Alutaguse valla ühinemisläbirääkimiste
PROTOKOLL

Iisakus

12. detsember 2016 nr 7

Algas kell 11.00, lõppes 13.30
Koosolekut juhatas: Konsultant Mihkel Laan (OÜ Cumulus Consulting)
Protokollis: Iisaku valla sekretär- asjaajaja Katrin Junolainen
Osalesid: Iisaku, Alajõe, Illuka, Mäetaguse, Tudulinna valdade esindajad
(registreerimisleht protokollile lisatud)
Koosoleku päevakord:
1. Avalikustamisel tulnud ettepanekute ülevaatamine, ühinemislepingu
täiendamine nendest lähtuvalt
2. Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused
3. Läbirääkimiste edasine plaan
Päevakorrapunkt nr 1
Avalikustamisel tulnud ettepanekute ülevaatamine, ühinemislepingu
täiendamine nendest lähtuvalt
Ühiselt vaadati üle ühinemislepingu projekti avalikustamise perioodil laekunud ettepanekud
omavalitsuste lõikes ning otsustati ühiselt mis läheb ühinemislepingusse ning mis mitte.
Vastused ettepanekutele vormistatakse eraldi ühinemislepingu lisaks nr 9.
Iisaku ettepanekud
Ühinemislepingus täpsustatakse:
P 6.14. - täpsustakse mõistet „piirkond“ –ühinevate omavalitsuste territooriumid, kus toimub
kaevandamine;
Investeeringute kava Iisaku valla tegevus nr 3 – täpsustatakse sõnastust, tegevust välja ei
võeta.
P 4.4. - juriidiline aadress jääb lepingusse alles.
P 7.1.5. - märgitakse juurde „vastavalt vajadusele“.
Mäetaguse Vallavolikogu esimees soovis täpsustada, kuhu tuleb Iisakus uue valla keskus ning
milliste rahade eest.
Iisaku vallavanem Raivo Raap märkis, et keskus on planeeritud praegusesse hoonesse valla
poolele, vajalikud muudatused ruumide ümberkohandamiseks finantseeritakse oma
vahenditest, vastavad kulud ei ole väga suured.
Iisaku Vallavolikogu arutas ka ringkondade teemat, leiti et mõistlik oleks 4 ringkonda ning 21
volikogu liiget. Juhtkomisjon aktsepteeris seda.
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Illuka ettepanekud
Täpsustatakse p 7.3.10. sõnastust - Tagatakse tingimused esmatasandil arstiabi
kättesaadavuseks vähemalt tänasel tasemel.
Tudulinna ettepanekud
Ühinemislepingusse lisatakse:
P 6.2. - korrigeeritakse lähtuvalt tehtud ettepanekust (Alutaguse valla volikogu komisjonide
moodustamisel lähtuda põhimõttest, et igast liitunud vallast kaasatakse igasse volikogu
komisjoni vähemalt ÜKS esindaja).
P 6.17. - ei lisata- see jääb uue võimu otsustada.
P 6.15. – täiendatakse lähtuvalt tehtud ettepanekust (lisatakse … samuti jätkata külavanemate
valimist ja nende tegemiste toetamist, ühtlasi suurendada nende osalust valla elus ja otsuste
tegemisel just piirkondlikes küsimustes).
Mäetaguse ettepanekud
Ühinemislepingus korrigeeritakse järgmised punktid
7.1.5. Hariduskorralduses võetakse vajadusel suund lasteaed- põhikoolidele;
3.2.11. Kaeveväljadel (sh. altkaevandatud aladel) elavatele inimestele kvaliteedilt ülejäänud
valla territooriumiga võrdsete tingimuste tagamine.
7.4.7. Jäätmemajanduses pööratakse tähelepanu jäätmehoolduse arendamisele
(jäätmeseaduse mõistes) ning korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse kogu valla territoorium.
7.6.3. Keskkonna valdkonnas on eesmärgiks tagada erinevate looduslike ja/või inimtegevuse
tulemusel või nende koosmõjus tekkinud maastike ühtne samas iga ala spetsiifikast lähtuv
koordineerimine;
6.5. täpsustatakse sõnastust- … eelduslikult võiksid seal olla külavanemad;
7.1. lisada juurde -nelja aasta jooksul;
7.7.2. sõna“ ühtne“ asendada sõnaga „piirkondlik“.
Punktid 4.3 ja 4.4 hääletati juhtkomisjonis- jäädi arvamusele, et keskus võiks Iisakus olla.
Alajõe ettepanekud
Ettepanekuid ei laekunud.
Päevakorrapunkt nr 2
Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused
Iga omavalitsus rääkis lühidalt rahvaküsitluse tulemustest, mis on välja toodud alljärgnevas
tabelis.
Illuka
Hääletajaid 175 (16,95%) poolt 7, vastu 150
Mäetaguse
Hääletajaid 265 (18,9%) poolt 70, vastu 195
Tudulinna
Hääletajaid 50 (13%)
poolt 44, vastu 6
Iisaku
Hääletajaid 70 (6,75%) poolt 57, vastu 13
Alajõe
Hääletajaid 63 (11,31%) poolt 32, vastu 30
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Päevakorrapunkt nr 3
Läbirääkimiste edasine plaan
Konsultant Mihkel Laan märkis, et 20. detsembril peaks tulema Riigikohtu otsus
haldusreformi osas. Peale seda selgub siis, kas ühinevad kõik viis omavalitsust või ühineb
väiksem arv omavalitsusi. Ühiselt lepiti kokku, et Mäetaguse ning Illuka volikogud
kujundavad küsimuse osas seisukoha 22. dets. volikogu istungitel.
23. detsembril kl 11.00 saavad juhtkomisjoni liikmed taas kokku Iisakus, et arutada ühinemise
protsessi edasist kulgemist, juhul kui Illuka ning Mäetaguse teevad 22. detsembril otsuse
mitte ühineda.
Ühtlasi lepiti kokku, et Mihkel Laan valmistab ette koosoleku tulemustest lähtuvalt täiendatud
ühinemislepingu koos lisadega ning aitab ette valmistada ka kaaskirja haldusterritoriaalse
korralduse muutmise taotluse juurde.
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