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EELNÕU

JÄRVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Hajaasustusprogrammi projekti
aruande heakskiitmine ja toetuse maksmine
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.
Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla
ühinemislepingu punkti 3.5 alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustunud Järva valla põhimääruse kehtestamiseni Imavere valla põhimäärusest.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, haldusmenetluse
seaduse § 75, halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46, Imavere Vallavolikogu 24.09.2009
määruse nr 28 “Imavere valla põhimäärus“ § 12 lõike 2, riigihalduse ministri 17.03.2016. a
käskkirja nr 1.1-4/073 „Hajaasustuse programmi 2016 programmdokument” punktidest 12.4,
16.11 ja Gerly Algpeusi (Algpeus) 27.10.2017 esitatud projekti lõpparuande (01.11.2017, reg nr.
709/8-2) alusel.
1. Kiita heaks Gerly Algpeusi (Algpeus) projekti „Tõnise tallu veesüsteemi rajamine”
lõpparuanne.
2. Maksta tööde teostajale (Puurkaevumeistrid OÜ, registrikood 12521431) välja ülejäänud toetus
vastavalt toetuslepingu nr 516 punktile 3.2.1.2 summas 966,05 eurot.
3. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Järva
Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Jüri Ellram
Volikogu esimees

SELETUSKIRI
Järva Vallavolikogu otsuse
„Hajaasustusprogrammi projekti aruande heakskiitmine” eelnõule
Õigusakti vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus:
Hajaasustuse programmi programmdokumendi punkti 16.11 kohaselt on kohalik omavalitsus
kohustatud 20 tööpäeva jooksul alates aruande saamisest arvates kiitma heaks või lükkama tagasi
toetuse saaja poolt esitatud projekti aruande.
Gerly Algpeus esitas hajaasustusprogrammi raames tehtud projekti „Tõnise tallu
kanalisatsioonisüsteemi rajamine” lõpparuande 26.10.2017.
Aruande eelarvest tuli välja, et kulutused olid võrdses mahus planeeritule.
Käesoleval ajal reguleerivad küsimust järgmised õigusaktid:
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 2;
Imavere Vallavolikogu 24.09.2009. a määruse nr 28 “Imavere valla põhimäärus“ § 12 lõige 2;
17.03.2016 riigihalduse ministri käskkiri nr 073.
Õigusakti vastuvõtmisel on vaja tunnistada kehtetuks, tühistada või muuta:
Puuduvad
Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja katteallikad:
Vastavaid kulutusi teha ei tule, sest antud aruanne vastas võrdses mahus planeeritule.
Isikute nimekiri, keda eelnõu esitaja peab vajalikuks kutsuda eelnõu menetlemise ajaks volikogu
istungile ning kellele saata otsuse või määruse ärakiri:
Istungile kutsuda:
1. Mariliis Pajula – keskkonnanõunik,
Otsuse ärakiri saata:
1. Gerly Algpeusile (Algpeus) ja
2. Järva-Jaani Vallavalitsuse pearaamatupidajale Kaja Reinbergile
Seletuskirja koostas:
Mariliis Pajula
Keskkonnanõunik
07.11.2017

