Alutaguse valla ühinemisläbirääkimiste
PROTOKOLL

Mäetagusel

06. september 2016 nr 5

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)
Kutsutud: OÜ Cumulus Consulting konsultant, juhatuse liige Mihkel Laan
Sissejuhatuseks tutvustas konsultant Mihkel Laan koosoleku päevakorda ning tegi lühida
kokkuvõtte juba aset leidnud kohtumistest. Lõpetuseks märkis konsultant, et viimase
päevakorrapunkti all tuleks üle vaadata veelkord investeeringute osa, sest seni on
investeeringute osas korrektuure teinud ainult Iisaku vald.
Koosoleku päevakord:
1.Vahepealsed arengud haldusreformi ja ühinemisläbirääkimiste osas
2. Ühinemisläbirääkimiste edasine kava
3. Ühinemislepingu täiendamine
Päevakorrapunkt nr 1
Vahepealsed arengud haldusreformi ja ühinemisläbirääkimiste osas
Sõna said omavalitsuste esindajad, et taaskord selgitada omi seisukohti
ühinemisläbirääkimiste osas. Illuka, Mäetaguse ning Tudulinna vallad on vahepeal liitunud
teiste omavalitsuste ühise taotlusega Riigikohtusse pöördumiseks. Iisaku valla seisukoht on
järgmine kui Mäetaguse ning Illuka siiski ei peaks liituma Iisakuga, siis ei soovi Iisaku
liituda ainult Alajõe ning Tudulinnaga.
Lõpetuseks märkis konsultant, et kogu asjaajamine seoses ühinemisläbirääkimistega oleks
juriidiliselt korrektne ning ka vormistamise osas seaduspärane, peaks Iisaku uuesti ettepaneku
liitumiseks tegema. Esialgne ettepanek oli tehtud nö suuremale seltskonnale. Ettepanekust
tuleb välja jätta Avinurme ning Lohusuu, kes konkreetses ühinemisläbirääkimiste protsessis ei
osale.
O t s u s t a t i: Iisaku teeb 15. septembril uuesti ettepaneku ühinemiseks Illukale,
Mäetagusele, Tudulinnale ning Alajõele. Ettepanekule peavad omavalitsused vastama
septembrikuu jooksul.
Päevakorrapunkt nr 2
Ühinemisläbirääkimiste edasine ajakava

Ühinemisläbirääkimiste edasine ajakava näeb ette, et ühinemislepingu I lugemine
volikogudes peaks toimuma hiljemalt oktoobri keskpaigas. Peale I lugemist suunatakse
ühinemisleping avalikule väljapanekule ning lõpuks selgitatakse välja elanike arvamus.
Ühiselt arutledes leiti, et I lugemine volikogudes peaks aset leidma (10. 17. oktoober).
Seejärel alates 18. oktoober 10. november, toimub avalik väljapanek. Peale 10. novembrit
ühinemislepingut täiendatakse vajadusel laekunud ettepanekutega. Novembrikuu lõpus peaks
toimuma elanike arvamuse väljaselgitamine vastavalt elanike arvamuse väljaselgitamise
korrale.
O t s u s t a t i: 10. 17. oktoober ühinemislepingu I lugemine volikogudes; 18. oktoober
10. november avalik väljapanek; novembri lõpus elanike arvamuse välja selgitamine.
Päevakorrapunkt nr 3
Ühinemislepingu täiendamine
Eelmisel kohtumisel jäi ühinemislepingus lahtiseks valimisringkondade arv. Sel korral leiti
ühiselt arutledes et pigem võiks olla ühes ringkonnas. Illuka Vallavolikogu esimees Paul
Kesküla rõhutas, kui kellelgi on välja pakkuda mõni sobiv lahendus (lisaks konsultandi poolt
välja pakutud variantidele), ilma hetkel kehtiva seadusega vastuollu minemata, siis võib
sellest julgelt teada anda.
Ühinemislepingusse tehti järgmised muudatused:
lisati juurde punktid 7.5.4 Panustatakse kohaturundusse ning piirkonna ühise brändi
arendamisse; 7.6.5 Toetatakse vabatahtlikke päästjaid ja abipolitseinikke; 7.6.6 Panustatakse
piirkonna turvalisuse tagamisse; 8.4. Panustatakse strateegiliste objektide arendusse, mis on
piirkonnaülese mõjuga, sh Alutaguse Puhke ja Spordikeskus, Illuka mõisakompleks, Kauksi
rannapromenaad, Iisaku spordikompleks ja staadion, Mäetaguse mõisakompleks; Mäetaguse
puhkeala, Pagari mõis, Vasknarva ja Alajõe sadamad, Rannapungerja muul ja puhkeala.
Ühinemislepingu täiendamise osas lepiti ühiselt kokku, et saadetakse kirjalik tagasiside
vallasekretäridelt kahe nädala jooksul ehk siis hiljemalt 21. septembriks.
O t s u s t a t i: lisada tekstis mainitud punktid ühinemislepingusse, kirjalik tagasiside
vallasekretäridelt hiljemalt 21.09.2016.
Järgmine kohtumine toimub 3. oktoobril kell 13.00 Illukal.

