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Päevakord: 
Vabariigi Valitsus tegi 15. juuni 2017. a istungi protokollilise otsusega piirkondlikele komisjonidele 
ülesandeks hinnata veel kord kohaliku omavalitsuse üksuste Vabariigi Valitsuse ettepanekute kohta 
esitatud arvamustes märgitud asjaolusid, sh elanike arvamuse väljaselgitamise tulemusi ning anda 
nende põhjendatuse kohta hiljemalt 28. juuniks 2017. a Vabariigi Valitsusele arvamus:  

- Nõo valla ühendamine Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja 
Rõngu vallaga;  

- Luunja valla ja Tähtvere valla liitumine Tartu linnaga. 
 
Priidu Ristkoki mitteosalemise tõttu määrati komisjoni liikmete poolt koosolekut asendajana 
juhatama Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet. 
 
Kaia Sarnet juhatas koosoleku sisse, andis ülevaate Vabariigi Valitsuse istungil tehtud protokollilisest 
otsusest ja selgitas valitsuse poolt piirkondlikule komisjonile antud ülesannet.  
 
1. Arvamuste andmine valitsuse algatatud ühinemisettepanekutele 
 

1.1. Tartu linna ning Luunja ja Tähtvere valla ühendamine. 
 
Piirkondlik komisjon leiab, et Luunja valla ja Tähtvere valla liitmine Tartu linnaga oleks otstarbekas 
arvestades omavalitsuste integreeritust. Kuid kuna Vabariigi Valitsus on oma otsusega lõpetanud 
menetluse mitme alla omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumi oleva omavalitsuse 
ühendamiseks, teeb piirkondlik komisjon Vabariigi Valitsusele ettepaneku teise lahendusena kaaluda 
menetluse lõpetamist Luunja valla osas.  
 

1.2. Elva, Konguta, Nõo, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valla ühendamine. 
 
Piirkondlik komisjon leiab, et Nõo valla ühendamine Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja 
valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga oleks otstarbekas ja suurendaks omavalitsuste võimekust pikemal 
perioodil ning piirkonna tervikvaates. Kuid kuna Vabariigi Valitsus on oma otsusega lõpetanud 
menetluse mitme alla omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumi oleva omavalitsuse 
ühendamiseks, teeb piirkondlik komisjon Vabariigi Valitsusele ettepaneku teise lahendusena kaaluda 
menetluse lõpetamist.  
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