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

Juhtkomisjoni koosolek
4. juuli 2017
PROTOKOLL
Mustvee Kultuurikeskus
Algus kl 10.00, lõpp kl 12.45
Osalejad: Lembit Mangulson (Kasepää vald), Jüri Vooder (Kasepää vald), Martin Tiik
(Kasepää vald), Aivar Saarela (Avinurme vald), Aivar Parfojev (Avinurme vald),
Tarmo Tomson (Lohusuu vald), Aivar Altmäe (Lohusuu vald), Riina Pajula (Mustvee
linn), Hannes Soosaar (Saare vald), Jüri Morozov (Saare vald), Katrin Rajamäe
(ühinemiskoordinaator)
Kutsutud: Pavel Kostromin (Mustvee linn), Ljudmilla Smirnova (Mustvee linn),
Nonna Kolpakova (Mustvee linn), Krista Pint (Võtikvere küla)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Juhtkomisjoni esimees tegi ettepaneku tõsta teiseks päevakorrapunktiks „Muud
küsimused“ ja käsitleda Mustvee laenukohustuste teemat. Juhtkomisjoni liikmed
olid ettepanekuga nõus ja kinnitasid alljärgneva päevakorra.
Päevakord:
1. Mustvee Tervisekeskuse projekt
2. Muud küsimused – Mustvee laenukohustused
3. Teenistuskohtade koosseis ja kommunaalmajandus
4. Osalemine Leader-tegevusgruppides
5. Sümboolika konkursi tingimused
6. Kasepää valla investeeringute tabel
7. Lasteaiaõpetajate palgatõusu toetus
8. Muud küsimused
Koosoleku käik:
1. Mustvee Tervisekeskuse projekt
Pavel Kostromin andis ülevaate Mustvee Tervisekeskuse projekti hetkeseisust:


Viie omavalitsuse töörühm on kaks korda kohtunud sellel teemal.



Riigihankel oli üks pakkuja – Eviko, ca 1 miljon pakkumine, ehitusalane
pindala 590 m2.



Eviko juhiga rääkisime läbi, et ta vaatab pakkumise üle ja 17. juuliks ütleb
lõpliku hinna.
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Pärast seda saame teha protokolli, kas see jääb edukaks pakkumiseks või
tühistame hanke.



Kui ehitaja nõustub hinda vähendama, siis peaks hoone olema 2018. a
jaanipäevaks valmis.



Projekti elluviimiseks on aega kuni 31.12.2018, vajadusel saab ka pikendada
elluviimist.

J.Morozov: Täna peaksime ära ütlema, mis meie hinna piirmäär on, millest üle meie
ei saa minna.
Otsustati:
1. Tervisekeskuse omaosalust ei suurendata, algne eelarve on 728 tuhat, sellest
tuleb maha võtta seni tehtud kulutused.
2. Ehitaja uuendatud hinnapakkumine saata koordinaatorile, kes edastab info
juhtkomisjonile. 17.juulil toimub kohtumine ehitajaga, juhtkomisjoni liikmed
võivad soovi korral osa võtta.
3. Rahandusministeeriumiga konsulteerida, kas hanke summa vähendamine on
aktsepteeritav.
2. Muud küsimused – Mustvee laenukohustused
2. juulil saatis Rahandusministeerium kirja ühinevatele omavalitsustele Mutvee
linna poolt KOFSi rikkumise kohta (kiri lisatud protokollile). Kirjas on välja toodud
linna poolt võetud võlakohustused 2016. ja 2017. aastal ning linna
netovõlakoormuse määr 2016. a lõpu seisuga.
Juhtkomisjoni liikmed arutasid, kuidas antud seisu lahendada ja mil määral
mõjutab linna finantsseis teisi ühinevaid omavalitsusi. Lepiti kokku edasised
tegevused olukorra lahendamiseks.
Otsustati:
1. Järgmiseks juhtkomisjoni koosolekuks teeb Mustvee tegevusplaani, kuidas
linna finantsseisu parandada. Lisaks saadab linn info praeguste
võlakohustuste ja tasumata arvete kohta.
2. Juhtkomisjoni poolt tehakse pöördumine Mustvee Linnavolikogule tekkinud
olukorra lahendamiseks.
3. Mustvee Linnavolikogul kutsuda volikogus linna finantsseisu arutamise
juurde teiste omavalitsuste esindajad.

