Alutaguse valla ühinemisläbirääkimiste
PROTOKOLL

Iisakus
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Algas kell 11.00, lõppes 13.30
Koosolekut juhatas: Konsultant Mihkel Laan (Cumulus Consulting)
Protokollis: Iisaku valla sekretär asjaajaja Katrin Junolainen
Osalesid: Iisaku, Alajõe, Illuka, Mäetaguse, Tudulinna valdade esindajad (registreerimisleht
protokollile lisatud)
Kutsutud: OÜ Cumulus Consulting konsultant, juhatuse liige Mihkel Laan
Sissejuhatuseks tutvustas konsultant Mihkel Laan koosoleku päevakorda, seejärel said sõna
Mäetaguse ning Illuka valla esindajad kuna nende seisukohad seoses ühinemisega pole veel
päris selged.
Mäetaguse vallavolikogu esimees Veljo Kingsep märkis, et volikogu teeb ametliku otsuse
augustis. Hetkel on põhisuund Iisaku poole.
Illuka vallavolikogu esimees Paul Keskküla seisukoht oli järgmine ametlik seisukoht
võetakse augusti lõpus, enne seda planeeritakse arutelu.
Koosoleku päevakord:
1. Ühinemislepingu esmase tööversiooni üle vaatamine
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Ühinemislepingu esmase tööversiooni üle vaatamine
Kaks nädalat enne koosoleku toimumist saatis konsultant Mihkel Laan kõigile asjaosalistele
tutvumiseks ühinemislepingu esmase tööversiooni.
Üheskoos vaadati leping veelkord läbi, parandati/muudeti/lisati sõnastust, et leping oleks
üheselt mõistetav.
Tööversiooni on märgitud, et Alutaguse valla keskuseks jääb Iisaku alevik. Mäetaguse
vallavolikogu esimees Veljo Kingsep soovis teada, kui palju läheb ümberehitus maksma
(praeguse hoone). Iisaku vallavanem Raivo Raap lubas järgmiseks kohtumiseks esialgse
kalkulatsiooni teha.
Lõpetuseks palus konsultant Mihkel Laan kõikidel asjaosalistel vaadata taaskord üle oma
investeeringud ning jaotada need :
1) ühinemistoetusest teostatav, 2) üks prioriteet

Täiendused saata hiljemalt 15. augustiks konsultandile.
Konsultant märkis veel lõpetuseks, et augustis teevad Mäetaguse ning Illuka ära oma otsused,
lähtuvalt sellest teeb Iisaku septembris uuesti ettepaneku asjaosalistele haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks.
O t s u s t a t i: muuta sõnastust alapunktis 3.2.1. hoida head loodus ja elukeskkonda;
3.2.2. rakendada ühiselt Peipsi järve ja selle vesikonna potentsiaali; lisada punkt 3.2.7
kvaliteetse hariduse tagamine; täpsustada punkti 5.3 sisu, et oleks juriidiliselt korrektne (kes
üle annab, vastu võtab, millised on õigused); 5.7 varalised kohustused asendada sõnaga
investeeringud; punktis 6.1 sõna viies ringkonnas muuta (kvoote ette anda ei saa); punkti
6.11. lisada juurde et komisjonid moodustatakse 2017.a alguses; lisada juurde punkt 7.4.3
põlevkivi kaevandamisest mõjutatud aladel jätktakse veevarustuse doteerimist veetarbijatele
samadel alustel; punktis 7.5.3 asendada sõna nutilogistika sõnaga efektiivne logistika.

Järgmine kohtumine 30. augustil kell 11.00 Mäetagusel.

