Alutaguse valla ühinemisläbirääkimiste teemakomisjonide I töökoosolek
PROTOKOLL
Mäetagusel

24. mai 2016

Algas kell 11.00, lõppes kell 16.15
Koosolekut juhatas: OÜ Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan
Protokollisid:
 Iisaku valla sekretär- asjaajaja Katrin Junolainen (haridus, noorsootöö, kultuur, vaba
aeg)
 Mäetaguse valla kantselei sekretär Heidi Kruut (sotsiaaltoetused, -teenused ja
tervishoid; keskkond, kommunaal, ettevõtlus, ühistransport)
Osalesid: Iisaku, Alajõe, Avinurme, Illuka, Mäetaguse, Tudulinna valdade esindajad
(registreerimisleht lisatud).
Kutsutud: OÜ Cumulus konsultant, juhatuse liige Mihkel Laan
Teemakomisjonide ajakava:
1. Haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg – kl 11.00 – 12.30
2. Sotsiaaltoetused, -teenused ja tervishoid – 13.00 – 14.30
3. Keskkond, kommunaal, ettevõtlus, ühistransport – 14.45 – 16.15
1. Haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg
Sissejuhatuseks tutvustas Mihkel Laan taaskord enda, kui konsultandi rolli
ühinemisläbirääkimiste protsessis.
Ta märkis, et hetkel on kokku lepitud, et ühinemisläbirääkimised toimuvad kolmes teema
rühmas:
* haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg
* sotsiaaltoetused, -teenused ja tervishoid
* keskkond, kommunaal, ettevõtlus, ühistransport.
Sissejuhatavas osas tegi konsultant lühikese ülevaate toimuvast, nimelt on tänaseks toimunud
juba kaks koosolekut- veebruaris ning märtsis. Veebruaris toimus avakoosolek Iisakus,
märtsis aga juhtivkomisjoni esimene töökoosolek Avinurmes.
Mihkel Laan tegi ettepaneku ära vahetada eelnevalt ajakavas kokku lepitud koosolekute ajad,
nimelt 31. mail toimub juhtivkomisjoni koosolek Tudulinnas, 7 juunil teemakomisjoni
koosolek Alajõel. Sellega nõustuti üksmeelselt.
Lõpetuseks rõhutas konsultant, et kohalviibijate roll kogu selle loo juures on järgmine- anda
sisendid ühinemislepingusse. Kuna kõik ei ole omavahel tuttavad veel, korraldati
tutvustusring Iisaku, Mäetaguse, Tudulinna, Illuka ja Alajõe valdade esindajate vahel.
Mihkel Laan tutvustas Alutaguse valla ühinemisläbirääkimisi pidavate valdade hetkeseisu
hariduse, kultuuri, noorsootöö ning vaba aja kohta (tabelid lisatud protokollile).
Järgmisena toimus grupitöö, mille eesmärgiks oli määratleda valdkonna põhiprintsiibid.
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Esmalt hariduse ning noorsootöö valdkonnas, teiseks kultuuri ning vaba aja valdkonnas.
Põhiline, mis aruteludes välja toodi:
Haridus, noorsootöö
 Säilitada alus- ja põhiharidus
 Ühtlustada kohamaksud
 Alushariduse personali palgamäärade ühtlustamine
 Tugispetsialistide olemasolu
 Koolitransport
 Igas piirkonnas noorsootöötaja
 Huvihariduse kättesaadavamaks muutmine (transport)
 Ringijuhtide palgamäärade ühtlustamine
 Tagada õppetöö/tunnid (nt töö- ja tehnoloogiaõpe) teises piirkonnas
 Gümnaasiumi astet piirkonnas ei nähta
 Lasteaed- põhikoolidele suund
 Personali optimaalne hõivatus
 Jätkata huvihariduse andmist
 Keskne noortekeskus- noorsootöö ühtne koordineerimine.
Kultuur, vaba aeg
 Rahvamajad jääksid alles (kultuurinõunik võiks olla)
 Ühine valdkonna koordineerimine
 Turismikoordinaator
 Ühine häälekandja (Alutaguse TV)
 Võrdsustada töötasud
 Spordijuht
 Olemasolevad klubid ning mittetulundusühingud tegeleksid edasi
 Brändiüritused võiksid säilida
 Transport
 Täiskasvanute huvitegevus
 Ühine kergliiklustee võrgustik
 Mittetulundusühingute ja seltsingute toetamise kord.
O t s u s t a t i: juhtivkomisjoni töökoosolek toimub 31. mail, teemakomisjonide töökoosolek
7. juunil Alajõel.
2. Sotsiaaltoetused, -teenused ja tervishoid
OÜ Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan juhatas sisse teemakomisjoni ühisarutelu
valdkonnas
 Sotsiaalteenused ja – toetused ning tervishoid
Moodustatud teemakomisjoni eesmärgiks on vaadata üle taustaandmed ja olulisemad ühised
printsiibid ühinemise seisukohast.
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Sotsiaaltoetused- eelnevalt juhtrühmas vaadati üle sotsiaaltoetusi puudutavad andmed
(sotsiaaltoetuste kulud 2015.a. lõikes), mis andis kogutud andmete põhjal ülevaate toetuste
osakaalust valdades.
Toetuste nimistu valdade lõikes on kirju, kõige mahukam ja süsteemselt välja töötatud
Mäetagusel. Mihkel Laan tõstatas küsimuse Mäetaguse valla toetuste perspektiivi kohta.
Mäetaguse vallavanem Tauno Võhmar kommenteeris, et edastatud andmetes sotsiaaltoetuste
osas on sisse arvestatud ka elamute renoveerimise toetuse summad, seega sotsiaaltoetuste
summa on tegelikkuses väiksem. Kuna valla tulubaas on vähenenud, siis lähtuvalt sellest
vähendatakse juba praegu igas valdkonnas kulusid. Alustatud on sotsiaaltoetuste
ülevaatamisega, mis järgmisel aastal eeldatavalt ka vähenevad.
Teistel valdadel muudatusi toetuste osas ette näha ei ole. Ühinemise kontekstis on toetuste
ühtlustamise ja eraldi diskussiooni põhiküsimuseks toetuste osakaalu keskpunkt ja millise aja
jooksul tuleks jõuda ühtlase tasemeni.
Hooldekodud- anti ülevaade SA Alutaguse Hoolekeskuse ja Iisaku Hooldekodu
hetkeolukorrast. Nõudlust antud teenusele on ning kohad on mõlemas asutuses täidetud.
Iisaku vallavanem Raivo Raap selgituste kohaselt turgu ja vajadust teenuse järgi on, mõistlik
lahendus ühinemisel oleks kui kaks hooldekodu oleks ühe juhtimise all. Iisakul on
investeeringute plaanis hooldekodu laiendada.
Mäetaguse vald on planeerinud hoolekeskust laiendada ning teha ettevõte osaühinguks.
Ühinemisel tuleks kaaluda ärilise poole ülevaatamist ja struktuuri. Päevakeskuste ühiseid
arenguvajadusi tuleks käsitleda kultuuri ja huvitegevuse raamistikus.
Perearstikeskused- oluliseks peeti koostööd perearstidega ning tingimuste loomist, et
perearsti töö oleks keskustes tagatud.
Viidi läbi grupiarutelu „Sotsiaalteenused ja – toetused ning tervishoid“ arendamise
põhiprintsiibid. Ülesandeks oli välja tuua 10 kõige olulisemat põhimõtet mis võiksid olla
kajastatud ühinemislepingus.
I töögrupp
 Teenuste ja toetuste ühtlus
 Vallakeskuses administratiivne pool, halduskeskustes esmane hoolekanne, lastekaitse
 Vallakeskuses sotsiaaljuristi ametikoht
 Arendatakse välja sotsiaaltranspordi teenus
 Kaasajastada sotsiaaleluruumide võrgustik
 Hoolekeskuste ja eakatele suunatud teenuste koordineerimine
 Tingimused perearsti,-õe teenuseks halduskeskustes
II töögrupp
 Sotsiaalspetsialistid piirkonnas
 Ühtsed sotsiaalteenuste ja toetuste alused
 Hoolekeskuste ühine juhtimine
 Sotsiaaltranspordi ühine tagamine
 Ühine koduteenuste süsteem
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Kolmas sektor teenuste osutamisel
Tagada tingimused esmatasandi tervishoiuteenuste osutamiseks kohapeal
Optimaalne sotsiaalelamufond piirkonnas

