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Ühinemislepingu eelnõu avalikustamine
Vastavalt Põltsamaa Linnavolikogu 15. detsembri 2015 otsuse nr 1-3/120 „Ettepanek
haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks“, Põltsamaa
Vallavolikogu 17. detsembri 2015 otsuse nr 182 „Ettepanek haldusterritoriaalse
korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks“, Pajusi Vallavolikogu 18.
veebruari 2016 otsuse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
läbirääkimiste alustamine Põltsamaa vallaga ja Põltsamaa linnaga ning läbirääkimiste
töögrupi moodustamine“ ja Puurmani Vallavolikogu 20. jaanuari 2016 otsuse nr 1
„Vastus ettepanekule haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste
alustamiseks Põltsamaa Vallavolikogule ja Põltsamaa Linnavolikogule“ on Põltsamaa
linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald ja Puurmani vald on pidanud läbirääkimisi ning teinud
menetlustoiminguid haldusreformi käigus Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla
ja Puurmani valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse ja avalikõigusliku juriidilise isiku moodustamiseks.
Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla esindajad on
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning uue avalik-õigusliku juriidilise isiku
tekkimiseks koostanud ühinemislepingu eelnõu.
Otsus võetakse vastu Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 4 ja alusel
arvestades Põltsamaa linna, Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani valla ühinemise
juhtkomisjoni 13. oktoobri 2016 koosoleku protokolli.
1. Esitada Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks koostatud ühinemislepingu eelnõu
avalikkusele tutvumiseks ja arvamuse andmiseks (ühinemislepingu eelnõu koos
lisadega lisatud otsusele).
2. Pajusi Vallavalitsusel kui ametiasutusel korraldada ühinemislepingu eelnõu ja selle
lisade avalikustamine Pajusi valla veebilehel www.pajusi.ee alates 31. oktoobrist 2016.
Eelnõuga on avalikkusel võimalus tutvuda perioodil 31.oktoobrist 20. novembrini 2016.
3. Ühinemislepingu eelnõu kohta on õigus avalikustamise ajal esitada ettepanekuid ja
vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise viimane päev on 21. november
2016. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis Pajusi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (postiaadress Vallamaja,
Kalana küla, Jõgevamaa, 48205; e-posti aadress info@pajusi.ee. Ettepanekute ja
vastuväidete esitamisel tuleb märkida esitaja nimi.

4. Teade ühinemislepingu eelnõu ja selle lisade avalikustamise kohta avaldatakse
Põltsamaa.info portaalis ning ajalehtedes Vali Uudised ja Vooremaa.
5. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Pajusi
Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras.
Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse
seadustiku
§-s
46
sätestatud
tähtaegadel
ja
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkiri/
Toomas Teppo
volikogu esimees
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