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25. aprill 2019 nr

Ühinemislepingu muudatuste väljapanemine avalikkusele tutvumiseks
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101 alusel otsustab
haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise volikogu.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 91 lõike 6 kohaselt kinnitatakse
ühinemisleping ja selle lisad asjaomase volikogu otsusega.
Vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 46 lõikele 1 viiakse seaduses sätestatud
juhtudel haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Kui see on vajalik
asja lahendamiseks ega kahjusta oluliselt menetlusosaliste huve, võib haldusorgan viia
avatud menetluse läbi ka muudel juhtudel. HMS § 46 lõige 2 sätestab, et kui avatud menetluse
läbiviimine on kohustuslik õigusakti andmiseks, viiakse avatud menetlus läbi ka õigusakti
muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks. ETHS §-s 91 sätestatud ühinemislepingu menetlemise
põhimõtted kohalduvad seega ka ühinemislepingu muutmisele.
Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muutmine
hõlmab ühinemislepingu punktides 6.14, 7.1.1, 7.4.2, 8.2 ja 8.4 ning lisas nr 3 tehtavaid
muudatusi.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 4,
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Korraldada Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu
muudatuse otsuse eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek perioodil 26. aprill 2019 kuni 17. mai
2019 Alutaguse vallamajas (aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald), Alajõe
teenuskeskuses (aadressil Jõe tn 25, Alajõe küla, Alutaguse vald), Illuka teenuskeskuses
(aadressil Valla, Illuka küla, Alutaguse vald), Mäetaguse teenuskeskuses (aadressil Pargi tn 5,
Mäetaguse alevik, Alutaguse vald) ja Tudulinna teenuskeskuses (aadressil Uus tn 2-2, Tudulinna
alevik, Alutaguse vald) ning valla veebilehel.
2. Ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingu muutmisele esitada hiljemalt 17. maiks 2019
kirjalikult Alutaguse Vallavalitsusele e-posti aadressil info@alutagusevald.ee või posti teel
aadressile Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa.
3. Ettepanekud ja vastuväited läbi vaadata volikogu komisjonide poolt ja koostada õiend
vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõikele 5.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Alutaguse Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.
5. Otsus jõustub selle teatavakstegemisest.
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