Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja
Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“

Juhtkomisjoni koosolek
10. oktoober 2017
PROTOKOLL
Mustvee Kultuurikeskus
Algus kl 10.00, lõpp kl 13.20
Osalejad: Lembit Mangulson (Kasepää vald), Martin Tiik (Kasepää vald), Jüri Vooder
(Kasepää vald), Aivar Saarela (Avinurme vald), Aivar Parfojev (Avinurme vald),
Anne Paas (Avinurme vald), Tarmo Tomson (Lohusuu vald), Aivar Altmäe (Lohusuu
vald), Max Kaur (Mustvee linn), Riina Pajula (Mustvee linn), Andri Plato (Saare
vald), Hannes Soosaar (Saare vald), Jüri Morozov (Saare vald), Katrin Rajamäe
(ühinemiskoordinaator)
Kutsutud: Pavel Kostromin (Mustvee linn), Krista Pint (Võtikvere küla)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
1. Mitmesugused küsimused
2. Personaliga seotud korrad
3. Palgajuhend, volikogu tasustamise kord
4. Vallavara valitsemise kord
5. Ühiste kulude katmine 2017. aasta lõpus
6. Toimingud pärast valimisi
7. Ühistranspordi analüüs
Koosoleku käik:
1. Mitmesugused küsimused
Pavel Kostromin andis ülevaate tervisekeskuse viimastest arengutest ja Mustvee
finantsseisust:
 Sellel nädalal läheb ilmselt hange üles, 21 päeva üleval.
 Hankes on koos lammutamine, projekteerimine ja ehitamine.
 Hoones keldrikorrus koos põrandaga jääb alles.
 Praegu on hangetes hinnad juba 1400-1600 eurot.
 Piirmäär tuleb hankesse ette. Kui läheb eelarve lõhki, siis jääb röntgenikabinet
välja.
 Sisustuseks tuleb teha eraldi hange.
 Kiirabi on valmis kohe rendilepingut tegema.
 Radiaatorid on maha võetud, tervisekeskuse garaažides. 8 tk on antud
spordihoonele.
 Mustvee linna võlgnevused – maksmata arvete summa praegu 32 363 eurot.
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 Garanteerida ei saa, et see summa aasta lõpuks väheneb.
 Jooksvad arved tasume ära.
 Eelmise aastaga võrreldes on olukord parem.
 Allasutustele oleme teinud kirjad, et tuleb kokku hoida.
J. Morozov: Aasta lõpus tuleks teha kord, et ilma uue vallavanema eelneva kirjaliku
kooskõlastuseta ühtegi kulu Mustvee linna poolt ei tehta.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.
2. Personaliga seotud korrad
Koordinaator tutvustas teenistujate värbamise ja valiku korda ning nõudeid
ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele. Toimus arutelu
eelnõude teemal.
Otsustati: Eelnõud esitada arutamiseks uuele volikogule.
3. Palgajuhend, volikogu tasustamise kord
Koordinaator tutvustas palgajuhendit ja volikogu töö tasustamise korda. Lepiti
kokku, et lõplikud summad pannakse eelnõusse uue volikogu poolt.
Otsustati: Eelnõud esitada arutamiseks uuele volikogule.
4. Vallavara valitsemise kord
Juhtkomisjoni liikmed arutasid vara valitsemise korra teemal.
Otsustati: Eelnõu esitada arutamiseks uuele volikogule.
5. Ühiste kulude katmine 2017. aasta lõpus
Koordinaator tegi ülevaate võimalikest ühistest kuludest, mis tuleb kanda aasta
lõpus – IT juhi tööle võtmine, uue kodulehe tasu, uue volikogu hüvitised, Delta
kasutuselevõtt jms. Täpset summat ei oska veel välja tuua.
Seejärel arutati ühise IT-spetsialisti tööle võtmise teemal. Juhtkomisjon oli
seisukohal, et eelkõige peaks ta olema uue süsteemi ülesehitaja ja rakendaja.
Otsustati: IT-spetsialisti tööülesannete täpsustamiseks korraldatakse
nõupidamine tuumikuga, juurde kutsutakse Nevel Paju.
6. Toimingud pärast valimisi
Koordinaator tegi ülevaate valimisjärgsete tegevuste ajakavast ja tõi välja
olulisemad ühinemislepingu põhimõtted. Toimus arutelu ajakava teemal.
Koordinaator andis teada, et tema tööleping kehtib kuni 28.02.2018. Ülesandeks
on olla toeks uuele volikogule ja vallavalitsusele.
Sotsiaali töörühm tegi 6. oktoobri koosolekul ettepaneku teha oktoobris ühine viie
omavalitsuse teenistujate koosolek, kus tutvustada uut struktuuri, ametikohtade
täitmise võimalusi ning kutsuda rääkima Töötukassa esindajad. Juhtkomisjoni
liikmed arutasid ettepaneku teemal. Lepiti kokku, et täpne kuupäev pannakse
paika pärast Töötukassa esindajaga kuupäeva kokku leppimist.
Otsustati:
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1. Oktoobris toimub viie omavalitsuse ühine teenistujate koosolek uue
struktuuri, ametikohtade täitmise ja Töötukassa pakutavate võimaluste
teemal.
2. Juhtkomisjoni ja töörühmade liikmete ühine lõpuseminar toimub 19.
oktoobril kl 16.
7. Ühistranspordi analüüs
Merlin Rehema ettevõttest Hendrikson ja Ko tegi ettekande ühistranspordi analüüsi
koostamise hetkeseseisust ja kogutud andmetest. Toimus arutelu ja tehti
ettepanekuid analüüsi täiendamiseks.
Otsustati: Analüüsi andmetesse ja joonistele lisatakse Võtikvere küla.
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