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Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
algatamine ning eftepaneku tegemine
iih inem isliibiriiiikim iste alustam iseks
V6ttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse Q 22 l6ike I punkti 37, Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse $ 7 l6ike 4, { 9 l6ike I ning ltihtudes kohaliku
omavalitsuse tiksuste rihinemise soodustamise seaduse Q l,
$ 3 ldikest 1, Puhia
Vallavolikogu

otsustab:

l.

Algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning teha ettepanek Laeva
Vallavolikogule, Tartu Vallavolikogule ja J-iihtvere Vallavolikoguie alustada
liibirtiiikimisi haldustenitoriaalse korralduse muutmiseks eesmiirgi[a moodustada

omavalitsuste [ihinemise tulemusena uus omavalitsustiksus.

2'

Otsus teha teatavaks Laeva Vallavolikogule, Tartu Vallavolikogule, Tiihtvere
vallavolikogule. Rahandusministeeriumile ia Tartu maavanemale.
3. Otsus jdustub teatavakstegemisest.

4. Ktiesoleva otsuse peale v6ib esitada vaide puhia Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses stitestatud korras 30 piieva jooksul arvates otsuse teadasaamise piievast v6i
piievast. millal oleks pidanud otsusest teada saama v6i esitada kaebuse Tartu
Flalduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sZitestatud korras 30 piieva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.

Vahur Jaak
volikogu es

Seletuskiri Puhja Vallavolikogu 30.1 1.2015 eelnOu,,Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine
ti h in em is lii biriiiikim iste alu sta m iseks" j u u rd e

Oiguslik alus
Otsuse eelndu on koostatud Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (E"fHS) $ 7
l6ike 4 ja $ 9 l6ike 1" kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 16ike 1 punkti 37
ning kohaliku omavalitsuse t.iksuse iihinenrise sooclustamise seaduse $ lja $ 3 l6ike I
alusel.

Eesmiirk ja olukorra kirjeldus
Kiiesoleva otsuse eesmdrgiks on teha naaberomavalitsustele etteniihtud tingimustel
ettepanek omavalitsuse tihinemiseks. Nendeks on l-aeva vald. Tarlu vald ia Tiihtvere
vald.
Valdade mdned oluli.s ed arvnciitai ad

Elanike arv

(01.01,2015)

'ferritooriumi pindala

km2

[,aeva vald

Tiihtvere vald Tartu vald

Puhja vald

789
233

2553
115

2306
170

6766

299

Uhinemise tulemusena tekib i.lle l2 400 elanikuga omavalitsus. mille pindala on 817
Km-.

Uhinemisettepaneku pdhj endused

ja tasakaalustatud
j[tkusuutlikule
omavalitsuse
arengu ning tihtse .f uhtimise, mis on eelduseks kohaliku
tegevusele ning majandusliku potentsiaali kasvule" sealhulgas vdimekusele osaleda
'fagatakse suurem haldussuutlikkus,
tihisprojektides ia olla tdhusad viilisabi taotleiad.
kvaliteetsemate avalike teenuste osutanline. kasutacles selles paremini olemasolevat
inimkapitali ning hoonete .ia vara ressurssi. Piirkonna elanikele hakkavad kehtima
sarnased toetusstistcemid. Suurenr eelarve vOimaldab maandada paremini finantsriske.
1. Uhinemine voimaldab tagada uLle omavalitsuse tervikliku

Uhinenud omavalitsusel tekib suurem vOirnekus esindada oma huve riigi
valdkondlike poliitikate ja regionaalpoliitika kujundamisel" olla arvestatav paftner
keskvalitsusele ning seista hea elanike 6igustatud vaiadustest ltihtuvate huvide

2.

kaitsmisel.

ametnike asjatundlikkust. T'ekib vdimalus
spetsialiseeruda kitsamale valdkonnale" mis v6imaldab paremini niiha ja hinnata
valdkonna probleeme ning leida hiiid lahendusi.

3. V6imalus suurendada poliitikute

4.

.ia

Uhise territoriaalse planeerimisega tagatakse ratsionaalsem investeeringute

kavandamine j a elluvi imine, sihi piirasem j a otstarbekam ressursi kasutus.

5. Suuremas omavalitsuses on v6imalik osutada ka selliseid teenuseid" mille sihtriihm
eraldi seisvate valdadena on liiga kitsas

Suuremal territooriumil on vdimalik viia ellu detsentarliseeritud juhtimist" st
kohaliku kogukonna .ja ktilaliikumise kaasamist .iuhtimisse ning kogukonnateenuste
arendamist koost6os.

