Päevakorrapunkt nr 1
EELNÕU

JÄRVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine
Imavere

1. detsember 2017 nr

22.12.2016 kinnitasid Albu, Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koigi ja Imavere Vallavolikogud
ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks.
01.07.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 96 „Albu valla, Ambla valla, Imavere
valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla osas haldusterritoriaalse
korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi
haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine. Määruse alusel moodustus 21.10.2017 Albu valla,
Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemise
teel uus omavalitsusüksus – Järva vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõigete 12 ja 14, Albu valla, Ambla valla, Imavere valla,
Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla ühinemislepingu punkti 3.4. alusel.
1.
Korraldada ümber Järva valla ametiasutused Albu Vallavalitsus, Ambla Vallavalitsus,
Imavere Vallavalitsus, Järva-Jaani Vallavalitsus, Kareda Vallavalitsus, Koigi Vallavalitsus ja Koeru
Vallavalitsus ühendamise teel ning moodustada alates 1. jaanuarist 2018 ametiasutusena Järva
Vallavalitsus.
2.
Lõpetada seoses ümberkorraldamisega Albu Vallavalitsuse (registrikood 75004346), Ambla
Vallavalitsuse (registrikood 75003329), Imavere Vallavalitsuse (registrikood 75004866), JärvaJaani Vallavalitsuse (registrikood 75008261), Kareda Vallavalitsuse (registrikood 75013196),
Koigi Vallavalitsuse (registrikood 75015640) ja Koeru Vallavalitsuse (registrikood 75004027)
tegevus arvates 31. detsembrist 2017.
3.
Arhiveerida Albu Vallavalitsuse registrikood 75004346, Ambla Vallavalitsuse registrikood
75003329, Imavere Vallavalitsuse registrikood 75004866, Järva-Jaani Vallavalitsuse registrikood
75008261, Kareda Vallavalitsuse registrikood 75013196, Koigi Vallavalitsuse registrikood
75015640 ja Koeru Vallavalitsuse registrikood 75004027.
4.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri
Järva Vallavolikogu otsuse „Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine“ eelnõule
Eelnõu esitaja: Järva vallavanem
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34 sätestab, et volikogu
ainupädevuses on valla ametiasutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine. Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõige 12 sätestab, et pärast haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena ühinemise teel uue kohaliku omavalitsuse üksuse kui avalik-õigusliku
juriidilise isiku moodustumist viiakse kõik ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste senised
täitevorganid ning ametiasutused ja ametiasutuste hallatavad asutused üle moodustunud kohaliku
omavalitsuse üksuse koosseisu. Sama paragrahvi lõige 14 sätestab, et volikogu korraliste valimiste
käigus toimunud haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku
omavalitsuse üksuse moodustatavad uued ametiasutused alustavad tööd ühinemisele järgneva aasta
1. jaanuaril. Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla
ühinemislepingu punkt 3.4. sätestab, et eelnimetatud valdade ühinemise ning nende baasil uue
omavalitsusüksuse moodustamisega lõpetatakse ühinevate omavalitsusüksuste kui avalik-õiguslike
juriidiliste isikute tegevus. Järva vald on kõigi nimetatud ühinenud valdade õigusjärglane.
Seega on volikogul ainupädevus otsustada, kuidas ta uue Järva valla koosseisu üle tulnud asutuste
tegevuse ümber korraldab. Ühinemisel on osapooled kokku leppinud, et tegutsevad ametiasutused
ühendatakse, st ühendatavad ametiasutused lõpetavad tegevuse ja ühendatavate baasil moodustub
uus asutus.
Otsuse eelnõu kohaselt korraldatakse ümber Järva valla ametiasutuste tegevus 1. jaanuarist 2018
ühendamise teel. Ümberkorralduse käigus ühendatakse üheks ametiasutuseks otsuse eelnõus
nimetatud 7 vallavalitsust. 1. jaanuarist 2018 lõpetatakse nimetatud asutuste tegevus ja
moodustatakse nende baasil uus Järva valla ametiasutus, Järva Vallavalitsus, mis saab uue
registrikoodi. Moodustuva ametiasutuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded, tegevuse
ümberkorraldamise ja lõpetamine reguleeritakse ametiasutuse põhimääruses.

