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6. KOV veebilehtede uue platvormi arendamise projektist.
Kohalike omavalitsuste teenusportaal (KOVTP) on tarkvaraplatvorm, mis loodi 2009. aastal.
Seda kasutab asutuse veebilehe platvormina 73 kohalikku omavalitsust.
•
•
•

•

14.09.2021 toimunud ELVL juhatuse koosolekul otsustati toetada KOV veebilehtede
uue platvormi arenduse rahastamiseks projektitaotluse esitamist ning ELVL poolt
omaosaluse tagamist.
Praeguseks oleme läbi viinud arendustööde tellimise hanke lähtuvalt ELVL
hankeplaanist ning alla lihthanke piirmäära jääva teenuse ostu hanke.
Projekti tulemusena arendatakse välja KOV uus veebiplatvorm, mis põhineb
Valitsusportaal 2.0 arendusel. Projekti on kaasatud 5 piloot-omavalitsust, kes võtavad
uue platvormi esmalt kasutusse. Seejärel on võimalik see kasutusele võtta kõikidel
kohalikel omavalitsustel.
Projekti eelarve kokku on 193 924 eurot, sellest 164 836 kaetakse struktuurifondide ja
29 089 eurot ELVL IKT väikearenduste vahenditest.

7. KOV teenuste ja infosüsteemide juhtimine – ülevaade läbiviidud analüüsi tulemustest
ja soovitused olukorra parandamiseks.
•
•
•
•

Analüüs on valmimas ELVL tellimusel hiljemalt juuli keskpaigaks, töö teostaja on
Proud Engineers OÜ.
Töö maksumus on 50 868 eurot, sellest 43 237.80 struktuurifondid ja 7 630 eurot
KOV kaasfinantseering.
Eesmärgiks on anda ülevaade KOV-ide poolt elanikele teenuste osutamiseks
kasutatavate peamiste infosüsteemide ja nende kasutuse kohta
Projektis osaleb 33 KOV-i; skoobis on 20 infosüsteemi, mida pakuvad 14 erinevat
teenusepakkujat.

8. Istungite ja e-hääletuste keskkonna (VOLIS 2) prototüübi tutvustus.
•

•

•

•

Kohalike omavalitsuste volikogude/valitsuste infosüsteem VOLIS on olnud kasutuses
alates 2011. a. ning tänaseks on tarkvara vananenud. Rahvahääletuste osa kasutab
hetkel üle poole Eesti omavalitsustest. Eesmärk on luua uus, tänapäevastele kasutajate
vajadustele vastav infosüsteem ning välja töötada jätkusuutlik haldusmudel.
ELVL on tellinud analüüsi uue VOLIS 2 infosüsteemi arendamiseks, mis valmib
juuni lõpuks. Tehnilist analüüsi ja prototüüpi teeb Wisercat Estonia OÜ, haldus- ja
teenusmudeli analüüsi Civitta Eesti AS.
Töö eesmärgiks on koostada kõikidele omavalitsustele universaalselt kasutatava ning
omaniku (ELVL) vajadustele vastava VOLIS2 infosüsteemi kirjeldus,
dokumentatsiooni ja prototüüp, mis annaksid sisendi tarkvara arenduse hankele.
Töö maksumus on 79 959 eurot, sellest 63 750 struktuurifondid, 11 250 KOVide
kaasfinantseering ja 4 959 eurot ELVL IKT väikearenduste vahenditest.
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