PALUPERA VALLAVOLIKOGU
OTSUS

EELNÕU

Hellenurme

1. september 2016 nr

Ühinemislepingu ja lepingu lisade projekti
avaliku väljapaneku korraldamine
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõigete 1 ja 4, kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lg 1 punkti 37 alusel Palupera Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Korraldada Elva linna, Konguta, Rannu, Rõngu, Palupera ja Puka valla ühinemislepingu ning
selle lisade (edaspidi ühinemisleping) avalik väljapanek 05. - 25.09.2016. a.
2. Ühinemislepinguga saab tutvuda Palupera vallavalitsuses ja valla raamatukogudes nende
tööaegadel ning Palupera valla veebilehel www.palupera.ee.
3. Määrata ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks hiljemalt 26.09.2016. a.
4. Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingule saab esitada kirjalikult Palupera
Vallavolikogule e-posti aadressile palupera@palupera.ee või posti teel aadressile
Hellenurme, Palupera vald, 67514 Valgamaa.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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, Valgamaa)
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

ÕIEND
Elva linn, Konguta, Rannu, Rõngu, Palupera ja Puka vald on pidanud läbirääkimisi uue ühise
kohaliku omavalitsuse moodustamiseks. Ühinemislepingu ja selle lisad on läbi arutatud nii
ühinemisläbirääkimisteks moodustatud valdkondlikes komisjonides, kuhu kuulub igast
omavalitsusest 3 liiget ja juhtkomisjonis, kuhu kuulub igast omavalitsusest 2 liiget.
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) §-le 91 sätestatakse
ühinemislepingus:
1) omavalitsusüksuse nimi, liik ja sümboolika;
2) haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate põhimääruste ja teiste õigusaktide
muutmine;
3) õigusaktide kehtivus (kuni uute õigusaktide kehtestamiseni kehtivad senised õigusaktid edasi
sellel territooriumil, kus nad olid kehtestatud);
4) arengukavade kehtivus;
5) ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste struktuuride ja töötajatega seotud küsimused;
6) haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate võimalike organisatsiooniliste ning
eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamine;
61) osavalla või linnaosa moodustamine;
62) moodustatavate valimisringkondade arv;
63) moodustatava omavalitsusüksuse volikogu liikmete arv;
7) ühinemislepingu kehtivuse tähtaeg;
8) muud vajalikuks peetavad küsimused.
Ühinemisleping koos lisadega pannakse avalikkusele tutvumiseks ja antakse vähemalt 3
nädalane ettepanekute ja vastuväidete esitamise aeg arvates ühinemislepingu avaliku väljapaneku
algusest.
Ühinemislepingu kohta saab esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult Palupera
Vallavolikogule e-posti aadressile palupera@palupera.ee või posti teel aadressile Hellenurme,
Palupera vald, 67514 Valgamaa.
Seega tutvustatakse avalikkusele ühinemislepingu eelnõud, kuhu kõikidel on võimalik esitada
oma ettepanekuid ja vastuväiteid. Kõik esitatud ettepanekud ja vastuväited koondatakse ja
esitatakse volikogu(de)le läbivaatamiseks.
Ühinemislepingu kinnitavad kõigi kohalike omavalitsuste volikogud (ETHS § 91 lg 7).

