AVINURME VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse
korralduse muutmise algatamiseks.
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Avinurme vald asub Alutaguse suurmetsade ja Kirde-Eesti soomaastike vahel, IdaVirumaa kõige edelapoolsemas osas. Valda ümbritseb lõunas ja läänes Torma vald,
loodes Laekvere vald, põhjas Tudulinna vald ja idas Lohusuu vald. Ajalooliselt on
piirkond kuulunud Tartu maakonda, Mustvee rajooni, Kohtla-Järve linnapiirkonda.
Valla asukoht on Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa piiri ääres, mistõttu oleme
valmis tänast maakonnapiiri ületama.
Koostöökogemus on Ida-Virumaa lõunaregiooni valdadega, endised valla külad
Lohusuu, Piilsi ja Jõemetsa on aastakümneid avaldanud soovi kuuluda Avinurme valda.
Torma, Mustvee ja Saare omavalitsustega on ühine jäätmekava ning kuulumine
MTÜ-sse Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus, Lohusuu, Tudulinna ja Laekverega vallaga
on side kooliskäivate laste kaudu, aastakümnete pikkune on olnud sportlaste
mõõduvõtmine Peipsi mängudel.
Omavalitsuste vabatahtlik liitumine peab toetuma väljakujunenud kultuurilis- ja
majanduslikul koostööl ning elanikkonna ühtekuuluvustundel. Avinurme vald on
oluliseks avaliku sektori ja erasektori teenuste tarbimise kohaks, samuti oluliseks
hariduskeskuseks. Seetõttu kavatseb Avinurme vald olla haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamisel aktiivne osapool.
Lähtudes eeltoodust ja aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lõike 1 punktidest 10 ja 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikest 4 ja § 9
lõikest 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 1, § 3
lõikest 1, Avinurme Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja teha ettepanek, Lohusuu
Vallavolikogule, Tudulinna Vallavolikogule, Laekvere Vallavolikogule, Mustvee
Linnavolikogule, Torma Vallavolikogule, Kasepää Vallavolikogule ja Saare
Vallavolikogule, alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.
2. Otsus teha teatavaks punktis 1 nimetatud omavalitsusüksustele, Ida-Viru maavanemale ja Rahandusministeeriumile.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4.Käesoleva otsuse peale võib esitada Avinurme 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 teatavakstegemisest.
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