Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Jõgeva piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
20. aprill 2017
PROTOKOLL
Torma vallamaja
Algus kl 9.00, lõpp kl 12.30
Osalejad: Triin Pärsim (Torma vald), Ülvi Nool (Torma vald), Luule Väin (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)
Koosolekut juhatas: Margus Kask (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Juhtkomisjoni esimees tegi ettepaneku lisada päevakorda viimaseks punktiks „Palamuse valla uus
lasteaed“. 11 juhtkomisjoni liiget oli ettepanekuga nõus. Terje Rudissaar jäi eriarvamusele, Rait
Persidski oli erapooletu. Kinnitati alljärgnev päevakord.
Päevakord:
1. Valimisi puudutavate volikogu otsuste projektide ülevaatamine
2. Rahandusministeeriumi juhised uue ametiasutuse teenistujate koosseisu täitmiseks
3. Valla ametiasutuse struktuuri/ teenistuskohtade koosseisu kavandi kinnitamine
4. Muud küsimused
5. Palamuse valla uus lasteaed
Koosoleku käik:
1. Valimisi puudutavate volikogu otsuste projektide ülevaatamine
Koordinaator tutvustas juhtkomisjonile volikogu otsuste eelnõusid – volikogu liikmete arvu
määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotus ning valimiskomisjoni
moodustamine. Eelmisel koosolekul lepiti kokku, et 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). Iga omavalitsus nimetas liikmed valimiskomisjoni ning koordinaator kandis
need otsuse eelnõusse. Volikogu otsuste eelnõud saadetakse ülevaatamiseks linna‐ ja
vallasekretäridele.
Otsustati:
1. Valimiskomisjoni liikmed on Aime Andron, Tiina Leeben, Egle Lääne, Elvira Osberg ja Ülle
Sihver. Valimiskomisjoni asendusliikmed on Marika Kalm ja Esta Kingsepp.
2. Koordinaator saadab volikogu otsuste eelnõud ülevaatamiseks ja omavaheliseks
kooskõlastamiseks linna‐ ja vallasekretäridele.
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2. Rahandusministeeriumi juhised uue ametiasutuse teenistujate koosseisu täitmiseks
Koordinaator tegi ülevaate uue ametiasutuse teenistujate koosseisu täitmise juhendmaterjalist ning
Rahandusministeeriumi korraldatud 6. aprilli infopäevast (soovituslikud toimingud enne ühinemist,
personalivaldkonna alane komisjon, ametnike värbamise ja valiku kord, ametnike haridusele,
töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded; ametijuhendid ja tööülesannete
kirjeldused; ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine; ametikoha koondamine ja etteteatamise
ajad, koondamishüvitised).
Seejärel tõstatas koordinaator küsimuse, milline töörühm hakkab tegelema personaliküsimustega?
T.Rudissaar: Meie ettepanek osta see teenusena sisse.
M.Kask: Teen ettepaneku, et kontaktisikud ja vallasekretärid tegeleksid personali teemadega.
Lepiti kokku, et personaliküsimustega tegeleb vallasekretäride töörühm, sisendi saamiseks
kaasatakse valdkondlikud töörühmad ja vajadusel kontaktisikud. Töörühma ülesandeks on välja
töötada ametnike värbamise kord ning ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja
oskustele esitatavad nõuded. Ametijuhenditele sisend tuleks valdkondlikelt töörühmadelt.
Otsustati: Personaliküsimustega tegeleb vallasekretäride töörühm, sisendi saamiseks kaasatakse
valdkondlikud töörühmad ja vajadusel kontaktisikud. Valminud kavandid esitatakse juhtkomisjonile.
3. Valla ametiasutuse struktuuri/ teenistuskohtade koosseisu kavandi kinnitamine
Esmalt tegi koordinaator kokkuvõtte 28. märtsi struktuuriseminari rühmatööde tulemustest ning
selle tulemusena kujunenud struktuuri valdkondlikest muudatustest võrreldes praegusega.
Järgnevalt vaadati üle esialgne struktuur osakondade kaupa. Iga osakonna juures on toodud välja
otsus vastava osakonna koosseisu kohta.
Sotsiaalosakond – kokku 23 ametikohta, sh 10 ametnikku 28.03 seminari tulemusena. Koordinaator
tõi välja, et ühinemislepingu järgi jätkavad tööd piirkondlike sotsiaaltöötajate vastuvõtupunktid
Kuremaa alevikus, Laiuse alevikus, Siimusti alevikus ja Vaimastvere külas.
