Arengukava ettepanekud
Ettepaneku esitaja

Ettepanekute sisu

Vallavalitsuse seisukoht

Arengukava ettepanekud noorsootöö osas.

Anna Konovalova
Kurtna noortekeskuse juhataja

P2: Avalike teenuste arendamise
programm „Hea teenus“ all võimalus
rohkem lahti kirjutada noorsootöö
tegevused
Noorsootöö kättesaadavus kõikides Alutaguse valla piirkondades.
Noorsootöö korraldamiseks noortekeskuse või noorte tubade loomine (Tudulinna, Alajõe)
Noorsootöö asutustele kaasaegsete vahendite soetamine
Noorsootöö spetsialistide tagamine kõigis valla piirkondades
Noorte osaluskogu loomine
Õpilasmaleva tegevuse toetamine
Projekti tegevuse toetamine
Rahvusvahelise noorsootöö toetamine

Aneli Šmigelskite MTÜ Tudulinna Laulu ja Mängu Seltsi
Teen ettepaneku, mitte rahastada valla eelarvest turismi arendamise investeeringute nimekirjas olevat
juhatuse liige
Tudulinna vana kiriku taastamise projekti. Kuigi kirik on riiklikus kultuurimälestiste registris registreeritud
kinnismälestisena on see ehitatud vana matmispaiga (surnuaia) peale. Projekti eesmärk taastada kirik
autentselt kontserdi paigaks on ülikulukas ja ebavajalik, kuna Tudulinnas on juba sama sihtotstarvet
võimaldavad ehitised olemas (rahvamaja, kirik jne).

Otsustamise koht

Alutaguse vallas vajavad investeeringuid eelkõige kasutuses olevad hooned. Näiteks on Tudulinna
rahvamaja küttekolded ja II korruse ruumid väga halvas seisus, mida kasutatakse kooli kehalise kasvatuse
tundide läbiviimiseks ja vabaaja veetmisel – palun toetada investeeringuga Tudulinna rahvamaja.
Täiendus on küll päeva võrra hiljaks jäänud, aga siiski.
Hannes Arus
Niinsaare puhkekeskus

Lii Roosa
Marek Kullamägi
Marika Olberg

Lisada Niinsaare Puhkekeskus 2.3.1.
Turism alajaotusesse

Juhin arengukava koostajate tähelepanu asjaolule, et Alutaguse vallas
tegutseb lisaks loetletutele ka Niinsaare Puhkekeskus, mis pakub lisaks
70-le majutuskohale ka aktiivse puhkuse võimalusi.
Teine moment, mida arengukavas tuleb arvesse võtta, on juurdepääsuteede
munitsipaliseerimine avaliku kasutuse tagamise eesmärgil. Probleeme
juurdepääsudega esineb mitmel pool vallas. Tingitud on see olukord
paljuski endiste vallavalitsuste ametnike saamatusest ja lohakusest, et
mitte öelda kuritahtlikust hoolimatusest. Tänaseks on välja kujunenud
olukord, mis pärsib oluliselt majandustegevust ning kodanike ja
külaliste liikumist.
Iisakule uus noortekas või olemasolevale kapitaalremont + täiskohaga noorsootöötaja
Kergliiklusteede osas (investeeringute kava p 1.1.5) tuleks pikendada lõiku Alajõelt vähemalt Remnikuni
(Rannapungerja-Kauksi-Alajõe-Remniku)

Võimalusel täiendada alajaotust
2.1.5. Teed ja tänavavalgustus

eelrvestrateegia teema
otsustamise koht

Vastavalt muuseumi seadusele on ka Iisaku Kihelkonna Muuseum SA haridusasutus. Kasvõi kultuuriasutus. Palun
arengukavasse see kindlasti lisada. Oleme Alutaguse valla loodud sihtasutus. Terve valla peale üks. Meil on vallaga Arengukava osas 2.2.4. Kultuur,
raamleping ja võimalus investereeringuteks raha taodelda projektidest kus põhiline kriteerium on lisaks muudele, sport, vaba aeg, noorsootöö ja
et kas oleme arengukavas sees. Märgitud on koolid, lasteaiad, kultuurimajad. Palun ka muuseum lisada
külaliikumine on kajastatud-

Alutaguse vallas asub ka Iisaku
Kihelkonna Muuseum, mis tutvustab
Ida-Virumaa ja Iisaku ümbruskonna
ajalugu ning kus viiakse läbi ka
haridusprogramme. Võimalus vee
osa täiendada

