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

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
14. märts 2017
PROTOKOLL
Mustvee Sadamahoone
Algus kl 10.00, lõpp kl 12.00
Osalejad: Lembit Mangulson (Kasepää vald), Jüri Vooder (Kasepää vald), Martin Tiik
(Kasepää vald), Anne Paas (Avinurme vald), Aivar Saarela (Avinurme vald), Aivar
Parfojev (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), Sergei Uleksin (Mustvee linn), Krista Pint
(Võtikvere küla)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
1. Mustvee Tervisekeskuse projekt
2. Valimisringkondade moodustamine – omavalitsuste seisukohad
3. Valla ametiasutuse struktuuri projekt – vahekokkuvõte
4. Informatsioon volikogu koosolekute olulisematest teemadest – ülevaade
igalt omavalitsuselt
5. Muud küsimused
Koosoleku käik:
1. Mustvee Tervisekeskuse projekt.
Pavel Kostromin andis ülevaate Mustvee Tervisekeskuse projektist. Probleem on
tekkinud kiirabi osa finantseerimisega, sest Tartu Kiirabi eelarvet on vähendatud ja
nad ei ole võimelised panustama kiirabi ruumide väljaehitamisse sellises summas,
mis on hankes toodud. Samas on nad nõus sõlmima pikaajalise rendilepingu.
Juhtkomisjon arutas, kuidas edasi minna tervisekeskuse ehitusega.
P. Kostromin: Hange kogu maja rekonstrueerimiseks on tehtud kolmes osas - iga
osa kohta saab sõlmida eraldi lepingu ehitajaga. Kui kiirabile ruume tervisekeskuse
hoonesse ei ehita, siis jääb kiirabi praegustesse ruumidesse linnavalitsuse hoones.
Homme kl 11 on kohtumine ehitajaga Mustvee Linnavalitsuses.
Juhtkomisjoni esimees tegi ettepaneku kaasata kohtumisele ka teiste
omavalitsuste esindajad. Lepiti kokku, et kohtumisel osalevad teised lähtuvalt
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ajalisest võimalusest. Kohtumisel arutatakse, kas ja kuidas on võimalik hoonet
rekonstrueerida juhul, kui kiirabi ja teise korruse väljaehitamine jääb tulevikku.
Otsustati:
1. Mustvee linn uurib, kui pikaks ajaks on SA Tartu Kiirabil tehtud hankeleping
Mustvees kiirabiteenuse pakkumiseks.
2. SA Mustvee Tervis teeb ettepaneku Saare Vallavolikogule sihtasutuse
liikmeks astumise kohta.
3. Ehitajal palutakse täpsustada, milliseks kujuneb ehitusmaksumus, kui jääb
välja II korruse ja kiirabi ehitus (sisse panna kogu haljastus, fassaad,
ventilatsioon, vesi-kanal jms).
4. Pavel Kostromin saadab koordinaatorile Mustvee Tervisekeskuse
projektitaotluse ja hanketingimused ning ehitajaga kohtumise järgselt
täpsustatud kalkulatsiooni. Koordinaator edastab materjalid juhtkomisjonile.
5. Tervisekeskuse projekti elluviimise ajaks moodustatakse töökomisjon, kuhu
omavalitsused määravad SA Mustvee Tervis nõukogu liikmetele lisaks
majandus-ehitusvaldkonna ametnikud. Vastavad nimed antakse teada 24.03
majanduse töörühma koosolekuks.

2. Valimisringkondade moodustamine – omavalitsuste seisukohad
Juhtkomisjoni esimees palus igal omavalitsusel välja tuua volikogude või
haldusreformi komisjonide seisukohad valimisringkondade moodustamise kohta.
Mustvee linn: Volikogus arutati sel teemal, oleme seisukohal, et jääb nii nagu on
praegu ühinemislepingus ehk 5 ringkonda.
Saare vald: Meie pooldame ühte ringkonda, kuid praegu on juba hilja muuta seda,
seega oleme 5 ringkonna poolt.
Kasepää vald, Lohusuu vald ja Avinurme vald toetavad viie ringkonna
moodustamist.
Otsustati: Volikogu valimised toimuvad viies valimisringkonnas lähtuvalt
ühinemislepingust.
3.