6.

7. Omavalitsuse vOimekuse kasvuga tekivad v6imalused tegeleda stisteemselt
kohaliku ettevdtluspoliitikaga ja ettevdtluskeskkonna arendamisega.

8. Uhinenud omavalitsuse loomisega ei teki crinevate piirkondade (endised vallad)
vahelist rivaliteeti, kuna trinaste koolide. lasteaedade, kultuuri-, vabaaja- ja
sotsiaalasutuste paiknemine ja tegevushaare ei konkureeri teiste sama valdkonna
asutustega. Tekib kiiegakatsutav v6imalus .ja miks mitte ka vajadus igaktilgseks
koostdoks ja tihistegevusteks, vdimalikuks saab mahukate soetuste ja hangete
jagamine ning optimeerimine.
9. Uhinemise .jbrgselt on vdimalik lihiselt investeerida olLrlistcsse valla objektidesse
ning elanike elukvaliteeti tagavatesse tegevustesse. Niiiteks [:maj6e kui vallasisese
veetee (tile 40 km!) arendamine ja mitmektilgsem kasutuselevdtt nii vallaelanike kui
ka turistide huvides, Alam-Pedia Looduskaitseala. l,augesoo raba. Kavilda rirgorg,
Ilmatsalu-Kdrevere Linnutee. [,uharada. laaa.ja Keskus. Vooremaa maastik ja
Saadjiirv on ainult mdned niiited olulisematest loodusobjektidest ja turismi
sihtkohtadest rihinenud valdade territooriumil. Ec-lnimetatud objektid moodustaksid
loodava Geopargi tuumikala. Geopargi p6hiidee on kohaliku majanduse arendamine.
.i

10. Uhendvalla halduskeskus asuks (tihe vdimalusena) 'fartu linnas, piirkondadesse
jriiivad teeninduskeskused elanikele oluliste teenuste osutamiseks. Valitsemiseks
mittevajalike hoonetele tuleb leida uus kasutusotstarve,

Uhinemisega kaasnevad ohud

1. Uhinenud

omavalitsuses arendatakse rohkem

ke

skust .ja tiiirealade elanike

vajadused rahuldatakse viihemal miiiiral. vdib siiveneda iiiiremaastumine.

tasandusfondi kujunemise ja eelarvepoliitika t6ttu
valitsemi skuludest saavr.rtatud kokkuhoid I a eelarvcmaht vdi b viiheneda.

2. Riigi

v6ib

kaduda

3, Omavalitsuse suurus v6ib tekitada olukorra. kus ametnik,ja asjaajamine kaugeneb
tiksikisikust ja kodaniku probleemide tundmine ning lahendamine muutub
ae san6udvaks tiinu suure neval e brirokraatiale.
4. Piirkondliku huvide esindatuse tagamine otsustusprotsessides vdib viiheneda.
Nimetatr,rd negatiivsete protsesside iirahoidmiseks tuleb Lihinemiskdnelustel pakkuda
konkreetsed lahendused.

tJhinem

is

liib i riiiikim iste kavan datav aj a kava

Kohaliku omavalitsr,tse riksuste rihinemise liibiviirrrist reguleerib Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse $ 9.
Vastavalt nimetatud seadusele kujuneks ajakava viilja jiirgmiselt:
1. Ettepaneku saanud volikogud esitavad Puh.ja Vallavolikogr-rle kahe kuu jooksul
otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiscga ndustumise vdi sellest
keeldumise kohta, Keelduva otsusega loetakse algatus keeldunud omavalitsusega
ldpetatuks .ia ititkatakse iihinemisltibiriiiikimiste protsessi omavalitsustega, kes on
ndustunud haldustenitoriaalse korralduse muutmise algatarnisega. Haldr"rsterritoriaalse
korralduse muutmise Lile liibiriiiikimiste alustamisest keeldumise otsus peab olema
volikogu poolt p6hjendatud.
'lartu maavanemale ja
ETFIS $ 9 ldigetes 1 .ja 2 nimetatud otsused edastatakse
Rahandusministeeriumile ktimne piieva jooksul piirast nende vastu\,'6tmist.

2.
asj

r
o
.

