JÕGEVA VALLAVOLIKOGU

OTSUS
Jõgeva

30. november 2016 nr 53

Puurmani Vallavolikogu poolt esitatud piiride muutmise
algatamise ettepanekuga nõustumine

Puurmani Vallavolikogu esitas Jõgeva Vallavolikogule 27. oktoobri 2016. a volikogu otsuse nr
34 „Piiride muutmise ettepaneku tegemine Jõgeva vallale“.
Puurmani valla Härjanurme küla, Jõune küla, Pööra küla ning Saduküla küla elanikud tegid
Jõgeva Vallavolikogule kirjaliku ühise pöördumise ettepanekuga alustada Puurmani vallaga
läbirääkimisi nimetatud külade ühinemiseks Jõgeva vallaga. Sellest tulenevalt võttis Jõgeva
Vallavolikogu 26. mail 2016. a vastu otsuse nr 33 „Piiride muutmise ettepaneku tegemine
Puurmani vallale“ kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 10 ning Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 8¹ lõike 1 alusel ning tegi Puurmani Vallavolikogule
ettepaneku algatada piiride muutmise menetlus eesmärgiga liita Puurmani valla Jõune, Pööra,
Saduküla ja Härjanurme külad Jõgeva valla haldusterritooriumiga. Puurmani Vallavolikogu
andis oma 16. juuni 2016. a otsuses nr 26 nõusoleku Jõgeva Vallavolikogule alustada piiride
muutmise menetlust eesmärgiga liita Puurmani valla Jõune, Saduküla, Härjanurme ja Pööra
külad Jõgeva vallaga.
Puurmani vallas 20. ja 23. oktoobril 2016 läbi viidud Jõune, Saduküla, Härjanurme ja Pööra
külade elanike küsitlusel selgus, et 84,85% küsitluses osalenud nelja küla elanikest soovivad
liituda Jõgeva piirkonnaga ja 14,39% on nõus liituma Põltsamaa piirkonnaga.
Puurmani Vallavolikogu võttis 27. oktoobril 2016. a vastu otsuse nr 34 „Piiride muutmise
ettepaneku tegemine Jõgeva vallale“. Otsuses tehti Jõgeva Vallavolikogule ettepanek algatada
piiride muutmise menetlus eesmärgiga anda 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistulemuste väljakuulutamisel jõustuva haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus
Härjanurme küla, Jõune küla, Pööra küla ja Saduküla küla üle Puurmani valla koosseisust Jõgeva
valla koosseisu.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 10 alusel on volikogu
ainupädevuses haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuse piiride ja nime muutmise
algatamine, otsustamine, taotlemine ja nende kohta arvamuse andmine. Eesti territooriumi
haldusjaotuse seadus § 81 lõigete 2 ja 3 järgi esitab piiride muutmist soovivalt volikogult
ettepaneku saanud volikogu ettepaneku teinud volikogule kahe kuu jooksul ettepaneku saamisest
arvates otsuse piiride muutmise algatamisega nõustumise või sellest keeldumise kohta ning
otsused edastatakse maavanemale ja Rahandusministeeriumile kümne päeva jooksul pärast
nende vastuvõtmist.

1. Jõgeva Vallavolikogu nõustub Puurmani Vallavolikogu ettepanekuga Puurmani valla ja
Jõgeva valla piiride muutmise kohta, mille tulemusena antakse kohaliku omavalitsuse
valimistulemuste väljakuulutamisel jõustuva haldusterritoriaalse korralduse muutmise
käigus Härjanurme küla, Jõune küla, Pööra küla ja Saduküla küla üle Puurmani valla
koosseisust Jõgeva valla koosseisu.
2. Edastada otsus Puurmani Vallavolikogule, Jõgeva maavanemale ja
Rahandusministeeriumile 10 päeva jooksul vastuvõtmisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsuse peale võib esitada Jõgeva 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
teatavaks tegemisest.
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