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Hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine ja lõppmakse määramine
Rannu Vallavolikogu 14.12.2016 otsusega nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“
otsustas taotleda Vabariigi Valitsuselt Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja
Rõngu valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uue ühise omavalitsusüksuse
moodustamiseks, mille nimeks on Elva vald. Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määruse nr 168 „Elva linna,
Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse
ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine” muutmine“ (edaspidi määrus) paragrahv 1 sätestab, et Elva linna, Konguta valla, Palupera
valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus. Uue
haldusüksuse nimeks määratakse Elva vald. Määrus jõustus 05.01.2017 ja paragrahvid 1, 2 ja 4 jõustusid
Elva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval 24.10.2017. Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse paragrahv 92 lg 1 ja 2 sätestab, et haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustuval kohaliku omavalitsuse üksusel tekib õigusvõime kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval. Ühinemise tulemusena kohaliku omavalitsuse
üksuse moodustamisel ühinev kohaliku omavalitsuse üksus kui avalik-õiguslik juriidiline isik lõpeb.
Ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus on ühinenud kohaliku omavalitsuse
üksuste üldõigusjärglane.
Elva Linnavolikogu, Konguta Vallavolikogu, Palupera Vallavolikogu, Puhja Vallavolikogu, Rannu
Vallavolikogu ja Rõngu Vallavolikogu poolt kinnitatud ühinemislepingu p 6.2 kohaselt tegutseb uue
põhimääruse kehtestamiseni Elva vald Elva linna põhimääruse alusel ning p 4.7 kohaselt kasutatakse kuni
uue valla sümboolika kehtestamiseni kogu valla territooriumil Elva linna sümboolikat.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus § 141 lg 41 sätestab, et ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste
õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku
omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus
need valdade ja linnade ühinemiseni kehtisid.
Riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirja nr 052 ,,Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument“
punkti 16.11, Rannu Vallavalitsuse ja Laine Saareotsa (Saareots) vahel sõlmitud toetuslepingute ning
Laine Saareotsa poolt esitatud toetuse saaja aruannete alusel annab Elva Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Kinnitada hajaasustuse programmi käigus Rannu Vallavalitsusele esitatud Laine Saareotsa
projekti „Peetri kinnistu septiku ja imbväljaku ehitamine“ lõpparuanne.
2. Toetuse saajale kuulub väljamaksmiseks korralduse punktis 1 nimetatud projekti eest lõppmakse
summas 164 eurot ja 10 senti.
3. Kinnitada hajaasustuse programmi käigus Rannu Vallavalitsusele esitatud Laine Saareotsa
projekti „Peetri kinnistu veetrassi ja kaevupumba paigaldus“ lõpparuanne.
4. Toetuse saajale kuulub väljamaksmiseks korralduse punktis 3 nimetatud projekti eest lõppmakse
summas 57 eurot ja 20 senti.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

6. Korraldus avaldatakse veebilehel www.rannu.ee.
7. Korralduse peale võib esitada 30 päeva jooksul selle kätte saamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud korraldusest teada saama, haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaide Elva
Vallavalitsusele või 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras kaebuse Tartu Halduskohtule (Kalevi tn 1, Tartu).
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