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Praegune IKT olukord neljas ühinevas omavalitsuses
Ühised IKT lahendused tulevases ühendvallas (võrgud, infosüsteemid, programmid, personal).

Koosoleku käik:
Henri Pook tutvustas projektivahendite kaasamise võimalusi infosüsteemide ühildamiseks ning ühtse
arvutivõrgu loomiseks ühinevatele kohalikele omavalitsustele. Kokkuvõte tutvustusest:
















Töös kaks projekti – teha korda KOV arvutivõrgud, teine – teha korda ja ühitada
infosüsteemid.
Septembri alguses eeltaotluse esitamine, tekib investeeringute kava. Siis pärast eeltaotlust
tehakse hanked ja esitatakse põhitaotlus.
EMOL kogub kokku ühinevate KOVide vajadused ja koondab need üheks suureks
eeltaotluseks.
Mõlemal projektil omaosalus 15%.
EMOLi roll konsulteerida KOVe nendes tegevustes.
Riigi huvi – kui tuleb tehnoloogiline uuendus, siis on lihtsam üle minna uutele lahendustele
kõikide KOVidega.
KOV andmekorje tulemused olemas Jõgeva piirkonna nelja omavalitsuse kohta.
Iga infosüsteemi osas tuleb eraldi arutada, milline teenusepakkuja valida ja kas on
otstarbekas see lisada projekti või lahendada ise muul moel.
Kõiki andmeid ilmselt ei ole mõistlik ümber tõsta uude infosüsteemi, vaid jätta andmed
vanasse süsteemi. See on kaalumise koht.
Kui on välja valitud ühine infosüsteem, siis tuleb uurida, palju maksab andmete siire ja kuidas
tehniline teostus toimib.
Kui on olemas nt excel tabel, siis sealt saab lihtsalt andmeid ümber tõsta. Tööjõukulu nt
sekretäri poolt andmete sisestamise eest ei ole abikõlblik, exceli ühildamine aga on.
Uue süsteemi käivitamise kulud, mis ei ole tavapärased (nt kaardirakendus) saab samuti katta
projekti vahenditest.
ERMIT (riigiasutus) võtab projekti koostamise ja projektijuhtimise enda peale.
Projekti saab panna ka IT juhi spetsiifilise koolituse.
Projekti vahenditest ei saa katta allasutusi.
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Lisaks on koostatud eeltaotlus koolitusprogrommile, millega koolitada tulevasi IT‐juhte või nn
tarka tellijat. Väiksematest KOVidest üks isik, suurematest 2‐3 inimest. Koolitus kahes osas –
esimene osa üldised IT teemad, teine osa konkreetsemad teemad.
Kasutajaarvuteid ei saa projekti panna.
Virtuaalne server riigipilves on üks võimalus, mida võiks kaaluda.

Seejärel tutvustas Nevel Paju arvutivõrkude kaardistuse tulemusi:




Arvutivõrkude osas on Jõgeva piirkonna neli omavalitsust heas seisus.
Kõigil (v.a Torma) on domeen, arvutid on ühes võrgus.
Tuleb otsustada, kas hiljem hallatavad asutused lülituvad ka ühte võrku või mitte.

Järgnes arutelu võimaliku projekti teemal:










KOVidel tuleks otsustada, kas ostame endale serveri seadmed või virtuaalse serveri
riigipilves? Uurida, kui palju maksab virtuaalne server.
Probleemiks on hetkel internetiühendus – Palamusel ja Tormal ei ole hetkel valguskaablit.
Mõlemad vallad EstWin projektis, mille kaudu lahendatakse see küsimus ära. ASO tegeleb
sellega.
Henri uurib, kas majasisene kaabeldus võiks olla abikõlblik projekti omaosalusena?
Projekti eeltaotluse juurde on vajalikud ka KOVide garantiikirjad – see tuleb planeerida juba
augusti volikogudesse.
Kodulehtede ühitamine – Henri tegeleb selle teemaga. KOVide otsustada – kas tõsta
olemasolevad andmed ringi või linkida uuele lehele.
Käivitunud on X‐tee 6. KOVid saavad turvasertifikaadi, mis maksab 200 eurot aastas. DHSi
jaoks on vaja eraldi sertifikaati, kuid see püütakse ära lahendada ühe baasil.
Miinimumsumma X‐tee 6 kasutamise eest on 200 eurot aastas (üks turvasertifikaat).
Kui soovitakse sügiseses voorus osaleda, tuleks teha põhimõtteline otsus, kas osaletakse ja
seejärel kokku leppida ajakava.

Henri Pook tutvustas lisaks KOVTP uut funktsiooni – teenused ja toimingud:





Sinna on koondatud kõik toetuste taotlused, saab esitada e‐taotluse keskkonna kaudu. Vt
näitena Viljandi valla kodulehte www.viljandivald.ee.
Teenust pakub Andmevara, see maksab 10 eurot kuus.
Võiks juba uutel põhimõtetel toetusi hakata sinna kandma sellel aastal, et uuel aastal hakkaks
asi kohe tööle.
Võiks seda juurutada ka praegustes omavalitsustes, et tekitada harjumus kasutada KOVi
e‐teenuseid. Samuti on võimalik olemasolevate e‐vormide kohandamine vastavalt
koostatavatele KOVi kordadele või kordade koostamisel aluseks võtta e‐vormid.

Edasised tegevused:



IT‐spetsialistid saavad omavahel kokku ja arutavad arvutivõrgu ja serveri teemal. Vajadusel
kaasatakse koordinaator otsuste vormistamiseks.
Koordinaator tõstatab valdkondlikes töörühmades infosüsteemidega seotud teema ‐
vaadatakse üle valdkonna infosüsteem(id) ja tehakse otsus, millisega edasi töötatakse.
Võimalusel osaleb koosolekutel Henri Pook.
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Koordinaator teeb hallatavate asutuste kaardistuse – kas ostetakse sisse IT tugiteenus või
haldab valla/linnavalitsus; arvuti töökohtade arv.
Juhtkomisjonis tõstatada küsimus uue kodulehe ja kodulehe lisamooduli kohta – Jõgeva linna
IT‐spetsialist on valmis võtma uue kodulehe põhja tegemise enda peale. Hiljem andmete
kandmine sinna oleks avalike suhete spetsialisti ülesanne.
KOVTP uut funktsiooni – teenused ja toimingud võiks esmalt juurutada Jõgeva vallas – vald
liitub e‐vormidega ning lisab need oma kodulehele, makstes igakuiselt 10 eurot.
Ettepanek teha uuele vallale Facebooki leht.
Projektis osalemise üle otsustamine toimuks juunikuu juhtkomisjoni koosolekul – selleks
ajaks peavad olemas olema otsused ja sisend ühtsete infosüsteemide ja arvutivõrkude kohta.
Tuleks arutada ka domeeninime küsimust – kas võiks ühendvalla domeeninimi olla
www.jogeva.ee, praeguseid nimesid võiks hoida esialgu avaliku sektori käes.
Nelja omavalitsuse andmed saab küsida Henrilt töörühma siseseks kasutamiseks, need ei
kuulu avalikustamisele.

Otsustati: Teha ettepanek juhtkomisjonile ja ühinevate omavalitsuste volikogudele osaleda projektis
2017. a sügises taotlusvoorus.