Valla ametiasutuse struktuuri projekt – vahekokkuvõte

Koordinaator andis ülevaate 7. märtsil toimunud juhtimisstruktuuri seminarist ning
tutvustas korrigeeritud struktuuri kavandit. Seminaril lisati esialgsetele
ametikohtadele funktsioonid ja esialgsed palgatasemed, et saada teada struktuuri
maksumus. Esialgsete arvutuste kohaselt on palgafond kokku kuus ligikaudu 5000
eurot rohkem võrreldes praeguse koondsummaga.
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Järgnevalt täiendab struktuuri majanduse töörühm 24. märtsi koosolekul. Seejärel
toimub seminar tuumiku ja töörühmade juhtidega. Juhtkomisjonile esitatakse lõplik
kavand aprillikuu koosolekuks.
Otsustati: Järgmine struktuuriseminar tuumiku ja töörühmade juhtidega toimub
31. märtsil kl 10 Raja Vabaajakeskuses. Seminarist võivad soovi korral osa võtta ka
juhtkomisjoni liikmed.
4. Informatsioon volikogu koosolekute olulisematest teemadest –
ülevaade igalt omavalitsuselt
Juhtkomisjoni esimees palus omavalitsustel anda ülevaade viimastel volikogu
istungitel käsitletud olulisematest teemadest.
Avinurme valla ja Kasepää valla ülevaated on lisatud protokollile.
Lohusuu vald: Meie olulisemad teemad - ühinesime Ida-Eesti
jäätmehoolduskeskusega, Kasepää lasteaia projekti kooskõlastamine, panime ühe
järveäärse kinnistu müüki (alghinnaga 10 000 eurot), eelarve kinnitamine.
Saare vald: Meie lühikokkuvõte - eelarve kinnitatud, Emajõe Veevärgiga ühinetud
(investeeringu maksumus 650 000 euro ringis), kool ja lasteaed viidud ühise
juhtimise alla.
Mustvee linn: 2. märtsi istungi olulisemad teemad - kinnitasime eelarve,
detailplaneeringu algatamine Grossi kauplusele aadressil Tähe 9, mustvee sadama
lõunamuuli detailplaneeringu algatamine, muudatused riiklikus teeregistris. Ühele
perele tuleb appi telesaade Kodutunne, andsime selleks tasuta rendile 3 korterit.
Mustvee noortekeskus rajatakse Mustvee Kooli, teemaks oli ka Mustvee ja Kasepää
haldusleping KIKi projekti jaoks.
5. Muud küsimused.
MTÜ Torma KPÜ esitas 14.02.2017 kirjaliku ettepaneku juhtkomisjonile palvega
osaleda vaatlejana juhtkomisjoni töös. Komisjoni liikmed arutasid, kas vaatleja
kaasamine on otstarbekas olukorras, kus Torma Vallavolikogu on otsustanud mitte
algatada menetlust piiride muutmiseks eelnõus märgitud külade osas. Samas on
kirjas välja toodud, et Torma KPÜ tegeleb edasi eelnõu täiendamisega ning plaanib
esitada selle uuesti volikogule. Lepiti kokku, et MTÜ-st võib osaleda vaatlejana
juhtkomisjoni koosolekutel üks esindaja.
Järgnevalt arutati Kasepää valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti
teemal. Projekti hindamiseks on vaja KIKile esitada leping Kasepää valla ja
Mustvee linna vahel. Lepiti kokku, et osapooled leiavad sobiva lepinguvormi ning
sõlmivad lepingu vastavalt KIKi esitatud tähtajale.
Lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg ja koht.
Otsustati:
1. MTÜ-st Tormalaste Kodupaigaühendus võib osaleda vaatlejana juhtkomisjoni
koosolekutel üks esindaja.
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2. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 13. aprillil kl 9.30 Voore
Aktiviseerimiskeskuses.
3. Koosoleku teemad:


Ametikohtade struktuur



Kogukonnakogu statuut



Valimisjaoskondade ja valimiskomisjoni moodustamine.
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