Alutaguse valla arengukava koostamine
Avanõupidamine
Aeg: 25.01.2018 kl 11.00-13.15.
Koht: Mäetaguse mõis.
Osalejad: juhtrühma liikmed Tauno Võhmar, Oleg Kuznetsov, Andrus Toss, Taavi Vogt,
Raivo Raap, Paul Kesküla, Annely Oone, Rein Merirand, Annes Kingu, Piret Anvelt;
arengukava konsultant Mihkel Laan.
Puudusid: Kairi Soomer, Martin Miller.
Koosoleku slaidid on lisatud memole.
MEMO
Koosoleku teemad:
1. Osalejate ootused arengukava protsessile
2. Arengukava protsessi kokkuleppimine, analüüsi ulatuse ja andmete täpsustamine
3. Arengukava (strateegia) võtmeteemade määratlemine
1. Osalejate ootused
Kuidas peaks Alutaguse valla arengukava koostatud olema, et see oleks “parim
arengukava siinpool Uuralit”?
•
•
•
•
•

•

•
•

Arengukavas peaks olema kõrged unistused arvestades reaalseid võimalusi ja
tingimusi. Märksõnad: elukvaliteet, arengusuunad (teostatavad), jätkusuutlikkus.
Juba algatatud ja pooleliolevad algatused peavad saama arvestatud; lähtuma peab
ühinemislepingus kokkulepitust.
Arengukava koostamisel tuleb ühtlustada arusaamad erinevatest teemadest. Mis on
valla poliitikad erinevates valdkondades (eesmärgid, meetmed, investeeringud
pikemas vaates). Oluline stabiilsus.
Oluline taristu areng tiheasustustes, korrastamine (seni kohati kaootiline tegevus).
Elukeskkond – et inimesed tahaksid siia tulla elama ja töötama, keskasulad korda jne;
soodne keskkond mikro- ja väike-, ja keskmise suurusega ettevõtetele; haridus –
Alutaguse Gümnaasium, parim omal alal, tahetakse tulla üle Eesti/Skandinaavia;
turism – looduskeskkonna ja Peipsi parem müümine läbi aasta, pääsud Peipsile.
Teemad:
o jätkusuutlik majandamine (energiasäästlikud vajaduspõhised hooned);
o haridusmaastik perspektiivis;
o perspektiiv ressursitasuta;
o rannaala (detailsem) arengutee;
o mõisate perspektiiv (Mäetaguse);
o keskused eraldi peatükina.
Kõik endised vallad peaks saama võrdselt tähelepanu; kaugem vaade tulevikku (raha
ei ole); keskkonnaprobleemid.
Arengukavas tuleb pöörata tähelepanu sellele, et kogu valla suurel territooriumil
toimuks areng, et ei tekiks ääremaastumist (et soositud ei oleks nt ühe endise valla
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•

areng). Kuna projektides nõutakse väljavõtteid, peaks arengukavas olema ka
perspektiivsed arendused sees.
Vajalikud ka väiksemad arutelud, võimalikult paljude inimeste kaasamine ning hea
kommunikatsioon kogu protsessi jooksul. Oluline ka iga väiksema piirkonna
elujõulisus.

Arengukava koostamise lähteprintsiibid (Mihkel Laan):
1) Koostatav arengukava on kompaktne strateegiline alusdokument, mis on
lähtematerjaliks uuele üldplaneeringule ning eelarvestrateegiale
2) Eraldi võiks olla määratletud valdkonnaülesed eesmärgid (programmid), millest
lähtub kogu valla strateegia
3) Arengukava lõppdokument võiks olla visuaalselt mõjuv, kasutatav nii veebis kui ka
eraldiseisvalt ning seostatud teiste arengudokumentidega (näide:
http://kasvustrateegia.mkm.ee)
2. Arengukava protsessi kokkuleppimine, analüüsi ulatuse ja andmete täpsustamine
AJAKAVA
Arengukava eelnõu tähtaeg on 30.04.2018, vajadusel võib tähtaega korrigeerida.
Juhtgrupi koosolekud (vajadusel laiendatud):
• nn pehmed teemad (haridus, sotsiaal, kultuur) – 7.02 kl 14.00 – 17.00. Koht: Iisaku;
• nn kõvad teemad (kommunaalmajandus, ettevõtlus, ühistransport) – 14.02 kl 10.00 13.00 (koht lepitakse kokku 7.02);
• strateegia arutelu (visiooni, eesmärgid, programmid) – 21.02 kl 10.00 – 13.00 (koht
täpsustatakse);
• täiendavad arutelud lepitakse kokku peale 21.02.
Kaasamisseminarid (kõik huvilised):
• strateegia/eesmärgid/tegevused - 7.03 kl 17.00 – 20.00: Mäetaguse rahvamajas;
• arengukava eelnõu arutelu – aprilli keskpaik (aeg täpsustatakse märtsis).
KAASAMINE JA KOMMUNIKATSIOON
•
•
•
•
•
•

