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Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks
Iisaku valla arengukava 2014-2025 kohaselt on Iisaku vald haldussuutlik ja haldusterritoriaalse reformi
järgselt maakonna lõunaregiooni valdade baasil loodud kohaliku omavalitsuse üksus. Koostöö toimib
hästi ka Iisaku valla põhjapoolse piirinaabri Mäetaguse vallaga. Kohalike omavalitsuste vabatahtlik
liitumine peab baseeruma väljakujunenud kultuurilis- ja majanduslikul koostööl ning elanikkonna
ühtekuuluvustundel. Iisaku Vallavolikogu peab kõige otstarbekamaks haldusterritoriaalsete muudatuste
aluseks Ida-Virumaal regioonipõhist koostööd, mis on välja kujunenud lõunaregiooni omavalitsuste ja
nende poolt asutatud organisatsioonide (MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda jm. organisatsioonid)
kaudu.
Iisaku vald on oluliseks avaliku sektori ja erasektori teenuste tarbimise kohaks, samuti oluliseks
hariduskeskuseks. Seetõttu kavatseb Iisaku vald olla haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisel
aktiivne osapool.
Lähtudes eeltoodust ja aluseks võttes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkte 10
ja 37, «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 7 lõike 4 ja § 9 lõike 1 ning «Kohaliku omavalitsuse
üksuste ühinemise soodustamise seaduse» § 1, § 3 lõike 1
Iisaku Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja teha ettepanek Alajõe Vallavolikogule, Avinurme
Vallavolikogule, Illuka Vallavolikogule, Lohusuu Vallavolikogule, Mäetaguse Vallavolikogule ja
Tudulinna Vallavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.
2. Moodustada Iisaku valla seisukohtade väljatöötamiseks ja ühinemisläbirääkimiste pidamiseks komisjon
ning nimetada selle liikmeteks:
2.1. vallavanem Raivo Raap;
2.2. volikogu esimees Priit Palmet;
2.3. volikogu aseesimees Lauri Räbin;
2.4. volikogu liige Lii Roosa.
3. Otsus teha teatavaks punktis 1 nimetatud omavalitsusüksustele, Ida-Viru maavanemale ja
Rahandusministeeriumile.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Iisaku 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 teatavakstegemisest.
/allkiri/
Priit Palmet
Volikogu esimees
Iisakus, 23.10.2015.a
Käesolevaga mina, Iisaku vallasekretär Lia Teeväli, kelle ametiruumid asuvad Iisakus Tartu mnt 56, kinnitan, et käesolev ärakiri ühel
lehel on samane Iisaku Vallavolikogu 22.10.2015. a otsusega nr 97 (toimik nr 1-1.3/2015), mille originaal ei sisalda lünki,
läbikriipsutusi, vahelekirjutamisi, loetamatuid tekstiosi, kustutamisjälgi ega muid esialgse sisu muutmisele viitavaid asjaolusid.
Vallasekretär /allkirjastatud digitaalselt/

