PALUPERA VALLAVOLIKOGU

OTSUS
Rannu

14. detsember 2016 nr

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 7 alusel ja arvestades § 9 lõikes 6 nimetatud küsimuste
lahendamist – tagati läbirääkimiste protsessi läbipaistvus ja avalikustamine ning selgitati
küsitluse teel välja Palupera valla elanike arvamus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks,
Palupera Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uue
ühise omavalitsusüksuse moodustamiseks, mille nimeks on Elva vald.
2. Taotleda moodustatava omavalitsusüksuse määramist Tartu maakonna koosseisu.

3. Kinnitada haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlusele lisatav seletuskiri (lisa).
4. Otsus jõustub teatavakstegemisel.
5. Otsus koos seaduses nõutud dokumentidega esitada Valga maavanemale ja Tartu
maavanemale.
6. 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, 67514
Valgamaa) haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Õiend eelnõule
Elva linn, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vald on pidanud ühinemisläbirääkimisi
eesmärgiga moodustada uus ühine omavalitsusüksus. Asjaomaste volikogu otsustega on
kinnitatud ühinemisleping.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lg 7 kohaselt teeb asjaomane volikogu otsuse
haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta pärast kõigi käesoleva paragrahvi
lõikes 6 nimetatud küsimuste lahendamist - läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja
avalikustamise ja elanike arvamuse väljaselgitamise. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisel
esitab asjaomane volikogu maavanemale:
1) volikogu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta;
2) volikogu kinnitatud andmed valla- või linnaelanike arvamuse väljaselgitamise kohta, kus on
näidatud elanike küsitluse läbiviimise aeg ja koht, haldusüksuse vähemalt 16-aastaste elanike
arv ja küsitluses osalenud elanike arv ning küsitluse tulemused;
3) asjaomasele volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited;
4) otsuse ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise kohta ning ühinemislepingu koos lisadega
kümne päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise küsimus on 14.12.2016 Rannus toimuva
volikogu istungi päevakorras. Kõikide omavalitsuste volikogude istungid toimuvad
samaaegselt. Ette on valmistatud eelnõu, mille muutmine võib osutuda vajalikuks kui mõni
läbirääkimisi pidanud omavalitsus ei kinnita ühinemislepingut. Selleks eemaldavad teised
omavalitsused nimetatud omavalitsust puudutavad asjaolud eelnõust ning jätkavad muudetud
eelnõu menetlemist. Taotluse esitamine on volikogu ainupädevuses (KOKS § 22 lg 1 p 10) ja
otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus (KOKS § 45 lg 5).