Otsustati: Sotsiaalosakonnas on 23 ametikohta, millest 10 on ametnikud (sotsiaaltöö spetsialistid,
lastekaitse spetsialistid, osakonnajuhataja). Enn Kurg ja Mihkel Kübar jäid eriarvamusele:
sotsiaalosakond on liiga ära kärbitud, liiga väike koosseis.
Haridus‐ ja kultuuriosakond – kokku 3 ametikohta 28.03 seminari tulemusena, üks spetsialistidest on
osakonna töö koordineerija.
M.Kübar: Hariduse valdkonna mahu tõttu peaks olema veel üks ametikoht.
T.Pärsim: Abivallavanem peaks olema pädev ja kureerima seda valdkonda.
T.Lääne: Mina näen, et oleks eraldi haridus‐ ja noorsootöö ning kultuuri‐ ja spordiosakond.
T.Pärsim: Haridusspetsialist ei peaks tegelema eelarve ja hoonetega, vaid sisulise haridustööga.
Palamuse esindajad: Praegustes valdades ei ole hetkel kokku ühte haridusspetsialisti, seega peaks
ühest kohast uues struktuuris piisama.
Järgnevalt arutati, kas noorsootöö spetsialist peaks olema ametiasutuse struktuuris.
M.Kübar ja E.Kurg tegid ettepaneku, et noorsootöö spetsialist oleks ametiasutuse struktuuris lisaks
noortekeskuste hallatava asutuse juhile. Toimus hääletamine: 6 komisjoni liiget oli poolt ja 6 vastu.
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Seejärel tegid M.Kübar ja T.Lääne ettepaneku: osakonnal peaks olema eraldi osakonnajuhataja, mitte
ei kata seda üks spetsialist. Toimus hääletamine: 3 komisjoni liiget oli poolt ja 9 vastu.
Otsustati: Haridus‐ ja kultuuriosakonna kohta jääb kaks alternatiivi, vastavalt 3 ametikohta
(noorsootöö spetsialisti ülesanded lisatakse noortekeskuste hallatava asutuse juhile) ja 4 ametikohta
(noorsootöö spetsialist on ametiasutuse struktuuris lisaks noortekeskuste hallatava asutuse juhile).
Majandus‐ ja arenguosakond – kokku 13‐14 ametikohta 28.03 seminari tulemusena.
Pikemalt arutati, kas hankespetsialist peaks olema eraldi ametikoht või kataks seda üks
arendusspetsialist. Koordinaator tõi välja ka vallasekretäride töörühma vastava kommentaari.
Juhtkomisjoni esimees pani hääletusele ettepaneku: struktuuris 1 arendusspetsialist ja 1
hankespetsialist. Toimus hääletamine: 5 komisjoni liiget oli poolt ja 6 vastu, 1 ei osalenud
hääletamisel.
Seejärel arutati majanduse töörühma ettepanekut, et varahalduri ametikoht peaks olema struktuuris.
Juhtkomisjon ei olnud ettepanekuga nõus ja ametikohta eraldi ei tule struktuuri.
Järgnevalt arutati haljastusspetsialisti ametikoha teemal. Juhtkomisjoni esimees pani hääletusele
ettepaneku: haljastusspetsialisti ametikoht ei jää vallavalitsuse struktuuri, vajadusel võtab selle
ülesande ühine kommunaalettevõte. Toimus hääletamine: 10 komisjoni liiget oli poolt ja 2 vastu.
Otsustati: Majandus‐ ja arenguosakonnas on kokku 12 ametikohta. Varahaldur ja haljastusspetsialist
jäävad struktuurist välja.
Kantselei – kokku 7 ametikohta 28.03 seminari tulemusena. Koordinaator tõi välja vallasekretäride
töörühma ettepaneku kantselei struktuuri kohta.
R.Persidski tegi ettepaneku tõsta IT‐juht kantselei koosseisust majandusosakonda. Toimus
hääletamine: 5 komisjoni liiget oli poolt, 4 vastu ja 2 erapooletud.
Juhtkomisjoni esimees pani hääletusele ettepaneku: lisada struktuuri dokumendihalduri ametikoht.
Toimus hääletamine: 7 komisjoni liiget oli poolt, 2 vastu, 1 erapooletu ja 1 ei osalenud hääletamisel.
