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Õru							                    15. aprill 2016 nr 1-1.3/

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise  üle 
läbirääkimistest alustamisest keeldumine

Sangaste Vallavolikogu poolt on 17.03.2016 otsusega nr 13 esitatud ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks ning ühinemisläbirääkimiste algatamiseks Õru, Otepää, Puka, Palupera, Urvaste ja Rõngu Vallavolikogudele  eesmärgiga moodustada ettepaneku saanud kohalike omavalitsuse üksuste baasil üks kohaliku omavalitsuse üksus. 

Õru Vallavolikogu on oma 26.01.2016 otsusega nr 1-1.3/7 nõustunud läbirääkimiste alustamisega Valga Linnavolikogu poolt esitatud  11.12.2015 otsusega nr 93 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“  eesmärgiga  moodustada  uus kohaliku omavalitsuse üksus Hummuli, Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade baasil. Käesolevaks hetkeks on toimunud koosolekud, ettevalmistamisel on ühinemislepingu alused ning  algamas on töö teemakomisjonidega. 

Käesolevaks hetkeks on Õru valla poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste menetlus (algatatud 06.11.2015  otsusega nr 1-1.3/23) Tõlliste, Karula, Taheva, Sangaste, Puka ja Palupera valdadega haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja uue kohaliku  omavalitsusüksuse loomiseks, ilmnenud välistavate asjaolude tõttu lõpetatud. Õru Vallavolikogu seisukohal, et kuna Sangaste Vallavolikogu poolt esitatud ettepaneku tulemusena moodustatav  uus kohaliku omavalitsuse üksus oleks eeldatavalt Õru valla rahvale  Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 5 sätestatu alusel ebamõistlikum, halvemini toimiv ja keerukam kui Valga linna ettepanekul moodustatav omavalitsusüksus, on mõistlik ja kasulik  Õru valla huvides   keelduda Sangaste  Vallavolikogu poolt ettepanekust ning jätkata läbirääkimisi Valga linnaga.


Arvestades eeltoodut, Eesti territooriumi haldusjaotuse  seaduse § 9 lg 2  ja 3 ja   kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, / Eesti territooriumi haldusjaotuse  seaduse § 9 lg 2  ja 3, ja   kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 alusel,


Õru Vallavolikogu  o t s u s t a b:

1. Keelduda Sangaste Vallavolikogu poolt algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja ühinemisläbirääkimise alustamise ettepanekust./ Nõustuda Sangaste Vallavolikogu poolt esitatud ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korrladuse muutmisega eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsus.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisel.
3.  Otsus edastada Valga maavanemale ja Rahandusministeeriumile.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.




Kalmer Sarv
Volikogu esimees



Seletus ETHS § 5 lähtudes kui keelduda:


ETHS 
 7. Haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuste piiride ja nime muutmise alused

(5) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
 1) ajaloolist põhjendatust;
 2) mõju elanike elutingimustele;
 3) elanike ühtekuuluvustunnet;
 4) mõju avalike teenuste osutamise kvaliteedile;
 5) mõju haldussuutlikkusele;
 6) mõju demograafilisele situatsioonile;
 7) mõju transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele;
 8) mõju ettevõtluskeskkonnale;
 9) mõju hariduslikule olukorrale;
 10) omavalitsusüksuse organisatsiooniliselt ühtse teenusepiirkonnana toimimist.
[RT I, 19.03.2013, 1 - jõust. 20.03.2013]

Nimetatud paragrhavis sätestatud  asjaolud oleks Sangaste ettepaneku alusel loodava kohaliku omavalitsuse üksuses halvemini toimivad kui Valga LV ettepanekul loodava valla visioonis. Samuti puudub Õru vallal ajalooline kuuluvus nt Rõngu  valla või Urvaste , Otepää valla suhtes. Samuti on  oluline asjaolu, et üks  ühinevatest valdadest on Puka vald, kellel on  menetlustoimingute teostamise suutlikkusega tõsiseid probleeme.

