Projekt „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Peipsi piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
17. november 2016
PROTOKOLL
Raja Vabaajakeskus
Algus kl 8.30, lõpp kl 10.30
Osalejad: Aivar Anijago (Kasepää vald), Lembit Mangulson (Kasepää vald), Jüri
Vooder (Kasepää vald), Martin Tiik (Kasepää vald), Anne Paas (Avinurme vald),
Aivar Saarela (Avinurme vald), Tarmo Tomson (Lohusuu vald), Aivar Altmäe
(Lohusuu vald), Aare Järvik (Lohusuu vald), Ljudmilla Smirnova (Mustvee linn),
Riina Pajula (Mustvee linn), Jüri Morozov (Saare vald), Hannes Soosaar (Saare
vald), Andri Plato (Saare vald), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator)
Kutsutud: Aare Uleksin (Saare vald), Sergei Uleksin (Mustvee linn), Pavel Kostromin
(Mustvee linn)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
1. Avalikustamise käigus ühinemislepingule esitatud ettepanekute
läbivaatamine ja seisukoha kujundamine
2. Ülevaade Mustvee Tervisekeskuse projektist
3. ÜVK rajamine/rekonstrueerimine Kasepää ja Saare vallas
4. Järgmise koosoleku aeg ja koht
5. Muud küsimused.
Koosoleku käik:
1. Avalikustamise käigus ühinemislepingule esitatud ettepanekute
läbivaatamine ja seisukoha kujundamine
Juhtkomisjoni esimees palun välja tuua esitatud ettepanekud ühinemislepingule ja
selle lisadele. Kokku laekus kaks ettepanekut: JSL Kaljult ja Hannes Soosaarelt.
Juhtkomisjon vaatas ettepanekud läbi ning kujundas omapoolse seisukoha.
Seejärel esitasid juhtkomisjon liikmed omapoolsed parandusettepanekud
ühinemislepingusse. Koordinaator koostas ettepanekute läbivaatamise kohta
õiendi, mille juhtkomisjoni liikmed kiitsid üksmeelselt heaks. Ettepanekute
läbivaatamise tulemusena on parandatud ühinemislepingut ning ühinemislepingu
lisa 3 (investeeringute kava).
Otsustati:
Kinnitada ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja
vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend ning esitada see volikogudele
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heakskiitmiseks. Õiend ning parandatud ühinemisleping ja ühinemislepingu lisa 3
on lisatud protokollile.

2. Ülevaade Mustvee Tervisekeskuse projektist
Juhtkomisjoni esimees palus Mustvee linna esindajatel anda ülevaade
tervisekeskuse projektist.
P.Kostromin: Kõigepealt täpsustus, et projekti esitaja oli SA Mustvee Tervis, mitte
Mustvee linn. Rajame selleks, et meie piirkonna inimestele arstiabi
kvaliteetsemaks teha. Taotlus rahuldati. Taotluse summa on 728 750, sh
omaosalus 182 187. Avinurme volikogu otsus tuli esimesena, et osaletakse 5%
ulatuses summast. Mustvee linn otsustas, et annab hoone omandiõiguse tasuta
Mustvee Tervisele.
8. märtsiks peab olema läbi viidud riigihange ja
valmis eelprojekt. Iga perearsti juures peab olema 3 kabinetti. Tulevikus plaanis
taastada kirurgi vastuvõtt. Esimene korrus läheb peaaegu täielikult
perearstikeskuse alla. Eelmisel nädalal sain kokkuleppe kiirabiga, et nad tulevad ka
sinna hoonesse. Teisele korrusele on planeeritud hooldushaigla. Abikõlblikud kulud
sellest projektist on hoone rek ja kohtkindlad asjad-seadmed. Röntgeniaparaat on
olemas, kuid sellele on juurde vaja digitaatorit, mis ei ole abikõlblik.
Omafinantseeringut on vaja meil aastal 2017, sest põhilised investeeringud
tehakse juba 2017. a. Kuna ühinenud omavalitsus tekib ühise eelarvega alles
2018. a, siis on vaja praeguste volikogude otsuseid.
Projektis on abikõlbulikud ainult tervisekeskuse osa fassaadist, täpset summat
hoone kogumaksumuse kohta saab öelda kui eelprojekt on valmis. Kolmas korrus
jääb esialgu väljaehitamata. Fassaadi mittabikõlbliku osa peale võtab laenu SA
Mustvee Tervis. Eile oli Torma volikogus see teema, otsust toetamise osas veel ei
tehtud.
