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Spoku

● KOV poolt juhitav taotluste defineerimise, taotluste esitamise ja 
taotluste menetlemise süsteem (www.spoku.ee)

● 34 KOVi on Spoku avalikustanud, 9 KOVi on ettevalmistuse järgus
● Targad vormid, tark menetlus

– vältida ekslikku esitamist (nt pole KOV elanik)
– vältida liigset sisestamist

● kui andmed olemas, siis mitte küsida (aadress RR-ist)
● kui andmed vajavad kinnitamist, siis eeltäita (telefon, arvelduskonto)
● kui olemas piiratud valik, siis lasta valida (minu kinnistud, minu lapsed, ..)
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Spoku (targad vormid, tark menetlus)

– vältida teiste süsteemide külastamist, kui olemas (x-tee) teenused
● mõjutatud osapoolte leidmine (raieloa korral – kes on krundi omanik)
● kaevealast mõjutatud objektide leidmine (GIS)

– vähendada kontrollidele ja arvutustele kuluvat aega
● pingeridade arvutamine projektitoetuste rahastamisel
● automaatkontrollid esitamisel ja automaatkontrollid menetlemisel
● lepingute (tekstide) genereerimine

– automaatne teavitamine
● taotleja informeerimine menetluse käigust
● meeldetuletus projektitoetuse tegevusaruande esitamiseks
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Liidestused

● Andmed Riigi Infosüsteemist üle X-tee
● KOV oma dokumendihaldussüsteem (DHS)
● Ruumiandmed

– ArcGIS (kahesuunaline)
– Maaameti kaardikihid (WMS)

● API KOV infoväravale
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Spoku geo-teemad

● Kasutab aluskaartideks Maa-ameti WMS-ide kihte
● Oskab joonistada kaardi kohale punkte-jooni-alasid st lubab 

väljendada taotlejal geo-aspekte (kus on probleem, kuhu tahan 
kraavi kaevata, ...) 

● Läbi ArcGIS teenuste:
– Oskab ArcGIS-ist küsida mõtestatud geo-objekte, et neist teha valik mingi 

taotluse jaoks (vali pargipink, vali bussipeatus, ..)
– Oskab ArcGIS-i saata andmeid
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Näite-stsenaariumid (1)

● Bussipeatuste valimine valgustamiseks kaardi abil (Tartu vald)
– Maa-ameti aluskaart
– ArcGIS annab objektid, mida saab kaardile kanda (bussipeatused)
– Spoku lubab valida kaardilt peatuse(d)
– Spoku kogub juurde lisainfo ja teostab kontrollid (kas taotleja KOV on sobiv, 

kas vanus on sobiv, ega pole korduv jms) st rohkesti info kogumist üle x-tee
– ArcGIS teenus võtab vastu bussipeatuse (objekt) ja näitab kõiki soove oma 

kasutajale
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Näide: 2 eri tüüpi objekti ArcGIS-ist
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Näite-stsenaariumid (2)

● Reklaamimaksu deklaratsioonide järelevalve (Saue vald)
– Andmed Spokust, kaart Maa-ametist

● Teede sulgemist põhjustavad kaeveload (Tartu linn)
– Ala joonistamine Maa-ameti aluskaardile
– ArcGIS teenus annab mõjutatud objektid
– Inimene kirjeldab ära mõju, sellest arvutatakse sulgemismaks
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Näide: Ala joonistamine ja ArcGIS päring
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Näide: ArcGIS objektidele Spokus lisainfo määramine
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Näide: defineerimine (arheoloogia)



13

Näite-stsenaariumid (3)

● Liides Kalmisturegistrile (Tartu linn, Tartu vald)
– ilma kaardita, ArcGIS annab päringule vastavad andmed (toiming, maetu) 
– Spoku taotlus läheb uue toiminguna (andmemuudatusena) ArcGIS-i

● Detailplaneeringud (Rae vald) ja Projektitaotlused (Elva vald)
– ilma kaardita, ArcGIS teenus annab nimekirja objektidest
– Spoku lubab kasutajal valida sobiva ning lisada faile ja andmeid
– Andmed saadetakse ArcGIS-i, failid pannakse FTP-sse
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Mugavuseks: eelprogrammeeritud
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www.spoku.ee
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