3. Teenistuskohtade koosseis ja kommunaalmajandus
Koordinaator tegi ülevaate eelmisel juhtkomisjoni koosolekul tutvustatud personali
töörühma muudatusettepanekutest struktuuri osas. Rahanduse töörühm tegi 29.
juuni koosolekul järgmised ettepanekud:


Rahandusosakonna struktuuris on 5 ametikohta – finantsjuht,
pearaamatupidaja ja 3 raamatupidajat.
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Majandusaruannete koostamiseks tööle jäävatel raamatupidajatel tähtaeg
30. aprill 2018.a

Juhtkomisjon arutas ettepanekuid, lepiti kokku, et kõik praegused raamatupidajad
on tööl vähemalt 31. märtsini 2018.
Seejärel andis koordinaator ülevaate personali ja majanduse töörühmaga arutatud
kommunaalmajanduse võimalikest muudatustest.
Otsustati:
1. Kinnitada teenistuskohtade koosseisu projekt (lisatud protokollile).
2. Muudatused kommunaalmajanduse osas jäävad otsustamiseks uuele
volikogule.
4. Osalemine Leader-tegevusgruppides
Koordinaator andis ülevaate praegusest seisust: Mustvee, Kasepää ja Saare on
hetkel Jõgevamaa Koostöökoja liikmed ning Avinurme ja Lohusuu on PeipsiAlutaguse Koostöökoja liikmed.
Juhtkomisjon arutas, kas kõik omavalitsused võiksid pärast ühinemist olla ühes
tegevusgrupis või jätkata sellel rahastusperioodil praeguse liikmelisusega.
Avinurme ja Lohusuu valla esindajad olid seisukohal, et pigem võiks nad jätkata
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja koosseisus.
Otsustati: Pärast 2020. a võiks mõelda Peipsiäärsete omavalitsuste ühise Leadertegevusgrupi moodustamisele.
5. Sümboolika konkursi tingimused
Koordinaator tutvustas esialgset kavandit sümboolika konkursi tingimustest.
Juhtkomisjon arutas läbi punases kirjas väljatoodud punktid ning kohapeal tehti
dokumenti parandused ja täiendused. Lepiti kokku, et hindamiskomisjoni
liikmeteks on 16. veebruari juhtkomisjoni koosolekul kokkulepitud töögrupi liikmed.
Otsustati: Kinnitada sümboolika konkursi tingimused (lisatud protokollile).
6. Kasepää valla investeeringute tabel
Kasepää valla esindajad tegid ülevaate võimalikest muudatustest valla
investeeringute kavas:
 Praegu on vallal laenuvõimekus 650 000, laenujääk hetkel 87 000.
 2016. a lõpus tegi volikogu otsuse laenu võtmiseks summas 470 000.
 Rahandusministeerium ei soovita täiendavalt laenu võtta Mustvee olukorra
valguses.
 Oleme arvestanud, et ühinemistoetuse 2018-19 aasta summad läheks
veeprojekti II etapi katteks.
 Praegu lähevad käiku veeprojekti I etapp ja Tiheda lasteaia soojustus, mis
on saanud rahastuse KIKilt.
 Tänavavalgustuse osas tegime invertariseerimise ära, kokkuhoid uute
lampidega tuleb ca 10 korda, meede avaneb sügisel. Sinna projekti tuleks
ühiselt minna.

