Projekt „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Peipsi piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
24. oktoober 2016
PROTOKOLL
Mustvee Kultuurikeskus
Algus kl 13.00, lõpp kl 15.30
Osalejad: Aivar Anijago (Kasepää vald), Lembit Mangulson (Kasepää vald), Aivar
Parfojev (Avinurme vald), Anne Paas (Avinurme vald), Aivar Saarela (Avinurme
vald), Tarmo Tomson (Lohusuu vald), Aivar Altmäe (Lohusuu vald), Aare Järvik
(Lohusuu vald), Max Kaur (Mustvee linn), Riina Pajula (Mustvee linn), Jüri Morozov
(Saare vald), Hannes Soosaar (Saare vald), Rita Kivisaar (Saare vald), Katrin
Rajamäe (ühinemise koordinaator)
Kutsutud: Triin Pärsim (Torma vald), Krista Pint (Võtikvere küla), Mart Tooming
(Jõgeva Maavalitsus)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
1. Ühinemislepingule tagasiside volikogudelt
2. Rahvaküsitlus – kuupäevad, veebikeskkonna kasutamine, küsitluskomisjoni
moodustamine
3. Ühislehe tooriku ülevaatamine
4. Ühise tutvumisreisi ajakava
5. Muud küsimused
Koosoleku käik:
1. Ühinemislepingule tagasiside volikogudelt
Juhtkomisjoni esimees palus igal omavalitsusel välja tuua, milline oli tagasiside
eelmisel nädalal toimunud volikogu istungitel päevakorras olnud
ühinemislepingule.
Mustvee linn: Meil läks kenasti, istungil osalejatest keegi vastu ei olnud ja üks oli
erapooletu.
Avinurme vald: Meil olid kõik kohalolnud poolt, keegi volikogus küsimusi ei
esitanud.
Torma vald: Meie menetlesime teist lepingut, aga Võtikvere küla osas võttis
volikogu vastu otsuse, et algatatakse menetlus küla üleandmiseks Mustvee linnale.
Lohusuu vald: Meie volikogu istungil osalejad olid kõik nõus lepinguga.
Saare vald: Meil kõik kohalolnud hääletasid poolt. Meil toimusid ka
rahvakoosolekud enne volikogu istungeid, Voorel ja Kääpal.
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Kasepää vald: Volikogu istungil kõik kohalolnud olid poolt, küsimusi ei olnud.
Koordinaator: Seega ühegi volikogu poolt praegu muudatusettepanekuid lepingule
ei tulnud.

2. Rahvaküsitlus – kuupäevad, veebikeskkonna kasutamine,
küsitluskomisjoni moodustamine
Ühinemise koordinaator tõi välja Andmevaralt saadud hinnapakkumise VOLISkeskkonna kasutamise kohta. Juhtkomisjoni liikmed arutasid, kui oluline on
ühinemisküsitluse juures elektroonilise hääletamise võimalus ning iga omavalitsus
tõi välja oma seisukoha selles küsimuses. Üksmeelselt otsustati, et elektroonilist
hääletamist ei kasutata, sest enamasti on ühinemise teemalised küsitlused
suhteliselt madala osalusega ning e-hääletamise võimaluse lisamine ei pruugi
tagada suuremat aktiivsust.
Järgnevalt arutati, millistel kuupäevadel võiks toimuda rahvaküsitlus. Juhtkomisjoni
liikmed olid üksmeelel, et rahvaküsitlus toimub 20. ja 21. novembril.
Seejärel vaadati üle koordinaatori poolt ettevalmistatud valla/linnavalitsuse
korralduste näidised ja toodi välja iga omavalitsuse küsitluspunktid. Komisjoni
liikmete tasu osas olid vallasekretärid varasemalt teinud ettepaneku, et kõikidel
omavalitsustel võiks olla ühesugune tasu.
Saare vald tõi välja, et nende ettepanek oleks komisjoni esimehele brutotasu
tunnis 4,86 eurot ja komisjoni liikmetele 4,05 eurot. Plaanis on avada vallas kaks
küsitluspunkti ning kummaski oleks rakendatud 4 inimest. Sel juhul oleks
rahvaküsitluse läbiviimise kulu kahe küsitluspunkti avamisel ligikaudu 700-800
eurot.
Kasepää vald tõstatas küsimuse, kuidas tagada seda, et kahe küsitluspunkti puhul
ei annaks elanikud topelthäält? Komisjoni liikmed leidsid, et üks võimalus on teha
ringkonnad sarnaselt volikogu valimistele või teine võimalus on vahetada infot
küsitluspunktide vahel. Eeldatavalt on sellised juhtumid üksikud, kus elanik läheb
hääletama tavapärasest teise küsitluspunkti.
Otsustati:
1. Rahvaküsitlus toimub 20.-21.11.2016. Hääletamine toimub ainult sedelitega.
2. Omavalitsused avavad järgmised küsitluspunktid:






Avinurme vallas – Avinurme Vallavalitsuses, Ulvi Rahvamajas
Lohusuu vallas – Lohusuu vallamajas
Kasepää vallas – Kasepää vallamajas
Saare vallas – Saare vallamajas (Kääpal), Voore aktiviseemiskeskuses
Mustvee linnas – Mustvee Kultuurikeskuses.

