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Koosoleku teemad:


Majandusvaldkonna ametikohtade struktuur ja funktsioonid



Teenuslepingute kaardistuse ülevaatamine



Ühistranspordi analüüsi pakkumised



Mustvee Tervisekeskuse projekt

Koosoleku kokkuvõte:
Esmalt vaadati üle esialgne majandusvaldkonna struktuur ning täiendati
struktuuritabelis ametikohti funktsioonidega.
Järgnevalt tutvustas koordinaator koondatud andmed majandusvaldkonna
lepingute kohta. Koordinaator tõstab lepingute nimekirja ümber ja teeb tabelid
teenuste kaupa. Lepiti kokku, et uued lepingud sõlmitakse üheks aastaks või
üheks hooajaks.
Lisaks arutati kommunaalteenuste osas katlamajade teemal, kas võiks
perspektiivis need viia Mustvee Linnavara juhtimise alla. Töörühm leidis, et seda
teemat tuleks edaspidi põhjalikumalt arutada ning analüüsida, kuidas võib
üleandmine mõjutada kütte hinda.
Järgnevalt vaadati üle laekunud pakkumused ühistranspordi analüüsi
koostamiseks. Kokku esitati kaks pakkumust, kuid mõlema pakkumuse summa on
oluliselt suuremad planeeritud eelarvest. Töörühm leidis, et analüüs tuleks siiski
teostada ning leida võimalus katta eelarvet ületav summa omavalitsuste
omavahenditest.
Seejärel andis Pavel Kostromin ülevaate Mustvee Tervisekeskuse projekti seisust.
Eelnevalt oli töörühmale saadetud uuendatud ehituskalkulatsioon, ehitajaga
koosoleku protokoll ning võimalik laenupakkumine pangast. Arutelu peamised
punktid:


Projekti kogumaksumus on kokku ca 1,1 miljonit. Kui jätta välja II korruse
sisetööd, on kokkuhoid ligikaudu 27 000 eurot. Hoonele tehakse ekspertiis
31. märtsiks.
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Kiirabiteenuse osutamine ei sõltu teenusepakkujast, leping läheb üle ka siis
kui Tartu Kiirabi ei oleks enam teenusepakkuja.



Uuritakse Sotsiaalministeeriumist, kas tervisekeskuste meetmest saaks
objekti rahastada suuremas osas ning millised on võimalused projekti
pikendamiseks.



Mustvee linn teeb perearstikeskuse sisustuse osas vajaduste koondi 13.04
juhtkomisjoni koosolekuks.

Otsustati:
1. Uued lepingud või lepingute pikendamised sõlmitakse üheks aastaks või
üheks hooajaks.
2. Mustvee Tervisekeskusega seotud info edastatakse volikogudele.
3. 31. märtsil kl 10 toimub majanduse töörühma nõupidamine tervisekeskuse
teemal. Nõupidamisele kutsutakse ehitusfirma esindaja rääkima
ehitusekspertiisist.
4. Tervisekeskuse projektiga seoses on iga omavalitsuse poolt määratud
lisaks nõukogu liikmetele projekti teostamiseks abiks Jüri Vooder, Jüri
Morozov, Tarmo Tomson ja Aivar Parfojev.
5. Järgmine töörühma koosolek toimub 24. aprillil kl 13 Mustvee
Kultuurikeskuses. Koosoleku teemad:


Majanduse abipersonal - koordinaator saadab kaardistuse, iga KOV
arutab enne koosolekut kohapealset optimeerimist.



Vallavalitsuse administratiivhoone ja teenuskeskused – võimalik
ruumide kasutus. Mustvee linn saadab eelnevalt koordinaatorile
praeguse linnavalitsuse hoone joonised töörühmale jagamiseks.

