Mustvee
Otsus
Mustvee
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Piiride muutmisega seonduvate organisatsiooniliste, eelarveliste j muude varaliste
kiisimuste lahendamine ning piiride muutmisega kaasnevate p6h tiflruste ja teiste
digusaktide mitte muutmine
28" jaanuarrr 2016 Mustvee Linnavolikogu otsusega nr 5 argatati ha dusterritoriaalse korraldus e
muutmine ning tehti ettepanek piirinaabritele saare vallavolikogul , Kaseptiii Vallavolikogule,
Lohusuu vallavolikogule, Avinurme vallavolikogule alustada liibin imisi haldusterritoriaal se
korralduse muutmiseks eesmiirgiga moodustada omavalitsuste
inemise tulemusena r.iks
kohaliku omavalitsuse iiksus.
Torma vallavolikogu 17. augusti 2016 otsusega ff 63 ,,Liibirtiiikim
tihinemiseks J6 geva suunal" valiti iihinemisliibiriiiikimiste i iitkami

j

iitkamine omavalitsuste
Jdgeva suund ja ldpetati

liibireirikimised Peipsi suunal.

19. septembril 2016 esitasid vdtikvere kiila elanikud rorma vall
muutmise ettepaneku tegemine". vdtikvere kiila elanikele on Mus
t6mbekeskuseks, tarbides igapiievateenuseid, kasutades i.ihistra
Mustvee linna lZiheduses elavad inimesed kasutavad ka sealseid
ktilal on fihine ajalooline taust Ulvi kiilaga, Avinurme alevikuga j
Mustvee linna m6jusfiiiiris oleva kiilaga. Jdgeva maakonnaplaneeri
paikkond Mustvee toimepiirkonda.vdtikvere ktila tihinemisel pei
omavalitsuse koosseisus on positiivne m6ju enamuses Eesti terri
ldikes 5 nimetatud punktides.

vdtikvere kiilas elas Rahvastikuregistri andmetel 01.01.2016
pindala on4 65l,16ha.

sei

volikogule eelndu,,Piiride
linn olnud ltibi aegade

i

Mustveesse nins Tar1u.
aridusteenuseid. Vdtikvere
Mustvee linnaga. Tegu on
u alusel kuulub Vdtikvere
;i piirkonnas moodustuva
iumi haldusjaotuse $ 7

ga 93 inimest ning krila

Torma vallale kuulub Vdtikvere kUlas:
1) kinnisasi Lugemispesa (katastritunnus 8 1003 :003 :0148,
4380750, pindala 0,8805
ha), millel asuvad ehitised ait-kuur, ktilamajaja saun.
2) kinnisasi Pargi (katastritunnus 8 1 003 :00 3 :0r 4g,registriosa 4397 3 , pindala 22305 m2).
3) kinnisasi saaremetsa tee (katastritunnus 8 1 003 :003 :0 1 67, registri
5412550, pindala I,2 ha,
mille koosseisus on tee pikkusega 1950 m).
4) kinnisasi Teelahkme-vdtikvere tee (katastritunnus g1003:003: 168, registriosa 5412850,
pindala 2,29 ha, mille koosseisus on tee pikkusega 2265 m).

Torma Vallavolikogu 19. oktoober 2016 otsusega nr 72 ,,Hald
haldusiiksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse vllj

rritoriaalse koralduse ja
lgitamise krisitluse sisu

i

korraldada ktisitlus Torma valla elanike arvamuse vtiljaselgitamiseks
Palamuse valla ja Torma valla tihinemise kohta tihiseks
omavalitsuseks.
a elanike arvamuse viiljaselgitamiseks ktisitluslehtedele kolmandaks
kiisimuseks ,,Kas
vdtikvere kiila tileminekut Torma valla koosseisust Mustvee linna
koosseisu?" vast
variandid ,jah" ja ,,ei".
I(iisitlus kiisitlus
ktides toimus kiisitlus 20. novembrir 2016 kell 10.00 kuni 18.00 ia 21.
novembril 2016 k ll 10.00 kuni 18.00 ning elektrooniline ki.isitlus toimus 17. novembril2016
kell 8.00 kuni 18. vembril 2016 kell 20.00.
mdd.rarnine"

