Lisa 8. Õiend Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muudatusettepanekute
kohta
Iisaku vallale tehtud ettepanekud
Saabumise
kuupäev

Esitaja

Esitatud ettepanek

28.10.2016
epostiga

Jaanus Altoja

6.14 täpsustada mõiste “piirkond”

15.11.2016
epostiga

Annely Oone,
Helge Oone,
Andry Pärnpuu

15.11.2016
epostiga

Annely Oone

Jätta välja punkt 4.4 (Alutaguse valla
juriidiliseks aadressiks on Tartu mnt 56,
41101 Iisaku alevik, IdaVirumaa), piisab
punktist 4.3, kus on kirjas, et valla keskuseks
on Iisaku alevik
Investeeringute kavast Iisaku valla nimekirjas
jätta välja tegevus 3 (Iisaku Gümnaasiumi
ruumide ümberehitamine ja vana korpuse
andmine avalikuks kasutuseks)

15.11.2016
epostiga

Annely Oone

Muuta punkti 7.1.5 nii, et uues omavalitsuses
ei pea olema kõikide koolide ja lasteaedade
puhul suund need lasteaed algkoolideks

Ettepanekuga arvestamine/mittearvestamine
Otsus: arvestada.
Lepingu punkti 6.14. uus sõnastus:
“Kehtestatakse printsiip: nende Lepinguosaliste
territooriumitele, kust toimub ressursi kaevandamine või
kus toimub selle töötlemine suunatakse 50% vastavalt
territooriumilt arvestatud maavarade kaevandamise õiguse
tasust konkreetsete mõjude leevendamiseks ning
elukeskkonna arendamiseks, 50% läheb omavalitsuse
üldiseks arenguks”.
Otsus: mitte arvestada.
Ettepanekut ei arvestata, kuna tänasel vallamajal on hea
asukoht ning see nõuab vähe kulusid kohandamiseks.
Samuti peab ühinemislepingus olema määratletud uue
omavalitsusüksuse juriidiline aadress.
Otsus: tegevust välja ei jäeta, kuid sõnastust
korrigeeritakse.
Iisaku valla investeeringute kava tegevus nr 3 uus sõnastus:
“Iisaku Gümnaasiumi ruumide ümberehitamine ja vabade
ruumide andmine avalikuks kasutuseks”.
Otsus: punkti korrigeerida.
Lepingu punkti 7.1.5. korrigeeritud sõnastus on alljärgnev:
“Hariduskorralduses võetakse vajadusel suund lasteaed
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muuta.

põhikoolidele”.

Mäetaguse vallale tehtud ettepanekud
Saabumise
kuupäev
15.11.2016
epostiga

Esitaja
Karine Võhmar

15.11.2016
epostiga

Mäetaguse
lasteaed „Tõruke“
kollektiiv

15.11.2016
epostiga

Mäetaguse
lasteaed „Tõruke“

Esitatud ettepanek
Punkt 7.1.5. (Hariduskorralduses
võtetakse suund lastaedpõhikoolidele).
Kuna Mäetagusel on viiest ühinemist plaanivast vallast
suurim lasteaed (Alajõel ei ole üldse ning Illukal on
lasteaedpõhikool), siis säilitada Mäetagusel eraldi
põhikool ja lasteaed. Mäetaguse lasteaed on tõestanud
end kvaliteetset alusharidust andva õppeasutusena, kus
pedagoogiline kaader on stabiilne, mis omakorda tagab
lastele ja vanematele turvatunde. Leian, et seda süsteemi
lammutama ja ümber korraldama hakates on see
järjekordne hoop kohalikule haridusele.
Punkt 7.1.2. Tagatakse hariduse tugiteenuste
pakkumine (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog,
psühholoog, tugiisik jt.)
Eriti IdaVirumaal napib eesti logopeede ja psühholooge.
Kust näete teie neid spetsialiste sisse toovat?
Kuidas hakkavad nad „rändama“ nn töökohvrid käes
mööda erinevaid lasteaedu ja koole? Transport? Tööaeg
sõidule?
Punkt 7.1.5. Hariduskorralduses võetakse suund

