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Haldusüksuste piiride muutmise taotlemine
Palupera Vallavolikogu 20. septembri 2016. a otsusega nr 27 „Ettepanek Palupera valla
territooriumiosa üleandmiseks“ esitati Otepää Vallavolikogule ettepanek haldusüksuste piiride
muutmiseks Palupera valla Lutike küla, Makita küla, Miti küla, Neeruti küla, Nõuni küla,
Päidla küla ja Räbi küla Otepää valla koosseisu arvamisega 2017. a kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste käigus seoses haldusreformi läbiviimisega.
Otepää Vallavolikogu 17. oktoobri 2016. a otsusega nr 1-4-76 „Haldusüksuste piiride
muutmise algatamisega nõustumine” nõustuti Palupera Vallavolikogu ettepanekuga algatada
haldusüksuste piiride muutmine Palupera valla Lutike küla, Makita küla, Miti küla, Neeruti
küla, Nõuni küla, Päidla küla ja Räbi küla Otepää valla koosseisu arvamiseks.
Elanike arvamuse väljaselgitamiseks on Palupera valla haldusterritooriumil asustusüksuste
kaupa korraldatud küsitlus, mille tulemused on kinnitatud Palupera Vallavolikogu 20.
septembri 2016. a otsusega nr 25 „Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine“.
Palupera vald ja Otepää vald on sõlminud haldusüksuste piiride muutmise kokkuleppe, mis
muuhulgas käsitleb piiride muutmisega kaasnevaid põhimääruse ja teiste õigusaktide
muudatusi ning organisatsiooniliste, eelarveliste ja muude varaliste küsimuste lahendamist.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1
punkti 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 81 lõike 7 ja lõike 8 punktid 1, 6 ja 7,
Palupera Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt haldusüksuste piiride muutmist Palupera valla Lutike küla,
Makita küla, Miti küla, Neeruti küla, Nõuni küla, Päidla küla ja Räbi küla Otepää valla
koosseisu arvamiseks 2017. aasta Otepää Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise
päeva seisuga.
2. Haldusüksuste piiride muutmisega kaasnevad põhimääruse ja teiste õigusaktide
muudatused, organisatsioonilised, eelarvelised ja muud varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevad
küsimused lahendatakse vastavalt käesoleva otsuse lisana kinnitatavale Palupera valla ja
Otepää valla haldusüksuste piiride muutmise kokkuleppele.
3. Otsus teha teatavaks
Rahandusministeeriumile.
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4. Otsuse peale võib esitada vaide Palupera Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.
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Palupera Vallavolikogu otsuse eelnõule „Haldusüksuste piiride muutmise taotlemine“
1. Õigusakti vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus
Palupera Vallavolikogu 20. septembri 2016. a otsusega nr 27 „Ettepanek Palupera valla
territooriumiosa üleandmiseks“ esitati Otepää Vallavolikogule ettepanek haldusüksuste piiride
muutmiseks Palupera valla Lutike küla, Makita küla, Miti küla, Neeruti küla, Nõuni küla,
Päidla küla ja Räbi küla Otepää valla koosseisu arvamisega 2017. a kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste käigus seoses haldusreformi läbiviimisega.
Otepää Vallavolikogu 17. oktoobri 2016. a otsusega nr 1-4-76 „Haldusüksuste piiride
muutmise algatamisega nõustumine” nõustuti Palupera Vallavolikogu ettepanekuga algatada
haldusüksuste piiride muutmine Palupera valla seitsme küla Otepää valla koosseisu
arvamiseks.
Elanike arvamuse väljaselgitamiseks on Palupera valla haldusterritooriumil asustusüksuste
kaupa korraldatud küsitlus, mille tulemused on kinnitatud Palupera Vallavolikogu 20.
septembri 2016. a otsusega nr 25 „Elanike küsitluste tulemuste kinnitamine“.
Palupera vald ja Otepää vald on sõlminud haldusüksuste piiride muutmise kokkuleppe, mis
muuhulgas käsitleb piiride muutmisega kaasnevaid põhimääruse ja teiste õigusaktide
muudatusi ning organisatsiooniliste, eelarveliste ja muude varaliste küsimuste lahendamist.
KOKS § 22 lõike 1 punkti 10 kohaselt on volikogu ainupädevuses haldusüksuse piiride
muutmise algatamine, otsustamine, taotlemine ja nende kohta arvamuse andmine.
Akti vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
2. Õigusakti sisu selgitus
Otsustatakse taotleda Vabariigi Valitsuselt haldusüksuste piiride muutmist Palupera valla
Lutike küla, Makita küla, Miti küla, Neeruti küla, Nõuni küla, Päidla küla ja Räbi küla Otepää
valla koosseisu arvamiseks 2017. aasta Otepää Vallavolikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päeva seisuga.
Haldusüksuste piiride muutmisega kaasnevad põhimääruse ja teiste õigusaktide muudatused,
organisatsioonilised, eelarvelised ja muud varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevad küsimused
lahendatakse vastavalt otsuse lisana kinnitatavale Palupera valla ja Otepää valla haldusüksuste
piiride muutmise kokkuleppele.
3. Milliste õigusaktidega on käesoleval ajal küsimus reguleeritud
KOKS, ETHS.
4. Milliseid valla õigusakte on vaja tühistada või muuta seoses õigusakti vastuvõtmisega
5. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja katteallikad
6. Õigusakti täitjad, tähtajad ja kontrolli teostajad
Akti täitjaks on Palupera Vallavalitsus.
7. Kellele vastuvõetud akt edastada
Akt edastatakse Otepää Vallavolikogule, Valga maavanemale ja Rahandusministeeriumile.
8. Akti jõustumine
Alates teatavakstegemisest.