III töögrupp
 Ühtlustada toetuse liigid ja summad
 Sotsiaaltranspordi korraldus
 Säilitada sotsiaalteenused/ töötaja kohapeal
 Ühtne juhtimine/koordineerimine
 Tagada perearsti teenus kohapeal
 Tagada lastekaitsespetsialisti teenus kohapeal
 Ühtlustada hooldekodude juhtimine
 Hajutatud kasuperede süsteem
Konsultant Mihkel Laan palus veelkord täpsustada ja üle vaadata millised on ühised
märksõnad sotsiaalteenuste valdkonnas, millele tuleks lisaks juhtrühmas jäänud märksõnadele
tähelepanu pöörata. Vajalikuks peeti sotsiaalvaldkonna juristi olemasolu. Välja toodi veel
sotsiaaltranspordi, koduteenuse ja tugiisikuteenuse osutamine.
Lisaks arutleti alljärgnevatel teemadel:
- Kas hetkel on võimalik täpsemalt välja tuua toetuste ühtlustamise aega? Ülemineku
ajaks (01.01.2018.a.) peaks olema välja töötatud ühtne toetuste süsteem. Ühtlustamisel
tuleb lähtuda vajaduspõhisusest.
- Kas tuua välja omavalitsustes keskusasula kus toimub teenuste osutamine? Lähtuda
tuleks asjaolust, et teenuste osutamine toimub tänastes vallakeskustes.
- Raamatukogude optimeerimine- lähtuda olemasolevast võrgustikust ja vajadusel
optimeerida.
O t s u s t a t i: Järgmiseks kohtumiseks välja selgitada kitsaskohad, mida tuleks üle vaadata
ning mis on jäänud katmata. Mäetaguse ja Illuka vallal vaadata üle toetuste osakaal. Vaadata
üle investeeringud ja prioriteedid, mis eelnevalt kooskõlastada volikogu liikmetega.
3. Keskkond, kommunaal, ettevõtlus, ühistransport