o1

Jdgeva linna,

va valla,

J

Hziiiletustulemuse
Kiisitlusest osavd
nimekirja oli kantud 78 isikut;
Kiisimusele vastas 3 isikut ehk 55,13% nimekirja kantud isikutest;
Ki.isimusele vastas jah" 40 isikut elk93,02Yo kiisitluses osalenutest;
I(iisimusele vastas ,ei" 3 i sikut ehk 6,9 8Yo ktisitluses o salenutest.

Eesti teritooriumi haldusjaotuse seaduse $ 8' l6ike 6 alusel tagab iga asjaomane valla- v6i
linnavalitsus piiri e muutmise algatamisega ndustumisel piiride muutmisega kaasnevate
pdhimhiiruse ja
iste 6igusaktide muudatuste ettevalmistamise, piiride muutmisega
kaasnevate organi siooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja digusi
kiisitlevate ki.isim
lahendamise, labfu aakimiste protsessi liibipaistvuse j a avalikustamise
ning efanike arv
viilj aselgitamise asj aomasel territooriumiosal asustusiiksuste kaupa.
Kiilade i.ileandmi ga seotud kokkulepped koos kaardimaterjaliga tuleb kinnitada iileandva ja
vastuvdtva omava
volikogude poolt ning lisada piiride muutmise taotlusele vastavalt
Eesti territooriumi
dusjaotuse seaduse $81 ldikele B.

ja vdttes aluseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse $ 8t
l6ike6punkti2j 3 ning l6ike 7 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $22 l6ike
punktl 10 Mustv Linnavolikogu

Liihtudes eeltood

t

1

otsustab:
valla ja
ustvee linna piiride muutmisega vdtikvere kiila Torma vallast Mustvee
linna kooseisu arv
iseks ei kaasne pdhimiiiiruste ja teiste digusaktide muutmist. Kuni
iihinenud vallas u e aktide kehtestamiseni kehtivad tihinenud Torma valla v6tikvere kiilas
Torma valla 6is
tid.
1

. Torrna

2. Tormavallaja
jdustumise ajal o
kinnisasjad:
2.1.kinnisasi Luge
0,8805 ha), millel

ustvee linna piiride muutmisel haldusterritoriaalse korralduse muudatuse
b Mustvee linn vastavalt kokkuleppele tasuta Torma vallale kuuluvad

ispesa (katastritunnus

8

1

registriosa 43807 5 0, pindala
saun, sihtotstarve iihiskondlike ehitiste

003 : 003 : 0 1 48,

uvad ehitised ait-kuur, krilamaja

ja

maa.

(katastritunnus 8 1 003 003 0 1 49, registrio sa 4397 3 5 0, pindala 223 0 5 m2),
sihtotstarve iild
tatav maa80% javeekogude maa2\Yo.
2,3. kinnisasi
ets tee (katastritunnus 81003:003:0167 , registriosa 5412550, pindalal,2
ha, mille koossei
on tee pikkusega 1950 m), sihtotstarve transpordimaa.
2.4 kinnisasi Teel hkme-vdtikvere tee (katastritunnus 81003:003:0168, registriosa 5412850,
pindala 2,29 ha,m le koosseisus on tee pikkuse ga2265 m), sihtotstarve transpordimaa.
2.2. kinnisasi

3. Volitada

:

:

sdlmima punktis 2 nimetatud kinnisasjade osas notariaalset tehingut.

4. Lepingu sdlmimisega seotud kulud tasub pooles osas Torma valla
Mustvee Linnavalitsus.

litsus ja pooles osas

5. Otsus j Oustub teatavakstegemisest.
6. otsust on vdimalik vaidlustada 30 piieva jooksul teatavakstegemi
Mustvee Linnavoliko gule haldusmenetluse seaduses siitestatud k
halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus stitestatud korras.

Riina Pajula
Volikosu esimees

esitades vaide
v6i kaebuse

