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1. Vallavolikogu valimistega seotud küsimused
Arutati 2017. aasta kohalike valimiste läbiviimiseks moodustatava valla valimiskomisjoni
koosseisu, moodustatavate valimisjaoskondade asukohtade ja jaoskonnakomisjonide
moodustamisega seotud küsimusi.
Valla valimiskomisjon moodustatakse kokkuleppel kõigi ühinevate omavalitsuste volikogude
poolt linna- ja vallasekretäride ettepanekul. Erandina on linna- või vallasekretäril lubatud
kuuluda samaaegselt nii olemasolevasse (ühineva valla või linna) kui ka 2017. aasta
valimisteks moodustatavasse valla valimiskomisjoni. Valla valimiskomisjonil on kuni seitse
liiget ja kaks asendusliiget. Valimiskomisjon valib ise oma liikmete hulgast komisjoni
esimehe ja aseesimehe. Arutelu käigus jõuti ühisele seisukohale, et 2017. a kohalike valimiste
läbiviimiseks võib moodustada neljaliikmelise valla valimiskomisjoni, kuhu kuuluvad ametis
olevad linna- ja vallasekretärid.
Valimisjaoskondadega seoses oldi ühiselt seisukohal, et valimisjaoskonnad tuleks üldjuhul
moodustada nii nagu need olid moodustatud enne ühinemist, v.a Puurmani vallas, kus
tulenevalt nelja küla üleminekust Jõgeva vallale piisab 2017. a valimistel ühest
valimisjaoskonnast. Valimisjaoskonnad moodustatakse seekord rahvastikuregistris, seda on
mõttekas teha pärast selleteemalist infopäeva 03.05.2017.
O t s u s t a t i:
1) teha volikogudele ettepanek 2017. a maikuu istungil moodustada 2017. a kohalikeks
valimisteks neljaliikmeline valla valimiskomisjon, kuhu kuuluvad praegu ametis olevad linnaja vallasekretärid;

2) kokkuleppel moodustada 2017. a kohalikeks valimisteks valimisjaoskonnad
ühinemiseelsete põhimõtete alusel, v.a Puurmani vallas, kus moodustatakse üks
valimisjaoskond;
3) kaaluda Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla senise valimisjaoskonna nr 3 (linnaümbruse
külad ja Kamari alevik) peale ühise valimisjaoskonna moodustamist, mille hääletamispunkt
oleks Põltsamaa kultuurikeskuses.
2. Ühinenud valla ametiasutuse moodustamisest
Ühinemise järgselt alustab 01.01.2018 tööd uus ametiasutus. Ametiasutuse võib moodustada
seniste ametiasutuste liitmise või ühendamise teel. Töörühma liikmed olid seisukohal, et
kõige õigem oleks praegused ametiasutused ühendada, st kõik ühendatavad ametiasutused
kustutatakse registrist, moodustuv asutus registreeritakse ja saab uue registrikoodi. Uus
ametiasutus on kõigi praeguste ametiasutuste õigusjärglane.
Uuele ametiasutusele tuleb koostada ja kehtestada oma põhimäärus. Merike Sumla on
alustanud ametiasutuse põhimääruse koostamist.
O t s u s t a t i:
1) pidada õigeks ühinevate omavalitsuste ametiasutuste ühendamist, st seniste asutuste
õigusjärglasena moodustatakse uus, uue registrikoodiga ametiasutus, ühendatavad asutused
kustutatakse registrist;
2) läbi vaadata ja kooskõlastada juriidilises töörühmas ühinenud valla ametiasutuse
põhimääruse eelnõu hiljemalt 30.06.2017.
3. Uues ametiasutuses kasutusele võetava dokumendihaldussüsteemi otsustamine
Kuna neljast ühinevast omavalitsusest kahel (Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald) on
dokumendihaldussüsteemina (DHS) kasutusel DELTA, Pajusi vallal Webdesktop ja Puurmani
vallal Amphora, oldi ühisel seisukohal, et uues vallas võetakse kasutusele DELTA, mida
kasutavad ka paljud ministeeriumid ja riigiasutused.
