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Piiride muutmisega seonduvate organisatsiooniliste, eelarveliste ja muude varaliste
küsimuste lahendamine ning piiride muutmisega kaasnevate põhimääruste ja teiste
õigusaktide mitte muutmine
Torma Vallavolikogu tegi 8. jaanuari 2016 otsusega nr 1 „Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“
Palamuse Vallavolikogule, Saare Vallavolikogule, Kasepää Vallavolikogule, Lohusuu
Vallavolikogule, Avinurme Vallavolikogule, Laekvere Vallavolikogule, Väike-Maarja
Vallavolikogule, Rakke Vallavolikogule, Jõgeva Vallavolikogule ja Mustvee Linnavolikogule
ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.
28. jaanuaril 2016 Mustvee Linnavolikogu otsusega nr 5 algatati haldusterritoriaalse korralduse
muutmine ning tehti ettepanek Avinurme Vallavolikogule, Kasepää Vallavolikogule, Lohusuu
Vallavolikogule, Saare Vallavolikogule ja Torma Vallavolikogule alustada läbirääkimisi
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise
tulemusena üks kohaliku omavalitsuse üksus.
Ajavahemikul 8. - 10. juuni 2016 viis Torma vald läbi küsitluse läbirääkimiste suuna valiku osas,
et selgitada välja rahvaarvamus. 15. juuni 2016 kinnitas vallavolikogu istungil hääletustulemused
ja võettis vastu protokollilise otsuse: valida Torma valla haldusreformi läbirääkimiste
põhisuunaks Jõgeva suund ja paluda Peipsi ühinemisgrupilt võimalust osaleda juhtkomisjoni või
töörühmade töös.
Torma Vallavolikogu 17. augusti 2016 otsusega nr 63 „Läbirääkimiste jätkamine omavalitsuste
ühinemiseks Jõgeva suunal“ valiti ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks Jõgeva suund ja lõpetati
läbirääkimised Peipsi suunal.
19. septembril 2016 esitasid Võtikvere küla elanikud Torma Vallavolikogule eelnõu „Piiride
muutmise ettepaneku tegemine“. Võtikvere küla elanikele on Mustvee linn olnud läbi aegade
tõmbekeskuseks, tarbides igapäevateenuseid, kasutades ühistransporti Mustveesse ning Tartu.
Mustvee linna läheduses elavad inimesed kasutavad ka sealseid haridusteenuseid. Võtikvere
külal on ühine ajalooline taust Ulvi külaga, Avinurme alevikuga ja Mustvee linnaga. Tegu on
Mustvee linna mõjusfääris oleva külaga. Jõgeva maakonnaplaneeringu alusel kuulub Võtikvere
paikkond Mustvee toimepiirkonda.Võtikvere küla ühinemisel Peipsi piirkonnas moodustuva
omavalitsuse koosseisus on positiivne mõju enamuses Eesti territooriumi haldusjaotuse § 7
lõikes 5 nimetatud punktides.
Võtikvere külas elas Rahvastikuregistri andmetel 01.01.2016 seisuga 93 inimest ning küla
pindala on 4 651,16 ha.
Torma vallale kuulub Võtikvere külas:
1) kinnisasi Lugemispesa (katastritunnus 81003:003:0148, registriosa 4380750, pindala 0,8805
ha), millel asuvad ehitised ait-kuur, külamaja ja saun.

2) kinnisasi Pargi (katastritunnus 81003:003:0149, registriosa 4397350, pindala 22305 m2).
3) kinniasi Saaremetsa tee (katastritunnus 81003:003:0167, registriosa 5412550, pindala 1,2 ha,
mille koosseisus on tee pikkusega 1950 m).
4) kinniasi Teelahkme-Võtikvere tee (katastritunnus 81003:003:0168, registriosa 5412850,
pindala 2,29 ha, mille koosseisus on tee pikkusega 2265 m).
Torma Vallavolikogu 19. oktoober 2016 otsusega nr 72 „Haldusterritoriaalse korralduse ja
haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse sisu
määramine“ otsustati korraldada küsitlus Torma valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks
Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemise kohta ühiseks
omavalitsuseks. Kanda elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluslehtedele kolmandaks
küsimuseks „Kas toetate Võtikvere küla üleminekut Torma valla koosseisust Mustvee linna
koosseisu?“ vastusevariandid „jah“ ja „ei“.
Küsitlus küsitluspunktides toimus küsitlus 20. novembril 2016 kell 10.00 kuni 18.00 ja 21.
novembril 2016 kell 10.00 kuni 18.00 ning elektrooniline küsitlus toimus 17. novembril 2016
kell 8.00 kuni 18. novembril 2016 kell 20.00.
Hääletustulemusena selgus:
Küsitlusest osavõtjate nimekirja oli kantud 78 isikut;
Küsimusele vastas 43 isikut ehk 55,13% nimekirja kantud isikutest;
Küsimusele vastas „jah“ 40 isikut ehk 93,02% küsitluses osalenutest;
Küsimusele vastas „ei“ 3 isikut ehk 6,98% küsitluses osalenutest.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 8¹ lõike 6 alusel tagab iga asajomane 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.
Külade üleandmisega seotud kokkulepped koos kaardimaterjaliga tuleb kinnitada üleandva ja
vastuvõtva omavalitsuse volikogude poolt ning lisada piiride muutmise taotlusele vastavalt Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse §8¹ lõikele 8.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punkti 10 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 8¹ lõiked 7 ja 8, Torma Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Torma valla ja Mustvee linna piiride muutmisega Võtikvere küla Torma vallast Mustvee linna
kooseisu arvamiseks ei kaasne põhimääruste ja teiste õigusaktide muutmist. Kuni ühinenud
vallas uute õigusaktide kehtestamiseni kehtivad ühinenud Torma valla Võtikvere külas Torma
valla õigusaktid.
2. Torma valla ja Mustvee linna piiride muutmise haldusterritoriaalse korralduse muudatuse
jõustumise ajal omandab Mustvee linn vastavalt kokkuleppele tasuta Torma vallale kuuluvad
kinnisasjad:
2.1 kinnisasi Lugemispesa (katastritunnus 81003:003:0148, registriosa 4380750, pindala
0,8805 ha), millel asuvad ehitised ait-kuur, külamaja ja saun, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste
maa.
2.2 kinnisasi Pargi (katastritunnus 81003:003:0149, registriosa 4397350, pindala 22305 m2),
sihtotstarve üldkasutatav maa 80% ja veekogude maa 20%.
2.3 kinniasi Saaremets tee (katastritunnus 81003:003:0167, registriosa 5412550, pindala 1,2
ha, mille koosseisus on tee pikkusega 1950 m), sihtotstarve transpordimaa.

2.4 kinniasi Teelahkme-Võtikvere tee (katastritunnus 81003:003:0168, registriosa 5412850,
pindala 2,29 ha, mille koosseisus on tee pikkusega 2265 m), sihtotstarve transpordimaa.
3. Volitada vallavanemat sõlmima punktis 2 nimetatud kinnisasjade osas notariaalset tehingut.
4. Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub pooles osas Torma Vallavalitsus ja pooles osas
Mustvee Linnavalitsus.
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 Torma Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule (Kalevi 1, Tartu 51010) halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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