Ettepanekuga arvestamine/mittearvestamine
Otsus: arvestada.
Muuta lepingu punkti 7.1.5. sõnastust alljärgnevalt:
“Hariduskorralduses võetakse vajadusel suund
lasteaedpõhikoolidele”.
Antud sõnastus tähendab, et lasteaedpõhikoolidele
toimub üleminek vaid põhjendatud juhtudel ning
selge vajaduse korral.

Otsus: võtta teadmiseks.
Ühinemislepingut punkti 7.1.2 osas ei muudeta,
teemaga tegeletakse peale ühinemisotsuste
kinnitamist.

Otsus: arvestada (vt Karine Võhmari ettepaneku
vastus).
2

kollektiiv

lasteaedpõhikoolidele
Väikeserühmaliste lasteaedade korral (13 rühma) on ehk
otstarbekas lasteaed ja kool kokku liita. Meie lasteaed on
maakonna suurima laste arvuga (va Jõhvi vald).
Päevakorras on suunavõtt põhikoollasteaedadele. Meie
soov on, et lasteaeda ja põhikooli ei ühendataks.
Lisada punkt 3.2.11.
Kaeveväljadel (sh. altkaevandatud aladel) elavatele
inimestele kvaliteedilt ülejäänud valla territooriumiga
võrdsete elutingimuste tagamine, vajadusel valla
dotatsioon kaevandamisest tulenevate mõjude
leevendamiseks.
(näiteks ehitusnormidest tulenevalt hoonete ehitamisel
rangemad nõuded, vee saamine 90 m sügavusest kaevust
või hajaasustuses väga pikk trassi ehitus, piirangud
ehituskoha valikul jne)

Otsus: arvestada.
Lepingusse on lisatud p 3.2.11: “kaeveväljadel (sh.
altkaevandatud aladel) elavatele inimestele
kvaliteedilt ülejäänud valla territooriumiga võrdsete
elutingimuste tagamine”.

15.11.2016
käsipost

Martin Miller,
keskkonna
spetsialist

15.11.2016
käsipost

Martin Miller,
keskkonna
spetsialist

Punkt 7.4.7. Jäätmemajanduses arendatakse uhtselt
korraldatud jäätmevedu.
Ettepanek punkti uueks sõnastuseks:
Jäätmemajanduses pööratakse tähelepanu jäätmehoolduse
arendamisele (jäätmeseaduse mõistes) ning korraldatud
jäätmeveoga hõlmatakse kogu valla territoorium.

Otsus: arvestada.
Lepingu punkt 7.4.7. on muudetud vastavalt tehtud
ettepanekule.

15.11.2016
käsipost

Martin Miller,
keskkonna
spetsialist

Punkt 7.6.3. Keskkonnavaldkonnas on eesmärgiks
tagada erinevate teemade uhtne koordineerimine
(polevkivi kaevandamine, rannaalad, maastikualad jne).

Otsus: arvestada.
Lepingu punkt 7.6.3. on muudetud vastavalt tehtud
ettepanekule.

Ettepanek punkti uueks sõnastuseks:
Keskkonna valdkonnas on eesmärgiks tagada erinevate
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15.11.2016
käsipost

Pagari „Elulõng“
nimel Ege
Roosimägi

15.11.2016
käsipost

Pagari „Elulõng“
nimel Ege
Roosimägi

15.11.2016
epost

Kai Lepik

15.11.2016
epost

Kai Lepik

15.11.2016
epost

Kai Lepik

looduslike ja/või inimtegevuse tulemusel või nende
koosmõjus tekkinud maastike uhtne samas iga ala
spetsiifikast lähtuv koordineerimine.
Punkt 6.1 vallavolikogu koosseis 15 liiget, kes valitakse
5 ringkonnas

Otsus: mitte arvestada.
Vastav lahendus pole võimalik, 5 ringkonnas
toimuvate valimiste puhul peaks minimaalne
vallavolikogu koosseis olema 29 liikmeline. Lepingu
punkti 6.1. kohaselt on vallavolikogus 21 liiget, kes
valitakse 4 ringkonnas.
Otsus: võtta teadmiseks.
Ühinemistoetust ei ole kavandatud kasutada uue
vallamaja ehitamiseks.

