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Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste jätkamine
Iisaku Vallavolikogu tegi 22. oktoobri 2015. a otsusega nr 97 ettepaneku haldusterritoriaalse
korralduse muutmise algatamiseks Alajõe Vallavolikogule, Avinurme Vallavolikogule, Illuka
Vallavolikogule, Lohusuu Vallavolikogule, Mäetaguse Vallavolikogule ja Tudulinna
Vallavolikogule eesmärgiga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise
üle. Lohusuu Vallavolikogu vastas oma 14. detsembri 2015. a otsusega nr 38 Iisaku
Vallavolikogu ettepanekule eitavalt. Illuka Vallavolikogu lükkas tagasi Iisaku Vallavolikogu
ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks (30.11.2015. a otsus nr 44), märkides,
et Illuka vald jääb võimalusel iseseisvaks omavalitsusüksuseks, kuid on valmis pidama
läbirääkimisi naaberomavalitsustega. Siiani on Illuka Vallavolikogu esindajad osalenud
läbirääkimiste protsessis vaatlejatena. Avinurme Vallavolikogu tegi 02.06.2016. a otsuse nr
115, millega otsustati lõpetada Iisaku Vallavolikogu poolt tehtud ettepanek läbirääkimiste
pidamiseks. 29.08.2016. a pöördus Illuka Vallavolikogu esimees Iisaku, Mäetaguse,
Tudulinna ja Alajõe Vallavolikogude poole ja teatas, et Illuka Vallavolikogu on valmis
alustama läbirääkimisi Iisaku, Mäetaguse, Tudulinna ja Alajõe vallaga võimaliku
haldusterritoriaalse muudatuse läbiviimiseks, samas teavitatakse, et eelistatakse jääda
võimalusel iseseisvaks.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike
1 punkte 10 ja 37, «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 7 lõike 4, § 9 lõiked 1 ja 3
ning «Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse» § 1, § 3 lõike 1
Iisaku Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Teha ettepanek Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna vallale ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks
ning teha ettepanek Illuka vallale läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus
omavalitsusüksus Iisaku, Alajõe, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna valdade baasil.
2. Otsus teha teatavaks punktis 1 nimetatud omavalitsusüksustele, Ida-Viru maavanemale ja
Rahandusministeeriumile.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Iisaku Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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