Alutaguse valla arengukava koostamine
Valdkondlik töögrupp: haridus, kultuur, sotsiaal
Aeg: 7.02.2018 kl 14.00-17.00.
Koht: Alutaguse Vallavalitsus (Iisaku)
Koosoleku slaidid on lisatud memole.
MEMO
Päevakava:
1. Valdkondade (haridus, kultuur, sotsiaal) lühiülevaade
2. Valdkondade soovitud seisundi kirjeldus aastaks 2030
3. Valdkondade investeeringud ja tegevused
4. Kaasamise täpsustamine
1. Haridusvaldkond
Täpsustused:
• Illuka lasteaed vajab sisuliselt täies mahus renoveerimist (mitte osaliselt)
• Iisaku Gümnaasiumi ja Tudulinna Põhikooli teemat arengukava raames ei arutata,
volikogu teeb vastavad otsused hiljemalt aprilliks ning sellest lähtuvalt täiendatakse
arengukava
Milline peaks olema haridusvaldkond Alutaguse vallas 2030? Iseloomustavad
märksõnad
• Innovaatiline (sh rikkus peab välja paistma)
• Tervist edendav
• Lapsest lähtuv (õppijast)
• Energiasäästlik ja looduslähedane
• Kaasaegne, muutunud õpikäsitlus
• Õppija keskne (kõik on õppijad, sh vanemad ja õpetajad)
• Kaasav
• Omapära arvestav (ajalugu, keskkond)
• Koolid on alles, isegi eesti keelsed
• Tase üle eesti keskmise (mõõdetud tase)
• Alutaguse Gümnaasium
• Igas endises vallas on säilinud kool (kodulähedane kool, kas või algkool)
• Alutaguse kaunite kunstide kool on loodud (Iisaku Kunstide Kooli edasiarendus)
• Igal kodulähedasel koolil on oma omapära, suundumus, kiiks
• Olemas kõik haridusastmed
• Tugiteenused on kõikjal
• Alusharidus ja huvihariduse korraldab KOV, need on mitmekesised, kvaliteetsed ja
innovaatilised ja on kättesaadav üle valla. Põhikooli ja Gümnaasiumihariduse on enda
kanda võtnud riik, hooned jäänud haldamiseks KOV-le.
• Iisaku gümn = Alutaguse gümn, kuhu õpilaskodusse tahetakse tulla üle Eesti
• Põhikoolid on kodulähedased ja tugevad. Tudulinnas on personaalõppega algkool.
• 2-3 põhikooli ja huvihariduskeskust
• Kaasav haridus ja individuaalne lähenemine.
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Koolisport on ühtselt koordineeritud
Iisakus on uus lasteaed (tark maja, vastav ka erivajadustega lastele) – vana lasteaia
asemele
Ühtselt toimiv noorsootöösüsteem – hajaasutuse mudelist lähtuvalt
Huvitegevuse tähtsustamine, integreerida üldharidusega
Kvaliteetne haridus, head õpetajad
Koolid on tunnustatud maakonna tasemel, vabariigi tasemel (Uuralitest lääne pool)
Kaasaegne õpikeskkond, korras ruumid
Transpordi ja logistika korraldus
Alternatiivne vaade: koole ei ole, aga suurepärased ühendused linna (parimad siinpool
Uuraleid)

Millised investeeringud ja arendustegevusi oleks vaja teha?
Investeeringud:
• Uus lasteaed Iisakusse (1,5 MEUR)
• Illuka Kooli spordi- ja õppehoone renoveerimine (1 MEUR)
• Tudulinna Põhikooli renoveerimine (100 000 EUR)
• Alutaguse Gümnaasiumi investeeringud (kui gümnaasiumi aste jääb, siis selle
suundadest lähtuvalt), sh õpilaskodu (vajadusel uued kohad)
• Hoonete ümberkorraldamine lähtuvalt haridusvaldkonna otsustest
• Basseini rajamine Iisakusse
Arendustegevused:
• Iisaku Kunstide Kooli arendamine ülevallaliseks huvikooliks (Alutaguse Huvikool), sh
erinevad valdkonnad
• Transpordikorralduse tagamine kõigi haridusastmete lõikes (paindlik mudel)
• Elukestva õppe arendamine
2. Kultuurivaldkond
Täpsustused:
• Ühise koordineerimise alla juba suunatud ja ühine häälekandja olemas
(ühinemislepingu punktid)
Milline peaks olema kultuurivaldkond Alutaguse vallas 2030? Iseloomustavad
märksõnad
• Valdkonnad on võrdselt tähtsustatud (kultuur, sport)
• Tudulinna vana kirik on taastatud
• Et hea kõlaga saalid oleksid kontserdikohtadena kasutuses
• Alutaguse valla eri kultuurid õitsevad
• Tagatud jätkusuutlik areng ja piirkondlikud eripärad
• Inimesed on kaasahaaratud ja aktiivsed
• Harjumuste ja käitumismustrite muutmine
• Head eestvedajad
• Hooned Alajõel ja Tudulinnas
• Soodustada MTÜ-de tegevust kultuurivaldkonnas – et kultuuritöö vedamine toimuks
osalt entusiastide poolt mitte valla juhtimisel
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Vald ei tohiks minna üle võlli sündmuste/objektide arendamisel – optimaalne
Et üritused toimuksid, mõned ka suured maakonna tasandil valla territooriumil. Nt
kontserdid mõisates
Sporditegevuste ülevallaline arendamine ja koordineerimine
Täiskasvanute vaba aja sisustamine
Valla kõiges 5 piirkonnas toimub kultuurielu ja selles on hooned
Kaasaegsed vaba aja ja spordi võimalused, mis on hajutatud üle valla
Peipsi ääres peab toimuma vabariigi/rahvusvaheline suvefestival
Laululavad ja külaplatsid tuleb korrastada (wc-d, elekter vesi võimekus luua) –
kohtades, kus on võimalik ühildada sise- ja välisruumid
Vasknarva-Alajõe-Kauksi- Rannapungerja kultuuri infrastruktuur
Iisakus on uus multifunktsionaalne hoone (kino, wc gruppidele, turismiinfopunkt,
meenete pood, kogukonnaköök, toidupood, kohalike meenete pood)
Erinevad kultuurid (eesti, vene, polüvernikud), et tegevuste sisu ja info jõuaks
igaüheni, mitmekülgsus
Seltside ümarlauad, et kõik vallas teavad, mis teised teevad
Suur laululava (et ERSO peale mahus)
Alutaguse vald peab olema nähtav – sport kultuur, tähtüritused…et näidataks ja
räägitaks
Alutaguse vald peab olema toetav – kohalikud initsiatiivid saavad tuge
Alutaguse valla kultuurielu on hästi korraldatud

Millised investeeringud ja arendustegevusi oleks vaja teha?
