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Loa andmine lepingu sõlmimiseks ja Viru Filmifondi rahastamiseks
01. juulil 2017. a jõustus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 95 „Alajõe valla, Iisaku
valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine“ muutmine“. Määruse alusel moodustus 24. oktoobril 2017 Alajõe valla,
Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemise teel uus
omavalitsusüksus -Alutaguse vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
2016. a detsembris kinnitasid Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna Vallavolikogud Alajõe
valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu ning võtsid vastu
otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Haldusreformi seaduse § 16
lõike 2 kohaselt ja ühinemislepingu punkti 4.5. alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse
korralduse muutmise tulemusena moodustunud Alutaguse valla põhimääruse kehtestamiseni
ühinenud Iisaku valla põhimäärusest.
Viru Filmifond on asutatud 2013. aastal SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse (koordinaator) ja Lepingu
partnerite – Jõhvi vald, Toila vald, Illuka vald, Mäetaguse vald, NPM Silmet AS (endine
ärinimi Molycorp Silmet AS), Eesti Kontsert Jõhvi Kontserdimaja ja MTÜ Eesti Digikeskuse
vahel, tulenevalt vajadusest tuua Ida-Virumaale professionaalsete audiovisuaalsete teoste tootmine
ning reklaamida Ida-Virumaad Eestis ja välismaal. Filmitootmise toomine Ida-Virumaale annab
tulu (kohalik tööjõud, majutus, toitlustus, transport, ehitus, valve jne ning toob otsese maksutulu
omavalitsusele). Rahastatud on 13 projekti (5 mängufilmi, 1 dokumentaalfilm, 3 lühifilmi, 2 anima,
1 telesaade, 1 muusikavideo).
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3, § 6 lõike 3 punkti 2, § 35 lõike 5 ja Iisaku
Vallavolikogu 10.10.2013. a määruse «Iisaku valla põhimäärus» § 79 lõike 4 ja lõike 5 alusel
ning lähtudes Alutaguse Vallavalitsuse ettepanekust osaleda Viru Filmifondi töös ning
sõlmida koostööleping SA-ga Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Lubada Alutaguse Vallavalitsusel sõlmida koostööleping SA-ga Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Viru Filmifondi rahastamiseks tähtajaga 01. jaanuar 2018. a kuni …
2. Garanteerida lepinguliste kohustuste täitmine ... aasta jooksul 10 000 eurot aastas, kokku
summas … eurot.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Alutaguse Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates
käesoleva otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast
otsusest teada saama.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Selgitus:
Alutaguse Vallavalitsus arutas 22. novembril toimunud vallavalitsuse istungil koostöölepingu
sõlmimist SA-ga Ida-Viru Ettevõtluskeskus Viru Filmifondi rahastamiseks. Viru Filmifonid
on rahastatud Illuka ja Mäetaguse valla eelarvest (a`5000 eurot aastas). Vallavalitsus tegi
ettepaneku- jätkata koostöölepingut koostöölepingu sõlmimist SA-ga Ida-Viru
Ettevõtluskeskus Viru Filmifondi rahastamiseks summas 10 000 eurot..

