
ÜHINEMISLEPINGU LISA NR 1

SELETUSKIRI

Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla

ühinemislepingule

Ühinemislepingu  õiguslik  alus:  haldusreformi  seadus,  kohaliku  omavalitsuse  korralduse

seaduse  §  22  lõike  1  punkt  10,  Eesti  territooriumi  haldusjaotuse  seaduse  §  91,  kohaliku

omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus

Järva -Jaani Vallavolikogu 28.01.2016 otsusega nr 2 tehtud ettepanek   Albu valla, Ambla

valla,  Imavere  valla,  Järva-Jaani  valla,  Kareda  valla,  Koeru  valla,  Roosna-Alliku  valla  ja

Koigi  valla  ühinemiseks  ning  Albu  vallavolikogu  25.02.2016  otsusega  nr  7,  Koigi

vallavolikogu 11.02.2016 otsusega nr 10, Kareda vallavolikogu 16.02.2016 otsusega nr 15,

Imavere vallavolikogu 18.02.2016 otsusega nr 8, Ambla vallavolikogu 18.02.2016 otsusega nr

17  ja  Koeru  vallavolikogu  24.03.2016  otsusega  nr  12  antud  nõusolekud

ühinemisläbirääkimistega  nõustumise  kohta  ning  sellele  järgnenud  ühinemisläbirääkimiste

tulemused.

Roosna-Alliku  vald  nõustus  läbirääkimistel  osalema,  kuid  lõpetas  hiljem

ühinemisläbirääkimised. Koeru Vallavolikogu 16.12.2016 otsusega nr 55 lõpetati Albu valla,

Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla Vallavolikoguga

peetavad läbirääkimised haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada

ühinevatest omavalitsustest uus Järva vald, halduskeskusega Järva-Jaani alevis ning kaaluda

edaspidi  ühinemisläbirääkimiste  alustamist  maakonnakeskuse  Paide  ja/või  Väike-Maarja  –

Rakke suunal.

Vastavalt  Eesti  territooriumi  haldusjaotuse  seaduse  §  91 lõike  2  punktile  1  lisatakse

ühinemislepingule  seletuskiri,  milles  peab  olema  märgitud  haldusterritoriaalse  korralduse

muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike arv.

1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus

Haldusreformi  seaduse  §  3  kohaselt  peab  tuleviku  kohaliku  omavalitsuse  üksuses  elama

vähemalt 5000 elanikku. Nimetatud miinimumsuurus  kujutab endast kompromissi erinevate

põhiteenuste  osutamise  optimaalsete  teenuspiirkondade  ja  kliendibaaside,  ametnike

kompetentsivajaduse, kohaliku demokraatia toimimise ning finantssuutlikkuse vahel.



 Ühinevad  kohaliku  omavalitsuse  üksused  asuvad  ajaloolise  Järva  maakonna

hajaasustusalal.

 Käesoleva ühinemise lepingu eesmärk on Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda

ja Koigi valdade ühinemine üheks suureks tugevaks maaomavalitsuseks. Eesmärk on

muutuvates  tingimustes  tagada  kvaliteetne  elu  maapiirkonnas  ja  teostada

regionaalpoliitikat  läbi  haldusreformi.  Ühise  omavalitsuse  loomise  loogika  on

asumipõhine lähenemine, st.  meil on  asulad, millest igaühel on õigus jääda ellu ning

sünergias arendada edasi  maaelu.  Ühinemise käigus ei  lõhuta ühtegi  hästi  toimivat

süsteemi  ega  teenust.  Uus  vald  on  võrgustikupõhine  kohaliku  omavalitsuse  üksus,

milles erinevad asulad ja kogukonnad toetavad ja tasakaalustavad üksteist.

Ühinemispiirkonna elanike arv ja territooriumi suurus

Elanike arv 

01.01.2016

Pindala km2

Albu vald 1 200 257,19
Ambla vald 2 061 166,45
Imavere vald 912 139,59
Järva-Jaani vald 1 573 126,82
Kareda vald 596 91,58
Koigi vald 966 204,45
Allikas: Rahvastikuregister, Maa-amet


