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Päevakord:
1. Teenuste koondtabeli ülevaatamine
2. Arutelu – kuidas võiks ühinenud omavalitsuses olla korraldatud teenuste
pakkumine/vara haldamine?
3. Järgmise koosoleku aeg ja teemad.
1. Teenuste koondtabeli ülevaatamine.
Ühinemise koordinaator tutvustas teenuste koondtabelit, kuhu olid koondatud
teenuste kaupa andmed iga omavalitsuse kohta. Töörühma liikmed
kommenteerisid iga teenuse puhul enda omavalitsuse iseärasusi. Andmed on
koondatud ühte excel-faili, mis on käesoleva protokolli lisa 1.
2. Arutelu – kuidas võiks ühinenud omavalitsuses olla korraldatud
teenuste pakkumine/vara haldamine?
Töörühma liikmed arutasid iga teenuse puhul, kuidas võiks olla ühinenud
omavalitsuse korraldatud vastava teenuse pakkumine. Arutelu tulemusena
tekkinud ühine seisukoht on välja toodud teenuste koondtabelis (vt lisa 1). Lepiti
kokku, et koordinaator koos töörühma juhiga vormistab järgmiseks korraks
kokkulepitud seisukohad ühinemislepingu punktideks.
Arutelu käigus selgus, et tuleks koondtabelisse lisada veel üks tööleht „elekter“,
kuhu omavalitsused kannavad andmed elektrienergia teenusepakkujate kohta.
Otsustati:
1. Järgmiseks koosolekuks vormistavad koordinaator ja töörühma juht
teenuste koondtabeli põhjal ühinemislepingu esialgsed punktid.
2. Ühe punktina lisatakse säte, et ühinenud omavalitsuses peaks olema eraldi
järelevalvespetsialist.

3. Omavalitsused täiendavad koondtabelit andmetega elektrienergia
teenusepakkujate kohta.

3. Järgmise koosoleku aeg ja teemad.
Töörühma juht ja koordinaator tõstatasid teemasid, mida tuleks veel käsitleda
töörühmas. Lepiti kokku järgmise koosoleku aeg ning esialgsed teemad.
Koosoleku toimumiskohaks valiti Mustvee Linnavalitsus, et vaadata üle
potentsiaalse halduskeskuse seisukord ja ruumilahendus.
Otsustati: Järgmine majanduse töörühma koosolek toimub 2. septembril kl 10
Mustvee Linnavalitsuses. Esialgsed teemad:
 Ühistranspordi (sh õpilasliinide) võrgustik
 Omavalitsuste omandis olevate sõidukite kaardistamine
 Ühinemislepingu punktide ülevaatamine/täiendamine.

