Projekt „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Peipsi piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek
7. september 2016
PROTOKOLL
Avinurme vallamaja
Algus kl 10.00, lõpp kl 13.00
Osalejad: Jüri Vooder (Kasepää vald), Anne Paas (Avinurme vald), Aivar Saarela (Avinurme vald), Tarmo
Tomson (Lohusuu vald), Aivar Altmäe (Lohusuu vald), Max Kaur (Mustvee linn), Riina Pajula (Mustvee
linn), Jaan Rahuküla (Mustvee linn), Jüri Morozov (Saare vald), Hannes Soosaar (Saare vald), Andri Plato
(Saare vald), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator)
Kutsutud: Tarmo Palu (Torma vald)
Koosolekut juhatas: Aivar Saarela (juhtkomisjoni esimees)
Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
Päevakord:
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Valdkondlike töörühmade ettepanekud ühinemislepingusse (sotsiaal, kultuur ja majandus)
Eesmärkide ülevaatamine
Ühinenud omavalitsuse nimi
Elanike arvamuse väljaselgitamise kord
Rahva teavitus – koosolekud, ühislehe väljaandmine
Kogukonnakogu moodustamise võimalused
Muud küsimused

Koosoleku käik:
1. Valdkondlike töörühmade ettepanekud ühinemislepingusse.
Ühinemise koordinaator tutvustas juhtkomisjonile valdkondlike töörühma ettepanekuid
ühinemislepingusse. Täpsemalt vaadati läbi majandus-, sotsiaal- ja tervishoiu, kultuuri ja spordi
valdkondade ettepanekud ning huviharidust ja huvitegevust puudutavad lepingupunktid.
Juhtkomisjon täiendas majandusvaldkonna lepingupunkte, lisati peatükk „hangete läbiviimine“.
Kultuurivaldkonna juurde lisati peatükk „turism“. Juhtkomisjoni poolt täiendatud lepingupunktide
projektid on lisatud protokollile.
Otsustati: Kinnitada valdkondlikud ühinemislepingu punktid. Täiendatud lepingupunktid on käesoleva
protokolli lisad 1, 2, 3 ja 4.
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2. Eesmärkide ülevaatamine
Juhtkomisjoni esimees palus omavalitsustel välja tuua ettepanekuid ühinemise eesmärkide
sõnastamiseks.
Välja pakuti järgmised märksõnad:
 Olemasoleva turismipotentsiaali (sealhulgas Kalevipoja temaatika, Peipsi järv, piirkondade
ajaloo- ja kultuuripärand) esile toomine ja ühine arendamine.
 Haldusvõimekuse tõus.
 Tagada valla ametiasutuse spetsialiseeritud, asjatundlik ja motiveeritud ametnikud.
 PEIPSI järve parem ära kasutamine.
 Ettevõtluskeskkonna arendamine, parem koostöö ettevõtjatega.
 Ettevõtluse tugisüsteemi loomine.
Lepiti kokku, et nimetatud märksõnade ja üldiste haldusreformi eesmärkide baasil sõnastab
koordinaator ühinemise eesmärgid.
Otsutati: Koordinaator sõnastab omavalitsuste poolt väljapakutud märksõnade baasil ühinemise
eesmärgid ning saadab need juhtkomisjonile ülevaatamiseks.

3. Ühinenud omavalitsuse nimi
Koordinaator tutvustas nimeküsitluse seniseid tulemusi. Küsitlus oli avatud 31. augustist, kokku oli 6.
septembri õhtuks laekunud 770 vastust. Enim oli hääli saanud nimi „Peipsinurme“ ning kõige vähem
„Vaiga“. Rahandusministeeriumist ei olnud koosoleku alguseks veel vastust laekunud nimepäringule,
kuid telefonivestluse põhjal pakutakse parima nimena antud piirkonnale välja „Mustvee vald“.
Juhtkomisjon arutas, kui pikalt peaks kestma nimeküsitlus ning millised variandid lisada juurde
valikvastustena. Lisaks lepiti kokku, et juhul kui juhtkomisjonis ei jõuta nime osas kokkuleppele,
lisatakse rahvaküsitlusele ühe osana ühinenud omavalitsuse nime küsimus.
Otsustati:
1. Nimeküsitlus on avatud kuni 25. septembrini.
2. Valikvastustele lisatakse „Mustvee vald“ ja „Peipsi vald“.
4. Elanike arvamuse väljaselgitamise kord
Koordinaator tegi lühikese ülevaate VV määrusest „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse
piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord“. Juhtkomisjon oli
seisukohal, et lisaks omavalitsuse elanikele võiks arvamust küsida ka valla/linna territooriumil asuva
eluruumi omanikelt (nt suvila, maakodude omanikud).
Küsitluse läbiviimisel on võimalik kasutada ka elektroonilist keskkonda. Lepiti kokku, et Mustvee ITspetsialist võiks uurida seda teemat lähemalt ning anda teada erinevatest võimalustest. Täpsemalt
tullakse selle teema juurde tagasi oktoobri alguses.
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Otsustati:
1. Elanike arvamuse küsitlusse kaasatakse ka valla/linna territooriumil asuva eluruumi omanikud
(ainult füüsilised isikud).
2. Paluda Mustvee IT-spetsialistil uurida elektroonilise küsitluse läbiviimise võimalusi ja
maksumust.

