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Omavalitsuste iihinemislibiriiiikimiste jiitkamine

Iisaku Vallavolikogu tegi Z2.oktoobri 2015 otsusega nr.97 ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamiseks Alaj6e, Avinurme, llluka, Lohusuu, Miietaguse ja Tudulinna Vallavolikogudele
alustada l?ibiriiiikimisi haldustemitoriaalse muutmise iile eesmiirgiga moodustada omavalitsuste iihinemise
tuler.nusena uus omavalitsusiiksus. Tudulinna Vallavolikogu 25. novembri 2015 otsusega nr.32,,Iisaku
Vallavolikogu ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks" ndustus lisaku
Vallavolikogu ettepanekuga alustada liibirfiiikimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise iile.
Lohusuu Vallavolikogu vastas Iisaku Vallavolikogu ettepanekule eitavalt.
Illuka Vallavolikogu l0kkas tagasi Iisaku Vallavolikogu ettepaneku, miirkides, et jii6b vdimalusel iseseisvaks
omavalitsusiiksuseks, kuid on valmis pidama liibiriitikimisi naaberomavalitsustegq ning on siiani osalenud
liibirtiiikimiste protsessis vaatlejatena.
Avinurme Vallavolikogu tegi 02. juunil2016 otsuse nr. I 15, millega otsustati l6petada Iisaku Vallavolikogu
22.oktoobri 2015.a. otsusega nr. 97 algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja liibiriiiikimised
haldusterritoriaalse korralduse muutmise iile eesmiirgiga moodustada omavalitsuste iihinemise tulemusena
uus omavalitsustiksus.

29.augustil 2016 p<i6rdus Illuka Vallavolikogu esimees lisaku, Miietaguse, Tudulinna ja Alaj6e
Vallavolikogude poole ja teatas, et Illuka Vallavolikogu on valmis alustama liibiriiiikimisi Iisaku, Mdetaguse,
Tudulinna ja Alqi6e vallaga v6imaliku haldusterritoriaalse muudatuse liibiviimiseks, samas teavitatakse, et
eelistatakse j iiSda i sesei svaks.

nr. 151 ,,Omavalitsuste
iihinemisldbirli?ikimiste jiitkamine" ettepaneku AlajSe, Miietaguse ja Tudulinna vallale
iihinemisliibiriiiikimiste jdtkamiseks ning llluka vallale liibiriiiikimiste alustamiseks haldusterritoriaalse
Arvestades eeltoodut tegi Iisaku Vallavolikogu 15. septembri 2016 otsusega

korralduse muutmiseks eesmdrgiga moodustada omavalitsuste iihinemise tulemusena uus omavalitsustiksus

lisaku, Alaj6e, Illuka, Miietaguse ja Tudulinna valdade baasil.

V6ttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse g 22 19
haldusjaotuse seaduse $ 7 lg 4,2 ning Tudulinna Vallavalitsuse
Tudulinna Vallavolikogu otsustab:
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I

p. l0 ja

37

ja

Eesti territooriumi

ja vallavolikogu liikmete ettepanekud

Jiitkata iihinemisllibirii2ikimisi haldusteritoriaalse korralduse muutmiseks eesmiirgiga moodustada
ja Tudulinna

omavalitsuste iihinemise tulemusena uus omavalitsustksus lisaku, Alaj6e, Illuka, Mfietaguse
valdade baasil.
2. Otsus jdustub teatavaks tegemisest.

3. Otsuse peale v6ib esitada vaide Tudulinna Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses siitestatud korras 30
p?ievajooksul otsuse teadasaamise piievast v6i plievast, millal oleks pidanud otsusest teada saama v6i esitada
kaebus Tartu Halduskohtu Jdhvi kohtumajale Halduskohtumenetluse seadustikus siitestatud korras 30 piieva
jooksul
otsuse teatavaks tegemisest.
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