Alutaguse valla ühinemisläbirääkimiste teemakomisjonide töökoosolek
PROTOKOLL
Alajõe

07.06.2016

Algas kell 09.05, lõppes kell 12.45
Koosolekut juhatas: OÜ Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan
Protokollis: Alajõe valla sekretär-kassapidaja Julia Lehtla
Osalesid: Iisaku, Alajõe, Mäetaguse, Tudulinna ja Illuka
Kutsutud: OÜ Cumulus konsultant, juhatuse liige Mihkel Laan
Teemakomisjonide ajakava:
1. Haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg – kl 9.05 – 10.15
2. Sotsiaaltoetused, -teenused ja tervishoid – 10.30 – 11.21
3. Keskkond, kommunaal, ettevõtlus, ühistransport – 11.31-12.45
Haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg
Sissejuhatuseks tutvustab Mihkel Laan tänase ühinemisläbirääkimiste protsessi ja annab
ülevaate teemadest:
* haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg
* sotsiaaltoetused, -teenused ja tervishoid
* keskkond, kommunaal, ettevõtlus, ühistransport.
Konsultant mainib, et koosoleku eesmärgiks on vaadata üle viimase koosoleku teemad ja
leida sisend valdkondlikesse ühinemislepingu punktidesse, mis oleks vaja täpsustada ning
millele oleks vaja tähelepanu pöörata. Peale tänast koosolekut saaks koostada juba
ühinemislepingu tööversiooni, mida
arutatakse Iisakus juhtivkomisjoni koosolekul
28.06.2016 kell 11.00.
Teemakomisjonide plaan
Haridus, noorsootöö
1. Eesmärk on tagada kvaliteetne ja konkurentsivõimeline haridus
2. Säilitatakse alus- ja põhihariduse pakkumine tänastes asukohtades
3. Jätkatakse ja arendatakse huvihariduse ja -tegevuste pakkumist tänastes asukohtades
4. Eesmärgiks on tagada hariduse tugiteenuste pakkumine (logopeed, eripedagoog,
sotsiaalpedagoog, psühholoog)
5. Õpetajate ja ringijuhtide tasustamise alused ühtlustatakse
6. Lasteaedade kohamaksud ühtlustatakse
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7. Panustatakse ühistranspordi arendamisse eesmärgiga tagada ligipääs haridusteenustele ja
huvitegevusele
8. Tehakse koostööd haridusasutuste vahel eesmärgiga tagada personali optimaalne hõivatus,
vastavalt vajadustele viiakse läbi õppetööd (nt töö- ja tehnoloogiaõpe) kasutades erinevate
asutuste võimalusi
9. Hariduskorralduses kaalutakse lasteaed- põhikoolidele üleminekut
10. Lähtutakse eesmärgist tagada igas piirkonnas noorsootöö ja noorsootöötaja olemasolu
11. Noorsootöös minnakse üle ühtsele koordineerimisele

Toimub eelpool nimetatud punktide arutelu:












arutatakse Iisaku Gümnaasiumi keskhariduse olemasolu -võtta maha sõna
„likvideerimine”
säilitada alus- ja põhihariduse punkt
huvihariduse ja huvitegevuste jätkamine-lisada juurde sõna „arendamine”
arendatakse tugiteenuste pakkumine-lisada juurde „eesmärgiks tagada”, jätta alles
sulgudes olevad ametinimetused
õpetajate ja ringijuhtide palgamäärad- rõhutati lasteaia õpetajate palgamääradest ( tuleks
ühtlustada vastavalt kooli õpetajate palgaga). Sõna „palgamäärade” asemele
„tasustamine“.
lasteaedade kohamaksud - sõna „ühtlustamine” jääb
ühistranspordi arendamine - sõnastus jääb samaks
koostöö haridusasutuste vahel eesmärgiga tagada personali optimaalne hõivatus sõnastus jääb samaks
lasteaed - põhikoolile üleminek - sõnastus jääb samaks
eesmärk tagada igas piirkonnas noorsootöö ja noorsootöötaja olemasolu- sõnastus jääb
samaks. Eraldi punktina noorsootöö ühtsele koordineerimisele.