Muu mitte kasutada ühinemistoetust uue vallamaja
ehitamiseks veel valla keskusesse, vaid kasutada
olmetingimuste parandamiseks terve valla ulatuses (teed,
kultuuriasutused, bussiliikluse korrastamine jne)
Punkt 4.3 ja 4.4  Iisaku on loodava valla keskel, kuid
Otsus: Iisaku jääb valla keskuseks, kuna neli
kas on otstarbekas selle keskuse loomiseks sellises mahus omavalitsust viiest toetasid Iisakut. Samas ei
investeeringuid teha (Mäetagusel vastavad ruumid
kavandata suuremahulisi investeeringuid vallamajja.
olemas). Lasteaed las elab oma elu (sh mänguväljak) ning
kui otsustajad soovivadki keskusena näha Iisakut, siis
pigem tänase koolimaja vanas tiivas  parem ligipääs ja
parkimisvõimalused. Võimalik, et ümberkujundamiseks
on võimalik kaasata struktuurfondide vahendeid
Punkt 6.1 vallavolikogu valimine peaks toimuma ühes
ringkonnas, inimesed (kandideerijad) peavad olema ise
aktiivsed ning kindlasti nimekirjadega, kuhu on haaratud
võimalikult palju tänase KOVide elanikke (segamini,
mitte piiride järgi)
Punkt 6.5  kes moodustab?

Otsus: mitte arvestada.
Vallavolikogu valimised toimuvad neljas ringkonnas,
kuna enamus ühinevatest omavalitsustest eelistasid
vastavat lahendust.
Vastus: piirkondlike kogukondade kogude täpne
toimimismehhanism, sh moodustamine, ülesanded
jms lepitakse kokku ühinemisotsuste kinnitamise
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järgselt.
Otsus: Iisaku jääb valla keskuseks, kuna neli
omavalitsust viiest toetasid Iisakut. Samas
arendatakse ka kohalikke teenuskeskuseid,
suurematesse keskustesse (nt Mäetaguse) võib jääda
ka rohkem spetsialiste.
Vastus: punkti 7.1.3 on täiendatud, uus sõnastus on
järgnev “Lasteaedade osalustasud ühtlustatakse nelja
aasta jooksul”.
Otsus: eraldi punkti ühinemislepingusse ei lisata,
kuid punkti 7.1.5. täpsustati selliselt, et ka tänase
struktuuriga jätkamine on võimalik.
Vastus: täpsem tegevusplaan koostatakse
ühinemisotsuste kinnitamise järgselt.

15.11.2016
epost

Kai Lepik

Punkt 6.6  vt ka 4.3 märkust

15.11.2016
epost

Kai Lepik

Punkt 7.1.3 – viide millise perioodi jooksul

15.11.2016
epost

Kai Lepik

Punkt 7.1  lisada punkt, et koolid/aiad peavad jääma
tänase struktuuriga  koolid/aiad ei tohi muuta oma nägu.

