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

Juhtkomisjoni koosolek
9. mai 2017
PROTOKOLL
Mustvee Sadamahoone
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), 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), Helju Kekiševa (Kasepää vald), Ljudmilla
Smirnova (Mustvee linn), Avo Blankin (MTÜ Torma KPÜ), Tiiu Lindsalu (Torma vald),
Krista Pint (Võtikvere küla)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
1. Ülevaade Mustvee Tervisekeskuse projektist
2. Kogukonnakogu põhimäärus
3. KOV eelarvest makstavad toetused
4. Lasteaia osalustasu, palgamäärade ja puhkuste ühtlustamine
5. Mustvee valla administratiivhoone
6. Muud küsimused
Koosoleku käik:
1. Ülevaade Mustvee Tervisekeskuse projektist
Pavel Kostromin andis ülevaate Mustvee Tervisekeskuse projekti hetkeseisust:


3. mail esitasime uue taotluse Rahandusministeeriumile, vastus tuleb ilmselt
kuu jooksul.



Kui taotlus saab rahuldatud, siis tuleb riigihange teha. Lammutamine,
projekteerimine ja ehitus lähevad ühte hankesse.



Perearstid on andnud nüüdseks sisustuse nimekirja, selle kohta võtame
hinnapakkumised.

Lepiti kokku, et hankedokumentide koostamise juurde kaasatakse eelmisel
koosolekul kokkulepitud esindajad igast omavalitsusest.
Otsustati:
1. Võtta informatsioon teadmiseks.
Aivar Saarela
Koosoleku juhataja
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2. Kogukonnakogu põhimäärus
Koordinaator tutvustas kultuuri ja spordi töörühmas ettevalmistatud
kogukonnakogu põhimääruse eelnõud. Lepiti kokku, et põhimääruse asemel
kasutatakse sõna „statuut“.
Saare valla esindajad andsid teada, et suve jooksul uuendatakse valla sihtasutuste
põhikirjad, kus kajastatakse kogukonnakogu temaatika. Lepiti kokku, et eraldi
kogukonnakogu statuuti Saare vallale ei koostata ning uuele volikogule
valmistatakse ette ühine statuudi eelnõu.
Otsustati:
1. Kinnitada esialgne kogukonnakogu statuudi eelnõu (lisatud protokollile).
2. Omavalitsustel arutada piirkondades võimalike kogukonnakogude piiride
küsimust.
3. KOV eelarvest makstavad toetused
Koordinaator tutvustas sotsiaal ja tervishoiu töörühma ettepanekut omavalitsuse
eelarvest makstavate ühiste toetuste kohta. Juhtkomisjoni liikmed olid toetuste
liikidega nõus, juhul kui leitakse sellele rahaline kate. Lepiti kokku, et rahanduse
töörühm annab sisendi 2017. a KOV eelarvest makstavate toetuste eelarvelise kulu
kohta ning seejärel tullakse teema juurde tagasi.
Otsustati: Võtta teema uuesti päevakorda pärast uute toetuste rahalise katte
arvestust.
4. Lasteaia osalustasu, palgamäärade ja puhkuste ühtlustamine
Koordinaator tutvustus hariduse ja noorsootöö töörühma ettepanekut lasteaia
osalustasu ühtlustamise ning lasteaiaõpetajate palgaastmete ja puhkuste
ühtlustamise kohta. Juhtkomisjon arutas, kas peaks olema erisus lasteaia
osalustasu summas lähtuvalt laste arvust. Lepiti kokku, et alates teisest lapsest on
kohatasu pool summast.
Otsustati:
1. Teha ettepanek uuele volikogule Mustvee valla lasteaedade kohatasu
suuruse kohta:

Kehtestada ühtne lasteaiatasu määr kõikidele ühendvalla
lasteaedadele – 13 eurot kuus (sisaldab osalustasu ja õppevahendite
tasu)

Osalustasu on 6.5 eurot (50%) ja õppevahendite tasu 6.5 eurot (50%)

