Maaparanduse 575 000-eurone IT-süsteem valmib aasta
esimeses pooles
TALLINN, 10. Märts 2017, BNS

Maaeluministeeriumi tellitud 575 000 eurot maksma minev maaparanduse
valdkonna infosüsteem (MAPIS) saab valmis selle aasta esimeses pooles, lõplik
tähtaeg on lepingu järgi juuni algus.
Maaparanduse IT-süsteemi hange toimus 2015. aasta lõpus ning eelmise aasta
veebruaris allkirjastas maaeluministeerium lepingu hanke võitnud IT-firmaga Helmes,
öeldi maaeluministeeriumist BNS-ile.
MAPIS-e arendustööde maksumus on 574 920 eurot koos käibemaksuga, millest 481
800 eurot katab ministeerium Euroopa Liidu struktuurifondi toetusest ja 93 120 eurot
omavahenditest. Projekt on valmimas esimesel poolaastal.
Kuna sõlmitud on raamleping, tekivad projektil ilmselt kulud ka pärast infosüsteemi
valmimist. Mullu märtsis öeldi ministeeriumist BNS-ile, et arendustöödele lisanduvad
koolitused hinnaga 1440 eurot koos käibemaksuga, 36 kuu hooldus- ja tugiteenuse
tööd väärtusega 50 000 eurot koos käibemaksuga ning võimalikud arendustööd 36
kuu jooksul orienteeruvalt 4000 tundi kogumaksumusega 197 000 eurot koos
käibemaksuga.
Arendustööde tellimine säärases mahus pole kohustuslik, samuti võib tellida ka
rohkem kui 4000 tundi. Hankelepingu kogumaksumus on seega koos käibemaksuga
ligikaudu 824 000 eurot, ent lõplik maksumus hakkab sõltuma sellest, kui palju
tellitakse täiendavaid arendustöid. Ühe arendustunni hind on 41 eurot käibemaksuta
ehk 49,20 eurot käibemaksuga.
"Infosüsteemi arendamise peamine eesmärk on luua klientidele
iseteenindusvõimalus ning muuta maaparandusega seotud dokumentide ja taotluste
esitamine paberivabaks. Praegune maaparanduse infosüsteem on juba üle 10 aasta
vana ning ei vasta enam klientide ootustele," ütles maaeluministeeriumi ütles kantsler
mullu märtsis.
"Uue süsteemi abil muutub taotluste ja teabe esitamine klientidele lihtsamaks ja
kiiremaks, see hakkab toimuma läbi maaeluministeeriumi kliendiportaali. Samuti
uuendatakse protsessi käigus olemasolevad maaparanduse registrid," lisas Noot.

Tema sõnul kaovad loodavate teenustega kulud põllumajandusameti keskustesse
sõitmiseks, samuti muutub menetlus läbipaistvamaks.
Infosüsteemi loomisega muutuvad ametnike poolt läbiviidavad menetlused
elektrooniliseks ning kaob dokumentide ja andmete topeltsisestamine
infosüsteemidesse, teatas ministeerium. Menetlusprotsessi optimeerimisel kiireneb
menetluste läbi viimine, kuna kõik maaparanduse valdkonna menetlused on ühes
infosüsteemis ning seotud vastavate maaparandusehitiste ja –süsteemidega.
Maaparanduse infosüsteemi potentsiaalsed kasutajad on ligikaudu 95 000
maaomanikku, kelle maal on maaparandussüsteem. 2015. aastal kasutas
maaparanduse valdkonna poolt pakutavaid teenuseid 9063 maaparandussüsteemide
omanikku. Need on otsesed kasusaajad, kelle jaoks enda maaparandussüsteemide
haldamine ja nendega seotud toimingute tegemine muutub edaspidi lihtsamaks.
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