Projekt „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Peipsi piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
8. juuni 2016
PROTOKOLL
Mustvee
Algus kl 13.00, lõpp kl 16.30
Osalejad: Jüri Vooder (Kasepää vald), Martin Tiik (Kasepää vald), Triin Pärsim
(Torma vald), Ülvi Nool (Torma vald), Pille Tutt (Torma vald), Aivar Parfojev
(Avinurme vald), Anne Paas (Avinurme vald), Aivar Saarela (Avinurme vald), Aare
Järvik (Lohusuu vald), Aivar Altmäe (Lohusuu vald), Max Kaur (Mustvee linn),
Riina Pajula (Mustvee linn), Terje Rudissaar (Palamuse vald), Rait Persidski
(Palamuse vald), Reelika Kivimurd (Palamuse vald), Hannes Soosaar (Saare vald),
Andri Plato (Saare vald), Jüri Morozov (Saare vald), Katrin Rajamäe (ühinemise
koordinaator)
Kutsutud: Viktor Svjatõšev (Jõgeva Maavalitsus)
Koosolekut juhatas ja protokollis: Katrin Rajamäe
Ühinemise koordinaator tegi ettepaneku lisada 1. päevakorrapunkti juurde
ülevaate haldusreformi seadusest. Juhtkomisjoni liikmed olid sellega nõus ja
kinnitati alljärgnev päevakord.
Päevakord:
1. Ülevaade ühinemislepingu kohustuslikest punktidest ja haldusreformi
seadusest
2. Ühinemisläbirääkimiste ajakava ülevaatamine
3. Ülesanded valdkondlikele töörühmadele
4. Iga omavalitsuse peamised seisukohad ja tingimused
ühinemisläbirääkimistel
Koosoleku käik:
Koosoleku alguses sai sõna maavanem, kes andis infot piirkondliku komisjoni
teemade kohta. Viimase mitteametliku info kohaselt läheb tõenäoliselt käiku 4
regiooni variant, kus Jõgevamaa jääb Tartu regiooni. Piirkondliku komisjoni
viimasel koosolekul oli teemaks ka Peipsi piirkond, eelkõige Tartumaa osas, kus
praegu läbirääkimisi ei toimu. Sellele piirkonnale lahenduse leidmiseks tellitakse
eraldi analüüs.
1. Ülevaade ühinemislepingu kohustuslikest punktidest ja haldusreformi
seadusest

Ühinemise koordinaator tegi ettekande 7. juunil riigikogus kolmanda lugemise
läbinud haldusreformi seadusest ning ühinemislepingu olulistest punktidest.
Näitena vaadati ühte kehtivat ühinemislepingut, et saada mõtteainet, millise
detailsusega võiks olla Peipsi piirkonna ühinemisleping. Koordinaator saadab koos
protokolliga juhtkomisjoni liikmetele tutvumiseks kaks kehtivat ühinemislepingut.

2. Ühinemisläbirääkimiste ajakava ülevaatamine
Koordinaator tutvustas juhtkomisjonile Peipsi piirkonna ühinemisläbirääkimiste
ajakava. Ajakava põhineb varasemalt Põhja-Tartumaa projekti partnerite poolt
kokku lepitud ajakaval. Lepiti kokku järgmise juhtkomisjoni koosoleku toimumise
aeg ning teemad, millega juhtkomisjon peab tegelema suvekuudel. Täpsustati
valdkondlike töörühmade kokkusaamiste aega ning vaadati üle tegevused aasta
lõpus.
Otsustati: Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 5. juulil kl 10 Kasepääl Raja
Vabaajakeskus. Koosoleku esialgsed teemad on: uue omavalitsuse nimi ja
haldusmudel ning investeeringute kava.
3. Ülesanded valdkondlikele töörühmadele
Koordinaator tutvustas varasemalt töörühmades tõstatatud teemasid.
Juhtkomisjoni liikmed pakkusid välja, et töörühmad peaksid tegema ettepanekuid
valdkonniti, mida konkreetselt võiks ühinemislepingusse kirja panna. Arutati
töörühmade järgmise kokkusaamise aega, kas teha seda juuli alguses või juuni
lõpus. Komisjoni liikmed arvasid, et koosolekud peaksid olema enne järgmist
juhtkomisjoni ehk enne 5. juulit.
Otsustati: Valdkondlike töörühmade koosolekud toimuvad juuni viimasel nädalal
ja augusti esimesel nädalal. Täpsema aja ja koha lepib kokku koordinaator ja
annab teada omavalitsustele.
4. Iga omavalitsuse peamised seisukohad ja tingimused
ühinemisläbirääkimistel
Mustvee linn: Reisisadam on oluline, uus omavalitsus võiks sellega edasi
tegeleda, nt reisiliikluse taastamine, piiripunkti loomine. Kergteed, tervisekeskuse
projekt, vee- ja kanaliprojekt – oluline, et neid saaks edasi arendada. Koolivõrgu
otsused on rasked, suuremas omavalitsuses oleks neid lihtsam teha. Perspektiivis
oleks üks põhikool, mis on kakskeelne ja lasteaed. Haridusteema seisab praegu
paigal. Pigem võrgustikupõhine mudel. Valla keskus võiks olla Mustvee.
Lohusuu vald: Meil põhimured on kaks objektid – kooli küte ja kogukonnamaja
rekonstrueerimine. Oluline, et meie kogukond jääks. Oluline, et vee-ja
kanaliprojekt Mustvees realiseeruks. Hariduse korrastamine on sügisel teemaks.
Kogukonnad on aktiivsed, tegeleme nende aktiveerimisega.

