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Jõgeva vallaga täiendava kokkuleppe sõlmimine eelarveliste ja
muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamiseks
11. jaanuaril 2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2017 määrus nr 5 „Pajusi valla,
Puurmani valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine” muutmine”. Määruse alusel moodustus 21. oktoobril 2017 Põltsamaa
linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus –
Põltsamaa vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane. Samuti on jõustunud
Pajusi valla Kaave küla üleminek Jõgeva valla koosseisu ja Puurmani valla Härjanurme,
Jõune, Pööra ja Saduküla külade üleminek Jõgeva valla koosseisu.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 81 lõike 6 alusel tagab iga asjaomane valla- või
linnavalitsus piiride muutmise algatamisega nõustumisel piiride muutmisega kaasnevate
põhimääruse ja teiste õigusaktide muudatuste ettevalmistamise, piiride muutmisega
kaasnevate organisatsiooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi
käsitlevate küsimuste lahendamise, läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise
ning elanike arvamuse väljaselgitamise asjaomasel territooriumiosal asustusüksuste kaupa.
Pajusi Vallavolikogu 17. novembri 2016 otsusega nr 143 „Pajusi valla ja Jõgeva valla piiride
muutmise kokkulepe“ ja Jõgeva Vallavolikogu 30. novembri 2016 otsusega nr 52 „Jõgeva
valla ja Pajusi valla piiride muutmise kokkuleppe kinnitamine“ lepiti Jõgeva vallaga kokku
piiride muutmisega kaasnevate organisatsiooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi
kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamises. Pajusi vald ja Jõgeva vald on kokku
leppinud, et kuni ühinevates valdades uute aktide kehtestamiseni kehtivad Jõgeva vallaga
ühinenud Kaave külas Jõgeva valla õigusaktid ning Pajusi vallale kuuluva Kaave tee
üleandmises.
Puurmani Vallavolikogu 24. novembri 2016 otsusega nr 36 „Piiride muutmisega seonduvate
organisatsiooniliste, eelarveliste ja muude varaliste küsimuste lahendamine ning piiride
muutmisega kaasnevate põhimääruste ja teiste õigusaktide mitte muutmine“ ja Jõgeva
Vallavolikogu 22. detsembri 2016 otsusega nr 58 „Jõgeva valla ja Puurmani valla piiride
muutmise kokkuleppe kinnitamine“ leppisid Puurmani vald ja Jõgeva vald kokku piiride
muutmisega kaasnevate organisatsiooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja
õigusi käsitlevate küsimuste lahendamises. Kokku lepiti varade üleandmises ning selles, et
kuni ühinevates omavalitsusüksustes uute õigusaktide kehtestamiseni kehtivad Jõgeva valda
ülevõetavates külades Puurmani valla õigusaktid.
Moodustunud Põltsamaa vald ühinenud Pajusi valla ja Puurmani valla õigusjärglasena ei saa
korraldada kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmist selle omavalitsuse territooriumil, mis ei
ole pärast ühinemise jõustumist enam tema haldusterritooriumi osa. Üleantud külade
elanikega seotud küsimused peab lahendama moodustunud Jõgeva vald.

Tänaseks on selgunud, et kõiki külade üleandmisega seotud küsimusi ei olnud ülalnimetatud
kokkulepetes reguleeritud ja vajavad täpsustamist ning osa küsimusi ei olnud kokkuleppe
sõlmimise ajaks veel üles kerkinud.
Probleem on tõusetunud seoses hajaasustuse programmi läbiviimisega. Pajusi Vallavalitsuses
on pooleli kolm hajaasustuse programmi projekti, mis asuvad Jõgeva valla koosseisu üle
läinud Kaave küla territooriumil. Üks projekt on algatatud 2016. aasta taotlusvooru alusel ja
kaks projekti on algatatud 2017. aasta taotlusvooru alusel. Puurmani Vallavalitsuse
menetluses olnud projektid Jõgeva valla koosseisu üleläinud külades on lõpetatud.
Rahandusministeerium on selgitanud, et kui kahe valla varasem küla üleandmise kokkulepe ei
sisalda hajaasustuse programmi projektide edasist rakendamist ja tegevuste üleandmist, siis on
vajalik volikogu otsuse tasandil leppida Jõgeva valla ja ühinenud Põltsamaa valla vahel kokku
projekti üle andmises (sh KOV poolse projekti rahastamise osas). Kokkuleppele jõudmisest
peaks teavitama ka EASi, kes teab sellisel juhul edasise aruandluse osas muudatusega
arvestada.
Otsus võetakse vastu eeltoodu ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 81 lõike 6
punkti 3 alusel.
1. Anda Jõgeva vallale üle Jõgeva valla Kaave küla (endise Pajusi valla Kaave küla)
territooriumil pooleliolevad hajaasustuse 2016. aasta ja 2017. aasta programmi raames
toetatud projektide dokumentatsioon, sõlmitud kolmepoolsed lepingud ja nendega seotud
eelarvevahendid kokku 9928 eurot (eraldus riigi eelarvest 4741,05 eurot ja eraldus Põltsamaa
valla (endise Pajusi valla) eelarvest 5186,95 eurot) järgmiselt:

1.1 Leping nr 92/573-3, sõlmitud
12.08.2016
1.2 Leping nr 92/445-1, sõlmitud
18.08.2017
1.3 Leping nr 92/444-2, sõlmitud
18.08.2017
KOKKU

Riigi osa

KOV osa

Taotleja
omaosalus

2046,00

2046,00

2046,00

Projekti
maksumus
kokku
6138,00

910,66

1061,34

986,00

2958,00

1784,39

2079,61

1932,00

5796,00

4741,05

5186,95

2. Kui toetuse saaja jätab projektist tulenevad kohustused täitmata ja toetussummad kuuluvad
tagasimaksmisele, tagastab Jõgeva vald Põltsamaa vallale projektist tuleneva kohaliku
omavalitsuse osa.
3. Volitada vallavanem Margus Möldrit alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingute ja
eelarvevahendite üleandmise aktile.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Põltsamaa Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebus Tartu Halduskohtule
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haldusmenetluse seadustikus
teatavakstegemisest.

sätestatud

korras

30

päeva

jooksul

arvates

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
volikogu esimees
Koostasid Merike Sumla, Pajusi vallasekretär ja Mark Liivamägi, Pajusi abivallavanem
Ettekandja Mark Liivamägi, Pajusi abivallavanem
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