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Oru valla poolt algatatud haidusterritoriaalse korralduse muutmise
iile liibiriiiikimiste menetluse l6petamine
otsusega rr 1-1 .3123 teinud T61liste, Karula,
Taheva, Sangaste, Puka ja Falupera valdadele ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamiseks ning iihinemisliibiriiiikimiste algatamiseks, eesmiirgiga moodustada
ettepaneku saanud kohalike omavalitsuse iiksuste baasil iiks kohaliku omavalitsuse iiksus. Antud

6ru Vallavolikogu on 5. novembril 2015 oma

hetkeks on tekkinud olukord, kus liibirii2ikimiste alustamise ettepanekuga n6ustunud T6lliste vald
on teavitanud enda loobumisest loodava omavalitsusi.iksuse suhtes ning Puka vald pole vastavalt

iihinemiskoosolekul (26.0I.2016) kokkulepitule oma esindajaid iihinemisliibiriiiikimiste
komisjonidesse mddranud. Arvestades loodava kohaliku omavalitsuse eesmiirki tekkiva
tervikliku maavallana, on T6lliste val1a loobumisotsusel suur m6ju, kuna sellest tulenevalt kaob
iihise piiri vdimalikkus Karula ja Taheva vallaga. Kiiesolevaks hetkeks on 6ru vallavolikogule
laekunud otsused Taheva ja Karula vallavolikogude poolt 6ru valla poolt algatatud
iihinemisliibiriiiikimistel osalemise l6petamise kohta.
UlejaZinud i.ihinemisettepaneku saanud valdade ning

6ru valla rahvastiku

arw jii2ib

4433 elaniku
piirmaile, mis ei kiirindi vastavalt Rahandusministeeriumi 25.11.2015 esitatud pressiteate ning
peagi j6ustuva haldusreformi seaduse m6istes loodava omavalitsusiiksuse miinimummZiiirani.
Samuti on krisitav Puka valla suutlikkus iihinemisliibiriiiikimistega seotud aktide ning
iihinemisliibiriiZikimisetappide 6igeaegsel menetlemisel. Seet6ttu on 6ru vallavolikogu
seisukohal, et T6lliste valla, Karula valla ja Taheva valla loobumisel ning Puka valla
menetlustoimingute viivitamisel pole enam tagatud iihinemisettepaneku saanud valdade p6hjal
tekkiva iiksuse terwiklikkus, osalejate iihtse teenusepiirkonna toimimine, haldussuutlikus ning
osalejate 6iguskindlus. Liihtudes eeltoodust, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse $ 719 5 p
5 ja p 10, kohaliku omavalitsuse konalduse seaduse $ 22 lg 1 p 37 ning arvestades 22.03.2016
Sangastes toimunud iihinemisliibirZiiikimiste protokolli,

Oru Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Ldpetada 6ru valla poolt algatatud iihinemisliibiriiiikimiste menetlus ettepaneku saanud
T6lliste, Karula, Taheva, Sangaste, Puka ning Palupera vaidade osas, kuna loodava kohaliku
omavalitsuse iiksuse terviklikkus ning osalejate 6iguskindlus pole tagatud.
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Otsus i6ustub teatavakstegerrisel.

Otsus edastada Valga maavanemale, Rahandusministeeriumile ning teha

4. Kiieso
kaebuse
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volikogudele.
otsuse peale vdib esitada vaide haldusmenetluse seaduses siitestatud korras v6i
Hal duskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sdtestatud korras 30 piieva
teatavakstesernisest arvates.
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