Põhiteemasid arutab juhtrühm (12 liiget), vajadusel kaasatakse nt valdkondlikke
spetsialiste;
Kaasamisseminari on avatud nii teistele valla töötajatele kui ka muudele
huvigruppidele/ koostööpartneritele (nt riigiasutused);
Valla kodulehele luuakse võimalus pakkuda ideid (Cumulus koostab küsimused (2-3)
ja analüüsib ettepanekuid);
Võimalus ettepanekuid esitada luuakse ka järgmisesse vallalehte, mis ilmub
veebruaris (sisend valmis hiljemalt 10.02, küsimused analoogsed vallalehel
olevatega);
Vallapoolne projektijuht on vallavalitsuse liige Andrus Toss.
Kommunikatsiooni aitab korraldada Alutaguse valla lehe toimetaja Signe Roost.
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ANALÜÜS
•
•

Analüüsil lähtutakse varasematest valdade arengukavadest ja muudest
arengudokumentidest (sh ühinemisleping);
Täiendavalt lisatakse värskema andmed rahvastikud ja hariduses osas (2018. a.
alguses seisuga), Cumulus teeb vastava andmepäringu valda.

3. Arengukava (strateegia) võtmeteemade määratlemine
Mis on 3 peamist põhjust, miks on Alutaguse vald aastal 2030 parim?
•
•
•

Piirkonna rikkus paistab ka välja (iga asula/keskus on eriline, julged ja eristuvad
lahendused)
Innovaatilised lahendused elukeskkonnas
Peipsi rannik on väga atraktiivne

•
•
•

Turism/ettevõtlus (inimesed on “trassilt maha võetud”)
Loodus/keskkond
Haridus

•
•
•

Hoitud looduskeskkond (pargid jms) ja ajaloolised hooned
Energiasäästlik ja läbimõeldud majandamine
Turvaline liikumine (asumite vahel, kergliiklus)

•
•
•

Parim ettevõtluskeskkond, turismipiirkond
Parim elukeskkond – igapäevased vajadused kaetud ja puhas loodus (mitte et “olen
sunnitud siin elama”)
Parim vald elu alustamiseks ja pensionile jäämiseks

•
•

Vallas elavad väga rikkad inimesed
Puhas keskkond, “Uus Saaremaa”

•

Kaasaegne infrastruktuur

•
•
•

Säästev eelarvestrateegia
Investeeringud tulevikku
Loodushoid

•
•
•

Atraktiivne turismipiirkond, kuhu on võimalik puhkama tulla aastaringselt
Korras asulad ja külad, mis jäljendavad kohalikku kultuuri ja pärandit
Kvaliteetsed teenused, innovaatilisus, turvalisus

•

Aastal 2030 elavad inimesed ikka veel kohapeal, “ilus vald!

•
•
•

Peipsi põhjarannik/ turism
Ettevõtlusele kaasaaitamine
Turvaline kodu
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Muud ideed:
• Väikelennukite lennuväli
• Permisküla sild
• Maantee Narva ja Vasknarva vahel
• Energiat tootev piirkond/ isemajandav piirkond
Võimalikud valdkonnaülesed teemad (Mihkel Laan):
1) Elukeskkonna/keskusasulate arenguprogramm (asulate terviklik planeerimine ja
väljaarendamine, sh taristu, teenused, visuaal jne)
2) Peipsi (ja Narva jõe äärne) arenguprogramm (taristu, teenused, võrgustikud,
turundus, ...)
3) Mikroettevõtluse arenguprogramm (taristu, ühistegevused, kompetentsikeskus,
KOV ettevõtjana, ...)
4) •...(hullude ideede programm) – Alutaguse rahvuspark? Permisküla sild? Iisaku
spordigümnaasium? ...
Järgmine kohtumine 7.02 kl 14.00 – 17.00 Iisakus. Käsitlusel nn pehmed teemad
(haridus, sotsiaal, kultuur).
Memo koostas:
Mihkel Laan
OÜ Cumulus Consulting
konsultant, juhatuse liige
E-post: mihkel.laan@cumulus.ee
Telefon: 5297984
www.cumulus.ee
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