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Piiride muutmise ettepaneku tegemine Jõgeva vallale
Pajusi valla Kaave küla elanikud esitasid 15.06.2016 Pajusi Vallavolikogule
pöördumise sooviga liituda haldusreformi käigus Jõgeva vallaga. Pöördumises
on välja toodud, et ajalooliselt on Kaave küla olnud osa Tartumaast, kuuludes
Laiuse kihelkonda ja Jõgeva valla koosseisu. Seega on läbi aegade olnud
Kaave küla elanike tõmbekeskuseks Jõgeva vald ja linn. Kaave küla elu ja
tegemised on seotud Jõgeva vallaga juba pikka aega. Enamus pakutavaid
avalikke teenuseid on Kaave küla elanikel mugavam tarbida Jõgeval, mis asub
7 km kaugusel ning tagatud on normaalne ühistransporditeenus. Kaave külale
lähim koolieelne lasteasutus asub Jõgeva valla Siimusti külas. Lapsevanematel
on mugav ja soodne lapsi sinna viia, sest tihti ühtib tööle mineku teekond
lasteaeda mineku teekonnaga. Põhikooli ja gümnaasiumisse lähevad lapsed
Jõgeva linnas asuvatesse koolidesse ning koolide lähedus võimaldab neil
osaleda ka peale tunde toimuvas huvitegevuses. Põltsamaaga Kaave külal
praktiline side puudub.
01. – 15. aprillini 2016 viidi Pajusi valla Aidu, Kaave, Kauru, Kose, Kõpu,
Lahavere, Tapiku, Tõivere ja Vägari külade elanike hulgas läbi küsitlus, et
selgitada välja elanike arvamus Pajusi valla territooriumiosade võimalikuks
ühinemiseks kas Jõgeva või Põltsamaa vallaga. Küsitlusel selgus, et kõik
vastanud Kaave küla elanikud eelistasid võimaliku ühinemise korral Jõgeva
valda.
Lähtudes eeltoodust ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige
1 p 10 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 8 1 lõigete 1 ja 3 alusel
Pajusi Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Teha Jõgeva Vallavolikogule ettepanek algatada piiride muutmise menetlus
eesmärgiga anda 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste
väljakuulutamisel jõustuva haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus
Kaave küla üle Pajusi valla koosseisust Jõgeva valla koosseisu.
2. Edastada otsus Jõgeva Vallavolikogule, Jõgeva
Rahandusministeeriumile 10 päeva jooksul vastuvõtmisest.
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3. Otsus jõustub teatavaks tegemisest.
4. Otsuse peale võib esitada Pajusi 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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