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Puhja

Haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmise algatamiseks l:ibiriiiikimiste
l6petamine
Puhja Vallavolikogu 30. novembri 2015. a otsusega nr 29 ,,Haldustenitoriaalse konalduse
muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ijhinemisliibiriiiikimiste alustamiseks" algatati
haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning tehti ettepanek Laeva Vallavolikogule, Tanu
Vallavolikogule ja TAhtvere Vallavolikogule alustada labiraakimisi haldustenitoriaalse
konalduse muutmiseks eesmiirgiga moodustada omavalitsuste iihinemise tulemusena uus
omavalitsusiiksus.

Tfitvere Vallavolikogu 18. detsembri 2015 a otsusega nr 1-2137 ,'N6usolek

valdade
muutmiseks
korralduse
iihinemise l.ibirztiikimiste alustamiseks" n6ustuti haldusten'itoriaalse
iihinemislabirziiikimiste alustamisega Puhja vallaga, Laeva vallagaja Tartu vallaga
Laeva Vallavolikogu 12. jaanuari 2016. a otsusega nr 100 ,,N6ustumine haldusteritoriaalse
korralduse muutmise tlle labirAekimiste alustamisega" n6ustuli Puhja Vallavolikogu
ettepanekuga alustada labiriiiikimisi haldustenitoriaalse korralduse muutmise iile eesm'irgiga
moodustada omavalitsuste iihinemise tulemusena uus omavalitsusiiksus
3 ,,Haldusterritoriaalse korralduse
Tartu Vailavolikogu 13. jaanuari 2016. a otsusega
muutmise iile labirlilikimiste alustamine,, otsustati alustada haldustemitoriaalse korralduse
muutmiseks liibi iZikimisi Puhja valla, Laeva valla ja Tfitvere vallaga

ff

Puhja Vallavolikogu 31. augusti 2016 a istungil esitatud informatsiooni p6hjal joudis
volikogu tddemusele, et nelja valla iihinemislabiraiaikimiste kaigus on tekkinud mitmed
erimeelsused tlhinemislepingu sisuja mdtte osas. Uheks oluliseks vaidlusteemaks on uue valla
juhtimiskeskuse _ keskushoone asukoht Korvekiila alevikus. Uhinemisliibiriiiikimiste
algusest peale on Puhja valla elanikele ja volinikele teada olnLrd, et ilhinenud valla
juhtimiskeskus hakkab asuma Tartu linnas.
Haldusreformi seaduse iiks kandvamaid motteid ja eesmairke on tagada ijhinenud
omavalitsuste elanikele teenuste kaitlesaadavus. elanike sidusus .ia tihtekuuluvustunne nrng
kaasatus tulevases omavalitsuses. Uhinemisel tekkiva omavalitsuse loomisel tuleb arvesse
vOtla piirkondade omapara ja viiljakujunenud asustussiisteemi. See kdik on
iihinemislabir?iiikimistes osaleva ja otsuseid tegeva volikogu voliniku vastutus
Uhinemislabiriiiikimistes osalevate Puhja vallast valitud juhffiihma liikmete veendumuse
kohaseit senine l:ibiraaikimiste k.iik aga ei luba eeldada, et eelpoolnimetatud haldusreforni
eesm?irgid ja juhtm6fted saaksid tihinemise j airgselt taidetud v6i a estatud.
Lfitud;s eeltoodust leiab Puhja Vallavolikogu, et iihinemislabiriiakimised Laeva, Tartu ja
Tahtverega tuleb

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 l6ike I puntki 37, Eesti tenitooriumi
haldusjaotuse seaduse $ 8r l6ike 5, $ 9 l6ike 5 alusel, Puhja Vallavolikogu

otsustab:
L6petada labiriidkimised haldusterdtodaalse konalduse muutmiseks' Laeva vall4 Tartu
valla ja Taihtvere vallaga.
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Otsus teha teatavaks Laeva Vallavolikogule, Tartu Vallavolikogule, Tdhtvere

Vallavolikogule. Rahandusministeeriumile ja Tanu maavanemale.
3. Otsus j6ustub teatavakstegemisest.

4. Kaesoleva otsuse peale v6ib esitada vaide Puhja Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates otsuse teadasaamise paevast vdi paevast, millal

oleks pidanud otsusest teada saama

v6i

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
30 p?ieva jooksul arvates otsuse

halduskohtumenetluse seadustikus satestatud konas
t€atavakstegemisest.
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