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Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine, jätkamine
Haldusreformialane teema Avinurme ümbruses algas Iisaku Vallavolikogu 22.oktoobri
2015.a.otsusega nr 97, millega esitati Alajõe, Avinurme, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse ja
Tudulinna vallavolikogudele ettepanek läbirääkimiseks haldusterritoriaalse korralduse
muutmise üle eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus
omavalitsusüksus. 28.10.2015 otsusega nr 80 nõustus Avinurme Vallavolikogu Iisaku
Vallavolikogu ettepanekuga.
29.10.2015 aastal andis Mustvee linn teada, et kiidab heaks haldusreformialase
diskussiooni elavnemise, kutsudes oma seisukohta väljendama Avinurme, Kasepää,
Lohusuu, Torma ja Saare vallad.
Torma Vallavolikogu otsustas 6.jaanuaril 2016 esitada ettepaneku
ühinemisläbirääkimisteks Palamuse, Saare, Kasepää, Lohusuu, Avinurme, Laekvere,
Väike-Maarja, Rakke ja Jõgeva valdadele ning Mustvee linnale.
Palamuse, Saare ja Tabivere valla haldusreformi komisjonide esindajad kutsusid
Avinurme valla esinduse samuti 27.01.2016.a.kokkusaamisele.
Avinurme Vallavolikogu 21.01.2016.a.istungil arutati Mustvee linna ning Palamuse, Saare ja
Tabivere valdade koostööettepanekuid. Nõustuti kohtumisega, et kaardistada osapoolte
haldusterritoriaalse reformi alaseid huvid ja ootused. Vahetada infot, et prognoosida
piirkonna haldusterritoriaalse reformiprotsessi kulgu, vahetada arvamusi piirkonna edasise
arengu ja koostöö võimalustest.
Avinurme Vallavolikogu 21.01.2016.a.otsusega nr.94 otsustati omaltpoolt näidata üles
aktiivsust ning tehti ettepanek Lohusuu, Tudulinna, Laekvere , Kasepää, Saare ja Torma
valdadele ning Mustvee linnale, läbirääkimiste alustamiseks.
28.01.2016.a.otsustas Mustvee Linnavolikogu omakorda teha ettepaneku Kasepää,
Lohusuu, Saare, Avinurme ja Torma vallale.
29.jaanuari 2016.a.otsusega nr 4 nõustus Kasepää Vallavolikogu Torma ettepanekuga
ning 26.veebruari 2016 .a. otsusega Mustvee ja Avinurme ettepanekutega.
10.02.2016.a.otsustas Saare Vallavolikogu alustada läbirääkimisi ning kuulata ära
ettepaneku teinud omavalitsuste ( Avinurme, Mustvee ja Torma ) seisukohad.

Sama otsusega anti teada, et võimaliku haldusterritoriaalse korralduse muutmise
analüüsimiseks ja algatamiseks Põhja-Tartumaal on Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu
poolt esitatud taotlus EAS-ile omavalitsusüksuste ühinemise koordineerimise
toetusmeetmesse koorinaatori palkamiseks. Esitatud taotlus hõlmas Jõgevamaalt
Tabivere, Palamuse, Saare, Torma ja Kasepää valla ning Mustvee linna ning IdaVirumaalt Lohusuu ja Avinurme valla.
Tudulinna Vallavolikogu nõustus 10.02.2016 Avinurme Vallavolikogu ettepanekuga.
Lohusuu Vallavolikogu otsustas 11.02.2016.a.nõustuda Torma Vallavolikogu,
Avinurme Vallavolikogu ja Mustvee Linnavolikogu ettepanekutega.
Kasepää Vallavolikogu nõustus 26.02.2016.a.Mustvee Linnavolikogu , samuti
Avinurme Vallavolikogu otsusega, millega esitati ettepanek läbirääkimiste
alustamiseks.
Laekvere Vallavolikogu otsustas 29.03.2016 keelduda läbirääkimiste alustamisest
Avinurmega. Laekvere peab läbirääkimisi Tamsalu, Rakke, Väike-Maarja või Vinni
valla suunal.
Olukord, kus ühinemisläbirääkimisi peetakse paralleelselt mitmel suunal, ei anna piisavat
kindlust kokkulepete saavutamise osas. Tuleb otsustada, kellega lõpetame läbirääkimised ning
kellega haldusreformi korralduse üle läbirääkimisi jätkame. Hetkel toimuvad läbirääkimised
Iisaku ja Põhja-Tartumaa suunal.
31. mail toimusid mõlema piirkonna juhtkomisjoni koosolekud. Projekti „Põhja-Tartumaa“
juhtkomisjoni koosolekul otsustati moodustada kaks läbirääkimiste piirkonda – Jõgeva
(Jõgeva vald, Jõgeva linn) ja Peipsi (Lohusuu, Kasepää, Saare, Avinurme vald ja Mustvee
linn). Torma ja Palamuse vallad on esialgu mõlemas piirkonnas, kuni volikogud on teinud
lõpliku otsuse suuna valiku osas. Volikogude seisukohad peavad selguma juunikuu jooksul.
01.juunil toimunud rahvakoosolekutel Vadil, Avinurmes ja Ulvil, selgitasid vallavanem
ja volikogu esimees kohaletulnutele hetkeolukorda. Avinurme valla ajalehe
„ Awwinorm „. märtsi-aprillikuu numbriga jõudis iga pereni info haldusreformi
hetkeseisust. Rahvaga teemat arutades oli üksmeelne seisukoht: Avinurme rahvas on
alati liikunud Tartu suunal, Alutaguse piirkonnaga seost ei tunta.
Aluseks võttes eeltoodu, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10 ja
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõiked 2 ja 5
.
Avinurme Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Lõpetada Iisaku Vallavolikogu 22.oktoobri 2015.a. otsusega nr 97
„Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine
ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“ algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja
läbirääkimised haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada
omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

2.Jätkata Jõgevamaa Omavalitsuse Liidu projekti „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse
moodustamine“ algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja läbirääkimised
haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise
tulemusena uus omavalitsusüksus Peipsi piirkonnas.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3.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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