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

Juhtkomisjoni koosolek
9. august 2017
PROTOKOLL
Mustvee Kultuurikeskus
Algus kl 10.00, lõpp kl 12.30
Osalejad: Lembit Mangulson (Kasepää vald), Jüri Vooder (Kasepää vald), Aivar
Saarela (Avinurme vald), Anne Paas (Avinurme vald), Tarmo Tomson (Lohusuu
vald), Aivar Altmäe (Lohusuu vald), Max Kaur (Mustvee linn), 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), Zoja Koromnova (Mustvee linn)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
1. Mustvee linna finantsolukorra lahendused
2. Ühinemislepingu muutmise eelnõu
3. Mustvee tugi-toimepiirkonna arendamise põhimõtted
4. MTÜde toetamise kord
5. Põhimääruse eelnõu
6. Raamatukogude haldamine tulevikus
7. Muud küsimused
Koosoleku käik:
1. Mustvee linna finantsolukorra lahendused
M. Kaur: Oleme lahendustega tegelenud, volikogu korrigeeris eelmisel istungil
lisaeelarvet. Emajõe Veevärgiga alustame läbirääkimisi veevärgi üleandmiseks.
Praegust laenu saab ka pikendada. Pearaamatupidaja toob välja täpsemad arvud.
Z. Koromnova:
 Eelarvesse sel aastal planeeritud ka korrakaitse ja lastekaitse spetsialist –
need kohad jäävad täitma, kokkuhoid ca 27 000


Seoses lasteaia kolimisega koondatud 3 töökohta, kokkuhoid ca 7 500



Tulumaksu laekumine on olnud hea, täiendavalt 8000 eurot



Sotsiaalvaldkonna kokkuhoid ca 19 000 eurot



Järgmise aasta ühinemistoetusest saab suurema osa kasutada laenude
teenindamiseks
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Majandamiskuludes tekib nüüd kokkuhoid lasteaiaga seoses



Kergliikluse omaosaluse saame katta teehoiu rahast, 2018 - 50 000, 2019 16 000



Laenulepingut saaks pikendada 25 aastale, siis oleks iga-aastane makse ca
60 000 eurot



Kokkuhoitud rahaga saame 2017. a tasumata arved ära maksta



Laenu maksepuhkus on 2018. a alguseni.

P. Kostromin: Järgmisel aasta tuleb suurem teeremont vee- ja kanaliga seoses.
A. Saarela: Eelarvestrateegia tuleks ka ära uuendada praeguse volikogu poolt.
R. Pajula: Selle saame panna järgmisesse volikogusse.
H. Soosaar: Soovime teada, mille peale kulus selle aasta laen täpsemalt?
Z. Koromnova:


53 000 - tagasimakse EASile kultuurikeskuse ehituse eest



106 000 - lasteaia remont



29 000 - lõunamuuli renoveerimine



13 000 - turvakaamerad



83 000 - vee- ja kanalisatsiooni projekti omaosalus.

A. Saarela: Kas pangaga on läbirääkimisi tehtud laenu tähtaja pikendamiseks?
Mustvee linn: Ei ole veel.
H. Soosaar: Teabenõude vastuses on mitmed meetmed välja toodud (kinnisvara
müük, palgata puhkused). Kuidas nendega on ja kuidas on Emajõe Veevärgiga
liitumine kokkuhoiukoht?
Mustvee linn:
 Müüki läheb kaks objekti – üks korter kesklinnas ja krunt Kivi tn 30000 m2.


Narva 16 müüki ei lähe.



Veevärgiga läbirääkimisi alustatakse varsti, Mustvee on investeerinud
trassidesse, reoveepuhasti täiesti renoveeritud, sel aastal 3 km trasse
rekonstureeritakse. Kõigepealt tuleks teha omavahel kalkulatsioon
Kasepääga ja läbi rääkida Veevärgiga, kas ollakse valmis ka kohustusi üle
võtma.



Allasutuste osas saab teha kärpeid uus volikogu veel sellel aastal.



Palgata puhkused on igaks juhuks planeeritud, kui seis läheb teravaks aasta
lõpus.



Aasta lõpuni peaksime välja tulema.



Pangaga läbirääkimisi saame alustada kohe.
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Kui läbirääkimised õnnestuvad, siis septembri juhtkomisjoni tuleme
laenulepingu projektiga.

