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Ettepanek Palupera valla
territooriumiosa üleandmiseks
Haldusreformiga seoses võtab Palupera vald osa ühinemisläbirääkimistest kahel suunal Otepää suunal Sangaste Vallavolikogu ettepaneku alusel ning Elva suunal Elva Linnavolikogu
ettepaneku alusel. Volikogu eeldas läbirääkimisi alustades, et Nõuni piirkonna elanikud
sooviksid ühineda Otepää suunal ning Hellenurme ja Palupera piirkond Elva suunal.
Enne vallaelanike jaoks oluliste otsuste langetamist soovis volikogu välja selgitada elanike
tegeliku arvamuse tulevase haldusterritoriaalse korralduse osas ning korraldas 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.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 2 punkti 1 järgi saab haldusüksuste piire muuta
territooriumiosa ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamisega.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1
punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 2 punkti 1, § 7 lõike 4 ja § 81 lõike 1
Palupera Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Esitada ettepanek Otepää Vallavolikogule läbirääkimiste alustamiseks piiride
muutmiseks Palupera valla külade (Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi)
üleandmiseks Otepää valla koosseisu arvamisega 2017. a kohalike omavalitsuste valimise
käigus seoses haldusreformi läbiviimisega.
2. Rakendada Palupera valla üleantavate külade
ühinemisläbirääkimistel kokkulepitud põhimõtteid.
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3. Käesolev otsus edastada Otepää Vallavolikogule, Valga maavanemale
Rahandusministeeriumile kümne päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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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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