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Jõgeva valla ja Pajusi valla piiride muutmise
kokkuleppe kinnitamine

Jõgeva Vallavolikogu, Jõgeva Linnavolikogu, Palamuse Vallavolikogu ja Torma Vallavolikogu
on alustanud ühinemisläbirääkimisi eesmärgiga moodustada 2017. aasta kohalike omavalitsuste
valimiste ajal ühine omavalitsusüksus.
Pajusi Vallavolikogu, Põltsamaa Vallavolikogu, Põltsamaa Linnavolikogu ja Puurmani
Vallavolikogu on alustanud ühinemisläbirääkimisi eesmärgiga moodustada 2017. aasta kohalike
omavalitsuste valimiste ajal ühine omavalitsusüksus.
Pajusi valla Kaave küla elanikud esitasid 15.06.2016 Pajusi Vallavolikogule põhjendatud
pöördumise sooviga liituda haldusreformi käigus Jõgeva vallaga.
Pajusi Vallavolikogu tegi 18. augusti 2016 otsusega nr 134 „Piiride muutmise ettepaneku
tegemine Jõgeva vallale“ ettepaneku 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“.
Kaave külas elas rahvastikuregistri andmetel 01.01.2016 seisuga 26 inimest (01.10.2016 seisuga
22 inimest) ning küla pindala on 3,9 km2.
Pajusi vallale kuulub Kaave külas kinnisasi Kaave tee (katastritunnused 37302:002:0239 ja
37302:002:0241, pindala kokku 0,71 ha, sihtotstarve transpordimaa). Kaave küla territooriumilt
laekuva maamaksu planeeritud laekumine 2016. aastal on 1142 eurot (maamaksu määrad Pajusi
vallas: 2,3% ühtne maamaksumäär ning 1,3% - põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel
oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa.)
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 81 lõike 8 alusel tuleb külade üleandmisega seotud
kokkulepped koos kaardimaterjaliga kinnitada üleandva ja vastuvõtva KOV volikogude poolt
ning lisada maavanemale esitatavale piiride muutmise taotlusele.
Otsus võetakse vastu Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 81 lõike 6 punkti 3 ja lõike 7
alusel.
1. Põhimääruse ja teiste õigusaktide muudatuste ettevalmistamine
Jõgeva piirkonnas on käimas läbirääkimised, et 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude
valimiste ajal moodustavad Jõgeva linn, Jõgeva vald, Palamuse vald ja Torma vald uue
omavalitsusüksuse ning sellega seoses koostatakse uuele vallale ka uus põhimäärus ning teised

valla tegutsemiseks vajalikud õigusaktid, milles arvestatakse ka Kaave küla ülevõtmisega Jõgeva
valla koosseisu.
Põltsamaa piirkonnas on käimas läbirääkimised, et 2017. aasta kohalike omavalitsuste
volikogude valimiste ajal moodustavad Põltsamaa linn ning Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani vald
uue omavalitsusüksuse – Põltsamaa vald ning sellega seoses koostatakse uuele vallale ka uus
põhimäärus ning teised valla tegutsemiseks vajalikud õigusaktid, milles arvestatakse ka Kaave
küla ülevõtmisega Jõgeva valla koosseisu.
Kuni ühinevates omavalitsusüksustes uute õigusaktide vastuvõtmiseni kehtivad Jõgeva valda
ülevõetava Kaave küla territooriumil Jõgeva valla õigusaktid. Jõgeva valla ja Pajusi valla piiride
muutmisega Kaave küla Pajusi vallast Jõgeva valla koosseisu arvamisel ei kaasne põhimääruse
ja teiste õigusaktide muutmist.
2. Piiride muutmisega kaasnevate organisatsiooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi
kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamine
2.1 Pajusi valla ja Jõgeva valla piiride muutmise Vabariigi Valitsuse määruse jõustumisel
omandab Jõgeva vald vastavalt kokkuleppele tasuta Pajusi vallale kuuluva munitsipaalvara
Kaave tee, katastritunnused 37302:002:0239 ja 37302:002:0241, pindala kokku 0,71 ha,
sihtotstarve transpordimaa.
2.2 Volitada vallavanemat sõlmima punktis 2.1 nimetatud vara osas notariaalne tehing.
2.3. Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Jõgeva Vallavalitsus.
3. Elanike arvamuse väljaselgitamine
01. – 15. aprillini 2016 viidi Pajusi valla Aidu, Kaave, Kauru, Kose, Kõpu, Lahavere,
Tapiku, Tõivere ja Vägari külade elanike hulgas küsitlus, et selgitada välja elanike
arvamus Pajusi valla territooriumiosade võimalikuks ühinemiseks kas Jõgeva või
Põltsamaa vallaga. Rahvaküsitlus viidi läbi Pajusi Vallavolikogu 17. märtsi 2016
määruse nr 32 “Elanike arvamuse väljaselgitamise kord” alusel. Rahvaküsitluse
tulemustest selgus, et 100% küsitluses osalenud Kaave küla elanikest eelistas
võimaliku ühinemise korral Jõgeva valda.
Küsitlus haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike
arvamuse väljaselgitamiseks korraldati Jõgeva vallas 20. ja 21. novembril 2016 ning Pajusi
vallas 25. ja 27. novembril 2016.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. 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.
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