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1. DHS võrdlus, ühine tarkvara
Töörühm vaatas üle omavalitsuste poolt täiendatud Google‐tabelid DHS tarkvarade (Amphora ja
Delta) võrdluse kohta ning esialgsed ühise keskkonna kasutuselevõtu maksumused.
Arutelu kokkuvõte:







Allasutuste kajastamine on erinev Amphoras ja Deltas. Delta puhul dokumendihaldur nö veab
e‐kirjavahetuse sisse, Amphoras teeb seda iga ametnik ise.
Deltas on olemas mallide võimalus, Amphoras samuti.
Delta avalik vaade ja otsingusüsteem on tavainimesele lihtsam kasutada.
Uued funktsionaalsused Amphoras on massallkirjastamine ja lepingute allkirjastamine
avalikus vaates (kolmanda osapoole poolt).
Amphorat on võimalik kasutada nüüd erinevate veebilehitsejatega.
Perspektiivis võiksid kõik allasutused olla DHSi kasutajad – sealt tuleb oluline koormus ka
dokumendihaldurile. Allasutused võiksid DHSi kasutusele üle minna 2018. a septembriks.

Otsustati:
1. Ühinenud omavalitsuses võetakse kasutusele ühise dokumendihaldussüsteemina Amphora.
2. 2018. a jooksul lisatakse süsteemi kõik hallatavad asutused.
3. E‐arved peaksid olema samuti Amphora põhised.
Lahkusid Aime Andron ja Veigo Mandre.
2. Ühinenud omavalitsuse põhimäärus
Töörühm arutas jooksva teemana personalivaldkonnaga seotud küsimusi. Täpsustati järgmise
personaliteemalise koosoleku aega ning lepiti kokku, et koordinaator uurib, kas 2018. a jooksul
toimunud koondamiste hüvitisi saab maksta ühinemistoetusest.
Lahkus Ülle Sihver.

Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Seejärel jätkati arutelu uue põhimääruse teemal alates § 34 (arengukavade koostamise
üldpõhimõtted) kuni lõpuni. Lepiti kokku, et järgmisel koosolekul vaadatakse üle põhimääruse
tööversiooni sidusus ja kommentaarides toodud küsimused.
Otsustati:
1. Töörühm vaatab üle põhimääruse tööversiooni kommentaarides märgitud teemad ning
põhimääruse üldise sidususe. Koordinaator vaatab üle põhimääruse tehnilise poole.
2. Järgmine personaliteemaline koosolek linna/vallasekretäridega toimub 31. mail kl 14 Jõgeva
Linnavalitsuses. Iga omavalitsus valmistab ette kantselei või kantselei ametikohtade esialgsed
tööülesannete kirjeldused.
3. Järgmine töörühma koosolek toimub 27. juunil kl 14 Palamuse vallamajas. Koosoleku
teemad: põhimääruse tööversiooni ülevaatamine, vara valitsemise kord, MTÜde toetamise
kord.

