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Hajaasustuse programmi ldpparuande kinnitamine ja ldppmakse miiiiramine

Rannu Vallavolikogu otsust&s 14.12.2016 otsusega ff 47 ,,Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise taotlemirre" taotleda Vabariigi Valitsuselt Elva linna, Konguta
valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rdngu valla haldusterritoriaalse
korralduse muutmist tihinemise teel uue tihise omavalitsustiksuse moodustamiseks,
mille nimeks on Elva vald. Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 miiiiruse nr 168 o,Elva linna,
Konguta valla, Palupera vallla, Puhja valla, Rannu valla ja R6ngu valla osas
haldustenitoriaalse koralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. amatiruse nr 159
,,Eesti territooriumi haldustiksrlste nimistu kinnitamine" muutmine" (edaspidi mdrirus)
paragrahv I siitestab, et Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja vaIla, Rannu
valla ja Rdngu valla tihinemise teel moodustatakse uus haldustiksus. Uue haldustiksuse

nimeks mtitiratakse Elva vald, Miiiirus jdustus 05.012017 ja paragrahvid 1, 2 ja 4
jdustusid Elva Vallavolikogu valimistulemuste vdljakuulutamise piieval 24.10.2017.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) paragrahv 92 lg I jja 2 siitestab, er
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustuval kohaliku
omavalitsuse iiksusel tekib digusvdime kohaliku omavalitsuse voliikogu valimiste
tulemuste vtiljakuuluLtamise p6eval. Uhinemise tulemusena kohaliku omavalitsuse
iiksuse moodustamisel iihinev kohaliku omavalitsuse tiksus kui avalik-oiguslik
juriidiline isik l6peb. Uhinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse tiksus
on tihinenud kohaliku omavalitsuse tiksuste iild6igusjdrglane. Rannu Vallavalitsus
tiiitevorganina ttiidab oma tilesandeid ja tema volitused kehtivad kuni uue valitsuse
ametisse kinnitamisenLi (KOKS g 29 lg 3) Elva valla nimel.
Vdttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 30

lg I p2, EHTS $ 141
regionaalministri kdskkirja ,,Hajaasustuse programmi 2017. a
programmdokument" ning Carmen Metsa (Mets) poolt Rannu Vallavalitsusele

l6ike 4t,

27.10.2017 esitatud toetuse saaja aruande annab Rannu Vallavalitsus Elva valla nimel

korralduse:
1. Kinnitada hajaasustuse programmi k6igus Rannu Vallavalitsusele esitatud Carmen
Metsa proj ekti,,Teeiiiire talu j uurdepiiiisutee remonto' ldpparuanne.

l.

Toetuse saajale kuulub

proj ekti,,Teeiiiire talu

ju

iseks kdesoleva korralduse punktis I nimetatud
remonf'eest lOppmakse 54 eurot ja 3 senti.

3. Konaldus jdustub teata
4. Konaldus avaldatakse

valla veebilehel.

5. Konalduse peale vdib
pAevast millal oleks pi
S6testatud korras vaide

30 p6eva jooksul selle k6tte saamise pii,evast v6i
korraldusest teada saama, haldusmenetluse seaduses
Vallavalitsusele v6i 30 p6eva jooksul korralduse

tpatavakstegemisest hald
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