Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Majandusvaldkonna töörühma koosolek
PROTOKOLL
8.05.2017
Torma vallamaja
Algus kl 10.00, lõpp kl 12.30
Osalejad: Triin Pärsim (Torma vald), Urmas Raide (Torma vald), Kalle Pint (Jõgeva linn), Vello Ründva
(Jõgeva linn), Vello Lukk (Jõgeva vald), Väino Ling (Jõgeva vald), Enn Kivi (Palamuse vald), Priit Kalme
(Palamuse vald), Mati Kepp (Jõgeva linn), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator)
Koosolekut juhatas ja protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Hallatavate asutuste majandusvaldkonna personali kaardistus
2. Majandusvaldkonna ühised infosüsteemid
3. Majandusvaldkonna ametikohtade tööülesannete kirjeldused
1. Hallatavate asutuste majandusvaldkonna personali kaardistus
Koordinaator tutvustas hallatavate asutuste ja ametiasutuste majandusvaldkonna personali koondit.
Kohapeal täpsustati andmeid, koond on lisatud protokollile. Pikemalt arutati võimalikku
majandusjuhtimise koondamist piirkondades. Torma valla esindaja tõi välja, et Torma asulas
paiknevate asutuste majandusjuhtimine võiks tulla perspektiivis teenuskeskusesse. Leiti, et
piirkondlike majandushaldurite tööülesannete hulgas peaks olema ka varahalduri kohustused.
Arutelu käigus tõstatus küsimus, millise asutuse alla ja millal peaks minema Saduküla lasteaia rühm.
Lepiti kokku, et Jõgeva vald arutab Puurmani vallaga lasteaia küsimust ning võimalikke muudatusi.
Üks võimalus on panna Saduküla rühm Siimusti Lasteaed‐Algkooli koosseisu.
Otsustati:
1. Koordinaator täpsustab andmed Saduküla piirkonna personali kohta ja lisab andmed
koondtabelisse.
2. Koordinaator küsib andmed omavalitsuste sihtasutuste kohta ja lisab need tabelisse.
3. Jõgeva vald arutab Puurmani vallaga läbi lasteaia rühma ülemineku küsimused.
4. Arutelu jätkatakse järgmisel koosolekul.

2. Majandusvaldkonna ühised infosüsteemid
Koordinaator tutvustas EMOLi poolt koondatud andmeid majandusvaldkonna infosüsteemide kohta.
Töörühm arutas iga valdkonna puhul, milline võiks olla ühine infosüsteem. Kohapeal tekkinud
küsimused ja kokkulepped on lisatud tabelisse (lisatud protokollile).
Otsustati:
1. Töörühma liikmed uurivad EVALDi erinevaid võimalusi ja lisamooduleid.
2. GIS programmide osas uuritakse MapInfo ja ESRI tarkvarade võimalusi.
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3. Järgmisele IT valdkonna koosolekule kutsutakse juurde Priit Kalme ja Kalle Pint.

3. Majandusvaldkonna ametikohtade tööülesannete kirjeldused
Eelmisel koosolekul jagati töörühma liikmete vahel ära uue struktuuri ametikohtade tööülesannete
kirjeldamine. Töörühm arutas, kuidas kirjeldustega edasi minna ning milliseid nõudeid tuleks uutele
ametikohtades esitada. Lepiti kokku, et ametikohtade puhul jälgitakse kutsestandardeid ning
järgmisel koosolekul arutatakse, kas ja milliseid nõudeid ametikohtadele panna.
Otsustati:
1. Järgmiseks koosolekuks koostab iga omavalitsus oma piirkonna majandushalduri
tööülesannete kirjelduse.
2. Järgmine töörühma koosolek toimub 20. juunil kl 10 Jõgeva Vallavalitsuses. Koosoleku
esialgsed teemad: hallatavate asutuste majandusvaldkonna personali kaardistus, majandus‐
ja arenguosakonna ametikohtadele esitatavad nõuded.

