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Koosoleku kokkuvõte:
Esmalt arutati ühendvalla administratiivhoone teemal. Koordinaator andis ülevaate 20.04 kinnitatud
struktuuri põhjal võimalikust ameti/töökohtade piirkondlikust jaotusest. Valla keskuses oleks
struktuuri kohaselt vajalik ruume kuni 40 inimesele. Arutati, kuidas võiks olla ruumide jaotus
praeguse linnavalitsuse ja vallavalitsuse hoone vahel ning vaadati üle olemasolevate hoonete
ruumiprogramm jooniste põhjal.
Jõgeva vald: Pakume, et sotsiaalosakond ja volikogu võiks olla valla hoones, muu linna hoones.
Jõgeva linn: Praegu mahuks kõik linna majja ära, võiks kaaluda volikogu ruumide paiknemist vallas.
Linnal on tehtud mõned aastad tagasi volikogu uue saali jaoks projekt, kus planeeritud 27‐liikmele
saal. Selle maksumuseks hinnati siis ca 60 000 eurot. Esimesel korrusel saab võtta kasutusse
praegused Merit Tarkvarale renditud ruumid. Hoones on probleemiks ventilatsioon.
Torma vald: Meie seisukohal, et enamik kohti võiks olla linna majas. Volikogu ruum võiks olla valla
majas, võib‐olla majandusosakond ka.
Koosolekul osalejad olid seisukohal, et linnavalitsuse hoones võiks olla kõik osakonnad ning valla
hoones jääks kasutusse praegune saal volikogu istungiteks. Margus Kask sõnas, et kuna 27 volikogu
liiget mahuvad ära praegusesse linnavalitsuse saali, siis ei ole vajadust istungite saaliks väljaspool
administratiivhoonet ruumi korraldada. Seejärel tehti ringkäik linnavalitsuse hoones ning
struktuuritabelisse kanti esialgne võimalik ruumide jaotus.
Järgnevalt andis koordinaator infot valla kodulehe ja Facebooki lehega seoses Jõgeva linna IT‐
spetsialisti ja avalike suhete spetsialistilt saadud info põhjal. Hetkel on „Jõgeva“ domeeninimi vaba,
kuid paralleelselt peaks toimima ka nimi „Jogeva“, mis suunab uuele lehele (välisriikide klaviatuuridel
puudub „õ“ täht). AS Andmevara võimaldab uue lepingulise KOVTP veebilehe tasuta perioodi kuni 1,5
kuud enne avalikustamist, selle ajaga saab teha ära kodulehe põhja. Facebooki lehe osas on soovitus
loovutada uue lehe jaoks Jõgeva linna FB leht, sest sellel on hetkel kõige rohkem jälgijaid (2277).
Nime osas oleks soovitus „Jõgeva“.
Koosolekul osalejad arutasid, millal võiks käivituda uus koduleht ja FB leht. Leiti, et see peaks
toimuma kohe pärast valimisi ehk 16.10.2017.
Viimase teemana arutati perekonnaseisutoimingute üleandmise teemal, eelmisel päeval oli
toimunud linna/vallasekretäride kohtumine Siseministeeriumi esindajatega. Esialgse info põhjal
antakse ministeeriumi poolt KOVile 8 500 eurot aastas ning kaetakse halduskulud. Arhiivi

maavalitsuselt üle ei anta. Kuna abielu registreerimise avalduse saab teha kuni 3 kuud enne
abiellumist, peaks olema oktoobri alguseks selge, kes seda jaanuarist tegema hakkab.
Seetõttu on vaja otsustada juba enne volikogu valimisi, kas:
1. võtta üle maavalitsuse ametnik ja koolitada üks praegune ametnik lisaks välja (et oleks
olemas ka asendaja)
2. valida välja kaks praegust ametnikku, keda nüüd juba koolitama hakata (üks põhitöökohaga
ja teine asendaja).
Ettepanekud juhtkomisjonile:
1. Praeguse linnavalitsuse hoones võiks olla kõik valdkondlikud osakonnad ja volikogu kantselei
ning vallavalitsuse hoones jääks kasutusse praegune saal volikogu istungiteks. Perspektiivis
võiks remontida linna hoones volikogu istungite saali ning ehitada uus ventilatsioonisüsteem.
2. Uus koduleht ja ühine Facebooki leht lasta käiku kohe pärast valimisi ehk 16.10.2017.
Kodulehe ettevalmistustöödega alustatakse septembris. FB lehe jaoks loovutada Jõgeva linna
praegune leht, nimeks panna „Jõgeva“.

