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Haldusterritoriaalse korralduse muutmisc algatamine ning
ettepaneku tegemine iihinemisliibiriiiikimiste alustamiseks
Puhja Vallavolikogu 30. novembri 2015. a otsusega nr 29 ,,Haldusteritoriaalse korralduse
muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine iihinemisltibiriiiikimiste alustamiseks" algatati
haldustenitoriaalse konalduse muutmine ning tehti ettepanek Laeva Vallavolikogule, 'I artr.r
Vallavolikogule ja Tiihtvere Vallavolikogule alustada liibiriiiikimisi haldustenitoriaalse
konalduse muutmiseks eesmiirgiga moodustada omavalitsuste iihinemise tulemusena uus
omavalitsusilksus. K6ik asjaomased volikogud andsid n6usoleku tihinemislZibiriiZikimiste
alustamiseks.
Seoses asjaoluga, et iihinemislZibirZiiikimiste juhtriihmas on tekkinud sisulised eriarvamused
mitmetes olulistes tulevase iihendvalla juhtimist ja toimimist puudutavates kiisimustes l6petas

Puhj'a Vallavolikogu 14. septembri
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otsusega

nr 29 rihinemisliibiriilkimised

haldustenitoriaalse konalduse muutmiseks Laeva vallaga, Tartu vallagaja Tiihtvere vallaga.

Elva Linnavolikogu 14. detsembri 2015. a otsusega nr 67 ,,Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine iihinemiskibiriiiikimiste alustamiseks"
otsustati algatada haldusteffitoriaalse korralduse muutmine ning tehti ettepanek Konguta
Vallavolikogule, N6o Vallavolikogule, Puhja Vallavolikogule, Rannu Vallavolikogule, R6ngu
Vallavolikogule, Palupera Vallavolikogule ja Puka Vallavolikogule alustada liibirZiiikimisi
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesr.niirgiga moodustada omavalitsuste tihinemise
tulemusena uus omavalitsusiiksus. Konguta Vallavolikogu (Konguta Vallavolikogu 27.
jaanuari 2016. a otsus nr 80), Palupera Vallavolikogu (Palupera Vallavolikogu 11. jaanuari
2016. a otsus nr l4-5119), Puka Vallavolikogu (Puka Vallavolikogu 7. jaanuali 2016. a otsr"rs
nr 3), Rannu Vallavolikogu (Rannu Vallavolikogu 4.veebruari 2016. a otsus nr 1) ja Rdngu
Vallavolikogu (R6ngu Vallavolikogu 21. aprilli 2015. a otsus nr 9) andsid n6usolekr-r
i.ihinemisllibiriiZikimiste alustamiseks. Puhja Vallavolikogu keeldus 27. jaanuari 2016 otsusega
nr 7 osalemisest Elva linna algatalud i.ihinemisliibirii?ikimistes kuna pidas llbiriiiikimisi
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Laeva vallaga, Tartu vallagaja Tilhtvere vallaga.
Puhja Vallavolikogu soov on iihineda Elva linna, Konguta valla, Rannu valla, R6ngu valla,
Palupera valla ja Puka valla iihinemisliibirziikimiste protsessiga. Volikogu on seisukohal, et
eelpool nimetatud valdade poolt avalikule viiljapanekule suunatud iihinemisleping koos
lisadega tagab i.ihinenud omavalitsuste elanikele teenuste kiittesaadavuse" clanike sidususc.ja
iihtekuuluvustunde ning kaasatuse tulevases omavalitsuses.

Puhja vald teeb ettepaneku kajastada iihinemislepingus Puhja valla nimetus kohtades, kus
rZi2igitakse iihinevatest omavalitsustest ning lisada Puhja valla investeeringu objekt ning teha
vaj alikud muudatused lepingu lisadesse.
Lahtudes eeltoodust ja vdttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 ldike
punkti 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse $ 7 l6ike 4, $ 9 l6ike 1 ning kohaliku
omavalitsuse iiksuste i.ihinemise soodustamise seaduse $ l, $ 3 l6ike 1, Puhja Vallavolikogu
1

otsustab:

1. Algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning teha ettepanek Elva
Linnavolikogule Konguta Vallavolikogule, Rannu Vallavolikogule, R6ngu Vallavolikogule,
Palupera Vallavolikogule ja Puka Vallavolikogule alustada ldbirdiikimisi haldustenitoriaalse
konalduse muutmiseks eesmiirgiga moodustada omavalitsuste iihinemise tulemusena uus
omavalitsustiksus.

2. Volitada Puhja valda esindama Elva linnaga, Konguta, Rannu, R6ngu, palupera ja puka
valdadega iihinemisliibiriiiikimiste pidamisel volikogu esimeest, volikogu aseesimeest,
vallavanemat ja vallasekretdri

3. Anda Puhja Vallavolikogu poolt volitus

suunara juhtkomisjoni otsusel parandatud

i.ihinemisleping avalikule viiljapanekule.

4.

Otsus teha teatavaks Elva Linnavolikogule, Konguta Vallavolikogule, Rannu
Vallavolikogule, R6ngu Vallavolikogule, Palupera Vallavolikogule, Puka Vallavolikogule,
Rahaddusministeeriumile, Taftu maavanemale ja Valga maavanemale.
5. Otsus j6ustub teatavakstegemisest.

6. Kiiesoleva otsuse peale vdib esitada vaide Puhja Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
satestatud konas 30 piieva jooksul arvates otsuse teadasaamise paevast v6i pdevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama v6i esilada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus satestatud korras 30 piieva iooksul arvates otsuse
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