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

Juhtkomisjoni koosolek
12. september 2017
PROTOKOLL
Mustvee Kultuurikeskus
Algus kl 10.00, lõpp kl 13.15
Osalejad: Lembit Mangulson (Kasepää vald), Martin Tiik (Kasepää vald), Aivar
Saarela (Avinurme vald), Tarmo Tomson (Lohusuu vald), Aivar Altmäe (Lohusuu
vald), Max Kaur (Mustvee linn), Riina Pajula (Mustvee linn), Hannes Soosaar (Saare
vald), Rita Kivisaar (Saare vald), Katrin Rajamäe (ühinemiskoordinaator)
Kutsutud: Pavel Kostromin (Mustvee linn), Tiiu Lindsalu (Torma vald), Krista Pint
(Võtikvere küla), Rode Pärn-Mägi (Scarabeus Julgestusteenistus OÜ), Ivar Lustverkt
(Scarabeus Julgestusteenistus OÜ)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
1. Scarabeus hinnapakkumine
2. Mustvee Tervisekeskus
3. Sotsiaaltoetuste kord
4. Mustvee valla IKT – arvutivõrk, koduleht, DHS
5. Põhimääruse parandusettepanekud
6. Muud küsimused
Koosoleku käik:
1. Scarabeus hinnapakkumine
Scarabeus Julgestusteenistus OÜ esindajad tegid ülevaate omavalitsustele
eelnevalt tutvumiseks saadetud hinnapakkumisest.
Otsustati: Viia läbi omavalitsuste vajaduste ja praeguste valve lahenduste
kaardistamine, kus välja tuua ka hetkel sellele valdkonnale kuluvad summad.
Teemaga tegeleb edasi majanduse töörühm ja täpsustab teenuse vajadust.
2. Mustvee Tervisekeskus
Pavel Kostromin andis ülevaate viimastest arengutest:
 Hankespetsialistile saime kolm pakkumist, küsisime viielt teenusepakkujalt.
 Kõige soodsam oli GreBer Konsult OÜ pakkumine. Nõupidamine temaga
toimub 18.09 kl 10. Kes saab osaleda, võib juurde tulla nõupidamisele.
 Hankespetsialist soovitab teha projekteerimis-ehitushange korraga. Sel juhul
tehakse võimalikult täpne lähteülesanne.
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Lammutuse jaoks tuleb teha lammutusprojekt ja hange lammutamiseks.
Soojasõlmes tuleb teha väiksed tööd, et sõlm oleks enne talve soe.
Praegu mõte võtta radiaatorid maha hoonest ja panna osad spordihoonesse
ja osad hoiule.
Otsustati:
1. 18. septembril kl 10 toimub nõupidamine hankespetsialistiga. Võimalusel
osalevad nõupidamisel ka nõukogu/töörühma liikmed.
2. Mustvee võtab pakkumise radiaatorite mahavõtmise kohta.




3. Sotsiaaltoetuste kord
Koordinaator tutvustas sotsiaal ja tervishoiu töörühma ettepanekuid:
 Aasta jooksul sündinud lastele antakse valla poolt graveeringuga
hõbelusikas. Lusikas antakse üle 1. juunil pidulikul üritusel, arvestatakse
lapsed 1. aprilli seisuga.

Arutada Avinurmes kehtinud ujumistoetuse laiendamist ühinenud
omavalitsusele.
Seejärel vaadati läbi sotsiaaltoetuste korra eelnõu. Juhtkomisjon nõustus sotsiaali
töörühma ettepanekuga viia küttepuude toetus ühekordse sotsiaaltoetuse alla.
Otsustati:
1. Nõustuda sotsiaal ja tervishoiu töörühma ettepanekutega – hõbelusika
andmise traditsiooni ja ujumistoetuse laiendamine ühinenud omavalitsusele
ning küttepuude toetuse viimine ühekordse sotsiaaltoetuse alla.
2. Ujumistoetuse puhul mõelda piirkondades läbi, kas ja kuidas seda
korraldada. Vanusepiiri täpsustab sotsiaali töörühm.
4. Mustvee valla IKT - arvutivõrk, koduleht, DHS
Koordinaator tutvustas 6. septembril toimunud tuumiku ja IT-spetsialistide
koosolekul arutatud teemasid – arvutivõrkude projekt, uue kodulehe käivitamine ja
ühise dokumendihaldussüsteemi kasutuselevõtmine.
Seejärel arutati ettepanekut võtta novembrist tööle ühine IT-juht.
Otsustati:
1. Ühinevad omavalitsused on nõus osalema RMIT arvutivõrkude projektis
kasusaajana. Tulevase Mustvee valla arvutivõrgu lahenduse kirjeldus on
lisatud protokollile.
2. 16. oktoobrist käivitada uus valla koduleht mustvee.ee, kuhu läheb üles
ühendvalla info. Alajaotusena oleks kodulehel praeguste KOVide kodulehed.
3. Võtta juurde KOVTP liides „teenused ja toimingud“, teha vormid valmis aasta
lõpuks.
4. Ühise dokumendihaldussüsteemi tarkvarana võtta kasutusele Delta alates
1.01.2018. Paralleelselt jäävad toimima vanad dokumendiregistrid.
Andmevaraga läbi rääkida, et Delta kasutuselevõtmise eest võimalusel
tasuda 2018. a.
5. Avinurme vallavolikogule teha ettepanek lisada vallavalitsuse struktuuri ITjuhi ametikoht. Ametikoha rahastamine toimuks viie omavalitsuse eelarvest
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– kokku kulu ca 4500 eurot ehk ühe omavalitsuse kohta ca 900 eurot 2017.
a.
6. Uuel volikogul võtta kasutusele VOLIS kohe alguses. IT-spetsialistid
arutavad, kuidas seda tehniliselt teha ja kui suur kulu sellega kaasneb.

5. Põhimääruse parandusettepanekud
Põhimääruse kohta oli saatnud parandusettepanekud Avinurme vallavolikogu.
Juhtkomisjon arutas ettepanekuid ning lähtuvalt otsustest täiendati põhimääruse
eelnõud.
Otsustati:
1. Nõustuda Avinurme vallavolikogu ettepanekutega:


Täiendada eelnõu § 9 lõikega 9: Volikogu liige, kes ei saa istungil
osaleda, informeerib sellest volikogu esimeest või vallasekretäri.



Muuta § 40 lõige 2 sõnastust: Lisaeelarve eelnõu menetletakse ühe
lugemisega.

2. Jääda algse sõnastuse juurde § 24 lg 2: Vallavanem ja palgalised
vallavalitsuse liikmed kasutavad puhkust vastavalt vallavanema kinnitatud
puhkuse ajakavale.
3. Põhimääruse eelnõu esitada uuele volikogule arutamiseks.

6. Muud küsimused
P. Kostromin: Suhtlesime Swedbankiga laenulepingu pikendamise teemal. Pank ei
ole huvitatud pikemast perioodist kui 20 a. (praegu on 10. a). Kuna Mustveel on
praegu maksepuhkus, siis lepingu tingimusi hetkel ei muudeta. Detsembrikuus
peaks uus volikogu pöörduma panga poole lepingu muutmiseks. Uus
eelarvestrateegia on volikogust läbi käinud. Saadame juhtkomisjonile laiali selle.
K. Rajamäe: MTÜde korra vastuvõtmine jääb uuele volikogule, kuid taotlused tuleb
esitada praeguste kordade järgi oktoobris. Lepiti kokku, et kutsutakse kokku
kultuuri töörühm, kus seda teemat arutatakse ning korraldatakse MTÜde
teavitamine, et taotluste esitamise tähtaeg on 15.01.2018.
A. Saarela: Tallinn-Alatskivi bussiliini käigust ära võtmise kohta tegime kirja
bussifirmasse, ÜTKsse, maavalitsustele, ministritele – praegu on kiri läinud 3 KOVi
allkirjaga.
Lepiti kokku, et saadetakse täiendavalt sama kiri, kuhu kirjutaks alla 5 ühinevat
KOVi, lisaks Pala, Laekvere ja Torma. Allkirjastamise korraldab Saare vald.
Koordinaator edastab kirja Hendriksonile.
P. Kostromin: Kasepää KIKi projektist - praeguses projektitaotluses trassil olevate
reoveepumplate rekonstrueerimist sees ei ole.
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Lepiti kokku, et Kasepää vald täpsustab seda Emajõe Veevärgiga. 4. oktoobril
toimub järgmine töökoosolek, sinna kutsuda juurde Emajõe Veevärk.
A. Saarela: Praegu Avinurmel eelarvestrateegias lasteaia hoone
rekonstrueerimine, kuid arutasime, et mõttekam oleks uue hoone ehitus. 50
lapsele oleks vaja ca 600 m2 hoonet, maksumus on ca 600 000. Muusikakooli
filiaaliga on hetkel tekkinud küsimus seoses palgatasemete erinevusega Mustvee
ja Avinurme muusikaõpetajate vahel. Püüame leida lahenduse sellele küsimusele
ja kaalume alternatiive, et Avinurmes õpe toimiks. Üks lahendus oleks tõsta
Mustvee muusikaõpetajate palkasid riigi eraldatud huvihariduse ja –tegevuse
toetusest.
Lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg.
Otsustati:
1. Omavalitsused saadavad muudetud eelarvestrateegiad üksteise
volikogudele.
2. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 10. oktoobril kl 10 Mustvee
Kultuurikeskuses. Koosoleku esialgsed teemad:








Sotsiaalteenuste kord
Personaliga seotud korrad
Palgajuhend, volikogu tasustamise kord
Vallavara valitsemise kord
Ühistranspordi analüüs
2018. a esialgne eelarve
Ühiste kulude katmine 2017. aasta lõpus
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