Aivar Saarela
Koosoleku juhataja

Katrin Rajamäe
Protokollija

Juhtkomisjon arutas võimaliku investeeringute kava muudatuste teemal. Praegu on
ühinemislepingu lisas Kasepää valla omaosalusena arvestatud 520 tuhat, kuid
muudetud kava kohaselt oleks summa ca 770 tuhat. Juhtkomisjon leidis, et kuna
veeprojekti II etapi rahastus selgub järgmistel aastatel, siis ei ole hetkel mõtet
investeeringute kava muuta. Kavas on hetkel kirjas mõlemad etapid ning need
viiakse allu vastavalt rahastamisvõimalustele. Kui kavas hakata muutma Kasepää
osa, siis tuleks juba üle vaadata ka kõikide teiste omavalitsuste tabelid.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.
7. Lasteaiaõpetajate palgatõusu toetus
Koordinaator tõi välja palgatõusu mõju arvutused ning hariduse ja noorsootöö
töörühma ettepaneku tõsta 1. septembrist lasteaiaõpetajate palga alammäär 840
euroni, kasutades selleks riigi eraldatud toetust.
Andmed lasteaiaõpetajate kinnitatud töötasu alammäära kohta tuleb esitada
Haridus- ja Teadusministeeriumile 2017. aastal hiljemalt 20. augustiks. Selleks vaja
volikogu või valitsuse otsust.
Otsustati: Tõsta ühinevates omavalitsustes 1. septembrist 2017 lasteaiaõpetajate
palga alammäär 840 euroni, kasutades selleks riigi eraldatud toetust.

8. Muud küsimused
Rahandusministeerium saatis 30. juunil omavalitsustele kirja, milles juhitakse
tähelepanu vajadusele muuta ühinemislepingut seoses KOKSi muutmisega.
Lepingus tuleks muuta ametnikele makstava preemia osa. Muudetud KOKSis on
kirjas:
„Valla või linna ametiasutuses töötavale ametnikule või töötajale võib volikogu
otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja
eeskujuliku tööülesannete täitmise eest kui vabastamine toimub seoses
haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökohtade
koondamisega kuni 3 kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud 2-8 aastat ja
kuni 6 kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud omavalitsusüksuses rohkem kui
8 aastat.
Praeguses ühinemislepingus on sõnastus:
„Ühinevate omavalitsuste ühinemisel läbiviidud organisatsiooniliste
ümberkorralduste tõttu koondatavatele ametiasutuste ametnikele ja töötajatele
makstakse preemiat pikaajalise teenistuse eest lähtuvalt teenistusstaažist
järgmiselt:


3-6 aastat – kolme kuu ametipalga ulatuses;



6-10 aastat – nelja kuu ametipalga ulatuses;



Üle 10 aasta – kuue kuu ametipalga ulatuses.“

Juhtkomisjon arutas, kas ja millises sõnastuses muuta ühinemislepingut.
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Koordinaator andis teada, et viibib puhkusel 10. – 30. juulini. Lepiti kokku järgmise
koosoleku aeg.
Otsustati:
1. Muuta viie omavalitsuse ühinemislepingu punkti 6.13 võttes aluseks KOKSi
vastava sätte.
2. Makstava preemia suurus on: 3 kuu ametipalk, kui ametnik või töötaja on
töötanud 2-8 aastat ja 6 kuu ametipalk, kui ta on töötanud
omavalitsusüksuses rohkem kui 8 aastat.
3. Koordinaator valmistab ette järgmiseks koosolekuks volikogu otsuse eelnõu.
Otsus tuleb vastu võtta viie omavalitsuse volikogude poolt samas
sõnastuses.
4. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 9. augustil kl 10 Mustvee
Kultuurikeskuses. Esialgsed teemad:


Mustvee finantsolukorra lahendused



Ühinemislepingu muutmise eelnõu



MTÜde toetamise kord



Sotsiaaltoetuste kord



Põhimääruse eelnõu



Raamatukogude haldamine tulevikus
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