Alutaguse valla ühinemisläbirääkimiste
PROTOKOLL
Avinurmes

29. märts 2016 nr 2

Algas kell 11.00, lõppes 14.10
Koosolekut juhatas: konsultant Mihkel Laan (OÜ Cumulus Consulting)
Protokollis: Iisaku valla sekretär-asjaajaja Katrin Junolainen
Osalesid: Iisaku, Alajõe, Avinurme, Illuka, Mäetaguse, Tudulinna valdade esindajad
(registreerimisleht protokollile lisatud).
Kutsutud: OÜ Cumulus konsultant, juhatuse liige Mihkel Laan
Juhtkomisjoni I töökoosoleku avas tervitusega konsultant Mihkel Laan. Seejärel tehti
meeldetuletuseks taaskord tutvustusring valdade esindajate vahel, kes kohal viibisid.
Konsultant Mihkel Laan tegi lühikese kokkuvõtte eelmisest kohtumisest, mis leidis aset
Iisakus.
Sissejuhatava osa lõpetuseks märkis konsultant, et mai keskpaigaks peaks olema „selgus
majas“, see tähendab seda, et vajalik on nende omavalitsuste lõplik otsus, kes peavad
liitumisläbirääkimisi ka teiste omavalitsustega. Mai keskpaigaks peab neil olema selge, mis
suunas liigutakse ning kellega läbi räägitakse.
Konsultant tutvustas päevakorda, misjärel alustati koosoleku läbiviimist.
Koosoleku päevakord:
1. Protsessi ajakava kokkulepped
2. Kogutud andmete ülevaatamine
3. Ühinemise eesmärkide määratlemine
4. Juhtimiskorralduse üldiste põhimõtete arutelu (keskused ja teenuste korraldus,
volikogu liikmete arv, toetused, palgad ning sotsiaalsed garantiid)
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Protsessi ajakava kokkulepped
Eelnevalt saadeti omavalitsustele tutvumiseks Alutaguse valla ühinemisläbirääkimiste
protsessi kava. Järgmised arutelud (teemakomisjonid) toimuvad 24. mail ning 31. mail.
Teemakomisjonid jagunevad järgnevalt:
 Haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg;
 Sotsiaalteenused ja –toetused ning tervishoid;
 Keskkond, kommunaal, ettevõtlus ja ühistransport.
Teemakomisjonide I töökoosolek toimub Mäetagusel 24. mail, kus siis tuleb arutusele
hetkeolukord valdkonnas ning kogutud andmed. Selgitatakse välja peamised väljakutsed ning
konkreetsete valdkondade soovitud seisund tulevikus. Töökoosoleku lõppedes peaks olema
kaardistatud tänane olukord.
Teemakomisjonide II töökoosolek toimub 31. mail Tudulinnas, kus tuleb arutlusele valdkonna
arendamine ning valdkonna peamised investeeringud. Koosoleku lõppedes peaks olema
määratletud valdkonna arendamise ühised tegevuspõhimõtted ning investeeringud.
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Juhtkomisjoni II töökoosolek toimub 07. juunil Alajõel, kus peaks tulema juba arutusele
ühinemislepingu projekti esmane versioon koos lisadega.
O t s u s t a t i: Teemakomisjonide I töökoosolek toimub 24.05.2016 Mäetagusel
Teemakomisjonide II töökoosolek toimub 31.05.2016 Tudulinnas
Juhtkomisjoni II töökoosolek toimub 07.06.2016 Alajõel
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Kogutud andmete ülevaatamine
Liitumisläbirääkimisi pidavatele omavalitsustele saadeti andmekogumise tabelid, mis oli vaja
tagasi saata konsultandile 14. märtsiks. Andmed, mida uuriti on järgmised- ametikohad ja
palgad, toetused, kontsern, liikmelisus, lasteaia tegevus, kooli tegevus, hooldekodu tegevus,
transport ning investeeringud. Lisaks andmekogumise tabelile, pidi iga omavalitsus saatma
rahvastikuregistri väljavõtte sünniaasta, soo ning asustusüksuste lõikes seisuga 01.01.2016.a.
Kogutud andmete põhjal tehti analüüs omavalitsuste lõikes.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Ühinemise eesmärkide määratlemine
Toimus grupitöö. Konsultant palus eelnevalt moodustada viis erinevat töögruppi. Arutelu
teemaks oli määratleda kuni viis ühist eesmärki, mille suunas võiks Alutaguse vald liikuda.
I töögrupp
 Peipsi äärne puhkekeskkond (kaasa arvatud rannad, muulid, sadamad)
 Kommunaalettevõtted hallatavad ühe asutuse poolt
 Teede võrgustik (ühine logistika, ühistranspordi korraldus)
 Sotsiaalteenused ühendada
 Ühised spordi- ning kultuurirajatised
II töögrupp
 Elukeskkond peab olema meeldiv (et inimesed sooviksid jääda)
 Kultuuri, traditsioonide hoidmine ning areng
 Soodne ettevõtluskeskkond
 Ligitõmbav hariduselu (et inimesed tahaksid tuua lapsi ka väljastpoolt)
 Rohkem raha, parem tulemus (raha mõistlikum kasutamine)
III töögrupp
 Targad investeeringud (vähemast rahast teha võimalikult rohkem raha)
 Elu säilimine maapiirkondades
 Looduskeskkonna säilimine
 Inimkapitali arendamine
IV töögrupp
 Peipsi järv (turiste juurde)
 Transpordi korraldamine
 Teedevõrk
 Kultuurilise eripära säilitamine eri osades
 Looduskaitse
 Ettevõtlus
V töögrupp
 Tervishoid (perearsti olemasolu)
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Logistika
Ühised investeeringud
Hariduse korrastamine
Kommunaalteenused
Turism

