Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja
Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
19. jaanuar 2017
PROTOKOLL
Mustvee Kultuurikeskus
Algus kl 10.00, lõpp kl 11.50
Osalejad: Lembit Mangulson (Kasepää vald), Jüri Vooder (Kasepää vald), Martin Tiik
(Kasepää vald), Anne Paas (Avinurme vald), Aivar Saarela (Avinurme vald), Aivar
Parfojev (Avinurme vald), Tarmo Tomson (Lohusuu vald), Aivar Altmäe (Lohusuu
vald), Max Kaur (Mustvee linn), Riina Pajula (Mustvee linn), Jüri Morozov (Saare
vald), Hannes Soosaar (Saare vald), Rita Kivisaar (Saare vald), Katrin Rajamäe
(ühinemiskoordinaator)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
1. 2017. a tegevuskava
2. Töörühmade koosseisu ülevaatamine
3. Ühistranspordi analüüsi ja haridusvõrgu analüüsi lähtekohad
4. Jooksvad küsimused
Koosoleku käik:
1. 2017. a tegevuskava.
Juhtkomisjoni liikmed vaatasid üle ning kinnitasid 2017. a tegevuskava.
Tegevuskava on lisatud protokollile.
Otsustati: Kinnitada 2017. a tegevuskava.
2. Töörühmade koosseisu ülevaatamine.
Juhtkomisjoni liikmed vaatasid üle töörühmade ja juhtkomisjoni koosseisu,
kohapeal esitati täiendusi nimekirja. Lepiti kokku, et koordinaator saadab nimekirja
omavalitsustele täiendamiseks.
Saare vald tegi ettepaneku, et kuna koordinaatori töökoormus on sellel aastal
väiksem, võiks töörühmade protokolle koostada omavalitsuste töötajad.
Juhtkomisjoni liikmed olid ettepanekuga nõus ning jaotasid omavahel töörühmad
ära.
Otsustati:
1. Omavalitsused saadavad täiendused/parandused töörühmade liikmete osas
koordinaatorile hiljemalt 27. jaanuariks.
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2. Töörühmade protokollide koostamine jaotatakse omavalitsuste vahel
järgmiselt:


Haridus ja noorsootöö – Mustvee linn



Kultuur ja sport – Lohusuu vald



Sotsiaal ja tervishoid – Saare vald



Majandus – Avinurme vald



Rahandus – Kasepää vald

3. Ühistranspordi analüüsi ja haridusvõrgu analüüsi lähtekohad.
Koordinaator tõi välja, et EASi projekt hõlmab kahe uuringu/analüüsi tellimist ühistranspordi analüüs ja haridusvõrgu analüüs.
Juhtkomisjon arutas kõigepealt, milliseid teemasid tuleks käsitleda ühistranspordi
analüüsi raames:
 Praeguse seisu kaardistamine – seda võiks teha majanduse töörühm,
koondada alusandmed analüüsi teostaja jaoks
 Transpordiühendused ühendvalla piirkondadest teenuskeskuste ja valla
keskuse Mustveega
 Õpilasliinid
 Elanike liikumisvajadused
 Kombineeritud transpordiliigid
 Koostöö tulevase regionaalse ühistranspordikeskusega
 Kuidas on majanduslikult mõttekam ühistransporti ühendvallas lahendada
(kas ühishange, oma buss, piirkondlikud erisused vm lahendused)?
Lepiti kokku, et majanduse töörühm valmistab ette lähteülesande ning järgmisel
juhtkomisjoni koosolekul vaadatakse see üle.
Järgnevalt arutati haridusanalüüsi teemal. Esmased teemad, mida analüüs peaks
sisaldama:
 Gümnaasiumihariduse tulevik
 Kooliastmed põhikoolides
 Hariduspiirkonna toimimise mudel – koostöö õpetajate, tugipersonali jm
osas


