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

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
16. veebruar 2017
PROTOKOLL
Mustvee Kool
Algus kl 10.00, lõpp kl 14.10
Osalejad: Lembit Mangulson (Kasepää vald), Jüri Vooder (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), Rita Kivisaar (Saare vald), Katrin Rajamäe (ühinemiskoordinaator)
Kutsutud: Pavel Kostromin (Mustvee linn), Leelo Aganits (Mustvee volikogu), Rita
Sorgina (Mustvee volikogu), Raivo Vadi (Mustvee Kool), Avo Blankin (MTÜ Torma
KPÜ), Piret Sapp (HTM)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
1. Ülevaade riigi suundadest haridusvõrgu osas – Piret Sapp HTMist
2. Ülevaade Mustvee Tervisekeskuse projektist
3. Sümboolika koostamiseks konkursikomisjoni moodustamine
4. Ühistranpordi analüüsi lähteülesanne
5. Jooksvad küsimused – juhtimisstruktuuri seminaride vahekokkuvõte,
valimisringkonnad
Koosoleku käik:
1. Ülevaade riigi suundadest haridusvõrgu osas – Piret Sapp HTMist.
Piret Sapp Haridus- ja Teadusministeeriumist andis ülevaate hariduskorralduse
väljakutsetest
ühinenud omavalitsuses. Esitlus on lisatud protokollile.
2. Ülevaade Mustvee Tervisekeskuse projektist.
Pavel




Kostromin tegi ülevaate SA Mustvee Tervise selle aasta tegevustest:
Lähteülesande koostamine projekteerimishanke läbiviimiseks.
Kohtumine Mustvees ja Mustvee Tervis hoonega tutvumine.
Ette valmistatud ja korraldatud hange projekteerimiseks – hange lõpetatud
ilma lepingut sõlmimata, kuna projekteerimise hind kujunes oluliselt
kõrgemaks, kui eeldatud hanke planeerimisel.
 Lähteülesande koostamine projekteerimis-ehitushanke läbiviimiseks.
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Ettevalmistatud projekteerimis-ja ehitushange, mis on täna käimas.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.02.2017.
Tasuvus-teostatavusanalüüsi materjalide kogumine, analüüsimine.
Küsimustik sisendi saamiseks on koostatud ja edastati 6. veebruaril.
07.02.2017 - hoonestusõigus notariaalselt üleantud SA Mustvee Tervisele.
08.03.2017 - taotluse esitamise tähtaeg.
Eelprojekti koostas REIB OÜ
Taotlusdokumentide kokkupanemisega tegeleb ELFOS GGRUPP OÜ.

Juhtkomisjoni liikmed esitasid täpsustavaid küsimusi tervisekeskuse projekti ja
sihtasutuse tegevuse kohta. Kokkuvõte vastustest:
 Hoone 1. korrusele tuleb perearstikeskus ja kiirabi, 2. korrusele perspektiivis
hooldushaigla laiendus. Projekteeritakse ka lift, katusekorrusele hetkel
midagi planeeritud ei ole.
 Lasteaed on hoones kuni 1. maini. Lapsi on võimalik viia vajadusel
Kasepääle ja Lohusuusse. Lasteaed viiakse algkool-söökla majja. Hoone on
muinsuskaitse all. Mustvee Kooli vabadesse ruumidesse on planeeritud
noortekeskus. Kavas oli viia lasteaed ja kool ühtse juhtimise alla. Praegu
jääb eraldi juhtimine, sest lasteaed läheb Peipsi Gümnaasiumi juurde.
 SA Mustvee Tervisest astus Torma välja, nüüd tehakse Saare vallale
ettepanek astuda liikmeks. Sihtasutuse toetamine on seni liikmetel olnud
vabatahtlik.
 Kuna Torma astus välja, siis tuleb iga KOVi omaosalus projektis 36 000 EUR.
 Perearstikeskus peaks saama valmis juba 2017. a septembris.
 Projektist makstakse ainult perearstikeskuse osa, ülejäänud tuleb mujalt
leida.
 Järgmiseks koosolekuks peaks hanke tulemusena olema teada, palju maksab
ehituse mitteabikõlblik osa (2. ja 3. korrus, sisustus).
Otsustati:
1. 27. veebruaril korraldatakse kohtumine perearstidega, kuhu kutsutakse
juurde ka Saare ja Lohusuu perearstid. Kohtumisel tehakse lisaks ülevaade
sihtasutuse tegevusest (finantsid jm).
2. Koordinaator saadab Torma vallavolikogu otsuse sihtasutusest väljaastumise
kohta juhtkomisjonile.
3. Sümboolika koostamiseks konkursikomisjoni moodustamine.
Riigikantselei koostöös Eesti Disainikeskusega pakub omavalitsustele välja uue
sümboli loomise konkursi läbiviimise mudeli ning konkursidokumentide näidised.
Vajalik materjal valmib eelduslikult märtsis.
Juhtkomisjon arutas, millistel alustel moodustada konkursikomisjoni. Lepiti kokku,
et eraldi komisjoni esialgu ei moodustata, vaid luuakse väiksem töögrupp, kes
töötab välja lähteülesande ja dokumendid.
Otsustati:
1. Sümboolika koostamiseks luuakse töögrupp lähteülesande väljatöötamiseks.
2. Töögruppi kuuluvad vallavanemad/linnapea, Riina Meriväli-Vingertšuk, Laidi
Zalekešina ja ühinemiskoordinaator.
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4.

