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Põltsamaa Vallavolikogu Põltsamaa valla ja Tartu valla vahelise piiri muutmise ajutise
ettevalmistuskomisjoni moodustamine ja liikmete kinnitamine
Põltsamaa Vallavolikogu otsustas 16.09.2021 (otsus nr 1-3/2021/33) teha Tartu Vallavolikogule
ettepaneku algatada haldusüksuste piiri muutmise menetlus Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise
piiri muutmiseks ning teha Tartu Vallavolikogule ettepanek läbirääkimiste alustamiseks eesmärgiga
anda Põltsamaa valla Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve
külad ning Puurmani alevik Tartu valla koosseisu.
Tartu Vallavolikogu otsustas 24.11.2021 (otsus nr 61) nõustuda Põltsamaa Vallavolikogu
ettepanekuga algatada haldusüksuste piiri muutmise menetlus Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise
piiri muutmiseks.
Kuigi asjakohaste läbirääkimiste pidamise korraldamine on tulenevalt Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 81 lõikest 6 vallavalitsuse pädevuses, siis arvestades asjaolu, et valla poolt
õiguslikult siduvad seisukohad peab andma ning vastavad otsused tegema vallavolikogu, on
vallavolikogu pädevuses olevate küsimuste lahendamise ettevalmistamiseks ning haldusüksuste
vahelise piiri muutmise menetluses valla seisukohtade väljatöötamiseks ning vastavate tegevuste
koordineerimiseks otstarbekas moodustada vallavolikogu ajutine komisjon.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 20, § 47 lõike 1,
11 ja 12 , Põltsamaa Vallavolikogu 12.04.2018 määruse nr 13 „Põltsamaa valla põhimäärus“ § 28
lõike 1, 3, 6 ja 10 alusel ning arvestades salajase hääletamise tulemusi.

1. Moodustada Põltsamaa valla ja Tartu valla vahelise piiri muutmise menetluses valla seisukohtade
väljatöötamiseks ning vastavate tegevuste koordineerimiseks vallavolikogu ajutise komisjonina …liikmeline ettevalmistuskomisjon.
2.Kinnitada vallavolikogu Põltsamaa valla ja Tartu valla vahelise piiri muutmise ajutise
ettevalmistuskomisjoni liikmed järgnevalt:
Komisjoni esimees
……..
Komisjoni aseesimees
……..
Komisjoni liikmed:
. ………
……….
……….
3. Volikogu ajutise komisjoni tegevus lõpeb talle antud ülesande täitmisega.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Tartu Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30
päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada
saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Kalevi 1 Tartu) halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
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