Toimus arutelu tervisekeskuse hoone ehituse ja omafinantseeringu jagunemise
teemal. Hetkel on sihtasutuse liikmed 5 omavalitsust – 4 ühinejat ja Torma vald.
Saare vald sihtasutusse ei kuulu, kuid on arvestanud oma 2017. a eelarves
tervisekeskuse projekti omaosalusega. Projekti juurde on vaja omaosaluse
tagamiseks volikogude otsuseid, vastavad otsused tuleb teha 2016. a detsembris
või 2017.a jaanuaris. Praegu on veel lahtine, kas Torma vald toetab projekti, sellest
sõltub teiste omavalitsuste omaosaluse suurus.
Jüri Morozov pakkus välja, et tuleks tegeleda ka tervisekeskuse sisuga. Võiks
kutsuda perearstid juhtkomisjoni ja arutada, kuidas süsteem võiks tulevikus välja
näha. Juhtkomisjoni liikmed olid ettepanekuga nõus.
Otsustati:
1. Ühinevad omavalitsused toetavad Mustvee Tervisekeskuse rajamist, kuid
täpsustamist vajab mitteabikõlblike investeeringute suurus (hoone fassaadi
osa, trassid jm).
2. Tervisekeskuse teema võetakse uuesti päevakorda jaanuaris, juurde
kutsutakse omavalitsustes tegutsevad perearstid.
3. ÜVK rajamine/rekonstrueerimine Kasepää ja Saare vallas
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Saare vald: Volikogu on meil juba aasta algusest läbi rääkinud Emajõe Veevärgiga.
Volikogu otsustas märtsis, et ühinetakse Emajõe Veevärgiga. Siis ei olnud veel
teada, mis haldureformist saama hakkab. Praegu ootame Emajõe Veevärgi otsust,
kas nad võtavad meid aktsionäriks või mitte. Täna peaks olema neil nõukogu, kus
vaadatakse läbi meie taotlus ja lähiajal peaks tulema otsus. Meie ei tahaks ka seda
varianti praegu kõrvale heita, et oleme tulevikus ühise kommunaalettevõtte osa.
Avinurme vald: Meie oleme Emajõe Veevärgi aktsionärid, aktsiate eest tasutud
summa oli põhimõtteliselt meie omaosalus. Kui me oleme üks omavalitsus, siis
võib olla mõistlik ühise ettevõtte loomine. Emajõe Veevärgi hind on piirkonniti
erinev, nt Avinurmes on 3.30, aga Elvas on 2.80.
Mustvee linn: Oleme pakkunud Lohusuule ja Kasepääle, et teha ühisprojekt KIKile.
Meil on olemas tööprojekt riiulis vee- ja kanali tegemiseks Kalmalt Kasepääni.
Emajõe Veevärgi veehind on 3.30 ja Mustvee kommunaalil 2.30.
Saare vald: Meil on praegu hind 2.13, tegelik hind oleks ca 2.60. Vald tegelikult
maksab vahe kinni. Kui me teeme oma ettevõtte, siis me loome ka kohapeal
töökohti, kuid küsimus on, kas me suudame seda kompetentsi tagada.
Kasepää vald: Meie volikogu otsus on praegu, et astume Emajõe Veevärki. Ootame
nende otsust.
Ajapuuduse tõttu otsustati, et teema arutelu jätkub järgmisel juhtkomisjoni
koosolekul.
4. Järgmise koosoleku aeg ja koht
Järgmise juhtkomisjoni koosoleku ajaks lepiti kokku 28. november. Siis on selgunud
ka rahvaküsitluse tulemused ning tuleb kujundada seisukoht tulevase
omavalitsuse nime osas.
Otsustati:
1. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 28. novembril kl 10 Raja
Vabaajakeskuses.
2. Koosoleku teemad:
 Rahvaküsitluste tulemused
 Ühinenud omavalitsuse nimi
 Arutlu jätkamine ÜVK teemal
 Jooksvad küsimused
5. Muud küsimused.
Ajapuudusel seda päevakorrapunkti ei käsitletud, vajadusel tõstatakse küsimused
järgmisel koosolekul.
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