Investeeringud:
• Iisaku staadioni rekonstrueerimine (2019-2020), 800 000 EUR
• Tudulinna rahvamaja rekonstrueerimine (rekonstrueerimine koos juurdeehitusega),
2018-2020, 350 000 EUR
• Kiikla rahvamaja energiasäästlikuks rekonstrueerimine (2018), 230 000 EUR
• Pagari tõllakuuri taastamine (2018), 100 000 EUR
• Tudulinna vana kiriku taastamise toetamine (erasektori algatus)
• Külaplatside ja laululavade korrastamine (elekter, vesi, parkimislahendused jm)
• Alajõe külaplatsi infrastruktuuri rajamine
• Vasknarva ordulinnuse arendamine
Arendustegevused:
• Valla suurürituse/tunnusürituse korraldamine (nt 1 spordiüritus ja 1 kultuuriüritus)
• Kolmanda sektori toetussüsteemi väljaarendamine
• Kontsertide korraldamine: (mõisa)kontserdid, suured kontserdid
• Iisaku laada edasiarendamine
• Staadionimaratoni toomine Iisakusse
3. Sotsiaalvaldkond
Investeeringud:
• Iisaku Hooldekodu kohtade arvu suurendamine 40 kohani (2020), 1,1 MEUR – on
antud erasektorile, investeering pole valla poolt enam teema
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Tudulinna teenustemaja (pood, arstipunkt, juuksur, saun, pesumaja, kogukonna köök
jne), 2018-2019, 400 000 EUR - teema
• Tudulinna hooldekodu-sotsiaalmaja loomine (2017-2020), 400 000 EUR – ei ole valla
investeering, OÜ Koduhooldus
Sotsiaalvaldkonda iseloomustavad märksõnad ja arendustegevused
• Looduslikult, infrastruktuurilt ja teenuste poolest ilus-kaunis „maa“, kus on hea
sündida, parim koht elamiseks, ja ilus surra
• Naabritest parem sotsiaalhoolekandesüsteem
• Kaasaegsed ruumid perearstile ja hambaravile
• Minna edasi Alutaguse hooldekeskuse arendamisega, et süsteemist oleks kogu vallale
kasu
• Valdkonna korraldus peaks olema kogu aeg arengus, pidev monitoorimine
• Valda on rajatud taastusravikeskus (Peipsi ääres)
• Perearstikeskuse kättesaadavus on tagatud kohapea (saab anda vereproovi kohapeal).
• Kogukonnamaja (eakatele)
• Et pensioni eest oleks hooldekodus võimalik väärikalt vabandada
• Sotsiaalteenuste arvu ja kvaliteedi tõus
• Arenenud sotsiaaltransport
• Esmatasandi arstiabi parem kättesaadavus
• Jätkusuutlik ja vajaduspõhine toetuste ja teenuste süsteem. Abivajaduse kaardistamine.
• Hajaasustuses on tagatud teenuste kättesaadavus – vajalik töötajate suurem mobiilsus
• Valdkonnas rõhk ennetamisel
• Lastekaitse arendamine
• Eakatele koduteenuste arendamine
• Tähelepanu eakatele ja erivajadustega inimestele – hoonete universaalne disain
• Sotsiaalhoolekanne on tagatud kõigile abivajajatele
• Ennetustöö tähtsus. Keskkonnast tulenevate probleemide ennetamine (nt joogivesi).
• Eakate aktiviseerimine
• Et eakad ei tunneks ennast üksikute ja unustatutena (hajaasustuse prob)
• Inimsõbralik ja taastav Peipsi rannaala
• Et igal õhtul tekiks kiusatus kodust välja minna (kergteede infrastruktuur, pargid, rajad
jne)
4. Kaasamise täpsustamine
Valla lehte, kodulehele jm tuleb üks küsimus - Mis vajaks Sinu arvates Alutaguse vallas kindlasti
ära tegemist? Aega vastamiseks jääb 5. märtsini. Kaaskirja ja vormid saadab Mihkel.
Järgmine kohtumine 14.02 kl 10.00 – 13.00 Illuka mõisas. Käsitlusel nn kõvad teemad
(kommunaalmajandus, keskkond, ettevõtlus).
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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