Osalustasu makstakse 12 kuud

Erisused: alates 2. lapsest on kohatasu 50% summast.
2. Lasteaiaõpetajate puhkus peaks olema perspektiivis 42 päeva kõikides valla
lasteaedades (aluseks VV määrus 25.09.2009 nr 112).
3. Lasteaiaõpetajate palkade ja huvihariduse teema võtta uuesti päevakorda
pärast riikliku rahastuse selgumist.
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5. Mustvee valla administratiivhoone
Juhtkomisjoni esimees andis ülevaate majanduse töörühma koosolekust, kus
arutati administratiivhoone küsimust:
 Vaatasime üle praeguse linnavalitsuse hoone plaanid.
Kuni kiirabi on hoones sees, tuleb osad ametikohad mujale viia, nt Narva
mnt 16, kus on 2. korrusel vabad ruumid.
 Struktuuris on hetkel ca 30 ametikohta keskuses, osad neist saaksid
kaugtööd teha.
Juhtkomisjon arutas, et volikogu istungid võiksid esialgu toimuda roteeruvalt valla
teenuskeskustes või Mustvee kultuurikeskuses. Perspektiivis tuleks välja ehitada
eraldi saal volikogu istungiteks.
Järgmisel personali töörühma koosolekul tehakse esialgne ametikohtade ruumiline
jaotus lähtuvalt ametnike töö iseloomust.


Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.
6. Muud küsimused
Esmalt jätkati arutelu võlakohustuste kooskõlastamise teemal. Juhtkomisjoni
esimees palus Mustvee linnal täpsustada lasteaia ehitusega seonduvat.
Mustvee linn: Volikogu tegi otsuse muuta lasteaia asukohta, kuid siis ei olnud veel
teada ruumide kohandamise maksumus. Praeguseks on selgunud, et ehituse
maksumus on vähemalt 70 000 eurot. Ilmselt summa suureneb, sest lisaks tuleb
välja vahetada talad. Ehitaja on Cobra, alltöövõttu teeb Tartu firma, kellel on
muinsuskaitse litsents. Üks lahendus on, et vähendame ühinemislepingu
investeeringute kavas teiste Mustvee linna objektide maksumust. Näiteks läheb
nüüd kergtee projekti omaosalus väiksemaks algselt planeeritust.
Lepiti kokku, et juhtkomisjoni poolt antakse Mustvee linnavolikogule märku, et
investeeringud või objektid, mis ei ole ühinemislepingu investeeringute kavas,
tuleb enne hankelepingu sõlmimist teiste volikogudega kooskõlastada.
Saare vald: Meil on tulemas aktiviseerimiskeskuse katlamaja remont,
investeeringute kavas on sees aktiviseerimiskeskuse remont. Kui summad on
täpselt teada, siis anname juhtkomisjonis teada.
Lohusuu vald: Plaanime võtta kogukonnamaja ehituseks laenu, ilmselt läheb
summa väiksemaks algselt planeeritud summast.
Avinurme vald: Meil on töös kõnnitee ehitus ja bussiootepaviljoni väljaehitus, mis
võib planeeritust kallimaks minna.
Koordinaator andis teada, et 7. juunil kl 15 toimub Mustvees haridusvõrgu analüüsi
tööseminar, kust võimalusel võiksid osa võtta ka juhtkomisjoni liikmed.
Järgnevalt andsid juhtkomisjoni esimees ja koordinaator ülevaate eelmisel päeval
toimunud personali töörühma koosolekust, kus arutati struktuuri ning
kommunaalmajanduse teemal. Täpsemad ettepanekud võetakse päevakorda
järgmisel juhtkomisjoni koosolekul.
Lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg ja esialgsed teemad.
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Otsustati:
1. Muudatused investeeringute kavas ja muud kohustuste võtmised räägime
kõigepealt läbi juhtkomisjonis ja vastavalt vajadusele kooskõlastatame
muudatused volikogudega.
2. Järgmiseks juhtkomisjoni koosolekuks saadavad omavalitsused
koordinaatorile ülevaate 2017. a 4 kuu eelarve täitmisest.
3. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 6. juuni kl 10 Mustvee
Kultuurikeskuses. Teemad:


Teenistuskohtade koosseis ja kommunaalmajandus



2017. a elarvete 4 kuu täitmine



2018. a eelarve koostamine



Osalemine Leader-tegevusgruppides ja OVLis



IT teemad – kutsuda koosolekule Henri Pook
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