Otsus: Suunata juhtivkomisjonile arutamiseks Iisaku Gümnaasiumi keskhariduse olemasolu.
Kultuur, sport ja vaba aeg
1. Säilitatakse ja võimalusel arendatakse edasi teenuste pakkumist tänastes asukohtades
(rahvamajad, raamatukogud, spordibaasid, vaba aja rajatised jms)
2. Valdkond viiakse ühtse koordineerimise alla, sh kaalutakse võimalust palgata ühine
turismikoordinaator ja spordivaldkonna koordinaator
3. Valdkonna töötajate töötasu maksmise alused ühtlustatakse
4. Toetatakse kodanikeühenduste tegevusi, milleks töötatakse välja vastav kord
5. Säilitatakse ja arendatakse edasi traditsioonilisi kultuuri-, spordi- ja vaba aja üritusi
6. Toetatakse täiskasvanute huvitegevust ja tervisesporti
7. Kommunikatsioonis panustatakse ühise häälekandja ja inforuumi arendamisse
2

8. Panustatakse ühistranspordi arendamisse eesmärgiga tagada teenuste kättesaadavus
9. Panustatakse ühtse jalg- ja rattateede võrgustiku arendamisse
Toimub eelpool nimetatud punktide arutelu:











teenuste säilitamine ja optimeerimine - teenuste säilitamine ning juurde lisada „võimalusel
arendada.” Sõna „sprordisaalid „ asendada spordibaasid” ja lisada juurde „vabaaja
rajatised”.
valdkonna ühtne koordineerimine - sõnastus jääb samaks.
valdkonna töötajate töötasud- maksmised ühtlustatakse.
toetatakse olemasolevate klubide ja MTÜ-de tegevuste jätkamist - sõna „olemasolevad”
ära jätta. Sõna „klubi” asendada sõnaga „kodanikuühendused”. Eemaldada sõnad
„seltsingud” ja „mittetulundusühingud”- ühine nimetus „kodanikeühendused”.
kaalutakse võimalus palgata turismikoordinaatori ja spordikoordinaatori - kas märkida
eraldi ametikohtadena või viiakse valdkond ühtse koordineerimise alla ?-jääb eraldi
kultuuri-, spordi- ja vaba aja ürituste traditsioonide säilitamine- jääb alles.
täiskasvanute huvitegevuste ja tervisespordi toetamine-sõna „võimalus” ja „arendamine”
ära võtta
ühine häälekandja ja inforuumi arendamine (Alutaguse TV)- panustatakse ühise
häälekandja ja inforuumi arendamisse.
ühistranspordi arendamine- lisada juurde „ panustatakse“ ühistarnspordi arendamisse.
kergliiklusteede arendamine- sõnastada järgmiselt „ühtne panustamine teede
võrgustikusse“.

Mihkel Laan annab ülevaate investeeringute tabelist:
* Iisaku vald – hariduse ja kultuuri poole pealt näeme Iisaku Gümnaasiumi ümberehitamist.
Vana korpuse üleandmine avalikuks kasutamiseks. Ka tulevane valla keskus võiks olla selles
hoones. Kuultuuri ja vaba aja poole pealt on plaanis välja ehitada Kauksi promenaad.
Ühisprojektina kergliiklusteed Rannapungerja-Kauksi-Alajõe.
* Alajõe vald – hariduse poole pealt pole midagi investeerida. Kultuuri ja vaba aja valdkonnas
on samuti investeeringusse märgitud kergliiklusteed ja parklad. Samuti ka külaplatsid.
* Tudulinna vald – investeering näeb ette rahvamaja rekosntrueerimist ja Rannapungerja
muul. Ühisprojektina kergliiklustee .
* Illuka vald- investeeringuteks on kool, noortekeskus ja kergliiklusteed.
* Mäetaguse vald- mõisa investeering, vaba aja ja spordirajatised.

Sotsiaaltoetused, -teenused ja tervishoid
1. Sotsiaalteenused ja -toetused ühtlustatakse, lähtutakse vajaduspõhisusest
2. Teenuskeskustes tagatakse esmatasandi sotsiaalteenuste kättesaadavus ja sotsiaaltöötaja
olemasolu
3. Valdkonna juhtimine ning teenuste pakkumise koordineerimine toimub vallakeskuse
baasil
4. Tagatakse kvalifitseeritud lastekaitsetöötaja ametikoht või -kohad
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5. Arendatakse välja koordineeritud sotsiaaltranspordi teenus
6. Sotsiaaleluruumide võrgustik kaasajastatakse, eesmärgiks on tagada optimaalne
sotsiaalelamufond, mis vastab piirkonna vajadustele
7. Hoolekandeteenuseid ja eakatele suunatud teenuseid arendatakse koordineeritult,
kaalutakse hooldekodude üleviimist ühtsele juhtimisele
8. Panustatakse esmatasandi tervishoiuteenuste (üldarstiabi) osutamise säilimisse ja
arendamisse kohapeal
9. Arendatakse koduteenust ja tugiisikuteenust
10. Tehakse koostööd ja toetatakse kolmanda sektori asutusi teenuste osutamisel ja
arendamisel
Toimub eelpool nimetatud punktide arutelu:











Sotsiaalteenuste ja -toetuste ühtlustamine - jääb alles.
Teenuskeskustes tagatakse sotsiaalteenuste kättesaadavus ja sotsiaaltöötajate olemasoluigas keskuses peks olema sotsiaaltöötaja. Kas lastekaitsetöötaja ametikoht eraldi määrata?
Panna eraldi punktina lastekaitsetöötaja olemasolu ja lisada sõna „kvalifitseeritud”
Valdkonna juhtimine ning teenuste pakkumise koordineerimine toimub vallakeskuse
baasil-jääb samaks, kuid sõna „spetsialiseerunud” ära võtta.
Arendatakse välja sotsiaaltranspordi teenus - lisada sõna „koordineeritud”
Sotsiaaleluruumide võrgustik kaasajastatakse, eesmärgiks on tagada optimaalne
sotsiaalelamufond, mis vastab piirkonna vajadustele - jääb samaks.
Hoolekandeteenuseid ja eakatele suunatud teenuseid arendatakse koordineeritult,
kaalutakse hooldekodude üleviimist ühtsele juhtimisele- eelmine kord oli teemaks teha
äriühinguks. Iisaku soovib hooldekodu laiendada - jääb samaks.
Panustatakse esmatasandi tervishoiuteenuste (üldarstiabi) osutamise säilimisse kohapeal lisada sõna „arendamisse”.
kaks teenust eraldi ära toodud-arendada koduteenus ja tugiisikuteenus - markeeritud
eraldi- jääb eraldi.
tehakse koostööd kolmandate sektori asutustega - lisada juurde „teenuste osutamine ja
arendamine”.
viimaseks punktiks, mis pandi eelviimases protokolli sisse ja hetkel nimekirjas pole, oli
märgitud punkt: hajutatud kasuperede süsteemi väljatöötamine – eraldi punktina pole
põhjust märkida.