3. Ühislehe tooriku ülevaatamine
Koordinaator tutvustas ühinemise erilehe jaoks koondatud materjale. Kohapeal
vaadati üle avaliku väljapaneku kohad, rahvaküsitluse küsitluspunktid ja
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investeeringute kava. Lepiti kokku, et puuduolevad materjalid ja parandused
saadetakse koordinaatorile hiljemalt 25. oktoobri õhtuks.
Erilehe jaoks laseb Vooremaa tõlkida ühinemislepingu vene keelde, mistõttu
lisandub Vooremaa pakkumisele ca 180 eurot.
Lepiti kokku, et igale omavalitsusele tellitakse 20 lehte lisaks kohapeal jagamiseks
ning internetis levitamiseks tuleb ka lehe elektrooniline versioon. Erileht
postitatakse ka Võtikvere küla aktiivsetesse postkastidesse.

4. Ühise tutvumisreisi ajakava
Eelmisel koosolekul olid kokku lepitud esialgsed kuupäevad ühiseks
tutvumisreisiks. Lepiti kokku, et ringsõit toimub 10.-11. novembril.
Saare vald pakkus välja, et võiks jagada kuupäevad ära omavalitsuste vahel ning
ringkäigu raames käia ka olulisemate ettevõtjate juures. Bussi võiks rentida
Kudinalt, 18-20 kohta.
Mart Tooming soovitas lisaks tutvuda ka olulisemate investeeringutega, mis toodud
ühinemislepingus.
Järgnevalt arutati, kuidas võiks olla marsruut ning millises kohas võiks toimuda
ööbimine. Lepiti kokku, et Saare vallavanem võtab hinnapakkumised ning seejärel
otsustatakse täpne koht. Igale omavalitsusele planeeritakse 2-3 tundi objektide
tutvustamiseks.
Otsustati:
1. Ühine ringsõit toimub 10.-11. novembril. Täpse ajakava saadab koordinaator
omavalitsustele.
2. Tutvumisreisi kulud kaetakse võrdselt omavalitsuste vahel.

5. Muud küsimused.
Torma vallavanem tõi välja, et vallavolikogu otsustas alustada Võtikvere küla
üleandmist Mustvee linnale. Nüüd peab Mustvee linnavolikogu vastama
ettepanekule. Rahvaküsitlus Võtikvere osas toimub ühinemislepingu küsitluse
raames, sealsetele elanikele tuleb sedelile lisaküsimus. Külade üleandmisega on
siiski veel mitmeid segaseid juriidilisi küsimusi, mis tuleb ära lahendada ning
ajaraam on väga kriitiline, kui tahta aasta lõpuks asjad korda saada.
Koordinaator lubas täpsustada veel Rahandusministeeriumiga piiride muutmisega
seotud küsimusi ning korraldada seda teemat puudutavate omavalitsuste
vallasekretäridega eraldi nõupidamine.
Järgnevalt lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni toimumise aeg ja koht. Eelmisel
koosolekul otsustati, et lepingu kinnitamiseks korraldatakse ühine volikogude
istung. Lepiti kokku, et see võiks toimuda 21. detsembril Mustvees koos piduliku
õhtusöögiga.
Aivar Saarela
Koosoleku juhataja

Katrin Rajamäe
Protokollija

Lähtuvalt ajakavast tuleks planeerida volikogude istungid ajavahemikku 28.11 –
2.12, kus kinnitatakse rahvaküsitluse tulemused ja ettepanekute läbivaatamise
õiend.
Seejärel tõi koordinaator välja, et Peipsi piirkonna omavalituste jaoks lõpeb
koordineerimisprojekt 31.12.2016 ja jätkub ainult Jõgeva piirkonna osas, sest
jätkumise eeltingimuseks on 11 000 elanikuga omavalitsuse moodustumine.
Võimalik on esitada taotlus 1.novembriks EASi meetmesse, kust saab toetust
ettevalmistusperioodi tegevuste elluviimiseks. Lepiti kokku, et esitatakse viie
omavalitsuse ühistaotlus, kusjuures taotleja on Avinurme vald ja partneriteks
teised omavalitsused.
Otsustati:
1. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 17. novembril kl 10 Raja
Vabaajakeskuses. Koosoleku teemaks on avalikustamise käigus
ühinemislepingule esitatud ettepanekute läbivaatamine ja seisukoha
kujundamine.
2. Ühinemislepingu lõplikuks kinnitamiseks korraldatakse ühine volikogude
istung 21. detsembril kl 16 Mustvee Kultuurikeskuses. Iga omavalitsus
annab eelnevalt koordinaatorile teada, kui palju volikogu liikmeid istungil
osaleb.
3. Esitatakse ühistaotlus EASi taotlusvooru „Omavalitsusüksuste ühinemisega
seotud uuringud ja analüüsid“.
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