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vabariigi valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse
muutmisega kaasneva elanike arvamuse
viilj aselgitamise konaldamine

Vdttes aluseks ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" paragrahvi
30 l6ike 1 punkti 3,
,,Haldusreformi seaduse" paragrahvi 12 l6ike 2 punkti 1, l6ike 3 , ,,Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse" paragrahvi 7 l6ike B ning Vabariigi Valitsuse 28. juuli
20L6. a m5druse
nr B7 ,,Haldusterritoriaalse korralduse ja haldustiksuse piiride muutmisegu
kuurnurru elanike
awamuse vdljaselgitamise ulatus ja kord" paragrahvi 2 ldiked L ja 2, paigrahvi
3 l6iked 1 ja 3,
paragrahvi 7 l6ike 1, paragrahvi 10 l6ike 1ja paragrahvi 17l6ii<ed
i, s ii +Antsla Vallavalitsus

korralduse:

1' Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
kaasneva elanike
arvamuse viiljaselgitamiseks miiiirata kiisitluse toimumis e aeg jakoht jargLiselt:

1'1. ktisitluspunktides toimub ktisitlus 23. aprillilkeil Oq.OO-f fi.OO;u 24.
aprillil201l. a
kell 08.00 kuni 18.00;
1'2. eldktrooniline ki.isitlus toimub 23. aprillil20lT . a algusega kell 06.00
kuni 24.00
veebikeskkonnas www. antsla. ee.

2' Yiraelanike arvamuse vtiljaselgitamine liibi Antsla valla

kahes piirkonnas ja avadaselleks
kaks kiisitluspunkti j argmiselt:
2.1. Antsla piirkonna ktisitluspunkt, asukohaga Antsla vallamajas F.R.Kreutzwaldi
tn 1
Antsla linn. Piirkonda kuuluvad Antsla linn, Kraavi krila, Lusti ktila, Vana-Antsla
alevik, Kollino
ktila oe kiila, Siire ktila, Rimmi krila, Soome kiila, Haabsaare ktila, Mahkli r.ur",
Arri;a;;; ili;j;
Kaika klila, Kobela alevik, Antsu ktila, Madise ktila, Anne krila ja Taberlaane
ktila;

2.2. Tsooru ktisitluspunkt, asukohaga Tsooru rahvamajas Tsooru ktila Antsla
vald.
Piirkonda kuuluvad Tsooru ktila, Jdepera ktila, Litsmetsa kiila, Savildcivi ktila,
Viirapalu ktila,
Luhametsa kiila, Roosiku krila, piisi kiila ja Kikkaoja ktila.
3. Ktisitluslehele kantakse ktisimus ,,Kas toetate Vabariigi Valitsuse poolt
algatatud Antsla
valla' Urvaste valla, Sdmerpalu val7a, V6ru valla, Lasva valla, Vastseiiina uullu
iuorava valla
tihendamist tiheks omavalitsustiksuseks?", vastusevariandiga
,jah,, ja,,ei,,.

4. Info ktisitluse toimumise kohtade ja ajakohta avaldatakse Antsla vallamajas,
Antsla valla
veebilehel www.antsla.ee ja Antsla valla aprillikuu ajalehes.

5. Kiiesoleva korralduse peale vdib Antsla Vallavalitsusele esitada vaide
,,Haldusmenetluseseaduses" stitestatud korras 30 ptieva jooksul korralduse teadasaamise piievast

v6i piievast millal oleks pidanud korraldusest teada saama vdi esitada kaebuse Tartu
Halduskohtule ( Kalevi tn 1 Tartu 51010 ) ,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud koras
3 0 piieva j ooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
6. Korraldus jdustub teatavakstegemisest.

