: Tõnu Uuna (Torma vald), Urmas Raide (Torma vald), Kalle Pint (Jõgeva linn), Vello Ründva
(Jõgeva linn), Vello Lukk (Jõgeva vald), Väino Ling (Jõgeva vald), Enn Kivi (Palamuse vald), Priit Kalme
(Palamuse vald), Mati Kepp (Jõgeva linn), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator)
Koosolekut juhatas ja protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Lepingute kaardistuse ülevaatamine
2. Palamuse Vallavara tegevuste ülevaade
3. Varade kaardistus (hooned, maad, transpordivahendid)
4. Ühistranspordi ‐ liikumisvajaduste analüüs.
1. Lepingute kaardistuse ülevaatamine ja varade kaardistus.
Koordinaator tutvustas koondatud andmeid lepingute kohta (lisatud protokollile). Pikemalt peatuti
erateede avaliku kasutuse lepingute teemal. Töörühm leidis, et esmalt tuleks ühinenud
omavalitsusel tegeleda nende valla teedega, kus on vahel lõik erateed ning seada nendele lõikudele
servituut. Kuna servituudi seadmine toob kaasa kulu, oleks mõistlik võtta igal aastal töösse mingi hulk
erateid ja nii järk‐järgult see probleem lahendada.
Järgnevalt vaadati varade kaardistust. Arutelu käigus jõuti majandusvaldkonna ametikohtade
struktuuri juurde. Töörühm oli seisukohal, et kuna ühinevatel omavalitsustel on omandis arvestatav
hulk hooneid, tuleks siiski kaaluda eraldi varahalduri ametikoha loomist. Lisaks leidis töörühm, et
väärteomenetleja ei peaks olema majandusosakonnas, vaid kantselei koosseisus, sest see ei ole
majandusega seotud tegevus.
Koordinaator tegi ettepaneku jagada töörühma liikmete vahel ära uue struktuuri ametikohtade
tööülesannete kirjeldamine. Vastavad märkused on lisatud struktuuritabelisse.
Otsustati:
1. Sellel aastal sõlmitud elektrienergia ostu‐müügi lepingud võiksid olla tähtajaga 31.12.2018.
2. Erateede osas tuleks esmalt tegeleda nendele lõikudele servituudi seadmisega, mis jäävad
valla teede sisse.
3. Töörühma liikmed saadavad koordinaatorile uue struktuuri ametikohtade tööülesannete
kirjeldused 17. aprilliks.

Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

2. Palamuse Vallavara tegevuste ülevaade.
Enn Kivi andis ülevaate Palamuse Vallavara põhikirja järgsetest ülesannetest. Hetkel on asutuses tööl
juhataja ja kalmistuvahid (1,66 töökohta). Kooli ja lasteaia majandusküsimustega vallavara hetkel ei
tegele. Suuremad ehitustegevused lähevad valla ehitusspetsialistile.
Töörühm arutas, kuidas võiks tulevikus vallavara tegevused olla jaotatud. Leiti, et valdkonnad tuleks
ära jagada teenuskeskuse majandushalduri ja tulevase ühise kommunaalettevõtte vahel. Osad
ülesanded läheksid valla ametiasutuse ametnikele.
15.40 lahkus Kalle Pint.
Otsustati:
1. Võtta informatsioon teadmiseks.
3. Ühistranspordi ‐ liikumisvajaduste analüüs.
Koordinaator tõi välja, et ühinemislepingu lisa „Ettevalmistusperioodi tegevus‐ ja ajakava“ kohaselt
tuleks läbi viia 1. oktoobriks 2017 ühistranspordi kaardistus ning elanike liikumisvajaduste ja –
võimaluste analüüs. Töörühm leidis, et kuna hetkel on ühistranspordi teema riigi poolt
ümberkorraldamisel ning Jõgevaga ühendus on piirkondadest hästi tagatud, ei ole otsest vajadust
analüüsi läbiviimiseks. Õpilasliinide osas on kaardistus töörühmal tehtud ja selles osas muudatusi
praegu kavas ei ole.
Otsustati:
1. Ühistranspordi ja elanike liikumisvajaduste analüüs viia läbi tulevikus lähtuvalt vajadusest või
muutunud olukorrast.
2. Järgmine töörühma koosolek toimub 18. mail kl 10 Torma vallamajas. Koosoleku esialgsed
teemad: hallatavate asutuste majandusvaldkonna personali kaardistus.