Ühistranpordi analüüsi lähteülesanne.

Lähteülesande koostamist arutas 13. veebruaril majanduse töörühm, kus lepiti
kokku, et töörühm koondab kõigepealt alusandmed liinivõrgu kohta analüüsi
teostaja jaoks. Vastav kaardistus tehakse 27. veebruariks – vallasisesed liinid,
õpilasliinid, sotsiaalliinid; kommertsliinid, mis peatuvad piirkonnas. Töörühm
kaasab järgmisele koosolekule Heldur Lääne Jõgevamaa ÜTKst.
Uue liinivõrgu kavandamisel on oluline silmas pidada, et valla eri piirkondadest
oleks võimalik saada Mustveesse. Samuti on tähtis tagada ühendus Tartu linnaga.
Lepiti kokku, et majanduse töörühm tegeleb edasi lähteülesande koostamisega
ning järgmisel juhtkomisjoni koosolekul kinnitatakse see.
5. Jooksvad küsimused.
Koordinaator andis ülevaate juhtimisstruktuuri seminaridest ning tutvustas
esialgset struktuuri kavandit. Lepiti kokku, et moodustatud töörühm jätkab tööd
struktuuri osas – ametikohtadele lisatakse hüpoteetiline töötasu suurus ning
võrreldakse seda olemasoleva palgafondi koondsummaga. Pikemalt arutati
teenuskeskuste mehitamise teemal. Lepiti kokku, et iga omavalitsuse
haldusreformi komisjon arutab veel seda ning mõtleb läbi, kuidas teenuskeskus
kõige optimaalsemalt võiks kohapeal toimida.
Järgnevalt tutvustas koordinaator riigi valimisteenistuse poolt koostatud arvutusi
hüpoteetilise valimistulemuse kohta (aluseks oli võetud 2013. a valimistulemus).
Lepiti kokku, et iga omavalitsus arutab volikogus või haldusreformi komisjonis seda
teemat ning kujundab järgmiseks juhtkomisjoni koosolekuks seisukoha, kas
toetatakse ühe valimisringkonna moodustamist.
Juhtkomisjoni esimees andis teada, et MTÜ Torma KPÜ on 14.02.2017 esitanud
kirjaliku ettepaneku juhtkomisjonile palvega osaleda vaatlejana juhtkomisjoni töös.
Kiri on lisatud protokollile. Lepiti kokku, et teema arutamine jätkub järgmisel
juhtkomisjoni koosolekul.
Juhtkomisjoni esimees tegi ettepaneku, et igal juhtkomisjoni koosolekul võiksid
omavalitsused anda ülevaate olulisematest teemadest volikogus. Juhtkomisjoni
liikmed olid ettepanekuga nõus.
Lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg ja koht. Koosoleku teemad on:
ametikohtade struktuur, valimisringkonnad ning valimisjaoskondade ja
valimiskomisjoni moodustamine.
Otsustati:
1. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 14. märts kl 10 Mustvee
Sadamahoones
2. Iga omavalitsus arutab volikogus või haldusreformi komisjonis
valimisringkondadega seonduvat ning kujundab järgmiseks juhtkomisjoni
koosolekuks seisukoha, kas toetatakse ühendvalla territooriumil ühe
valimisringkonna moodustamist.
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3. Järgmistel juhtkomisjoni koosolekutel annavad omavalitsused ülevaate
olulisematest teemadest, mis on päevakorras linna/vallavolikogus.
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