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

Juhtkomisjoni koosolek
6. juuni 2017
PROTOKOLL
Mustvee Kultuurikeskus
Algus kl 10.00, lõpp kl 13.00
Osalejad: Lembit Mangulson (Kasepää vald), Jüri Vooder (Kasepää vald), Aivar
Saarela (Avinurme vald), Aivar Parfojev (Avinurme vald), Anne Paas (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), Ljudmilla Smirnova (Mustvee linn), Henri
Pook (EMOL)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
1. IT projektid – Henri Pook (EMOL)
2. Ülevaade Mustvee Tervisekeskuse ja lasteaia projektist
3. Teenistuskohtade koosseis ja kommunaalmajandus
4. 2017. a eelarvete 4 kuu täitmine ja 2018. a eelarve koostamine
5. Osalemine Leader-tegevusgruppides
6. Sümboolika konkursi korraldamise ajakava
7. Muud küsimused
Koosoleku käik:
1. IT projektid – Henri Pook (EMOL)
Henri Pook andis esmalt ülevaate EMOLi ja Linnade Liidu juurde loodud
omavalitsuste infotehnoloogia kompetentsikeskuse loomise käigust. Koostatud on
ka arengustrateegia 2016-2018. Seejärel andis ta ülevaate IKT-ga seotud
üleriigilistest projektidest teemade kaupa.
E-teenused:
 KOVTP-l uus moodul (teenused ja toimingud) – seda kasutab ainult 20 KOVi
praegu.
 Pärast ühinemist võiksid kõik uued KOVid seda teenust kasutada.
 Esmalt vaja teha otsus, et võetakse kasutusele KOVTP ja teenuste
lisamoodul.
 Teine otsus – valida välja üks KOVidest, kes võtab selle mooduli kasutusele
juba nüüd sügisest.
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Suvel hakata läbirääkimisi pidama, milline omavalitsus sellega tegelema
hakkab.

IKT taristu:
 Vaja on kirjeldada ära uus keskne süsteem, välja ehitada ühendused
keskuse-teenuskeskuste vahel, ühine arvutivõrk.
 Kõik arvutid on perspektiivis ühtse keskse kontrolli all.
 Praegu valmistatakse ette ühist projektitaotlust, võimalik saada
kaasfinantseerimist 85%.
 Septembris läheb esimene taotlus sisse, selleks ajaks oleks vaja kõikide
ühinejate kinnituskirju.
 Tuleks kaardistada ka need teenuskeskused, kus on praegu probleeme
internetiühendusega.
 Projekti elluviimine 2018. a jooksul.
Infosüsteemid:
 Vaja on jõuda otsusteni, milliste infosüsteemidega jätkatakse. Kõige olulisem
on DHS.
 Uuendusi hakkavad saama WebDesktop, Amphora, Dogre, Delta ja
Postipoiss.
 Andmete ületoomise hinda peab projekti jaoks uurima.
 Töötame välja ühise projektitaotluse vormi, mida iga KOV ise täidaks.
 Planeeringute tarkvara ei ole väga head praegu. On olemas ERPIS ja EVALD,
kuid mõlemal on omad miinused.
 Planeeringute osas valida ERPIS ja EVALD vahel.
 Otsused on vaja teha sügiseks.
 Septembriks peaks olema võrkude ja infosüsteemide lahendus olemas.
Viimase miili teema:


Harjumaal ja Pärnumaal tehti analüüs, palju on vajadus nn viimase miili
ühendusteks.



Praegu analüüsi peab tegema terve maakonna kohta. Analüüsi koostamine
on hetkel KOVide rahastada.



Tuleb mõelda ka seda, et kui mõnes praeguses vallamajas on hetkel kiire
internet olemas, siis võiks serveriruumi hoopis sinna teha.

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.

2. Ülevaade Mustvee Tervisekeskuse ja lasteaia projektist
Pavel Kostromin andis ülevaate Mustvee Tervisekeskuse projektist ja lasteaia
ehituse hetkeseisust:


Riigihange oli väljas 2. juunini, kuid Rahandusministeerium otsustas
tähtaega pikendada, nüüd on tähtaeg 16.06.



Firmad on käinud kohapeal vaatamas, loodetavasti pakkumisi tuleb.

Aivar Saarela
Koosoleku juhataja

Katrin Rajamäe
Protokollija



93 tuhat on praegu lasteaia maksumus kokku. Linnal tuleb teha lisaeelarve
ja siis osad teised planeeritud tegevused jäävad tegemata.

Lasteaia ehituse kohta oli Mustveel ettevalmistatud eraldi esitlus.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. 2017. a eelarvete 4 kuu täitmine ja 2018. a eelarve koostamine
Omavalitsused andsid ülevaate 2017. a eelarvete 4 kuu täitmise kohta. Lepiti
kokku, et ülevaated saadetakse koordinaatorile ja koordinaator edastab need
juhtkomisjonile.
Seejärel tutvustas koordinaator rahanduse töörühma kokkuleppeid 2018. a eelarve
koostamise kohta. 2018.a eelarve esmane projekt koostatakse 1. oktoobriks,
eelarve koostamise põhjana kasutatakse Avinurme valla põhja.
Otsustati:
1. Omavalitsused saadavad koordinaatorile ülevaated 2017. a eelarvete 4 kuu
täitmise kohta. Koordinaator edastab need juhtkomisjonile.
2. 2018. a eelarve esmane projekt koostatakse 1. oktoobriks 2017.
Seejärel toimus ringkäik Narva mnt 16 hoones ning lasteaia uutes ruumides.
Koosolek jätkus 12.45.

4. Teenistuskohtade koosseis ja kommunaalmajandus
Koordinaator tutvustus personali töörühma muudatusettepanekuid struktuuri
kohta:


Struktuuri jääb üks abivallavanem



Majandusosakonnas on kokku 5,5 töökohta



Volikogu esimehe palk on kuni 50% vallavanema palgast (konkreetsed
ülesanded volikogu esimehel, vastuvõtuajad).

Vaadati üle personali töörühmas täiendatud struktuuritabel, kuhu on lisatud ka
abipersonal, palgaastmed ja võimalik teenistujate paigutus. Seejärel andis
koordinaator ülevaate personali ja majanduse töörühmaga arutatud
kommunaalmajanduse võimalikest muudatustest.
Otsustati:
1. Jätkata arutelu järgmisel koosolekul.
5. Muud küsimused
Kaks viimast päevakorrapunkti otsustati aja puudusel võtta päevakorda järgmisel
koosolekul.
Koordinaator andis teada, et viibib puhkusel 12. – 18. juunini.
Lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg ja esialgsed teemad.
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Otsustati:
1. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 4. juulil kl 10 Mustvee
Kultuurikeskuses. Teemad:


Teenistuskohtade koosseis ja kommunaalmajandus



Osalemine Leader-tegevusgruppides



Sümboolika konkursi tingimused



Raamatukogude haldamine tulevikus
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