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Koosoleku käik:
1. DHS – ühine süsteem
Henri Pook tutvustas projektivahendite kaasamise võimalusi ühisele dokumendihaldussüsteemile
(DHS) üleminekuks. Hetkel on Jõgeva vallas kasutusel Delta, teistel kolmel Amphora.
Kokkuvõte arutelust:













Soovitus Henri Poogilt ‐ kõigepealt tuleks ühinevate omavalitsustega arutada, millised on
vajadused‐ootused DHSile ning mõelda perspektiivitundega, mida DHS peaks tegema ja
millised kulutused kaasnevad.
Andmete siire ja uue infosüsteemi rakendamine (sh koolitus) on abikõlblik taotluses,
omaosalus 15%.
VOLISe uus arendus on liidestatav nii Ampora ku Deltaga.
Praegu on KOVides üle Eesti ca 3/4 kasutusel Amphora.
Küsimus – kas võtta perspektiivis ka hallatavad asutused ühtsesse süsteemi sisse? Jõgeva
linnas on hallatavad asutused ka DHSis, Palamusel ilmselt ka, Tormas ja Jõgeva vallas ei ole.
Delta on riigiasutuste põhine (sh praegu 4 ministeeriumi kasutab), haldab AS Andmevara.
Amphora on litsentsipõhine, arenduste jaoks küsitakse raha klientidelt. Amphora on teinud e‐
arvete toetuse ja liidese PMENiga.
Deltal praegu ei ole e‐arvete toetust, võimalik arendada.
Amphoras maksab iga täiendav klient (litsentsitasu), Deltas ei maksa. Delta on tehtud
vabavarana, õiguste omanik on riik, litsentsi ei ole.
Hinnapäringu puhul peab küsima hinda nii andmete väljavõtmise kui ka sissepaneku kohta.
Jõgeva linna ja Jõgeva valla DHS‐administraatorid käisid tutvumas üksteise DHSiga.

Otsustati: Koordinaator koostab ühtse Google‐faili töörühmale jagamiseks, kuhu koondatakse
nõuded DHSi oodatavatele funktsionaalsustele ning küsimused hinnapäringute võtmiseks. Henri Pook
aitab vajadusel seda täiendada.
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2. Kantselei koosseis
Koordinaator tutvustas 28.03 struktuuriseminaril rühmatööde tulemusena muudetud struktuuri
kavandit. Töörühma ettepanekud/arvamused:






Jääda esialgse pakutud struktuuri juurde ‐ infohaldur, registripidaja, vallasekretäri abi (DHS
haldur‐arhivaar). Kolmest kantselei töökohast kahe loomine ei ole reaalne ega mõistlik
(sealhulgas näiteks ka asendamise kaalumiseks on vajalik kolm inimest, asendama ei saa
panna volikogu kantselei kui teise ametiasutuse teenistujaid).
Hankespetsialist on eraldi töökoht, mitte kokku panna arendusspetsialistiga – töö nõuab
inimestelt erinevat ettevalmistust, tööl on erinevad väljundid.
Väärteomenetleja on pigem majandusosakonnas.
Kas sisekontroll on vallavanema või volikogu kasutuses? Alluvus ning eesmärgid ja tegevused
sellest sõltuvalt erinevad.

Otsustati: Töörühma ettepanekud kantselei koosseisu kohta esitada juhtkomisjonile arutamiseks.
3. RM juhendmaterjal ja infopäev
Koordinaator tõi välja olulisemad toimingud, mida Rahandusministeerium soovitab teha enne
ühinemist. Töörühm arutas infopäeval räägitu teemal ning kuidas võiks vastavaid toiminguid teha
ühinemispiirkonnas. Leiti, et juhtkomisjon peaks võtma seisukoha, kes hakkab tegelema ametnike
haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete väljatöötamisega.
4. Ühinenud omavalitsuse põhimäärus, § 19 ‐ § 33
Jätkati arutelu uue põhimääruse teemal, läbi vaadati § 19 – § 33. Vastavad parandused viidi sisse uue
põhimääruse kavandisse. Järgmisel korral jätkatakse arutelu alates § 34.
Otsustati: Järgmine koosolek toimub 18. mail kl 13 Jõgeva Linnavalitsuses. Koosoleku teemad: DHS
ning arutelu jätkamine põhimääruse teemal.

