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Haldusterritoriaalse korralduse
muutmisega kaasneva elanike arvamuse
väljaselgitamise korraldamine
Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 30 lõike 1 punkti 3,
„Haldusreformi seaduse” paragrahvi 6 lõike 1, „Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse”
paragrahvi 7 lõiked 7 ja 8, Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016. a määruse nr 87
„Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse
väljaselgitamise ulatus ja kord“ paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2, paragrahvi 3 lõiked 1, 2 ja 3,
paragrahvi 7 lõike 1 ja paragrahvi 10 lõiked 1 ja 2, Antsla Vallavolikogu 18. oktoobri 2016. a
otsuse nr 54 „Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine ning
uue omavalitsusüksuse nime küsimuses elanike arvamuse väljaselgitamine” annab Antsla
Vallavalitsus korralduse:
1. Elanike arvamuse väljaselgitamiseks määrata küsitluse toimumise aeg ja koht järgmiselt:
1.1. küsitluspunktides toimub küsitlus 9. ja 10. detsembril 2016. a kella 9.00 kuni 17.00
ja 11. detsembril 2016. a kella 10.00 kuni 18.00;
1.2. elektrooniline küsitlus toimub 5. detsembril 2016. a algusega kell 10.00 kuni ja 7.
detsembrini 2016. a kella 10.00-ni, veebikeskkonnas www.antsla.ee.
2. Viia elanike arvamuse väljaselgitamine läbi Antsla valla kahes piirkonnas ja avada selleks
kaks küsitluspunkti järgmiselt:
2.1. Antsla piirkonna küsitluspunkt, asukohaga Antsla vallamajas F.R.Kreutzwaldi tn 1
Antsla linn. Piirkonda kuuluvad Antsla linn, Kraavi küla, Lusti küla, Vana-Antsla alevik, Kollino
küla Oe küla, Säre küla, Rimmi küla, Soome küla, Haabsaare küla, Mähkli küla, Ähijärve küla ja
Kaika küla, Kobela alevik, Antsu küla, