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

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
13. aprill 2017
PROTOKOLL
Voore Aktiviseerimiskeskus
Algus kl 9.40, lõpp kl 12.40
Osalejad: Lembit Mangulson (Kasepää vald), Jüri Vooder (Kasepää vald), Anne Paas
(Avinurme vald), Aivar Saarela (Avinurme vald), Aivar Parfojev (Avinurme vald), Are
Kurss (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), Avo Blankin (MTÜ Torma KPÜ)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
1. Ülevaade Mustvee Tervisekeskuse projektist
2. Rahandusministeeriumi juhised uue ametiasutuse teenistujate koosseisu
täitmiseks
3. Valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
4. Valimiskomisjoni ja -jaoskondade moodustamise põhimõtted
5. Jooksvad küsimused
Koosoleku käik:
1. Ülevaade Mustvee Tervisekeskuse projektist
Pavel Kostromin andis ülevaate Mustvee Tervisekeskuse projekti hetkeseisust:


Kastani 40 hoone lammutamine vundamendini – 28 000 eurot pakkumine.



Kivi tn 1 hoone täielik lammutamine – 12 600 eurot pakkumine.



Ekspertiisi saatsime Rahandusministeeriumile, ehitushange on tühistatud.



Küsimus – kas lammutamine on abikõlblik? Vastus tuleb järgmisel nädalal.



Kivi tn 1 soojatrassi maksumus kokku oleks 120 000 eurot ( 200 eurot jm),
lisaks elektriliitumine.



Ettepanek – uus taotlus teha Kastani 40 hoone ehitamiseks. Ehitada
ühekordne hoone – perearstikeskus ja kiirabi ruumid.



Taotlus tuleb teha uus ning hange ja eelprojekt uus.
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Uurime ministeeriumilt, kas saab jätkata sama taotluse koostaja ja
projekteerijaga või tuleb uued hanked teha.

Otsustati:
1. Tervisekeskuse rajamiseks jätkatakse tööd Kastani 40 hoonega.
2. Järgmiseks korraks selgitatakse välja sisustuse hind, lammutuse
abikõlblikkus ning kas saab jätkata samade teenusepakkujatega.

2. Rahandusministeeriumi juhised uue ametiasutuse teenistujate
koosseisu täitmiseks
Koordinaator tegi ülevaate uue ametiasutuse teenistujate koosseisu täitmise
juhendmaterjalist ning Rahandusministeeriumi korraldatud 6. aprilli infopäevast.
Esitluse slaidid saadetakse juhtkomisjonile.
Lepiti kokku, et personaliküsimustega tegelemiseks moodustatakse eraldi
töörühm, kuhu kuulub igast omavalitsusest üks esindaja (vt otsused). Töörühma
ülesandeks on välja töötada ametnike värbamise kord ning ametnike haridusele,
töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded. Ametijuhendite
sisend tuleks valdkondlikelt töörühmadelt. Koordinaator koostab suve jooksul
olemasoleva personali kaardistuse, et tekiks ühtsetel alustel personali andmebaas.
Otsustati:
1. Personaliküsimustega tegelemiseks moodustatakse eraldi töörühm, kuhu
kuuluvad Aivar Saarela, Tarmo Tomson, Jüri Vooder, Hannes Soosaar ja Pavel
Kostromin.
2. Personali töörühma seminar-koosolek toimub 8. mail kl 11 Voore
Aktiviseerimiskeskuses.

3. Valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade kooseis
Koordinaator andis ülevaate 31. märtsil toimunud juhtimisstruktuuri seminarist
ning tutvustas korrigeeritud struktuuri kavandit. Juhtkomisjon täpsustas arutelu
käigus struktuuri kavandit (lisatud protokollile). Hetkel ei sisalda teenistujate
koosseis abipersonali (koristajad, kalmistuvahid, remondimehed jms). Vastav
teema arutatakse läbi majanduse töörühma järgmisel koosolekul.
Koordinaator tegi ettepaneku täpsustada igal omavalitsusel teenuskeskuste
personali tööülesandeid. Juhtkomisjon oli ettepanekuga nõus.
Otsustati: Iga omavalitsus mõtleb läbi oma teenuskeskus(te) personali täpsemad
tööülesanded ning saadab kirjeldused koordinaatorile 3. maiks.
4. Valimiskomisjoni ja -jaoskondade moodustamise põhimõtted
Koordinaator tõi välja valimisprotseduuride eripärad seoses uue omavalitsuse
tekkega. Lähtuvalt seadusest tuleb teha igal volikogul samased otsused volikogu
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liikmete arvu ning valimisringkondade arvu ja piiride kohta. Koordinaator valmistab
ette näidised, mis vaadatakse vallasekretäride poolt üle. Otsused tuleks teha
maikuu volikogude istungitel.
KOVVS § 17 kohaselt nimetab kohaliku omavalitsuse volikogu kokkuleppel teiste
asjaomaste volikogudega valla valimiskomisjoni liikmed ja asendusliikmed. Valla
valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete seast.
Komisjoni esimehe volitused kestavad kuni uue kohaliku omavalitsuse üksuse
valla- või linnasekretäri ametissenimetamiseni. Komisjonis võib olla kuni 7 liiget ja
2 asendusliiget. Ettepaneku liikmete ja asendusliikmete kohta teevad asjaomased
valla- või linnasekretärid. Valimiskomisjoni moodustamise otsused peavad olema
identsed, sinna lähevad sisse juba konkreetsed ametikohad/ nimed.
Vallasekretärid tegid 5. aprilli koosolekul ettepaneku jagada komisjoni liikmete arv
järgmiselt: igast omavalitsusest 1 liige ja lisaks 2 liiget omavalitsusest, kes
teenindab komisjoni.
Juhtkomisjoni liikmed leppisid kokku, et teenindav omavalitsus on Mustvee linn
ning komisjonis on
1 liige lisaks Mustveest ja 1 Kasepäält.
Kuna valimised toimuvad viies ringkonnas, tuleb kokku leppida ringkondade
numeratsioon. Lepiti kokku, et ringkonnad tulevad tähestiku järgi.
Seejärel tutvustas koordinaator valimisjaoskondade moodustamise põhimõtteid.
Vastava määruse võtab vastu valla või linnavalitsus.
Otsustati:
1. Valimiskomisjonis on 7 liiget: 2 liiget Mustvee linnast, 2 liiget Kasepää
vallast, 1 liige Lohusuu vallast, 1 liige Avinurme vallast ja 1 liige Saare
vallast.
2. Koordinaator saada vallasekretäridele kirja valimiskomisjoni liikmete kohta
ettepaneku tegemiseks 30. aprilliks.
3. Valimiskomisjoni teenindab Mustvee Linnavalitsus.
4. Valimisringkondade numeratsioon on tähestiku järjekorras.
5. Jooksvad küsimused.
Esmalt oli arutlusteemaks Jõgeva Maavalitsuse poolt 30. märtsil saadetud e-kiri,
kus palutakse omavalitsuste seisukohta Mustvee kui tugi-toimepiirkonnakeskuse
määramise olulisuse kohta Jõgeva maakonnaplaneeringus. Juhtkomisjoni liikmed ja
koordinaator tõid välja järgmiseid argumente:






Mustvee peab jääma maakonnaplaneeringus tugi-toimepiirkonnakeskuseks!
Haldusreformi tulemusena tõuseb Mustvee kui piirkonnakeskuse tähtsus –
rajatakse piirkondlik tervisekeskus, uue struktuuri kohaselt tekivad uued
töökohad Mustveesse, Võtikvere küla on otsustanud ühineda Mustvee
linnaga.
Avinurme ja Lohusuu jaoks on Mustvee tõmbekeskus, ka Torma valla osad
külad arvestavad Mustveed tõmbekeskusena.
Ühistranspordi ümberkorraldused mõjutavad inimeste liikumissuundasid –
hetkel on plaanis muudatused liinivõrgus, mis soodustavad liikumist
Mustveesse.
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TÜ RAKE uuringu kohaselt on Mustvee samal tasemel teenuskeskus kui
Põltsamaa.
Maakonna piirid muutuvad pärast 15.oktoobrit – kas ja kuidas on võimalik
praegu planeeringut kehtestada, kui see ei ole enam kooskõlas maakonna
piiridega?

Lepiti kokku, et koordinaator koostab vastavasisulise e-kirja Jõgeva Maavalitsusele.
Eelmisel juhtkomisjoni koosolekul lepiti kokku, et MTÜ-st Torma KPÜ võib osaleda
vaatlejana juhtkomisjoni koosolekutel üks esindaja. Juhtkomisjoni esimees tegi
ettepaneku, et lisaks MTÜ esindajale võiks koosolekutel osaleda üks liige Torma
volikogust. Komisjoni liikmed olid ettepanekuga nõus. Juhtkomisjon täpsustas, et
tulevases Mustvee vallas ei teki osavaldu - see sõnum on eksitav. Küll aga tekivad
teenuskeskused koos teenuspiirkondadega ning volikogu valimised toimuvad
mitmes valimisringkonnas.
Järgnevalt andis koordinaator lühiülevaate 12. aprillil toimunud Jõgeva- ja Tartumaa
omavalitsuste liitude ühisest koosolekust. Juhtkomisjon oli seisukohal, et
üleminekuperioodiks võiks ajutiselt jääda Jõgevamaa põhine liit, kuid järgmisel
aastal võiks tekkida ühine Jõgeva- ja Tartumaa liit. Lisaks oldi seisukohal, et
seadusega peaks tekkima võimalus moodustada ka maakondade üleseid liite, mis
ei järgi maakonnapiire (nt Peipsiäärne KOV-liit või Jõgeva ja Tartumaa põhjaosa liit).
Viimase teemana tõi koordinaator välja võla- jt pikaajaliste kohustuste
kooskõlastamise nõude, mis tuleneb haldureformi seaduse § 25 ja
ühinemislepingust. Kokku on lepitud, et need kohustused, mis on kirjas
ühinemislepingu lisas 3 (investeeringute kava) ei vaja kooskõlastamist. Kui summa
suureneb oluliselt võrreldes kavas kokkulepituga, tuleks see siiski kooskõlastada
teistega. Ka need kohustused, mis ei kajastu nimekirjas, tuleb kooskõlastada teiste
volikogudega.
Lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg ja koht.
Otsustati:
1. Koordinaator koostab kirja Jõgeva Maavalitsusele Mustvee kui tugitoimepiirkonnakeskuse olulisuse kohta.
2. MTÜ Tormalaste Kodupaigaühendus võib kaasata juhtkomisjoni
koosolekutele vaatlejana lisaks ühe esindaja Torma volikogust.
3. Järgmisel koosolekul jätkatakse arutelu kohustuste võtmise kooskõlastamise
teemal.
4. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 9. mail kl 10 Mustvee
Sadamahoones.
Koosoleku teemad:


Kogukonnakogu määrus



Ülevaade töörühmade tegevusest – sotsiaal ja haridus



KOV admin.hoone – sisend majanduse töörühmalt.
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