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SELETUSKIRI
JÕGEVA LINNA, JÕGEVA VALLA, PALAMUSE VALLA JA TORMA VALLA
ÜHINEMISLEPINGULE
Ühinemislepingu õiguslik alus: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt
10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹, haldusreformi seadus, kohaliku
omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus ja Torma Vallavolikogu ettepanek
(8.01.2016 otsus nr 1) Palamuse Vallavolikogule, Saare Vallavolikogule, Kasepää
Vallavolikogule, Lohusuu Vallavolikogule, Avinurme Vallavolikogule, Laekvere
Vallavolikogule, VäikeMaarja Vallavolikogule, Rakke Vallavolikogule, Jõgeva
Vallavolikogule ja Mustvee Linnavolikogule ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ning
Palamuse Vallavolikogu ja Jõgeva Vallavolikogu otsused nõustuda Torma Vallavolikogu
ettepanekuga; Jõgeva Vallavolikogu ettepanek (31.03.2016 otsus nr 16) Jõgeva
Linnavolikogule ja Palamuse Vallavolikogule ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ning
Palamuse Vallavolikogu (28.04.2106 otsus nr 128) ja Jõgeva Linnavolikogu (28.04.2016
otsus nr 106) otsused nõustud Jõgeva Vallavolikogu ettepanekuga; Jõgeva Linnavolikogu
ettepanek (26.05.2016 otsus nr 108) Palamuse Vallavolikogule, Puurmani Vallavolikogule,
Torma Vallavolikogule ja Pajusi Vallavolikogule ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ning
Torma Vallavolikogu (15.06.2016 otsus nr 47) ja Palamuse Vallavolikogu (28.06.2016 otsus
nr 135) otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ning sellele järgnenud
ühinemisläbirääkimiste tulemused.
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõike 2 punktile 1 lisatakse
ühinemislepingule seletuskiri, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse
muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike arv.
1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus.
 Ajaloolise (19181940. a) haldusjaotuse järgi kuulusid kõik neli ühinevat omavalitsust
Tartumaa koosseisu. Eesti NSV ajal 1950. a moodustati maarajoonid ning valdav osa
ühinevate omavalitsuste territooriumist kuulus Jõgeva rajooni koosseisu. Pärast
taasiseseisvumist on ühinevad omavalitsused kuulunud Jõgeva maakonna kooseisu.
 Ühinemispiirkonnas asub maakonnakeskus Jõgeva linn, mis on ühtlasi ka IV tasandi
teenuskeskus (TÜ RAKE 2015. a uuringu alusel). Kõik ühinevad omavalitsuses
kuuluvad valdavas osas Jõgeva linna teenuspiirkonda. Seetõttu on uue omavalitsuse
halduskeskuseks kokku lepitud Jõgeva linn.
 Ühinemine võimaldab ühendada seniste omavalitsuste potentsiaal ja tugevused, et
saavutada piirkonna parem konkurentsivõime ning anda tõuge ettevõtluskeskkonna
arendamiseks.
 Ühinemise tulemusena suureneb strateegilise juhtimise ja pikaajalise planeerimise
võimekus, mis tagab ratsionaalsema investeeringute kavandamise ja elluviimise.
 Ühiselt on võimalik optimaalsemalt kasutada olemasolevaid ressursse ning planeerida
piirkonna arengut, tagades teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi kõigis piirkondades.
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Tagatakse suurem haldussuutlikus ja kvaliteetsemad avalikud teenused, kasutades
seniste omavalitsuste parimaid praktikaid. Suuremas omavalitsuses on võimalik
osutada ka selliseid teenuseid, mille sihtrühm eraldiseisvate valdadena/linnana on liiga
väike.
Suurem eelarve võimaldab maandada paremini finantsriske ning koondada ressursse
prioriteetsete tegevuste kiiremaks ja kvaliteetsemaks läbiviimiseks.

2. Territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike arv.
Ühinenud omavalitsuste haldusterritooriumi pindalaks kujuneb 1027,8 km², elanike arv kokku
on 1.01.2016. a seisuga rahvastikuregistri andmetel 14 010.
Kohalik omavalitsus
Jõgeva linn
Jõgeva vald
Palamuse vald
Torma vald
Kokku 4 omavalitsust:

Elanike arv
1.01.2016
5418
4424
2177
1991
14 010

Pindala km²
3,86
458,8
215,88
349,26
1 027,8

Põhitegevuse tulud.
Ühinenud omavalitsuse põhitegevuse tulude koondsumma on ligikaudu 15,2 miljonit eurot
(2015. a tekkepõhise täitmise andmetel).
Kohalik
omavalitsus
Jõgeva linn
Jõgeva vald
Palamuse vald
Torma vald
KOKKU:

Põhitegevuse
tulud kokku
5 938 960
4 607 072
2 624 310
2 010 830
15 181 171

Põhitegevuse
kulud kokku
5 306 670
4 049 910
2 418 097
1 844 072
13 618 749

Põhitegevuse
tulem
632 290
557 162
206 213
166 758
1 562 422