Otsustati: Kantseleis on kokku 6 ametikohta. IT‐juht läheb majandusosakonna koosseisu.
Vallasekretärid kirjutavad täpsemalt lahti kantselei personali tööülesanded. Avalike suhete spetsialist
allub otse vallavanemale, kuid on kantselei koosseisus. Perekonnaseisutoimingute spetsialist
lisatakse struktuuri, kui on täpsemalt selgunud ülesannete üleandmise asjaolud. Terje Rudissaar jäi
eriarvamusele vallasekretäride ettepaneku osas – praeguse kirjelduse järgi on kantselei spetsialistil ja
dokumendihalduril dubleerivad tegevused.
Finantsosakond – kokku 7 ametikohta 28.03 seminari tulemusena. Juhtkomisjon arutas, kas eelarve
spetsialist peaks olema eraldi ametikoht või mitte. Lepiti kokku, et ametikoha täitmine jääb
finantsjuhi otsustada ‐ kas struktuuris on eelarve spetsialist või raamatupidaja?
Otsustati: Finantsosakonnas on kokku 7 ametikohta.
Teenuskeskused (Palamuse ja Torma). 28.03 seminaril pakkus 2. töörühm välja, et teenuskeskuse
juht ja majandushaldur võiksid olla ühes isikus ehk kokku teenuskeskuses 2 +2 ametikohta.
Juhtkomisjoni esimees pani hääletusele ettepaneku: teenuskeskuse juht ja majandushaldur on ühes
isikus, kokku teenuskeskuses 4 ametikohta. Toimus hääletamine: 2 komisjoni liiget oli poolt, 8 vastu,
1 erapooletu.
Otsustati: Teenuskeskustes on mõlemas 3 +2 ametikohta. Palamuse ja Torma vald kirjutavad
täpsemalt lahti teenuskeskuste personali tööülesanded.
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Volikogu kantselei ‐ kokku 3 ametikohta 28.03 seminari tulemusena. Pikemalt arutati sisekontrolli
ametikoha vajalikkuse üle.
Otsustati: Volikogu kantseleis on kokku 2 ametikohta. Kui seadus muutub, siis võetakse uuesti
päevakorda sisekontrolli ametikoha vajadus.
Päevakorrapunkti otsuste tulemusena kokkulepitud struktuur ja teenistuskohtade koosseisu kavand
on lisatud protokollile.
Lahkusid Tiit Lääne, Raivo Meitus ja Enn Kurg.

4. Muud küsimused
Koordinaator tegi kokkuvõtte 17. aprillil toimunud IT‐valdkonna koosolekust (EMOLi projektid ja
vajalik eeltöö, KOVTP uus funktsioon – teenused ja toimingud, uue valla koduleht). Juhtkomisjoni
liikmed olid nõus ettepanekuga osaleda EMOLi projektides 2017. a sügise taotlusvoorus ning sellega,
et Jõgeva linna IT‐spetsialist valmistaks ette uue kodulehe põhja.
IT valdkonna koosolekul tehti ettepanek, et uue valla domeeninimi võiks olla www.jogeva.ee.
Juhtkomisjon leidis, et domeeninimi on www.jõgeva.ee. IT‐spetsialistidel ülesanne tuua välja
tehniline lahendus.
Lisaks tehti IT koosolekul ettepanek luua uuele vallale Facebooki leht. Juhtkomisjon oli ettepanekuga
nõus ning vastava lehe haldamise ülesande võiks võtta Jõgeva linna avalike suhete spetsialist. FB
lehele tuleks leida ka sobiv nimi.
Töörühmade järgmiste koosolekute toimumisajad:








9.05 kl 14 – hariduse töörühm Sadala Koolis
16.05 kl 10 – spordi töörühm Kuremaa Ujulas
16.05 kl 14 – kultuuri töörühm Palamuse Noortekeskuses
17.05 kl 10 – rahanduse töörühm Jõgeva LVs
18.05 kl 10 – majanduse töörühm Torma vallamajas
18.05 kl 13 – vallasekretäride töörühm Jõgeva LVs
25.05 kl 13 – sotsiaali töörühm Jõgeva VVs

Otsustati:
1. Tegeleda ettevalmistustega EMOLi projektides osalemiseks. Juunikuu juhtkomisjoni
koosolekul võtta teema uuesti päevakorda, selleks ajaks peavad olema olemas kokkulepped
ühiste infosüsteemide ja arvutivõrkude kohta ning võimalikud maksumused.
