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Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
üle läbirääkimistest keeldumine
Puka Vallavolikogu võttis 02.12.2016 vastu otsuse nr 71 „Menetluse lõpetamine“. Otsusega
lõpetati haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlus Elva linna, Konguta, Palupera,
Puhja, Rannu ja Rõngu baasil ühise omavalitsusüksuse moodustamiseks ning tehti Palupera
vallale ja Rõngu vallale ettepanek läbirääkimiste jätkamiseks ning moodustada ühine
omavalitsus Puka, Palupera ja Rõngu valdade baasil.
Haldusreformiga seoses võttis Palupera vald 2016. a 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.
Selleks, et välja selgitada Palupera valla elanike arvamus ühinemise osas, korraldati vallas kaks
küsitlust 8. ja 11. septembril 2016 ning 11. ja 13. novembril 2016. 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 tulenevalt sõlmisid
Palupera vald ja Otepää vald piiride muutmise kokkuleppe ning taotleti Vabariigi Valitsuselt
haldusüksuse piiride muutmist eelnimetatud külade Otepää valla koosseisu arvamiseks
(Palupera Vallavolikogu 17.11.2016 otsus nr 36 „Haldusüksuste piiride muutmise taotlemine“).
Valla teiste külade elanikud on valdavalt avaldanud soovi kuuluda pigem Elva suurvalla
koosseisu ning käesolevaks ajaks on Palupera Vallavolikogu kinnitanud Elva linna, Konguta
valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu (Palupera
Vallavolikogu 14.12.2016 otsus nr 42) ning taotlenud Vabariigi Valitsuselt haldusterritoriaalse
korralduse muutmist nimetatud omavalitsusüksuste ühinemise teel moodustades uue
omavalitsusüksuse – Elva vald (Palupera Vallavolikogu 14.12.2016 otsus nr 43).
Lisaks on Puka Vallavolikogu 02.12.2016 otsusega nr 71 esitatud ettepanek seadusega
kehtestatud tähtaegu silmas pidades lootusetult hilinenud.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1
punkti 37 ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 2 Palupera Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Keelduda Puka Vallavolikogu ettepanekust läbirääkimiste alustamiseks Rõngu
Vallavolikogu ja Puka Vallavolikoguga ühise omavalitsuse moodustamise eesmärgil.

2. Otsus teha teatavaks Puka Vallavolikogule ja Rõngu Vallavolikogule.
3. Käesolev otsus edastada Tartu maavanemale, Valga maavanemale
Rahandusministeeriumile kümne päeva jooksul pärast vastuvõtmist.
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4. Otsus jõustub teatavakstegemisel.
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, 67514 Valgamaa) haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
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