Otsustati:
1. Mustvee linn koostab uue eelarvestrateegia, arvestades muutunud
finantsolukorraga.
2. Septembri juhtkomisjoni koosolekuks saadab Mustvee linn muudetud
laenulepingu projekti.
3. Mustvee linna pearaamatupidaja teeb väljavõtte 2016. ja 2017. a laenude
kasutuse kohta ning saadab need koordinaatorile edastamiseks.
2. Ühinemislepingu muutmise eelnõu
Koordinaator tutvustas vallasekretäride ja Rahandusministeeriumiga
kooskõlastatud ühinemislepingu muutmise volikogu otsuse eelnõud.
Otsustati:
1. Ühinemislepingu muutmise võtavad omavalitsued päevakorda augustikuu
volikogu istungile.
2. Pärast volikogude istungeid saadavad omavalitsused muudetud
ühinemislepingu Riigi Teatajasse ja vahetavad kodulehel välja lepingu faili.
3. Mustvee tugi-toimepiirkonna arendamise põhimõtted
Koordinaator tutvustas Jõgeva Maavalitsuse poolt 12. juulil saadetud kirja ning
palus juhtkomisjoni liikmetel välja tuua, milliseid meetmeid kavandatakse selleks,
et Mustvee piirkonda loodaks juurde töökohti, pakutaks kvaliteetseid teenuseid
ning asuksid elama uued pered.
Juhtkomisjoni liikmed pakkusid välja järgmised mõtted:
 Mustvee arengukavas planeeritud asjad – SPA, golfiväljak jms.
 Voore noorteküla
 Projekteeritud on Mustvee jahisadama hoone, kus on planeeritud
admin.ruumid, kohvik-restoran ja hotell. Selle projekti saaks ümber teha
vajadusel SPA jaoks.
 Omedu kala- ja kaubasadama detailplaneering.
 Tollisadam perspektiivis.
 Ettevõtlusalad: Võtikvere küla ala on võimalik arendusala, surnuaia ja Marati
vaheline ala, Kirovi kompleks – võimalus taastada kalakasvatus.
 Muuseumid ja infopunkt, kirikud avatud külastajatele.
 Tulevikus tiheasustusala laieneb Vilusist Omeduni, moodustub üks tervik
Mustvee linnaga.
 Vene õigeusukirik planeerib rajada kloostri Mustveesse.
 Mustvee-Kasepää kergtee rajamise projekt.


Laevaliiklus Lohusuust Omedusse.

Otsustati: Koordinaator koostab vastuskirja põhja ja saadab selle täiendamiseks
juhtkomisjonile.
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4. MTÜde toetamise kord
Koordinaator tutvustas kultuuri töörühmaga ettevalmistatud korda ning korra
lisasid. Arutati, kas kord peaks reguleerima ainult ühenduste rahastamist või ka
üksikisikute toetamist. Juhtkomisjon leidis, et üksikisikute toetamine toimub muu
reglemendi alusel.
Otsustati:

1.

Mustvee valla eelarvest toetuste eraldamise kord saata kinnitamiseks viie
omavalitsuse volikogudesse augustikuu istungile.

2.

Kord tuleb kinnitada samas sõnastuses ning muuta kehtetuks praegune
kehtiv kord.

3.

Korra alusel toimub MTÜde rahastamine 2018. a eelarvest.

5. Põhimääruse eelnõu
Juhtkomisjoni esimees tegi ettepaneku saata põhimääruse eelnõu viie
omavalitsuse volikogudesse arutamiseks. Komisjoni liikmed olid ettepanekuga
nõus.
Otsustati:
1. Mustvee valla põhimääruse eelnõu saata tutvumiseks ja esimeseks
lugemiseks viie omavalitsuse volikogudesse augustikuu istungile.
2. Volikogudest laekunud parandusettepanekud saata koordinaatorile hiljemalt
6. septembriks.

6. Raamatukogude haldamine tulevikus
Koordinaator tegi ülevaate 30. mail toimunud raamatukogutöötajate koosolekul
arutatud peamistest teemadest ning palus välja tuua juhtkomisjoni seisukoha
raamatukogude haldamise osas.
Otsustati: Ühinenud omavalituses moodustatakse üks raamatukogu (hallatava
asutusena), lisaks haruraamatukogud ja välisteeniduspuktid.
7. Muud küsimused
Pavel Kostromin andis ülevaate viimastest arengutest seoses Mustvee
Tervisekeskusega. Praegune riigihange tühistatakse ning tehakse uus hange
esmalt hankespetsialisti leidmiseks. Mustvee saadab pakkumiskutse tutvumiseks
juhtkomisjonile, parandusettepanekud saadetakse nädala lõpuks.
Saare vald: Meil volikogu andis heakskiidu Kalevipoja muuseumi projekti
omaosaluse suurendamiseks. 15. septembriks tahetakse uut garantiikirja
volikogult. Teistele volikogudele saadame infoks omaosalusega seotud muudatuse
meie investeeringutes.
Lohusuu vald: Kergtee rahastamiseks saime raha, osa projekteerimisest jääb
järgmisesse aastasse.
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A. Saarela: Viibin Moldovas 19. - 20. augustini. Meiega soovib koostöö teha Lozovo
vald (6000 elanikku).
Lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg.
Otsustati:
1. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 12. september kl 10 Mustvee
Kultuurikeskuses. Koosoleku esialgsed teemad:


Mustvee Tervisekeskus



Sotsiaaltoetuste kord



Sotsiaalteenuste kord



IT teemad



Põhimääruse parandusettepanekud
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