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Nõusolek lepingu muutmiseks poolte kokkuleppel
24. oktoobril 2017. aastal moodustus Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja
Tudulinna valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Alutaguse vald, mis on ühinenud
omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 41 kohaselt ühinenud kohaliku omavalitsuse
üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku
omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja linnade ühinemiseni kehtisid.
Lepingu objektiks on Iisaku Gümnaasiumi köögi baasil osutada toitlustamise teenust Iisaku
Gümnaasiumile, Iisaku Lasteaiale Kurekell ja Iisaku Hooldekodule vastavalt Lepinguga
kokkulepitud tingimustel ja korras. Teenuse eesmärgiks on tagada nimetatud asutustes
toitlustamine. Lepingu tingimusi võib muuta üksnes poolte kirjalikul kokkuleppel. Lepingu
muudatust taotles Prowints OÜ oma 15.05.2019.a kirjas- Lepingu punkt 9.1 ütleb, et toidu hinda
võib poolte kokkuleppel muuta. Olulised mõjutegurid on elektri ja kütuse hinna kasv (veame
toitu 3 korda päevas lasteaeda), toiduainete kõrgem hind (igapäevaselt kasutatavad toorained
nagu köögivili ja teraviljasaadused), samuti palgasurve. Statistikaameti andmetel kallines
eestlase toidukorv 3,4 %, võrreldes 2018. aastaga, (Hanke tegemise ajal võimaldas toonane
hinnatase küsitud hindadega toime tulla). Taotleja palub võimalusel suurendada lasteaia ja kooli
toidu päevast maksumust 3,4 %. Alutaguse Vallavalitsus annab
KORRALDUSE:
1. Alates 01.09.2019. a kehtivad alljärgnevad toidupäeva hinnad (hinnad koos
käibemaksuga)
1.1. Iisaku Gümnaasiumi 1.-12. klassi õpilaste toidupäeva maksumus 2,20 eurot;
1.2. Iisaku Lasteaed Kurekell sõimerühma lapse toidupäeva maksumus 2,59 eurot ja
aiarühma lapse toidupäeva maksumus 2,86 eurot;
1.3. Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodus ööbivatele õpilastele hommikusöögi hind 1,53 eurot ja
õhtusöögi hind 2,79 eurot.
2. Anda nõusolek lepingu muutmiseks poolte kokkuleppel ja vallavanemal sõlmida lepingu
muudatus.
3. Korraldust on õigus vaidlustada Haldusmenetluse seaduses ettenähtud tingimustel ja
korras 30 päeva jooksul haldusakti kättesaamisest vaidemenetluse korras Alutaguse
Vallavalitsuses või Halduskohtumenetluse seadustiku alusel esitades kaebuse Tartu
Halduskohtu Jõhvi kohtumajja 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse
teadasaamisest või päevast, mil asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada
saama.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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