Saare vald: Meie uuel suurel territooriumil on väga erinevad kultuurilised
piirkonnad, seda tuleb säilitada. Meie räägime võrgustikupõhisest mudelist,
võrgustiku sisu oleks kohaliku demokraatia säilitamine ja kohalikele suurema
vastutuse andmine. Meil on vallas kaks teenuskeskust – Voore ja Kääpa. Nende
mõjualas on 10-11 küla kummalgi. Loodud on sihtasutused, mis on ühtlasi ka
konsolideeritud üksused vallaeelarves. Meil on see mudel 13 a toiminud.
Tsentraliseerimine peab kujunema välja aja jooksul, mis juhtimise seisukohalt on
mõistlik. Meie põhiline mõte oli, et inimesele jääks võimalikult lähedale teenus.
Meile on olulised vee- ja kanaliprojektid, Kalevipoja Muuseumi projekt PKTs, Voore
Põhikooli ümberkorraldamine ja uue koolihoone ehitus, aktiviseerimiskeskuse
edasiarendamine. Meie jaoks on oluline ka MTÜde edasine rahastamine ja
omaosaluse katmine, teedeküsimus.
Avinurme vald: Meil on hetkel teema, et nt tünnilaada ja kultuurikeskuse
majandamiseks moodustada MTÜ või SA. Oleme mõelnud sarnaselt Saarele, et
teha konsolideeritud asutus. Meil on palju kultuurilist poolt, mis peab säilima.
Kõnniteede projekt sai EASilt just rahastuse. Lasteaiahoone vajab
rekonstrueerimist. Vee- ja kanalisatsiooni teema. PKTs on meil raudtee projekt
sees ja perspektiivis paisjärve projekt. Gümnaasiumi sulgemist praegu teemaks
ei ole olnud. Koolihoone on RKASe oma. Vesi on Emajõe Veevärgi käes, muu
haldamine on valla oma.
Palamuse vald: Palamuse Gümnaasiumis 217 õpilast. 79 last lõpetas kuld- või
hõbemärgiga. Haridus on meie valla jaoks väga oluline. Volikogus otsus, et
vähemalt 3 a veel võetakse lapsi gümnaasiumisse vastu. Teine oluline teema on
kultuuripool, meil just tsentraliseeriti kultuurivaldkonda ja loodi uus allasutus.
Oluline objekt on lasteaed, tuleb ehitada uus hoone. Praegu on kuulutatud välja
kontsessioonihange. Koolistaadion vajab korrastamist. Luual vajab kanal ja vesi
investeeringuid.
Kasepää vald: Teenuste kvaliteet võiks jääda vähemalt samaks. Meil on korralik
lasteaed, pakume naabritele koostööd selles osas. Vesi ja kanalisatsioon on
oluline ära teha, see üks suuremaid probleeme. PKTs on kergliiklustee projekt.
Promenaadi projekt. Teenuskeskuse säilitamine – sotsiaal ja maa-ehitusvaldkonna
spetsialist kohapeale. Ühistransport tuleks ära lahendada tervikliku valla
seisukohast. Selgitustööd peame tegema, ka volikogu tasandil. Oleme Mustveega
väga tihedalt seotud.
Torma vald: Oleme komisjonis otsustanud nii, et tuleme läbirääkimiste laua taha
oma arengukavaga. Meie arengukava on suhteliselt vajaduspõhine, seal on
toodud peamised valdkonnad. Uues omavalitsuses on oluline võrdsus partnerite
ringis. Piirkonnana me näeme endist omavalitsust, mitte väiksemat tasandit.
Võrgustikupõhine koostöö on kindlasti oluline. Praegu tundub, et laua taga
istuvad omavalitsused laenavad ennast suhteliselt täis. Investeeringute kavasse
oleme andnud objektid ära - sotsiaalkeskuse projekt, rahvamajad,
haridusasutused, kommunaal. Planeeringute teema on vaja mingi hetk ära
lahendada, kui kaua kehtivad praegused planeeringud. Rahvamajad on meil
antud MTÜdele 0-rendiga, majadel valla kulul perenaine. Meie jaoks on olulised 3
suuremat piirkonda, kus on rahvamajad, kuid lisaks veel väiksemad piirkonnad.
Kõik rahvamajad vajavad veel väiksemaid investeeringuid, just maja väliskülg.

Kuna meil ei ole palgalisi eestvedajaid, siis võib üks hetk see õhinapõhisus
lõppeda.

Otsustati: Kuna võrgustikupõhisest haldusmudelist saavad erinevad
omavalitsused erinevalt aru, siis järgmises juhtkomisjonis on see üks peamine
teema, mida sisulisemalt arutada.

