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

Majandusvaldkonna töörühma koosolek
PROTOKOLL
30.05.2017
Avinurme Vallavalitsus
Algus kl 10.00, lõpp kl 12.30
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), Sergei
Uleksin (Mustvee linn), Are Kurss (Lohusuu vald), Katrin Rajamäe (koordinaator).
Kutsutud: Pille Metspalu (Hendrikson & Ko)
Koosolekut juhatas: Aivar Parfojev
Protokollis: Katrin Rajamäe
Koosoleku teemad:


Ühistranspordi analüüs – Hendrikson & Ko esindaja



Keskuse hoone ja teenuskeskused



Valla teetähised

Koosoleku kokkuvõte:
Pille Metspalu andis ülevaate ühistranspordi- ja liikuvusanalüüsi teostamise
ajagraafiku ja metoodika kohta (esitlus lisatud protokollile). Seejärel palun ta
nimetada igast omavalitsusest ühe kontaktisiku, kelle poole nad saaksid
pöörduda andmete ja info küsimiseks (vt otsused).
Seejärel tutvustas koordinaator eelmisel päeval toimunud personali töörühma
koosoleku ettepanekut ametikohtade ruumilise jaotuse kohta. Kohapeal tehti
korrektuure plaani. Järgnevalt vaadati üle praeguste vallavalitsuse hoonete
plaanid (plaanid lisatud protokollile):
 Kasepää – praeguses vallamajas üks tiib jääb teenuskeskuse kasutada.
Sõpruse 86 hoones nähakse ette lisaks praegusele jaotusele ruum
laululava teenindamiseks;
 Avinurme – RMK tuleb ilmselt keldrikorruselt praegustesse vallavalitsuse
ruumidesse. Keldrikorrusele võib tulevikus mõelda arhiiviruumi (koosoleku
käigus käidi tutvumas arhiivi ruumidega).
 Saare – praegusesse vallamajja tuuakse raamatukogu, noortetoa ruumid ja
teenuskeskuse ametnikud. Sellega saab maja täidetud.
 Lohusuu – uude kogukonnamajja ei ole teenuskeskuse töötajatele ruume
mõeldud, kuid võiks olla perspektiivis selles hoones.
Järgnevalt tutvustati personali töörühma ettepanekut majandusvaldkonna
abipersonali osas ning võimalikku nägemust kommunaalettevõtte ja hallatava
asutuse osas.
Viimase punktina vaadati üle valla siltide kaardistus ja lepiti kokku järgmise
koosoleku aeg.
Otsustati:

Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja
Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“
1. Kontaktisikud ühistranspordi- ja liikuvusanalüüsi teostamisel on:


Saare vald – Aare Uleksin



Avinurme vald – Arvi Liiv



Mustvee linn – Reili Tooming



Kasepää vald – Jana Kütt



Lohusuu vald – Tarmo Tomson



Kirja koopia ja üldised küsimused - Katrin Rajamäe

2. Andmete saatmise tähtaeg Hendrikson & Ko esindajale on 16. juuni.
3. Koordinaator saadab töörühmale vallamajade plaanid, valla siltide
kaardistuse koondi ning personali töörühma ettepaneku majanduse
abipersonali osas.
4. Järgmine töörühma koosolek toimub 9. augustil kl 14 Mustvee
Sadamahoones.