Täpsemalt tuleb esimesel võimalusel välja selgitada, kuidas on kõige õigem ühise DELTAga
alustada, st kas minnakse edasi Põltsamaa linna või valla DELTAga nii, et sinna tuuakse üle
ka ülejäänud kolme omavalitsuse dokumendiregistrite andmed koos arhiiviga või alustatakse
täiesti uue DELTAga, seejuures kõige uuema versiooniga ja tuuakse üle kõigi nelja ühineva
omavalitsuse dokumendiregistrid koos arhiividega. Juhul, kui uue DELTA
kasutuselevõtmiseks on see vaja nullist üles ehitada, tuleb leida töötaja, kes selle mahuka
lisatöö ära teeb. Nii DHSide ühendamisega ja andmete ületoomisega kui vajadusel ka uue
DELTA ülesehitamisega seotud kulud on võimalik kanda ühinemistoetusest.
O t s u s t a t i:
1) ühinenud valla uues ametiasutuses võetakse alates 01.01.2018 kasutusele
dokumendihaldussüsteem DELTA;
2) uuritakse AS-lt Andmevara teistest dokumendiregistritest andmete ja arhiivide ületoomise
võimalusi koos kalkulatsiooniga.

4. Uue ametiasutuse struktuuris kantselei teenistuskohtade arutelu
Vaadati läbi ja arutleti uue ametiasutuse struktuuris kantselei teenistuskohtade üle. Kuna
Rahandusministeerium on koostanud uue ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu täitmiseks
soovituslikud juhised, millest on ilmselt ka praktiliselt palju abi, tuleks lähiajal asuda seda
teemat põhjalikumalt läbi töötama. Tuleb kaardistada praegused teenistujad, samas minna
konkreetsemaks ka ametiasutuse teenistuskohtade optimaalse koosseisu aruteludes, et saaks
hiljemalt kohe pärast suvepuhkusi hakata koostama ametijuhendeid ja pidama teenistujatega
konkreetsemaid vestlusi ning sügisel esitama teateid üleviimiseks, ümberpaigutamiseks jne.
O t s u s t a t i:
1) Puurmani ja Kalana teeninduspunktides võiksid jätkata perekonnaseisuametniku kehtiva
tunnistusega ametnikud, kes saavad teha registritoiminguid kohapeal ja vajadusel asendada
perekonnaseisuametnikku valla kantseleis Põltsamaa linnas;
2) jälgida, et kõik töörühmad oleksid valmis esitama oma valdkonna teenistujate koosseisu
ametiasutuse struktuuris hiljemalt 31. juuliks 2017.
5. Uute õigusaktide eelnõudest
Eelkõige arutati moodustuvas vallas pärast ühinemist kasutusele võetava põhimääruse
küsimust. Kuna ühinemislepingu järgi kasutatakse kuni uue põhimääruseni Põltsamaa linna
põhimäärust, on vaja see üle vaadata sellise pilguga, kas see saaks kehtida praeguses
redaktsioonis või oleks seal vaja veel enne ühinemist midagi muuta. Esimesel võimalusel
tuleb alustada ka uue valla põhimääruse koostamist.
Majanduse töörühm on esitanud juhtrühmale küsimuse, milline saab uues vallas olema
maamaksumäär. Selles küsimuses on esitatud arvamusi seinast seina, alates sellest, et
maamaksumäärad jääksid sellised nagu nad ühinevates omavalitsustes praegu on, kuni selleni,
et seda määra on vaja tõsta seadusega lubatud maksimumini. Kuigi lõpliku otsuse selle kohta
teeb niikuinii uus volikogu, asus juriidiline töörühm seisukohale, et tegelikult peaksid
spetsialistid esitama kalkulatsioonid erinevate variantide kohta. Samuti oleks praegu
omavalitsustel õige aeg kohapeal välja selgitada, kuhu maani oleks võimalik maamaksumäära
tõsta.
O t s u s t a t i:
1) vaadata Põltsamaa linna põhimäärus üle hiljemalt 30.06.2017;
2) arutada maamaksumäärade küsimust juhtrühma järgmisel koosolekul.
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