5. Rahva teavitus – koosolekud, ühislehe väljaandmine
Ühinemise ajakava järgi oli planeeritud oktoobris läbi viia rahvakoosolekud omavalitsustes.
Ühinemislepingu avalik väljapanek toimub pärast oktoobrikuu volikogude istungeid ehk pärast
ühinemislepingu projekti heakskiitmist kõikide volikogude poolt.
Koordinaator palus täpsustada, kas ja mis ajal on plaanis rahvakoosolekud läbi viia. Esialgsed plaanid on
järgmised:






Saare vald – 18-19 oktoober
Avinurme vald – oktoobris kolmes asukohas
Mustvee linn – 20 september
Kasepää vald – 3-4 oktoober
Lohusuu vald – oktoobri keskpaigas

Juhtkomisjoni liikmed arutasid, millal ja millises vormis välja anda ühinemise kohta erileht. Saare vald
tegi ettepaneku, et leht võiks olla 8 lehekülge, millest igal omavalitsusel on üks lehekülg. Arutati, et
kindlasti peab olema 1 lehekülg vene keeles ning kolme omavalitsuse (Kasepää, Lohusuu, Mustvee)
leheküljed osaliselt vene keeles. Lepiti kokku lehe väljatuleku aeg, toimetaja ning laialikanne. Järgmisel
juhtkomisjoni koosolekul tehakse komisjoni liikmetest ühisfoto erilehe jaoks. Lehe nime osas oli
arvamus, et sinna pannakse ühinevate omavalitsuste nimed.
Otsustati:
1. Ühineva valla haldusreformi eriväljaanne võiks ilmuda oktoobri alguses.
2. Leht koosneb 8 leheküljest (nn Postimehe formaat). Sellest 2 lehekülge on üldinfo ja ühine foto,
igal omavalitsusel on üks lehekülg ning 1 lehekülg on venekeelne kokkuvõte.
3. Üldinfo koostab koordinaator, lehe toimetus ja trükkimine tellitakse Vooremaa kaudu.
4. Erilehte jagatakse igasse aktiivsesse postkasti, laialikande teostab Eesti Post.
6. Kogukonnakogu moodustamise võimalused
Koordinaator palus aja puudusel võtta nimetatud teema uuesti päevakorda järgmisel koosolekul.
Juhtkomisjoni liikmed olid ettepanekuga nõus.

7. Muud küsimused
Juhtkomisjoni esimees tõi välja järgmiste kokkusaamiste ajad ja teemad. Eelmisel koosolekul lepiti
kokku, et 12. septembril kl 13 toimub Mustvees koosolek pearaamatupidajate ja nn tuumikuga ning
järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 28. septembril Lohusuus. Koordinaator pakkus välja, et
koosolek valla/linnasekretäridega võiks toimuda pärast 20. septembrit, sest siis toimub neil koolitus
haldusreformi teemal.
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Seejärel andis juhtkomisjoni esimees sõna Torma valla esindajale, et tutvustada Torma valla küladega
seotud arenguid. Lepiti kokku, et juhul kui Torma valla külade poolt tuleb ametlik algatus nende
volikogule, võetakse kaks-kolm külade esindajat Peipsi juhtkomisjoni juurde. Koordinaatoril paluti saata
vastavad materjalid territooriumiosa ühendamise võimalustest külade esindajatele.
Otsustati:
1. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 28. septembril kl 9 Lohusuu Rannakultuuri Seltsi
ruumides. Koosoleku esialgsed teemad:
 Ühinemislepingu projekti ülevaatamine
 Üleminekuajakava kokkuleppimine
 Tagasiside raamatupidajatega koosolekult
 Kogukonnakogu moodustamise võimalused
2. Koosolek valla/linnasekretäridega toimub 22. septembril kl 10 Mustvees.
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