Lahendused kakskeelsust arvestades



Õpilaste prognoos, laste paiknemine



Investeeringuvajadused

Lepiti kokku, et järgmisele juhtkomisjoni koosolekule kutsutakse Haridus- ja
Teadusministeeriumist vastav spetsialist, kes räägiks haridusvõrgu tulevikust, riigi
suundadest ning toetusmeetmetest. Koosolekule kutsutakse juurde hariduse
töörühma liikmed ning esindajad Mustvee linnavolikogust.
Otsustati:
1. Majanduse töörühm valmistab ette ühistranspordi analüüsi lähteülesande
ning järgmisel juhtkomisjoni koosolekul vaadatakse see üle.
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2. Järgmisele juhtkomisjoni koosolekule kutsutakse esinema hariduse
tulevikusuundade teemal vastav spetsialist Haridus- ja
Teadusministeeriumist.
4. Jooksvad küsimused.
Koordinaator andis lühiülevaate EASi poolt heakskiidu saanud projektitaotlusest
„Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja Mustvee linna
ühinemisjärgsed tegevused“. Projekti raames on sõlmitud koordinaatoriga
tähtajaline tööleping kuni 28.02.2018 koormusega 0,35 töökohta. Lisaks on
projektis kaks uuringut-analüüsi ning vahendid avaliku halduse eksperdi
kaasamiseks.
Taotleja on Avinurme Vallavalitsus, teised neli omavalitsust on partnerid. Projekti
omaosalus on jagatud võrdselt viie omavalitsuse vahel, iga partneri summa on 706
eurot. Selle kohta teeb arved Avinurme Vallavalitsus.
2017. a tuleb lähtuvalt haldusreformi seadusest kooskõlastada võlakohustuste
võtmine kõigi nelja omavalitsuse volikogudega. Võlakohustuste hulka kuuluvad:
võetud laenud, kapitalirendi- ja faktooringukohustused, emiteeritud võlakirjad,
toetuste andmise kohustused, teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad
kohustused ning bilansiväliselt kajastatud järgmiste perioodide rendikohustused
mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest mittekatkestatava perioodiga üle
ühe aasta.
Koordinaator palus välja tuua viie omavalitsuse volikogude korraliste koosolekute
ajad:
 Avinurme – 22.02, üldjuhul iga kuu eelviimane neljapäev
 Lohusuu – vastavalt vajadusele
 Kasepää – vastavalt vajadusele
 Saare – iga kuu viimane kolmapäev
 Mustvee – vastavalt vajadusele
Järgnevalt tõi juhtkomisjoni esimees välja teemad, mida arutati 11.01 nn tuumiku
koosolekul – Mustvee Tervisekeskus ja valimisringkonnad. Lepiti kokku, et Pavel
Kostromin teeb Mustvee Tervisekeskuse teemal igal juhtkomisjoni koosolekul
lühiülevaate toimunud arengutest. Valimisringkondade osas toodi välja kehtiva
valimisseaduse puudused, mis ei soosi ringkondade moodustamist. Kuna seaduses
kirjas olev 5% künnis arvutatakse mitte ringkonna, vaid kogu ühendvalla põhiselt,
võib tekkida olukord, kus nimekirjade paljususe korral ei saa mõni ringkond ühtegi
mandaati. Lepiti kokku, et sellel teemal korraldatakse eraldi seminar juhtkomisjoni
liikmete, vallasekretäride ja volikogude liikmetega. Seminarile palutakse esinema
esindaja Vabariigi Valimiskomisjonist.
Juhtkomisjoni esimees palus omavalitsustel anda ülevaade olulisematest
projektitaotlustest:
 Tänavavalgustuse meede – Avinurme, Kasepää ja Saare lähevad sügisvooru
 INTERREGi programm – Avinurme osaleb projektis Pärniku piirkonna
veemajandusega
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PKT meede – Mustvee ja Kasepää teevad kergteede kohta ühisprojekti,
Avinurme vallas taotlus kitsarööpmelise raudtee pikendamiseks (MTÜ
taotleb, vald annab omaosaluse), Saare vald esitab taotluse Kalevipoja
Muuseumi rekonstrueerimiseks.

Lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni koosoleku aeg ja koht. Koosoleku teemadeks on
sümboolika koostamiseks konkursikomisjoni moodustamine, Mustvee
Tervisekeskus, ühistranpordi analüüsi lähteülesanne ning HTMi esindaja ülevaade
riigi suundadest haridusvõrgu osas.
Järgnevalt arutati, milliste osapooltega võiks alustada juhtimisstruktuuri teema
käsitlemist. Lepiti kokku, et kõigepealt korraldatakse tööseminar, kus osalevad
vallavanemad/linnapea ning töörühmade juhid.
Otsustati:
1. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 16. veebruaril kl 10 Mustvees.
2. Juhtimisstruktuuri teemal korraldatakse tööseminar, kus osalevad
vallavanemad/linnapea ehk tuumik ning töörühmade juhid. Seminar toimub
1. veebruaril kl 10 Avinurme Vallavalitsuses.
3. Valimisringkondade teemal korraldatakse veebruari alguses eraldi seminar.
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