2. Uue valla domeeninimi on www.jõgeva.ee. IT‐spetsialistid selgitavad välja domeeni
kasutamise tehnilise lahenduse. Praegused domeeninimed hoida esialgu avaliku sektori käes.
3. Jõgeva linna IT‐spetsialist valmistab ette uue kodulehe põhja.
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5. Palamuse valla uus lasteaed
Magus Kask oli esitanud Palamuse valla juhtkomisjonile alljärgneva kirja: Jõgeva linna, Jõgeva valla ja
Torma valla juhtkomisjoni liikmed paluvad Palamuse vallal anda 20. aprilli juhtkomisjoni koosolekul
kronoloogiline ülevaade Palamuse lasteaia ehitusega seotud tegevustest: ehitushangete toimumine,
sõlmitud lepingu tingimused, vallavalitsuse ja ‐ volikogu vastavasisulised otsused.
Palamuse valla esindajad andsid ülevaate lasteaia rajamisega seotud tegevuste kohta:
 29.05.2014 – võeti vastu otsus uue lasteaia rajamise kohta, olemasolev hoone ei vasta
Tervisekaitse nõuetele ja rekonstrueerimine ei ole otstarbekas.
 Projekteerimiseks viidi läbi arhitektuurikonkurss.
 Lootsime leida rahastust meetmest, kuid see rakendus ainult suurematele linnadele,
Palamuse sinna ei sobinud.
 Otsisime teisi rahastusvõimalusi – kuna 60% netovõlakoormuse piir oli RM poolt pandud, ei
oleks olnud võimalik laenu võtta.
 Uurisime kontsessioonihanke võimalusi hoone rajamiseks – hoone rajatakse ehitaja
omavahenditest ja seejärel üüritakse see avalikule sektorile kasutamiseks.
 Kui lepingu ülesütlemise aeg on alla 3 kuu, siis ei lähe see rendikohustus pikaajalise
võlakohustuse hulka.
 2016. a mais volikogu võttis vastu otsuse läbi viia kontsessioonihange, algselt oli hange ilma
valla omaosaluseta. Pakuti ligi 24 eurot m2 hinnaks. See jäi liiga kõrgeks.
 Esimese hanke tunnistamise nurjunuks, uude hankesse lisasime valla omaosalusena kuni 1
MEUR. Saime hinnaks alla 10 eurot m2 kohta.
 Rendileping on hetkel sõlmitud 20 aastaks, väljaostu võimalust lepingus ei ole, eelisõigus on
rentida edasi.
T.Pärsim: Kuidas on Palamuse valla eelarvest võimalik tasuda ca 220 000 eurot aastas renditasu? Kust
ja mille arvelt see raha tuleb? Kas kommunaalkulud on renditasu sees?
R.Persidski: Raamatupidaja on välja toonud, et valla tuludest on võimalik seda katta. Meil on välja
arvutatud, et vald suudab katta renditasu kuni 14 eurot m2 kohta. Kommunaalkulud peaksid olema
renditasu sees.
Jõgeva linna, Jõgeva valla ja Torma valla esindajad tegid ettepaneku, et Palamuse vald täpsustab
järgmiseks koosolekuks oma pearaamatupidajaga, kust täpsemalt ehk mille arvelt tuleb renditasu ja
kuidas see summa eelarves kajastub. Terje Rudissaar tegi ettepaneku, et kui Palamuse vald peab
detailselt tutvustama Palamuse valla lasteaia kui oma investeeringu katteallikad, siis teised KOV‐id
teevad seda sama järgmisel koosolekul ning tutvustavad detailselt oma suurprojektide
investeeringute katteallikaid.
Lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg ja koht.
Otsustati:
1. Palamuse vald täpsustab järgmiseks koosolekuks, kust täpsemalt ehk mille arvelt tuleb
renditasu ja kuidas see summa eelarves kajastub.
2. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 23. mail kl 15 Jõgeva Linnavalitsuses. Koosoleku
esialgsed teemad: KOV‐eelarvest makstavad sotsiaaltoetused, kultuurivaldkonna toetamise
ühtsed põhimõtted, spordivaldkonna toetamise ühtsed põhimõtted, valla administratiivhoone
asukoht.
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