Haldusterritoriaalse korraldusc muutmise algatamiscga nOustumisel tagab iga
aomane val laval itsus

:

vajalike uuringute vdi analiiiiside tegemise:
kibiriiZikimiste protsessi liibiviimise. selle liibipaistvuse ja avalikustamise;
omavalitsusteelanikearvanluseviiljaselgitamise.

3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks esitavad as.iaomased
volikogud maavanemale:
. volikogu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta;
.
o
volikogu kinnitatud andmed vallaelanike arvamuse vtiljaselgitamise kohta;
.
tehtud uuringute tulemused;
o
asjaomasele volikogule esitatud ettepanekud ja vastuv[ited;
.
otsuse r-ihinemislepingu ja selle lisade kinnitamise kohta ning i.ihinemislepingu
koos lisadega ki.imne piieva jooksul piirast otsuse vastuv6tmist:

o
valimisringkondade ja -.faoskondade. samuti valimiskomisjonide .ia
jaoskonnakomisjonide moodustamist ning volikogur liikmete arvu kiisitlevad samased
otsused, mille jdustumise a.jana siitestatakse Vabariigi Valitsusc haldusterritoriaalset
korraldust muutva miiiiruse.iOustumise aeg.
esitatakse maavanemale volikogu otsus
kuud
enne volikogr"r korraliste valimiste
kuus
n6utava dokumentatsiooniga hil.lemalt
ptieva. Planeeritud on dokurnentatsioon ette valmistada hil.iemalt 20\J. aasla aprilliks
ning iihinemine kibi viia 2017. aastal kohalikur omavalitsuse volikogude korralisel
valimisel.

4. Ilaldusterritoriaalsc korralduse muutmisel

5. Maavanem esitab haldustenitoriaalse korralduse muutmise taotluse koos ndutava
dokumentatsiooni .ia on"rapoolse arvamusega Rahandusministeeriumile kiimne ptieva
jooksul nende laekr"rmisest arvates.
Uhinemiskulude katmine
Uhinemistoetuse maksmist reguleerib kohaliku omavalitsus Liksuste i.ihinemise
soodustamise seadus.
KOUS $ 6 l6ige 1 siitestab, et riigieelarvest eraldatakse uhinemise tulemusel
moodustunud kohaliku ontavalitsuse tiksr-rsclc r-ihinemtstocttrst. iihinemistoetus

arvutatakse iga rihinenud omavalitsustiksuse kohta eraldi arvestusega 50 eurot
iihinenud kohaliku omavalitsuse iiksuse elanikr-r kohta ning see ei vdi olla viiiksem kui
150 000 eurot ja suLrrem kui 400 000 eurot iga rihinenud kohaliku omavalitsuse
tiksuse kohta. Uhinemise kiiigus moodustunud kohalikLr omavalitsuse iiksusele
territooriumiosa tileandmisel eraldatakse moodustunud kohaliku omavalitsuse
liksusele riigieelarvest toetust 50 eurot iileantud territooriumiosa elaniku kohta.
Uhinemise kiiigus moodustunud kohaliku omavalitsuse i.iksusele iihinemistoetuse
maksmisel summeeritakse iga Lihinenud omavalitsustiksuse ja tileantud
territooriumiosa kohta eraldi arvutatud tihinemistoetus.
Uhinemistoetust eraldatakse jiirgmiste toimingute kuiude katteks (KOtiS $ 6 l6ige 2):
1) tihinemisega seotud uuringute, anahiiiside ja korrsultatsioonide teostamine;
2) valla v6i linna elanike arvamuse viiljaselgitamine;
3) omavalitsusi.iksuse nime ja staatuse muutmisega seotud toimingud;
4) omavalitsusiiksuse ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste
iimberkorraldamine, sealhulgas seadustes etteniihtud hiivitiste maksmine;
5) tihekordse htivitise maksmine asjaomase. omavalitsustiksuse volikogu esimehele ja
vallavanemale r-rende volituste l6ppemisel kohaliku omavalitsttse korralduse seaduse $
54' ldigetes 3 ja 3r siitestatud juhtudel:
6) asustustiksustes, kus enne iihinemist paiknesid vallavalitsused, avalike teenuste
osutamisega seonduvate kulude katmine;
7) arengukavas etteniihtud vdi iihinemislepingus kokkulepitud investeeringute
finantseerimine;
8) tihinemislepingus kokkulepitud laenulepingust vdi muudest kohustuste liikidest
tulenevate rahaliste kohustuste tasumine:
9) Etrroopa L ii du struktuuri fondide proj ektide kaasfi nantseerimine'

