AVINURME VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Ühinemislepingu projekti ja lisade
avalikustamisele suunamine

19.10.2016.a.nr.126

Mustvee
Linnavolikogu tegi 28. jaanuari 2016. a otsusega nr 5 Avinurme
Vallavolikogule, Kasepää Vallavolikogule, Lohusuu Vallavolikogule, Saare
Vallavolikogule ja Torma Vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste
ühinemise tulemusena üks kohaliku omavalitsuse üksus. Kasepää Vallavolikogu,
Avinurme Vallavolikogu ja Lohusuu Vallavolikogu nõustusid Mustvee Linnavolikogu
ettepanekuga. Avinurme Vallavolikogu tegi 21. jaanuaril 2016. a otsusega nr 94
Lohusuu Vallavolikogule, Tudulinna Vallavolikogule, Laekvere Vallavolikogule,
Mustvee Linnavolikogule, Torma Vallavolikogule, Kasepää Vallavolikogule ja Saare
Vallavolikogule ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste
alustamiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus
omavalitsusüksus. Kasepää Vallavolikogu, Mustvee Linnavolikogu ja Lohusuu
Vallavolikogu nõustusid Avinurme Vallavolikogu ettepanekuga. Saare Vallavolikogu
tegi 29. juunil 2016. a otsusega nr 27 Lohusuu Vallavolikogule, Avinurme
Vallavolikogule, Kasepää Vallavolikogule ning Mustvee Linnavolikogule ettepaneku
algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised. Lohusuu
Vallavolikogu (22.08.2016 otsus nr 41), Avinurme Vallavolikogu (18.08.2016 otsus nr
122), Kasepää Vallavolikogu (19.08.2016 otsus nr 39) ning Mustvee Linnavolikogu
(30.08.2016 otsus nr 39) otsustasid nõustuda ühinemisläbirääkimistega.
Ühinemisläbirääkimiste tulemusel on koostatud ühinemislepingu projekt koos lisadega,
mille eesmärgiks on moodustada ühinemise kaudu uus kohaliku omavalitsuse üksus.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõike 4 kohaselt pannakse ühinemisleping
ja selle lisad avalikkusele tutvumiseks välja, tagades avalikkusele nimetatud
dokumentidega tutvumise võimaluse ning määrates ettepanekute ja vastuväidete
esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat väljapaneku algusest arvates.
Eeltoodu ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõike 4 alusel

Avinurme Vallavolikogu otsustab:
1.Korraldada Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna
ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek ajavahemikul 24. oktoober
2016 - 13. november 2016 Avinurme Vallavalitsuses, Avinurme Raamatukogus, Ulvi
Raamatukogus ning Vadi Seltsimajas ning valla veebilehel www.avinurme.ee
2.Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projektile ja selle lisadele
esitada hiljemalt 14.11.2016 kell 12.00. Ettepanekuid saab esitada kirjalikult .Avinurme
valla e-posti aadressil avinurme@avinurme.ee või posti teel aadressile Võidu tn 9
Avinurme alevik Avinurme vald 42101 Ida-Virumaa
3.Otsus jõustub teatavakstegemisest
4.Käesoleva otsuse peale võib esitada Avinurme Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või
esitada kaebuse Jõhvi Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

