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1. Valdkonna ülevaade omavalitsuste poolt
Ühinemise koordinaator tutvustas lühidalt projekti sisu, seniseid tegevusi ja ühinemise ajakava ning
omavalitsustelt koondatud üldiseid finantsnäitajaid.
Igal omavalitsusel oli palutud eelnevalt ette valmistada lühiülevaade valkonnast: taristu olukord (kas
ja kui palju on rekonstrueeritud, investeeringute vajadus) ning kuidas on omavalitsuses korraldatud
vara haldamine/kommunaalteenuste pakkumine.









Kasepää vald – vt esitlust.
Lohusuu vald – oleme kõige väiksemad, ühisveevärk on puudu. Vallas on 0,5‐kohaga
ehitusnõunik ja 0,5‐kohaga maakorraldaja. Muud majandusasjad vallavanema kohustus.
Praegu projekteerime kooli küttesüsteemi, hetkel seal elektriküte. Teine objekt on
kogukonnamaja. Laenuvõimekust meil veel on, seega saab need asjad ära teha. Teede
olukord on enam‐vähem hea. Kala‐ettevõtted. Vilusist Mustveeni on projekteeritud veevärk,
võib‐olla tulevikus tehakse ära.
Avinurme vald – vesi ja kanalisatsioon on läbi Emajõe Veevärgi tehtud 2007, kuid see on
pooleli ja vajab järgmist etappi. Soojus on valla enda all, praegu väike ettevõte, arengukava
on tegemisel. Tänavavalgustuse haldamiseks tellitakse teenus. Vallal endal elumaju ei ole,
kõik on ühistud, vallal 5‐6 korterit, ühistud ise majandavad. Vallal suured hooned – kool,
lasteaed, kultuurimaja jne. 1996 sai juba planeering valmis, vajadus on uue järgi.
Detailplaneeringuid on vähe. Praeguseks on Ulvi küla üsna hääbunud. Rakvere – Luige lõik
praegu rekonstrueerimisel. Kõrvalteedest tolmuvaba Lohusuu – Avinurme. Valla teedest 6
km tolmuvaba kattega. Jäätmekogumiskeskus. 8 ha on vallal niitmist vajavat maad.
Saare vald – vt lisatud dokumenti. Praegu kolm suuremat teemat – vee‐ ja
kanalisatsiooniprojekt, Kalevipoja muuseum (PKT) ja kooli edasine käik. Noorteküla on jälle
hoogu saanud, huvilisi on.
Torma vald – üldplaneering on 2009. Ühisveevärgi ja kanali arengukava uuendamine käsil. ÜF
rahaga saime teha trassid, reoveepuhastid buumiajal. Osaliselt jäid tegemata planeeritud





asjad. Vallateid on 56 km, teehoiukava järgi majandame. Aastas jõuame kruusaga katta 7‐8
km keskmiselt, asfaltteid on ca 7 km. Teeviidad panime sel aastal. Torma‐ Luige risti lõik
läheb järgmisel aasta rekonstrueerimisele. Mustvee ristmik läheb ka järgmisel aastal kuni
Kasepää valla piirini tegemisele. Tänavavalguse Torma kergteele tegime. Plaanis Sadala
keskuse tänavavalgustus. Pelletkatlad Sadala ja Torma koolile tehtud. Sadalas
munitsipaalmajja ka uus küte tehtud. Lasteaia õueala rek plaanis. Sadala kooli õue rek, Torma
kergtee pikendus plaanis. Korteriühistud – jäänud on veel sellised, kes üldse ei taha. Torma
Soojus – soojamajanduse peal.
Tabivere vald – meil praegu ühinemisteema osas rahvaküsitlus, mis suunda hoitakse.
Internetis ja raamatukogudes hääletamise võimalus. Vallavara on meil vara haldamiseks. Kõik
kulud käivad läbi vallavara. Kaks koolimaja, 2 rahvamaja, 2 lasteaiamaja – Tabivere ja Maarja‐
Magdaleena. Teedest valla omandis ainult 10 km ringis. Sellel omad plussid ja miinused.
Avalikku kasutusse võetud üle 50 km teid. Teehoiukavas planeeritud, et igal aastal mõni tee
viia tolmuvabale kattele ja tänavavalgust ka veidi. Tabivere Soojus – 3 a tagasi läks
hakkepuidu peale. Küttearved keskmised. Probleem on Maarja küla, kus keskküte puudub.
Kortermajades igalühel oma kütte lahendus. Maarja kool plaanis viia maaküttele. Tabivere
aleviku jaoks soojamajanduse arengukava. Emajõe Veevärgi kaudu tehti 2/3 korda projektiga.
Varem haldas kohalik ettevõte, nüüd paar aastat Emajõe Veevärk. Tabiveres paar kortermaja
gaasikatla peal. Meil mõned suuremad ettevõtted, Tabivere alevikus ca 200 tootmistöökohta.
PKTs Tabivere tööstusala arendamise projekt. Õpilasliinidel 3 erinevat vedajat. 5
sotsiaalkorterit vallal ja üks sotsiaalmaja. Üldplaneeringut siiani ei ole, on osaplaneering.
Kohe läheb kehtestamisele. Jäätmejaama meil pole, leping Tartu linnaga, et inimesed saavad
sinna viia. Kooli reki projekt on plaanis, kuna gümnaasiumi kaotasime ära, siis saame HTMist
küsida. Laenukoormus on 22%, seega suudame omafinantseeringut panna.
Palamuse vald – 1996 tegime vallavara. 5 a käigus olnud vallamaja, gümnaasium on täielikult
renoveeritud. Kunagi oli 330 last, praegu 250 last. Eelmine aasta panime kinni Luua algkooli,
varasemalt kinni pandud Kaarepere põhikoolist sai hooldekodu. Veevärki haldab Emajõe
Veevärk, oleme rahul. Palamusel on natuke torustikku vahetada, Kaareperes väike rek
tulemas. Probleem on Luua, sealse veevärgi üleandmisega probleemid, praegu kooli ehk riigi
omandis. Palamusel 8 kortermaja on ilma ühistuta. Soojamajanduse andsime 2004 ära ja siis
võtsime tagasi. Soovijatele tegime maaküttesüsteemid 3 a tagasi. 2 a pärast on need
väljamakstud ja siis anname üle ühistutele. Õpilasliine 2 bussi. Teid on üle 80 km.
Tänavavalgustusega hea seis – peamiselt LED või säästupirnidel. Vallamaja taga meil 14
krunti planeeritud ja pakume nüüd välja müügiks. Meie nõrk koht lasteaed, vahelagi puidust.
Uue lasteaia projekt tehtud, ehitamine liiga kallis. Oleme välja pakkunud kontsessioonihanke
ehk koos erasektoriga proovime teha. Koolistaadionil on projekt olemas, aga rahastust pole.
2007 tehtud üldplaneering. Interneti põhimagistraal läheb läbi meilt.

2. Edasised tegevused
Töörühma liikmed arvasid, et kuni pole selge, millised omavalitsused täpsemalt uut omavalitsust
moodustama hakkavad, ei ole mõtet tuleviku teemadel arutleda. Otsustati, et uus koosolek toimub
siis, kui on selgunud täpsemad ühinemispiirkonnad.
Memo koostas: Katrin Rajamäe, ühinemise koordinaator

