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Ühinemisläbirääkimiste lõpetamine
Palupera Vallavolikogu 24.03.2016. a otsuse nr 12 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine“ alusel alustas Palupera vald ühinemisläbirääkimisi
Sangaste Vallavolikogu ettepaneku (Sangaste Vallavolikogu 17.03.2016 otsus nr 13) alusel.
Käesolevaks ajaks on läbirääkimiste ringis peale Palupera valla veel Sangaste vald, Otepää
vald, Kanepi vald ja Urvaste vald.
Kuna võis eeldada, et osa Palupera valla elanikest võib soovida ühineda Elva suunal, siis
otsustas Palupera Vallavolikogu 08.01.2016. a nõustuda ühinemisläbirääkimiste alustamisega
ka Elva linna ettepaneku alusel. Läbirääkimiste grupis osalevad Elva linn, Rannu vald, Konguta
vald, Puka vald, Rõngu vald ja Palupera vald.
Volikogu liikmed on algusest peale kinnitanud, et ühinemise protsessis soovivad nad
võimalikult palju arvestada elanike arvamusega ja langetada otsused valla tuleviku osas elanike
arvamuse alusel.
Selleks, et välja selgitada Palupera valla elanike arvamus haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks ning sellest tulenevalt, millisel suunal ühinemise kõnelusi jätkata, korraldas
volikogu 8. ja 11 septembril 2016. a elanike küsitluse. Küsitlus korraldati külade kaupa ning
elanike käest küsiti, kas nad sooviksid kuuluda Otepää suurvalla koosseisu või Elva suurvalla
koosseisu. Küsitlusest võttis osa 41% vähemalt 16-aastastest vallaelanikest.
Küsitluse tulemustest selgus, et Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi külade
elanike enamus (87% küsitlusest osavõtjatest) sooviksid kuuluda pigem Otepää suurvalla
koosseisu. Sellest lähtuvalt teeb Palupera Vallavolikogu Otepää Vallavolikogule ettepaneku
nimetatud külade üleandmiseks.
Ülejäänud valla osa, kus elab suurem osa vallaelanikest (13.09.2016 seisuga kogu valla
elanikkond 1029 elanikku ja Hellenurme-Palupera piirkonna külades kokku 534 elanikku) ning
kus asub ka vallakeskus, soovib kuuluda Elva suurvalla koosseisu (küsitletud elanikest 87%).
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1
punkti 37 ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 5, Palupera Vallavolikogu
o t s u s t a b:

1. Lõpetada Sangaste Vallavolikogu ettepanekul alustatud ühinemisläbirääkimised
Sangaste valla, Otepää valla, Palupera valla, Urvaste valla ja Kanepi valla ühinemise teel.
2. Otsus teha teatavaks Sangaste Vallavolikogule, Otepää Vallavolikogule, Urvaste
Vallavolikogule ja Kanepi Vallavolikogule.
3. Käesolev otsus edastada Põlva maavanemale, Valga maavanemale, Võru maavanemale
ja Rahandusministeeriumile kümne päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest, esitades
kaebuse Tartu Halduskohtusse (Kalevi t 1, 51010 Tartu) halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras või vaide Palupera Vallavolikogule (Hellenurme, Palupera vald)
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
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