15.11.2016
epost

Kai Lepik

15.11.2016
epost

Kai Lepik

Punkt 7.3.6  mille arvelt kaasajastatakse, pigem kaaluda
vabade kohtade täitmist (nt Jõuga sots.majale on pidevalt
tehtud päästeameti ettekirjutusi)
Punkt 7.4.5  kuidas saab KOV seda mõjutada, kuid
teenust pakuvad eraettevõtted

15.11.2016
epost

Kai Lepik

Punkt 7.7.2  ühtne asendada
piirkonnaga

15.11.2016
epost

Kai Lepik

Punkt 8.2.  helesinine unistus, mida teksti lõpp peaks
mahendama

Vastus: omavalitsused saavad panustada mitmel
erineval moel (sh ka mitterahaliselt), konkreetne
tegevusplaan töötatakse välja ühinemise järgselt.
Punkt 7.4.5. jääb muutmata.
Otsus: arvestada.
Lepingu p 7.7.2. uus sõnastus: “Arendatakse välja
piirkondlik videovalvesüsteem”
Vastus: punkt 8.2. jäetakse muutmata, sellest peab
uus omavalitsus lähtuma.

15.11.2016
epost

Marju Autor

Punkt 4.3. Kas valla keskus peab olema ikka Iisakus?
Ühinevate valdade inimesed liiguvad rohkem maakonna
keskuse suunas. Mäetaguse ja Illuka inimeste liikumine
Iisakusse ei ole loogiline. Vallamaja võiks näiteks asuda
Pagari seltsimajas, mis on Tartu mnt ääres ja sel juhul on

Otsus: Iisaku jääb valla keskuseks, kuna neli
omavalitsust viiest toetasid Iisakut. Samas
arendatakse ka kohalikke teenuskeskuseid,
suurematesse keskustesse (nt Mäetaguse) võib jääda
ka rohkem spetsialiste.
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juba tagatud olemasolev ühistranspordiühendus kõikide
valdadega ning jääksid ära ühistranspordi suured
ümberkorraldused.
15.11.2016
epost

Marju Autor

Punkt 8.1 Lisa 3 Investeeringute
kavaplaneeritud investeeringud on suured ja enamus
kavandatakse ellu viia EL struktuurifondide toetustega.
Millised on alternatiivsed katteallikad, kui toetust ei
saada või jäetakse siis need investeeringud teostamata?

Vastus: kavasid täpsustatakse ühinemise järgselt,
teatud investeeringuid on võimalik teha ka
omavahenditest.

Tudulinna vallale tehtud ettepanekud
Saabumis
e
kuupäev
15.11.2016
ekiri

Esitaja

Esitatud ettepanek

Volikogus läbivaatamise tulemus

Hille Karp
MTÜ Sahargu Külaselts

Lisada juurde järgmised täiendused:
6.2 Alutaguse valla volikogu komisjonide
moodustamisel lähtuda põhimõttest, et igast
liitunud vallast kaasatakse igasse volikogu
komisjoni vähemalt ÜKS esindaja

15.11.2016
ekiri

Hille Karp
MTÜ Sahargu Külaselts

Täiendavalt lisada täiesti uus punkt :
6.17 Uue vallavalitsuse koosseisu kaasata igast
liitunud vallast vähemalt ÜKS esindaja.

15.11.2016

Hille Karp
MTÜ Sahargu Külaselts

6.15 Külaliikumisele lisada : .......samuti jätkata
külavanemate valimist ja nende tegemiste
toetamist, ühtlasi suurendada nende osalust
valla elus ja otsuste tegemisel just piirkondlikes

Otsus: arvestada.
Punkti 6.2. korrigeeritud sõnastus:
“Vallavolikogu komisjonide moodustamisel
arvestatakse piirkondliku esindatuse
pohimotteid. Lähtutakse põhimõttest, et igast
ühinenud vallast kaasatakse igasse volikogu
komisjoni vähemalt üks esindaja”.
Otsus: mitte arvestada.
Vallavalitsuse koosseisu määramisel
arvestatakse ühinenud omavalitsuse juhi
(vallavanema) nägemust.
Otsus: arvestada.
Punkti 6.15. uus sõnastus: “Toetatakse
külaliikumist ning koostööd
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küsimustes.

vabaühendustega teenuste osutamisel ja
arendamisel. Jätkatakse külavanemate
valimist ja nende tegemiste toetamist ning
suurendatakse nende osalust valla elus ja
otsuste tegemisel”.
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