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1. Töörühma juhi valimine
Juriidilisel töörühmal polnud seni juhti valitud, sest selle järele pole olnud tungivat vajadust.
Panustanud on kõik töörühma liikmed ja omavaheline infovahetus on olnud väga aktiivne.
Töörühma tegemised peavad aga iga nädalaga järjest konkreetsemaks minema ja seepärast on
vaja, et keegi seda tegevust koordineeriks.
Tiia Vahter tegi ettepaneku valida töörühma juhiks Janne Veski. Teisi ettepanekuid ei tehtud.
Janne Veski oli nõus täitma juriidilise töörühma juhi kohustusi.
O t s u s t a t i: valida juriidilise töörühma juhiks Janne Veski.
2. Ühinenud valla õigusaktide eelnõude arutelu
2.1. Põltsamaa Vallavalitsuse põhimäärus
Töörühma hinnangul ja arvesse võttes praeguse hetke seisuga kokkulepitud ametiasutuse
struktuuri on põhimääruse eelnõu valmis esitamiseks uue valla volikogu menetlusse.
2.2. Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu suurus ja maksmise kord
Töörühma hinnangul on eelnõu valmis esitamiseks uue valla volikogu menetlusse. Arutelu
käigus jõuti otsusele, et õigusselguse huvides peaksid kõigi omavalitsuste volikogud oma
praegu kehtivad korrad etteulatuvalt kehtetuks tunnistama. Korrad võiksid kehtivuse kaotada
valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast päevast, s.o päevast, mis algavad uue
volikogu liikmete volitused. Sellise lahenduse korral ei teki küsimust, kuidas ja kelle korra
järgi uue volikogu tööst osavõttu tasustatakse. Uue korra kehtestab uus volikogu ja vajadusel
võib selles ette näha võimaluse korra rakendamiseks tagasiulatuvalt.

2.3. Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord
Töörühma hinnangul on eelnõu põhimõtteliselt valmis esitamiseks uue valla volikogu
menetlusse. Eelnõu on töörühma poolt läbi vaadatud ja töörühma tehtud parandused on
omakorda heaks kiidetud või tagasi lükatud eelarve töörühma poolt.
Janne Veski juhtis tähelepanu, et ehk võiks eelarve eelnõusse muudatusettepanekute tegemine
ja muudatusettepanekute hääletamine eelarve teisel lugemisel olla täpsemalt lahti kirjutatud,
et vältida mitmeti mõistmist. Põltsamaa valla kogemuste põhjal võib öelda, et pärast
täpsemate reeglite kehtestamist eelarve eelnõu menetlemise selles etapis on eelarve
vastuvõtmiseni jõutud sujuvamalt kui varem.
2.4. Põltsamaa valla põhimäärus
Ühinemisjärgse Põltsamaa valla põhimääruse koostamine on pooleli. Täpsustati mitmeid
konkreetseid teemasid ja küsimusi, kas ja kuipalju midagi põhimäärusesse sisse kirjutada.
Kõik töörühma liikmed olid seisukohal, et uue valla põhimääruses ei peaks ette nägema
fraktsioonide moodustamist, kuna valla seisukohalt on kõige olulisem eelkõige volikogu
sisuline töö ja selleks on seadusega volikogu tööorganiteks ette nähtud alatised ja ajutised
komisjonid. Lepiti kokku, et Janne Veski jätkab uue valla põhimääruse koostamist.
2.5. Valla tunnustamise kord
See teema ei ole küll juriidilise töörühma menetluses, kuid on teada, et kultuuri ja spordi
töörühmal on kavas vastav eelnõu ette valmistada. Juriidiline töörühma asus seisukohale, et
kuna see ei ole uue valla toimimiseks esmatähtis dokument, võiks selle korra väljatöötamine
jääda uue volikogu tööks, siis saaks nad selle ka oma tahte järgi sisustada. Praegu on
ühinevates omavalitsustes tunnustamise põhimõtted ja kogemused väga erinevad ja ühinemise
järgselt peab uuel volikogul olema võimalus luua tulevikuks uus praktika.
3. Ühinemislepingu muutmise eelnõu arutelu
Janne Veski on koostanud volikogude otsuse eelnõu, mille kohaselt viiakse Põltsamaa linna,
Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu punkt 14.4 kooskõlla
05.07.2017 jõustunud KOKS §-ga 543. Samase tekstiga otsuse peavad veel enne ühinemist
(enne ühinemislepingu kehtima hakkamist) vastu võtma kõik ühinevate omavalitsuste
volikogud. Ühinemislepingu muudatus tuleb avalikustada ja avaldada Riigi Teatajas.
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