PÄEVAKORRAPUNKT 4
Juhtimiskorralduse üldiste põhimõtete arutelu
Grupitöö jätkus. Arutelu teemaks oli Alutaguse valla teenuste korraldus, teenuskeskused ning
keskus, volikogu liikmete arv, palgad, toetused ja sotsiaalsed garantiid.
I töögrupp
Teeninduspunktid igas praeguses vallas, kohapeal peaks kindlasti olema sotsiaaltöötaja.
Keskust ei oska veel nimetada. Volikogu liikmete arv võiks olla 21.
II töögrupp
Sotsiaalhoolekanne, majandusküsimused, tervishoid, perearst, vaba aeg (kultuur ning sport)
peaksid igal pool olema (kui inimene lahkub, ei tegelegi keegi enam). Teeninduspunktid
igasse praegusesse valda. Volikogu liikmeid peaks olema 19. Toodi välja ka palkade
ühtlustamine.
III töögrupp
Leiti et kohapeal peaks olema sotsiaaltöötaja/sotsiaalteenused, kommunaalteenused,
majandus. Perearsti vastuvõtt tuleks tagada igas keskuses. Säilitada tuleks riiklikud,
vabatahtlikud tegevused (vabatahtlikud päästjad, vabatahtlikud abipolitseinikud jne.)
Kultuuri, tervise ning spordi valdkonna inimene peaks olema kohapeal igal pool. Olemas
peaks olema ka lastehoid. Volikogu liikmete arv- igast vallast 3, volikogu esimees valitakse
nende seast. Keskus võiks olla näiteks Iisakus ning palgatase peab paremaks muutuma.
IV töögrupp
Teenusekeskused peaksid olema igas praeguses vallas. Võiks olla mõeldav osavaldade
tekkimine, kus tegevus läheks järkjärgult piirkondlikust valdkondlikuks. Esimesed valimised
võiksid olla ringkondade kaupa. Koosseis esimese 500 inimese kohta oleks 2 inimest, edasi
elanike arvu järgi iga 500 pealt tuleks juurde üks inimene. Esimestel valimistel uued volikogu
liikmed (halduskogud). Palgad ja muud hüved tuleks ühtlustada. Keskus võiks olla näiteks
Iisakus.
V töögrupp
Alus- ning põhiharidus peaks olema igal pool, samuti ka huviharidus. Igas teeninduskeskuses
peaks olema kultuuritöötaja, kes koordineerib. Ametnikud, nõunikud võiksid olla laiali
praegustes keskustes (infotehnoloogia võimaldaks seda), palgad ning sotsiaalsed garantiidtuleks leida see nö kuldne keskmine. Volikogu liikmete arv võiks olla 21. Uus tekkiv vald võiks
esialgu olla mitme keskusega, aeg näitaks kuhu jääks lõpuks keskus.
Lõpetuseks märkis konsultant, et kindlasti tuleme nende teemade juurde veel tagasi, eriti
aktuaalsed teemad täna kuuldu põhjal on siiski see nn keskus, teenuste korraldamisega
seonduv ning miks mitte ka osavaldade küsimus.
Lõpetuseks võttis sõna Iisaku vallavanem Raivo Raap, kes märkis, et kogu läbirääkimistega
seonduv avalikustatakse domeenil alutagusevald.ee. Seoses tekkivate kulutustega peaks iga
omavalitsus sellega arvestama. Raivo Raap lubas järgmiseks korraks üle täpsustada, kui suure
summa iga omavalitsus peaks arvestama.
Järgmine juhtkomisjoni kohtumine toimub 07. juunil Alajõel.
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