JÕGEVA VALLAVOLIKOGU

OTSUS
Jõgeva

13. detsember 2016 nr 55

Taotlus piiride muutmiseks

Pajusi Vallavolikogu esitas Jõgeva Vallavolikogule 18. augusti 2016 volikogu otsuse nr 134
„Piiride muutmise ettepaneku tegemine Jõgeva vallale“. Otsusega tehti Jõgeva vallale ettepanek
algatada piiride muutmise menetlus eesmärgiga anda 2017 kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistulemuste väljakuulutamisel jõustuva haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus
Kaave küla üle Pajusi valla koosseisust Jõgeva valla koosseisu. Jõgeva Vallavolikogu nõustus
Pajusi Vallavolikogu tehtud piiride muutmise ettepanekuga 29. septembri 2016 otsusega nr 44
„Pajusi Vallavolikogu poolt esitatud piiride muutmise algatamise ettepanekuga nõustumine“.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 81 lõike 6 alusel tagab iga asjaomane valla- või
linnavalitsus piiride muutmise algatamisega nõustumisel piiride muutmisega kaasnevate
põhimääruse ja teiste õigusaktide muudatuste ettevalmistamise, piiride muutmisega kaasnevate
organisatsiooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste
lahendamise, läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise ning elanike arvamuse
väljaselgitamise asjaomasel territooriumiosal asustusüksuste kaupa.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 81 lõike 8 alusel tuleb külade üleandmisega seotud
kokkulepped koos kaardimaterjaliga kinnitada üleandva ja vastuvõtva kohaliku omavalitsuse
volikogude poolt ning lisada piiride muutmise taotlusele.
Pajusi Vallavolikogu 17. novembri 2016 otsusega nr 144 ja Jõgeva Vallavolikogu 30 novembri
2016 otsusega nr 52 on kinnitatud Pajusi valla ja Jõgeva valla piiride muutmise kokkulepe,
milles on kokku lepitud muutmisega kaasnevate põhimääruse ja teiste õigusaktide muudatuste
ettevalmistamine ja piiride muutmisega kaasnevate organisatsiooniliste ning eelarveliste ja
muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamine.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 10 ja Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 8¹ lõike 7 alusel
1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Jõgeva valla ja Pajusi valla piiride muutmist Kaave küla
Pajusi vallast Jõgeva valla kooseisu arvamiseks 2017. aasta Jõgeva Vallavolikogu
valimistulemuste väljakuulutamise päeva seisuga. Piiride muudatus jõustub koos
haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumisega.
2. Otsus teha teatavaks Pajusi Vallavolikogule, Jõgeva maavanemale ja
Rahandusministeeriumile.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõgeva Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast, või
päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebus Tartu

Halduskohtule haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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