Mihkel Laan :
* Mäetaguse vald- ära näidatud riiklikud toetused, põhitoetused on kõikide puhul samad. On
liigitatud eraldi, kuid põhiliselt on ühtne.
* Illuka vald – samuti vaadatakse oma toetused iga aastaselt üle ja vajadusel tehakse
ettepanekud volikogule.
Mihkel Laan: ühine teenuste- ja toetustekord on selline asi, mis tuleks tuleval aastal ühiselt
välja töötada. Lepingu seiskohapealt teenuste ja toetustekord ühtlustatkase ja lähtutakse
vajaduspõhisusest.
Mihkel Laan annab ülevaate investeeringute tabelist:
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* Iisaku vald – hooldekodu kohtade arvu suurendamine.
* Alajõe vald - eraldi sotsiaalvaldkonnas investeeringuid ei ole.
* Tudulinna vald – teenustemaja (omavalitsuse projekt) ja hooldekodu ning sotsiaalmaja
loomine.
* Illuka vald – munitsipaalelamufondi korrastamine, sotsiaalvaldkonnas ei ole.
* Mäetaguse vald – hooldekodu laiendamine.
3. Keskkond, kommunaal, ettevõtlus, ühistransport
1. Eesmärgiks on hea, elanike ootustele ja soovidele vastava elukeskkonna säilitamine ja
arendamine, sh looduskeskkonna mõistlik kasutamine ja põlevkivi kaevandamisega seotud
riskide maandamine. Seistakse piirkonna huvide eest põlevkivi kaevandamisega seoses,
panustatakse aktiivselt vastavatesse protsessidesse.
2. Keskkonnavaldkonnas on eesmärgiks tagada erinevate teemade ühtne koordineerimine
(põlevkivi kaevandamine, rannaalad, maastikualad jne)
3. Ühtse ruumilise arengu tagamiseks koostatakse uus üldplaneering ning valdkondlikud
arengukavad
4. Senised kommunaalettevõtted ühendatakse tagamaks erinevate kommunaalteenuste (vesi
ja kanalisatsioon, heakord, kinnisvarahaldus, tänavavalgustus jne) efektiivne arendamine,
kaalutakse eraldi soojatootmisettevõtte loomist, ettevõtte loomiseks koostatakse 2017.
aastal eraldi äriplaan
5. Kommunaalteenuste doteerimise alused ühtlustatakse
6. Eesmärgiks on kommunaalteenuste kvaliteedi säilitamine vähemalt tänasel tasemel kõigis
piirkondades ning arendamine vastavalt võimalustele
7. Ühistranspordi arendamisel lähtutakse elanike vajadustest ning eesmärgist tagada teenuste
kättesaadavus teenuskeskustes ning ligipääs valla- ja maakonnakeskusesse
8. Süsteemselt panustatakse ettevõtluse infrastruktuuri arendamisse
9. Kaalutakse ühise ettevõtluse tugistruktuuri (kompetentsikeskus) loomist
10. Olemasoleva ressursi efektiivseks kasutamiseks panustatakse nn nutilogistika arendamisse
(efektiivse logistika arendamine)
11. Vastavalt võimalustele panustatakse kiire internetiühenduse loomisesse
12. Jäätmemajanduses arendatakse ühtselt korraldatud jäätmevedu
Toimub eelpool nimetatud punktide arutelu:
 elanike ootustele ja soovidele vastava elukeskkonna säilitamine ja arendamine, sh
looduskeskkonna mõistlik kasutamine ja põlevkivi kaevandamisega seotud riskide
maandamine – kas selliselt kirja pandud on asjakohane? Omavalitsus saab ainult jälgida,
ei saa käskida ega keelata, saab ainult oma arvamust avaldada. Põlevkivi kaevandamine
on aga Mäetagusele väga häiriv vibratsiooni ja müra tõttu. Esimesse punkti juurde lisada
lause teise osana „seistakse piirkonna huvide eest seoses põlevkivi kaevandamisega ja
panustatakse aktiivselt vastavatesse protsessidesse.”
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keskkonnavaldkonnas on eesmärgiks tagada erinevate teemade ühtne koordineerimine
(põlevkivi kaevandamine, rannaalad, maastikualad jne) – jääb samaks
Ühtse ruumilise arengu tagamiseks koostatakse uus üldplaneering ning valdkondlikud
arengukavad – jääb samaks. Uue arengukava ja üldplaneeringu koostamine võiks jääda
kohe 2017 aasta algusesse.
Senised kommunaalettevõtete ühendamine - erinevate kommunaalteenuste efektiivne
arendamine ja juurde lisada „kaalutakse eraldi soojatootmisettevõtte loomist”. Kas
äriplaani peaks eraldi välja tooma? - neljas punkt jääb alles.
Kommunaalteenuste doteerimise – kuidas näeb ette teenuste ühtne doteerimine?
Erinevates valdades erinevad doteerimishinnad. Mõte seisneb pigem selles, et
doteerimishinnad oleks siiski sarnased, ühtsed. Lisada punktis järgmine lause
„doteerimise alused ühtsustatakse”.
Eraldi punktina kirjas kommunaalteenused peaksid kohtadele jääma samas punktis. Lisada
juurde lause „ säilitamine ja arendamine vastavalt võimalusele”
Ühistranspordi arendamine ning tagada teenuste kättesaadavus kõikides vallakeskustes –
lisada juurde „valla- ja maakonnakeskusesse”.
Infrastruktuuri arendamine – sõnastada järgmiselt „ süsteemselt panustatakse...”
Ühtne ettevõtluse infrastruktuuri arendamine – jääb samaks
Tugistruktuuri (kompetentsikeskus) arendamine olemasoleva organisatsiooni baasil –
sõnastada järgmiselt „ Kaalutakse ühise ettevõtluse tugistruktuuri (kompetentsikeskus)
loomist” ja jätta ära sõna „olemasoleva”.
Kiire internetiühenduse loomisesse - eriti maapiirkonnad on väga hädas halva
internetileviga. Sõnastada järgmiselt „Vastavalt võimalustele panustatakse kiire
internetiühenduse loomisesse”.
Jäätmemajanduses arendatakse ühtselt korraldatud jäätmevedu – milline on
jäätmemajanduse ühine suund või teema? Enamus valdades on teostatud jäätmehanked.
Korraldatud jäätmevedu võiks või peaks olla ühtne. Jäätmejaamade rajamine jääb
tulevikku.

Sellega on arutelu lõppenud.
Investeeringute tabelist:
*Iisaku vald - ühisveevärk ja kanalisatsiooni välja arendamine, rekonstrueerimine.
Ühisveevärk on lõppenud ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine on lõpukorral.
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine.
* Alajõe vald - ühisveevärki ja kanalisatsiooni eraldi välja toodud pole.
* Tudulinna vald – vesi ja kanalisatsiooni projekt number üks, Rannapungerja muul
* Illuka vald- sellel aastal saavad oma ÜVK-d projektid tehtud, Kuremäe detailplaneering.
* Mäetaguse vald – mõis, teed, veemajandus korras.
Kokkuvõte:
Üldine eesmärk- kaevandamise temaatika, ühtne koordineerimine, ruumiline arendamine,
kommunaalettevõte (äriplaani teema) eraldi, soojatootmisettevõte, doteerimise aluste
ühtlustamine, kvaliteedi säilitamine, ühistransport, ettevõtluse infrastruktuur, tugistruktuuri
loomine, efektiivne logistika, nutilogistika, internetiühendus ja ühtne korraldatud jäätmevedu.
Ühinemislepingu tööversiooni koostamine ja arutelu juhtivkomisjoniga 28.06 kl 11.00
Iisakus.
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Juhtikomisjoni teemad lisaks: nn arenguosakonna loomine; välissuhted.
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