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1. Kaardirakenduses valimisjaoskondade moodustamine
Valmistati ette linna- ja vallavalitsuste määrusi 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimisteks
valimisjaoskondade moodustamise kohta. Määruse koostamisele eelnes jaoskonnapiiride osas
kokkuleppimine ja nendes vajalike muudatuste tegemine.
Põltsamaa linna territoorium jääb endisel kujul ühte valimisjaoskonda. Kuigi varem on olnud
arutusel variant Põltsamaa valla valimisjaoskonna nr 3 (asukohaga Põltsamaa vallamajas) ja
linna valimisjaoskonna ühendamisest, otsustati sellist uuendust eesseisvatel valimistel veel
mitte sisse viia.
Põltsamaa valla ja Pajusi valla piiril Kaaveres otsustati teha muudatus kuue majapidamise ja
kokku kümne valija osas, kes hakkavad kuuluma valimisjaoskonda, mille hääletamisruum on
Vägaris, siiani oli nende hääletamisruum Lustiveres. Muus osas jäävad nii Põltsamaa valla kui
Pajusi valla valimisjaoskonnad senistega võrreldes muutmata.
Puurmani valla senise kahe valimisjaoskonna asemel hakkab seoses nelja küla Jõgeva vallale
üleminekuga kogu ülejäänud Puurmani valla territoorium kuuluma ühte valimisjaoskonda.
Hääletamisruumide asukohad jäävad muutmata, väljaarvatud Vägaris, kus seekord asub
hääletamisruum nii eelhääletamise päevadel kui ka valimispäeval kooli ruumides.
Seaduse järgi peab määrama ka vähemalt ühe valimisjaoskonna, kus valijad saavad hääletada
väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda ning valimisjaoskonna, kus saavad hääletada
valijad, kelle elukoha andmed selles vallas või linnas on rahvastikuregistrisse kantud valla või
linna täpsusega. Võib määrata jaoskonnakomisjoni, kes korraldab lisaks eelhääletamisele
hääletamist ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas või ööpäevases
hoolekandeasutuses. Selles osas lepiti kokku, et sellisteks hääletamisteks määratakse kogu
valimisringkonna peale üks valimisjaoskond, mille hääletamisruum asub Põltsamaa
Kultuurikeskuses.

Määrus koostatakse ja laetakse koos määruse lisaks oleva kaardiga alla kaardirakenduses
pärast seda, kui rakenduses on kõrvaldatud tehnilised vead jaoskonnapiiride tähistamisel.
Seaduse järgi tuleb määrused kehtestada 15. juuniks 2017.
O t s u s t a t i:
1) valmistada ette linna- ja vallavalitsuse määruste eelnõud, mille järgi moodustatakse
2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimisteks ühes valimisringkonnas kaheksa
valimisjaoskonda, sh
Põltsamaa linn – jaoskond 1;
Põltsamaa vald – jaoskonnad 2-5;
Pajusi vald
– jaoskonnad 6-7;
Puurmani vald – jaoskond 8.
2) väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1;
3) eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele valija asukohas, haiglas ja
ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 1;
4) valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse
täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1;
5) korraldada eelnimetatud määruste kehtestamine enne 15. juunit 2017.
2. Ühinenud valla ametiasutuse struktuuri arutelu
Arutati juhtrühmas tõstatatud küsimus: kuidas lahendada vajadusel vallavanema asendamine,
kas struktuuris peaks olema abivallavanema ametikoht, missugune osakond peaks tegelema
arendusküsimustega ja kas on põhjendatud arendusspetsialisti paigutamine struktuuris
vallavanema otsesesse alluvusse, väljapoole kõiki osakondi.
O t s u s t a t i:
1) vallavanema asendamiseks ei pea ilmtingimata looma abivallavanema töökohta, teda
võivad asendada osakonnajuhatajad ametiasutuse põhimäärusega määratud järjekorras;
2) arendusküsimustega võiks tegeleda nii majandusosakond kui ka planeeringutega tegelev
osakond;
3) töörühm ei pea õigeks struktuuris ühe ametniku paigutamist kõigist osakondadest
väljapoole (kõrgemale);
4) mitte pooldada järelevalveametniku ametikoha paigutamist vallakantselei koosseisu ja
sotsiaalhoolekande küsimustele spetsialiseeruva juristi paigutamist sotsiaalosakonna
koosseisu, kõik juristid peaksid olema kantselei koosseisus.
3. Ametiasutuse põhimääruse arutelu
Arutati läbi ametiasutuse põhimääruse eelnõusse vahepeal tehtud parandused ja täiendused.
O t s u s t a t i: lähema paari nädala jooksul esitada kõigil töörühma liikmetel veelkord oma
parandused ametiasutuse põhimääruse eelnõusse.
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