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

Majandusvaldkonna töörühma koosolek
MEMO
24.04.2017
Mustvee Kultuurikeskus
Algus kl 13.00, lõpp kl 15.30
Osalejad: Jüri Vooder (Kasepää vald), Lembit Mangulson (Kasepää vald), Aare
Uleksin (Saare vald), Hannes Soosaar (Saare vald), Aivar Parfojev (Avinurme
vald), Aivar Saarela (Avinurme vald), Pavel Kostromin (Mustvee linn), Tarmo
Tomson (Lohusuu vald), Katrin Rajamäe (koordinaator).
Memo koostas: Katrin Rajamäe
Koosoleku teemad:


Majanduse abipersonal



Vallavalitsuse administratiivhoone ja teenuskeskused

Koosoleku kokkuvõte:
Esmalt andis Pavel Kostromin ülevaate Mustvee Tervisekeskuse projekti
hetkeseisust:


Lammutus on projektis abikõlblik



Esitatakse uus taotlus – taotluse koostaja võib jääda samaks kui summa ei
üle 10 000 eurot



Viiakse läbi uus hange – ehitus ja projekteerimine koos

Lepiti kokku, et hankedokumentide koostamise juurde kaasatakse eelmisel
koosolekul kokkulepitud esindajad igast omavalitsusest.
Koordinaator tutvustas majandusvaldkonna abipersonali kaardistust praeguste
ametiasutuste, hallatavate asutuste ning KOVide sihtasutuste ja äriühingute
kohta. Iga omavalitsus andis ülevaate praegusest seisust ning võimalikest
perspektiivsetest muudatustest. Vaadati üle ka valla uue ametiasutuse esialgne
struktuur. Lepiti kokku, et struktuuri arutatakse veel personali töörühmaga
(Avinurme ja Saare valla puhul majandushalduri küsimus).
Pikemalt arutati katlamajade üleandmise teemal. Praegustele katlamajadele on
teinud pakkumisi mitmed eraettevõtjad. Probleemiks on see, et enamasti pärast
üleandmist hind tõuseb tarbijate jaoks. Küsimus on ka katlamaja uuendamise
omaosaluse rahas - kas seda on kogunud vallavara või kommunaalettevõte?
Järgnevalt arutati valla administratiivhoone teemal. Vaadati üle praeguse
linnavalitsuse hoone korruste plaanid. Lepiti kokku, et teemaga tegeleb edasi
personali töörühm ning teeb esialgse ametikohtade ruumilise jaotuse lähtuvalt
ametnike töö iseloomust.
Seejärel andsid omavalitsused ülevaate praeguste vallavalitsuse hoonete kohta:
 Avinurme – hoonel on ülemine korrus väljaehitamata, ruumi on palju,
võimalus on keldrikorruse rentnikud tuua vallavalitsuse ruumidesse.
Keldrikorrusele võib tulevikus mõelda arhiiviruumi.

Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja
Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“
 Kasepää – järgmiseks koosolekuks anname info.
 Saare – praegusesse vallamajja tuuakse raamatukogu, noortetoa ruumid ja
teenuskeskuse ametnikud. Sellega saab maja täidetud, teisel pool on
lasteaed.
Otsustati:
1. Mustvee Tervisekeskuse hankedokumentide koostamise juurde kaasatakse
esindajad igast omavalitsusest - Jüri Vooder, Jüri Morozov, Tarmo Tomson ja
Aivar Parfojev.
2. Personali töörühm teeb esialgse ametikohtade ruumilise jaotuse lähtuvalt
ametnike töö iseloomust ning arutab uuesti teenuskeskuste struktuuri
(juht-majandushaldur).
3. Järgmine töörühma koosolek toimub 30. mail kl 10 Avinurme vallamajas.
Koosoleku teemad:
 Keskuse hoone ja teenuskeskused – omavalitsused saadavad
praeguste vallamajade hoonete plaanid koordinaatorile
 Ühistranspordi analüüs
 Valla teetähised.

