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Ettepaneku esitamine Lääne-Virumaa Omavalitsuste liidu juhatusele
Tapa vald on Lääne-Viru maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik liidu Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit (edaspidi VIROL) liige. Kohaliku omavalitsuse üksuste liidu seaduse § 2 lõike 2
kohaselt on maakondliku liidu eesmärgiks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu
maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, maakonna kultuuritraditsioonide
säilitamine ja edendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine,
samuti maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud
ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine. VIROLi põhikirja KOLS § 9 lõike 1 kohaselt täidab
liit kohaliku omavalitsuse ülesandeid, mille liidu kaudu ühiselt täitmise on otsustanud üldkoosolek.
Lähtuvalt eeltoodust ja VIROLi põhikirja § 7 lõike 1 punktist 9 ja § 9 lõikest 5:
1. Esitada Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatusele ettepanek kutsuda kokku VIROLi
üldkoosolek Lääne-Viru maakonnas tasuta ühistranspordile ülemineku kohta seisukoha
kujundamiseks hiljemalt ühe kuu jooksul arvates käesoleva otsuse saamisest.
2. Üldkoosoleku päevakorda esitada järgmine päevakorrapunkt:
VIROLi üldkoosoleku seisukoht maakondliku ühistranspordi korraldamisest
3. Tapa Vallavalitsusel korraldada käesoleva otsuse esitamine VIROLile.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Maksim Butšenkov
Volikogu esimees
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Seletuskiri volikogu otsuse “Ettepanek Lääne-Virumaa Omavalitsuste liidu üldkoosolekule“
eelnõu juurde
Vastavalt Majandus- ja taristuministri 30.04.2018 määrusele nr 24 Maanteeamet lähtub piletihindade
kehtestamisel riigieelarves maanteetranspordi korraldamiseks ettenähtud ühistranspordi toetuste mahust
ja sihtotstarbest. Hinna kehtestamiseks esitab piirkondlik ühistranspordikeskus või Maanteeametiga
asjaomase halduslepingu sõlminud kohaliku omavalitsuse üksus Maanteeametile põhjendatud
ettepaneku.
Maanteameti peadirektori käskkirjaga 28.06.2018 nr 1-2/18/206 lähtudes MTÜ Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskuse (edaspidi P-E ÜTK) poolt mitte kehtestada tasuta transport Lääne-Virumaal.
26.06.2018 tegi P-E ÜTK Maanteametile ettepaneku kehtestada Lääne-Virumaal piletihind 0 eurot
kõigile sõitjatele, välja arvatud 20 aasta (kaasa arvatud) kuni 62 aasta (kaasa arvatud) vanused sõitjad,
kellel puudub seaduse või seaduse alusel kehtestatud tasuta sõidu õigus.
Selle ettepaneku tegemisel lähtus P-E ÜTK enda 18.06.2018 üldkoosoleku otsusest (otsus nr 4):
P-E ÜTK üldkoosolek volitab juhatust vastavalt arutlustele, ja arvesse võttes Omavalituste Liidu otsuseid,
koostama Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse haldusalas piletihindade kehtestamise taotlust ja esitama seda
kinnitamiseks Maanteeametile.
Selle otsuse lähtuvalt pidi Lääne-Virumaa Omavalitsuste liit (edaspidi VIROL) esitama P-E ÜTK-le oma
otsuse tasuta transpordi rakendamise kohta.
VIROL-i otsusena arvestatakse Einar Vallbaumi (VIROL-i esimees) 16.05.2018 kirja Lääne-Viru
maakonna omavalitsusjuhtide seisukoht maakondliku ühistranspordi korraldamisest.
Kirjas mainitakse, et Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatus ei toeta avaliku teenindamise lepingu
alusel korraldatava maakondliku ühistranspordi tasuta juurutamise võimalust majandus- ja
taristuministri 30.04.2018 määruses nr 24 välja pakutaval kujul.

Esiteks leian, et otsus mis esitas Einar Vallbaum VIROL-i nimel ja mille võttis arvesse P-E ÜTK
üldkoosolek on õigustühine.
Lähtuvalt VIROL põhikirja § 16 lg 1, 4 ja 5 juhatuse vorm on koosolek või elektrooniline koosolek.
Mõlema puhul koostetakse protokoll, kuhu kantakse ka hääletamise tulemused.
Vastuses minu päringule „Kas on võimalik tutvuda VIROLi juhatuse või üldkoosoleku protokolliga, kus
oli võetud vastu otsus tasuta ühistranspordi mitte rakendamise kohta?“ VIROLi tegevdirektor Sven
Hõbemägi vastas, et protokolli ei ole, kuna Einar Vallbaum küsis suuliselt juhatuse liikmelt.
Teiseks leian, et tasuta ühistranspordile üleminek on nii mastaapne otsus ja selle kohta peab
seisukoha kujundama juhatuse asemel VIROL-i üldkoosolek, kus on esindatud ka omavalitsuste
volikogude esindajad.
Väljavõte VIROLi põhikirjast:
§ 7. Liidu liikme õigused ja kohustused
(1) Liidu liikmel on õigus:

9) teha Liidu organitele ettepanekuid;

§ 9 lg 5:
Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt üks
Liidu liikmetest. Kui juhatus ei kutsu Liidu liikme või liikmete nõudmisel üldkoosolekut kokku, võib taotleja
või taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. Liidu liikme nõue peab olema
allkirjastatud liikme mõlema esindaja poolt.
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