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LAEKVERE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Laekvere
29. märts 2016 nr 10
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
läbirääkimiste alustamisest keeldumine

Avinurme Vallavolikogu on 21.01.2016 otsusega nr 94 „Ettepaneku tegemine
haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks" teinud ettepaneku
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.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 5 kohaselt arvestatakse haldusterritoriaalse
korralduse muutmise algatamisel järgmisi asjaolusid:
1) ajaloolist põhjendatust;
2) mõju elanike elutingimustele;
3) elanike ühtekuuluvustunnet;
4) mõju avalike teenuste osutamise kvaliteedile;
5) mõju haldussuutlikkusele;
6) mõju demograafilisele situatsioonile;
7) mõju transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele;
8) mõju ettevõtluskeskkonnale;
9) mõju hariduslikule olukorrale;
10) omavalitsusüksuse organisatsiooniliselt ühtse teenusepiirkonnana toimimist.
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 1 järgi on seaduse eesmärk
soodustada kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemist ja territooriumi haldusjaotuse korrastamist,
millega kaasneb kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkuse ja edukate projektitaotluste
koostamise suutlikkuse tõus, kohaliku omavalitsuse üksuste poolt tema territooriumil pakutavate
avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemine ning kohaliku omavalitsuse üksuste
koostöö võime arenemine.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9'lõike 2 alusel esitab ettepaneku saanud volikogu
ettepaneku teinud volikogule kahe kuu jooksul ettepaneku saamisest arvates otsuse
haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumise või sellest keeldumise kohta.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest keeldumise otsus peab olema
põhjendatud.
Laekvere Vallavolikogu on seisukohal, et Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikes 5
sätestatud asjaolusid arvesse võttes ei oleks Avinurme Vallavolikogu otsuses loetletud
omavalitsuste ühinemisel tagatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise
seaduse §-s 1 sätestatud seaduse eesmärk.
Omavalitsuste vabatahtlik liitumine peab toetuma väljakujunenud kultuurilis- ja majanduslikul
koostööl ning elanikkonna ühtekuuluvustundel. Avinurme vald ei ole Laekvere valla elanikele

oluliseks avaliku sektori ja erasektori teenuste tarbimise kohaks, samuti oluliseks
hariduskeskuseks, kuigi Avinurme Gümnaasiumis õpib ka Laekvere valla lapsi.
18. veebruari 2016 otsusega nr 8 on Laekvere Vallavolikogu nõustunud Tamsalu Vallavolikogu
ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks uue kohaliku omavalitsuse üksuse moodustamiseks
Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja valla ühinemise teel.
29. märtsil 2016 Laekvere Vallavolikogu istungil tuleb arutusele ettepanek Vinni vallale:
„Algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning teha ettepanek Vinni Vallavolikogule
alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbi liitumismenetluse, mille
tulemusena Laekvere vald liitub Vinni vallaga ja Vinni vald suureneb liituva Laekvere valla
territooriumi võrra ".
Hetkel ei pea Laekvere Vallavolikogu otstarbekaks alustada rohkem läbirääkimisi.
Haldusreformi juures tuleb arvesse võtta, et uus omavalitsus oleks ka geograafiliselt mõistlik ja
elanikkonna liikumissuundi arvestav.
Seetõttu leiab Laekvere Vallavolikogu, et käesoleval juhul ei ole põhjendatud haldusterritoriaalse
korralduse muutmine.
Lähtudes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõikest 2

Laekvere Vallavolikogu otsustab:
1. Keelduda läbirääkimiste alustamisest uue kohaliku omavalitsuse üksuse moodustamiseks
Avinurme Vallavolikogu otsuses toodud kohaliku omavalitsuste üksuste ühinemise teel.
2. Otsus edastada Avinurme Vallavolikogule, maavanemale ja Rahandusministeeriumile 10
päeva jooksul vastuvõtmisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsuse peale võib esitada väide Laekvere Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
ettenähtud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teada saamise päevast või esitada kaebuse
Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Eerik Lumiste
vallavolikogu esimees