Keskkond, kommunaal, ettevõtlus ja ühistransport

Konsultant Mihkel Laan juhatas sisse III teemakomisjoni ning andis ülevaate eelnevalt
juhtivkomisjonis arutlusel olnust ning kogutud algandmetest (kommunaalettevõtted,
ühistransport, ettevõtlus, muud valdkonna investeeringud).
Viidi läbi grupiarutelu „Keskkond, kommunaal, ettevõtlus ja ühistransport“ arendamise
põhiprintsiibid. Ülesandeks oli välja tuua valdkonna arendamise kuni 10 kõige olulisemat
põhimõtet mis võiksid olla kajastatud ühinemislepingus.
I töögrupp
 Ühine kommunaalettevõte (soojus, vesi, kanalisatsioon, heakord, teede hooldus)
 Kommunaalteenuste kvaliteedi säilimine piirkondades
 Ühistranspordi säilitamine ja optimeerimine vajaduste põhiseks
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Ettevõtluse infrastruktuuri loomine
Elukeskkonna säilitamine ja arendamine
*põlevkivi kaevandamisega riskide vähendamine
*looduskeskkonna mõistlik kasutamine
*elukeskkond inimestele

II töögrupp
 Tagada keskkonna valdkondade ühtne koordineerimine (põlevkivi kaevandamine,
rannaalad, maastikualad, lendoravad)
 Eraldada soojatootmine nö kommunaalettevõttest
 Ühendada kommunaalettevõtted (vesi, kanal, soojuse müük, heakorratööd,
tänavavalgustus, prügimajandus, kalmistu?, kinnisvarahooldus)
 Uus üldplaneering
 Ühine transpordikorraldus, tagada elanikele ühistransport vallakeskusesse
 Nutilogistika juurutamine (vabaneb ressurss ühistranspordilt)
 Vesi+kanal- ühine hind
III töögrupp
 Ühendatakse kõik vallale kuuluvad kommunaalettevõtted
 Valla hoonete haldus kommunaalettevõtte alla (konsolideerimine)
 Jäätmemajandus (ühishange)
 Jäätmejaama loomine
 Ettevõtluseks sobilike maade konsolideerimine
 Arendada transpordiliinide toimimist ühtses süsteemis
 Võimaldatakse ühistranspordi ühendused haldus- ja teenuskeskustesse
 Koolitransport (arvestaks võimalusel ka huviharidusega)
 Vee ja kanalisatsiooni arengukava nõuete ühtlustamine
Lisaks peeti olulisteks teemadeks:
- Vee- ja kanalisatsioonihindade dotatsiooni ühtlustamine
- Ettevõtlusvaldkond- kompetentsikeskuse loomine
- Kaevandamistasud- ressursimaks ja jaotamise printsiip tulevikus
Järgmine teemakomisjonide töökoosolek toimub 07.06.2016 Alajõel.
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