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

Linna/vallasekretäride töörühma koosoleku
PROTOKOLL
22.08.2017
Kasepää vallamaja
Algus kl 13.40, lõpp kl 16.00
Osalejad: Marju Soop (Kasepää vald), Mall Merilo (Saare vald), Imbi Kaarama
(Avinurme vald), Daisy Utsar (Lohusuu vald), Ruth Jermoškina (Mustvee linn),
Katrin Rajamäe (koordinaator).
Protokolli koostas: Katrin Rajamäe
Koosoleku teemad:
 Ühine dokumendihaldussüsteem
 Uus dokumendiloetelu
 MTÜde toetamise kord
 Vallavara valitsemise korra ülevaatamine
Koosoleku käik:
Koordinaator tutvustas AS Andmevaralt saadud infot Delta kasutuselevõtmise
maksumuse kohta:


Delta – kuutasu on 59,90 eurot



Lisanduvad koolituskulud 200 – 400 eurot



Uue Delta seadistamistasu – 900 eurot



Andmete ülevõtmine ehk migratsioon võib olla 5 000 – 10 000 eurot

Töörühm leidis, et andmete ülevõtmist pole mõtet tellida, vaid jätame esialgu
vanad DHSid alles paralleelselt toimima. Uus DHS alustaks tööd 1.01.2018.a.
Seejärel vaadati üle dokumendiloetelu näidis ning tutvuti Jõgeva valla
dokumendiloeteluga.
Järgnevalt arutati Mustvee vallast toetuste eraldamise korra teemal. Juhtkomisjon
otsustas 9. augusti koosolekul, et viie omavalitsuse volikogud kehtestavad ühise
korra enne KOV valimisi, et oleks võimalik taotlusi 2018. a eelarvesse esitada uue
korra järgi. Eelmisel nädalal olid toimunud Lohusuu ja Kasepää vallavolikogude
istungid, kus leiti, et praegused volikogud uut korda ei kehtesta, vaid selle võtab
vastu uus volikogu. Töörühma liikmed olid seisukohal, et uus volikogu võiks korra
vastu võtta novembrikuus ning taotlusi esitatakse nt 15. jaanuariks. MTÜdele
tuleks sel juhul jagada infot, et kehtivate kordade alusel sel aastal oktoobriks ei ole
vaja taotlusi esitada, vaid tuleb uus kord.
Viimase teemana vaadati üle vallavara valitsemise kord. Arutelu jätkatakse
järgmisel koosolekul.
Otsustati:

Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja Mustvee linna
ühinemisjärgsed tegevused“
1. Ettepanek juhtkomisjonile: võtta septembrikuu koosolekul päevakorda ühise
DHSi kasutuselevõtmine – ettepanek võtta alates 1.01.2018 kasutusele
Delta, ettevalmistustega tegeleda 2017. a viimases kvartalis.
2. Uue dokumendiloetelu koostamise aluseks võetakse Jõgeva valla
dok.loetelu. Koordinaator küsib Jõgeva vallasekretärilt andmed. Uue
dokumendiloetelu kehtestab uus vallavanem.
3. Ettepanek juhtkomisjonile ja uuele volikogule: Mustvee vallast toetuste
eraldamise korra võtab vastu uus volikogu novembrikuus. Korra
rakendussätetesse lisada, et 2018. a taotlused esitatakse 15. jaanuariks.
MTÜsid teavitada, et kehtivate kordade alusel sel aastal oktoobriks ei ole
vaja taotlusi esitada, vaid tuleb uus kord ja tähtaeg on hilisem.
4. Järgmine töörühma koosolek toimub 12. septembril kl 14 Mustvee
Linnavalitsuses. Koosoleku teemad:
 Vallavara valitsemise korra ülevaatamine (komisjon ja korraldaja)
 Sotsiaalvaldkonna korrad
 Personaliga seotud korrad (värbamise kord, nõuded)

