Alutaguse valla arengukava koostamine
Arenguseminar
Aeg: 07.03.2018 kl 17:00-20:00
Koht: Mäetaguse rahvamaja
Seminari slaidid on lisatud memole.
MEMO
Seminari eesmärk: saada sisendit Alutaguse valla arengukava suundade ja tegevuste
täpsustamiseks erinevatelt huvigruppidelt.
Kava:





Sissejuhatus, tervitussõnad
Alutaguse valla tulevik- millises suunas ja miks?
Grupiarutelud: Alutaguse valla arengu võtmeteemad; Alutaguse valla investeeringud ja
tegevused
Kokkuvõte, edasine plaan

Alutaguse valla strateegia lähtekohad:







„Suur pilt“- mis toimub Eestis ja mujal?
Seniste KOV-ide arengukavad- ja plaanid
Ühinemisleping
Juhtrühma arutelude tulemused
Elanike ideed (veebikeskkonnas)
Arenguseminari arutelu tulemused

Lähtepunkt-parem olla kolmes asjas liider, kui kümnes asjas esikolmikus?
Alutaguse valla strateegia: 3+1 fookust:
•E1: Alutaguse vallas on ilus ja turvaline elada, valla taristu on kaasaegne ja avalik ruum
atraktiivne ning omanäoline
•E2: Alutaguse vallas on kõrgel tasemel, kättesaadavad ning optimaalselt korraldatud avalikud
teenused
•E3: Alutaguse vald on tuntud puhkepiirkond ja Peipsi äärne kuurort, kus on arenenud
ettevõtlus
•E4: Alutaguse vald on avatud uutele ja suurtele ideedele
Programmid ja meetmed
P1: Elukeskkonna arendamise programm
1.1. Tehnilise taristu arendamine
2.2. Avaliku ruumi, keskkonnakaitse ja -teadlikkuse arendamine
P2: Avalike teenuste arendamise programm
2.1. Hariduse ja noorsootöö arendamine
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2.2. Kultuuri ja vaba aja võimaluste arendamine
2.3. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arendamine
P3: Turismi ja ettevõtluse arendamise programm
3.1. Turismi arendamine
3.2. Ettevõtluse arendamine
P4: „Hullude ideede“programm
4.1. Nn hullude ideede arendamine
Visiooni, eesmärke ja programme toetab valla strateegiline ja avatud juhtimine.
Läbivad printsiibid
•Jätkusuutlik majandamine – Alutaguse vald on energiat tootev piirkond. Valla objektid on
kas isemajandavad või võimalikult väikeste ülalpidamiskuludega. Olemasolevad hooned on
energiasäästlikud, kasutatakse erinevaid taastuvenergia lahendusi. Alutaguse valla
finantsvõimekus on kõrge, vallal on säästev ja tulevikku suunatud investeerimis- ja
arendustegevus.
•Uuenduslikkus – Alutaguse vald kasutab nii elukeskkonna, turismi ja ettevõtluse kui ka
avalike teenuste arendamisel innovaatilisi lahendusi.
•Eripära ja omanäolisuse toetamine – valla tegevuste puhul lähtutakse piirkonna eripärast,
mis tagab omanäolisuse. Valla erinevad osad on seotud terviklikuks toimekeskkonnaks, millel
on atraktiivne kuvand ja maine. Samas toetatakse piirkondlikke erisusi, erinevaid kultuure ja
kogukondasid.
Grupiarutelu I: Alutaguse valla arengu võtmeteemad
Iga laudkond arutab ning paneb kirja, mis on nende hinnangul 3-5 kõige olulisemat teemat
Alutaguse valla järgneva 10 aasta arengus.
1.






Grupp
Vallale 1 kaasaegne keskus (kuhu suunatakse suuremad investeeringud)
Kvaliteetsed teenused
Kõigile kättesaadav transport vallakeskusesse
Toetame peresid valda elama asumisel
Kõik valla teeninduspunktid on võrdselt arendatud ja teenused kohalikele
kättesaadavad.

2. Grupp
 Keskkond- puhas õhk+loodus, taristu, turvalisus
 Ettevõtlus- vähem bürokraatiat, infrastruktuuri arendus, inkubatsioon alustavale
ettevõttele
 Pärimuskultuur- turism, koolitus, ürgne loodus (et tõmbaks tähelepanu ka väljaspool
Eestit, rohkem raha kultuuriasutustesse)
 Haridus- 1 gümnaasium valla peale, looduskool, kutseharidus (nt selliõpe), lasteaed
kodu lähedale (nt perelasteaiad)
 Maaomanike kaitse- õigusloome inimlikuks!
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3.






Grupp
Logistika, transport valla sees
Turism (Peipsi- 35 km randa on pärl, mis tuleks läikima lüüa)
Haridus (Gümnaasium? Tudulinna kool? Iisaku lasteaed?)
Eristumine muust Eestist (Et siia tuldaks elama!)
Mahe ja looduslik (kilekottide kasutamise maks)

Grupp 4
 Järve ja jõe äärsed teed on tolmuvabad
 Järve ja jõe äärsed parklad on välja ehitatud, hästi toimivad ja efektiivse
jäätmemajandusega
 Alutaguse vallas on puhtad veekogud
Grupp 5
 Peipsi järve äärse ala arendamine
 Transport, logistika
 Asjaajamise lihtsustamine kodanike jaoks
 Elanike väärtustamine/hoidmine/säilitamine
 Turvaline elukeskkond
Küsimus suurele ringile: Kui paljud sooviksid Alutaguse valla elanikkonna kasvamist?
Üks inimene vastu, teised poolt.
Grupiarutelu II: investeeringud ja tegevused
Arutelu gruppides: milliseid investeeringuid/tegevusi tuleks Alutaguse vallas veel kindlasti ära
teha.
Grupitöö tulemused lisatud Exceli-tabelina.
Edasine plaan





Arengukava strateegia ja tegevuskava täpsustamine, arutelu juhtrühmaga (13. märts)
Arengukava eelnõu koostamine (märtsi lõpp)
Arengukava menetlemise käivitamine, täiendava avaliku arutelu läbiviimine (aprill)
Arengukava vastuvõtmine (suvi 2018)

Memo koostasid:
Mihkel Laan, Liisbet Aland
OÜ Cumulus Consulting
E-post: info@cumulus.ee
Telefon: 5297984
www.cumulus.ee
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