Projekt „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Peipsi piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
29. september 2016
PROTOKOLL
Lohusuu Rannakultuuri Seltsi ruumides
Algus kl 9.00, lõpp kl 14.20
Osalejad: Jüri Vooder (Kasepää vald), Martin Tiik (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), Andri Plato (Saare
vald), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator)
Kutsutud: Triin Pärsim (Torma vald), Krista Pint (Võtikvere küla), Tarmo Palu, Avo
Blankin (MTÜ Tormalaste Kodupaigaühendus)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Juhtkomisjoni esimees tegi ettepaneku tõsta viimane päevakorrapunkt esimeseks
ning lisada päevakorda kolmandaks punktiks „Ühinemislepingu avalik väljapanek
ja rahvaküsitlused“. Juhtkomisjoni liikmed olid ettepanekuga nõus ning kinnitasid
alljärgneva päevakorra.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Muud küsimused
Ühinemislepingu projekti ülevaatamine
Ühinemislepingu avalik väljapanek ja rahvaküsitlused
Üleminekuajakava kokkuleppimine
Tagasiside pearaamatupidajate koosolekult
Kogukonnakogu moodustamise võimalused
Ühislehe väljaandmine
Järgmise koosoleku aeg ja teemad.

Koosoleku käik:
1. Muud küsimused.
Võtikvere küla on esitanud Torma vallavalitsusele eelnõu koos elanike allkirjadega
algatada piiride muutmise menetlus Võtikvere küla üleandmiseks Peipsi
ühendomavalitsuse koosseisu.
Ühinemise koordinaator tegi ülevaate külade üleandmisega seotud juriidilisest
taustast lähtuvalt 28.09 toimunud Rahandusministeeriumi infopäevast. Seejärel
andis juhtkomisjoni esimees sõna Torma vallavanemale ja külade esindajatele.
Aivar Saarela
Koosoleku juhataja
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Triin Pärsim: Volikogu on praegu teinud protokollilise otsuse, et minnakse ühtse
vallana. Juhul kui küla ära antakse, siis tuleb seda otsust muuta. Volikogu kindlasti
kaalub Võtikvere üleandmise ettepanekut.
Krista Pint: Kui me võtame loogiliselt, siis Mustvee linn on see, kelle juurde tuleks
Võtikvere küla. Aga võib olla ka Avinurme vald, kui maakonna ülesesest
üleminekust ei teki probleemi.
Tarmo Palu: Tegin külade lõikes ülevaate, et oleks näha inimeste soov Torma vallas
juunikuus läbiviidud küsitluse tulemustest. Saatsin eile selle kõikidele juhtkomisjoni
liikmetele. Kui Sadala alevik välja jätta, siis on Peipsi suund ülekaalus (56,5%,
Jõgeva 40,6%). Külade kaupa vaadates on 15 küla Peipsi poole, 9 küla Jõgeva
poole.
Triin Pärsim: Siin tuleks vaadata ka häälte arvusid. Näiteks Torma aleviku hääled
olid nii, et kaks häält oli rohkem Peipsi poolt.
Riina Pajula: Meie oleme nõus vastu võtma, kui Torma on valmis üle andma külasid.
Seejärel andis juhtkomisjoni esimees sõna Avo Blankinile, kes tutvustas MTÜ
Tormalaste Kodupaigaühenduse algatust.
Juhtkomisjoni liikmed olid üksmeelselt seisukohal, et kui Torma valla või teiste
omavalitsuste külade poolt tuleb ametlik algatus külade üleandmiseks, siis on
Peipsi piirkonna omavalitsused valmis külasid vastu võtma.
Otsustati:
1. Võtikvere küla on nii Mustvee linn kui ka Avinurme vald valmis vastu võtma.
2. Juhul kui Torma valla või teiste omavalitsuste külade poolt tuleb ametlik
algatus külade üleandmiseks, siis on Peipsi piirkonna omavalitsused valmis
külasid vastu võtma.
2. Ühinemislepingu projekti ülevaatamine
Juhtkomisjoni liikmed vaatasid läbi kogu ühinemislepingu teksti. Koordinaator tõi
välja otsustamist vajavad punktid ning vallasekretäride poolt tulnud ettepanekud
ühinemislepingu muudatusteks. Jooksvalt tõid omavalitsused välja haldusreformi
komisjonide ettepanekuid lepingupunktide täpsustamiseks. Täiendatud
ühinemislepingu projekt on lisatud protokollile (lisa 1).
Otsustati:
1. Kinnitada ühinemislepingu projekt.
2. Linna/vallasekretäridel vaadata üle punktid 5.2 (põhimäärus) ja 6.13
(koondamishüvitis).
3. Punkti 6.10 (kogukonnakogud) täpsustab koordinaatorJüri Morozoviga.
3. Ühinemislepingu avalik väljapanek ja rahvaküsitlused
Koordinaator palus juhtkomisjoni liikmetel välja tuua oktoobrikuu volikogu istungite
kuupäevad. Istungid toimuvad järgmiselt:


19. oktoober – Lohusuu ja Avinurme vald
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20. oktoober – Mustvee linn



21. oktoober – Saare ja Kasepää vald

Koordinaator tõi välja, et pärast esimest volikogu istungit (praegusel juhul Lohusuu
valla istungit) ei tohi muuta ühinemislepingu teksti, sest otsuse lisana peab olema
kindlasti ühesugune versioon ühinemislepingust. Kui volikogu liikmed soovivad
lepingusse täiendusi teha, siis tuleb need vormistada ettepanekutena, mis
vaadatakse läbi hiljem koos avalikul väljapanekul tulnud ettepanekutega.
Oktoobrikuu volikogu otsustesse tuleb lisada ka avaliku väljapaneku sätted. Juhul
kui küsitakse arvamust lisaküsimuste kohta, peab küsitluse sisu määrama volikogu.
Juhtkomisjoni liikmed leppisid kokku, et küsitlusele lisatakse nimeküsimus ning
küsitlus viiakse läbi elanike registri alusel.
Otsustati:
1. Elanike arvamuse väljaselgitamise küsitlusse lisatakse küsimus ühinenud
omavalitsuse nime kohta. Küsitlusse pannakse kaks nimevarianti: „Mustvee
vald“ ja „Kesk-Peipsi vald“.
2. Avaliku väljapaneku ja rahvaküsitluse kohta teeb koordinaator näidise ja
saadab vallasekretäridele.
4. Üleminekuajakava kokkuleppimine
Koordinaator tutvustas ettevalmistusperioodi ajakava juhtkomisjonile.
Ettevalmistusperiood on ajavahemik pärast lepingu sõlmimist kuni volikogu
valimistulemuse kinnitamiseni (eeldatavalt jaanuar-oktoober 2017).
Ettevalmistusperioodi ajakava on ühinemislepingu ametlik lisa, kuid ei oma
tegelikult juriidilist jõudu, sest leping ise hakkab kehtima alles pärast volikogu
valimisi. Juhtkomisjoni liikmed soovisid siiski ajakava lepingule lisada
informatiivses mõttes.
Otsustati: Kinnitada ettevalmistusperioodi ajakava (protokolli lisa 2).
5. Tagasiside pearaamatupidajate koosolekult
Pearaamatupidajad/finantsjuhid kohtusid kahel korral (12.09 ja 22.09) ja vaatasid
üle ühinemislepingu punktid ning investeeringute kava lähtuvalt omavalitsuste
finantsseisust. Koordinaator tutvustas juhtkomisjonile omavalitsuste peamiseid
finantsnäitajaid ning vaba netovõlakoormuse suurust. Seejärel vaadati üle
ühinemislepingu lisana vormistatud investeeringute kava. Juhtkomisjoni liikmed
olid üksmeelel, et Mustvee linna puhul jääb investeeringute põhinimekirja kolm
objekti (seotud projektirahastusega), sest linna võlakoormus on hetkel üle lubatud
normi.
Otsustati:
1. Kinnitada investeeringute kava.
2. Avinurme ja Lohusuu vald täiendavad objektide andmeid ning saadavad
täiendused koordinaatorile hiljemalt 3. oktoobriks.
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6. Kogukonnakogu moodustamise võimalused
Koordinaator tutvustas kogukonnakogu moodustamise võimalusi lähtuvalt
Rahadusministeeriumi juhendmaterjalist. Juhtkomisjoni liikmed arutasid, milliseid
variante oleks otstarbekas ühes või teises piirkonnas kasutada. Leiti, et piirkonnad
on väga erinevad ja neid tuleks vaadata kõigepealt igaüht eraldi, siis kui statuuti
hakatakse väljatöötama. Ühinemislepingusse jääb kogukonnakogu kohta säte, et
vastav statuut töötatakse välja ettevalmistusperioodil ning selle kinnitab
ühendvalla volikogu.
7. Ühislehe väljaandmine
Koosoleku ajaks ei olnud veel laekunud pakkumist Vooremaalt erilehe
väljaandamiseks. Koordinaator lubas saata selle juhtkomisjonile niipea kui
pakkumine laekub.
Rahandusministeeriumi konsultantid soovitavad panna ühinemise erilehte
ühinemislepingu täisteksti. Juhul kui leping panna täismahus ühislehte, siis läheks
selleks vähemalt 3 lehekülge. Juhtkomisjoni liikmed arutlesid, mida panna lehte
lisaks üldisele infole. Lepiti kokku, kes millise artikli koostab. Erileht võiks ilmuda
ühinemislepingu avalikustamise ajal ehk perioodil 24.10 – 13.11.
Otsustati:
1. Ühinemise erileht ilmub novembri esimesel nädalal (nt 2. või 3. november).
2. Artiklite teemad ja koostajad:


Üldine info, kaart, investeeringud, avaliku väljapaneku kohad jm üldinfo –
koordinaator



Artikkel kogukonnakogude teemal – Saare vald



Artikkel külavanemate süsteemist – Avinurme vald



Nimede põhjendused kohanime ekspertide vastuse alusel – koordinaator



Pöördumine iga omavalitsuse poolt – vallavanemad/linnapea



Artikkel Võtikvere küla teemal – Krista Pint

3. Materjalid saadetakse koordinaatorile hiljemalt 24. oktoobriks.
8. Järgmise koosoleku aeg ja teemad.
Lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg ja koht ning esialgsed teemad.
Koordinaator tõi välja, et korraldab veel ühe koosoleku vallasekretäridega järgmise
nädala alguses.
Saare valla esindaja pakkus välja, et juhtkomisjon võiks korraldada 2-päevase
tutvumisreisi ühinevatesse omavalitsustesse, et üksteist paremini tundma õppida.
Komisjoni liikmed olid ettepanekuga nõus, lepiti kokku esialgsed kuupäevad.
Avinurme valla esindaja pakkus välja, et detsembris võiks korraldada ühise
volikogude istungi, kus kõik koos kinnitavad ühinemislepingu. Juhtkomisjon oli
ettepanekuga nõus.
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Lepiti kokku, et koosoleku kohta koostab koordinaator pressiteate ning saadab
selle juhtkomisjonile ülevaatamiseks.
Otsustati:
1. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 24. oktoobril kl 13 Mustvee
Kultuurikeskuses. Koosoleku esialgsed teemad:


Elanike arvamuse väljaselgitamine - kuupäevad, küsitluskomisjoni
otsuse projekt, veebikeskkond



Ühislehe tooriku ülevaatamine



Ühinemislepingule tagasiside volikogudelt



Ühise tutvumisreisi ajakava

2. Koordinaator koostab tänase koosoleku kohta pressiteate ning saadab selle
juhtkomisjonile ülevaatamiseks.
3. Korraldatakse 2-päevane tutvumisreis ühinevatesse omavalitsustesse,
esialgsed kuupäevad - 10-11 november.
4. Ühinemislepingu lõplikuks kinnitamiseks korraldatakse detsembris ühine
volikogude istung.
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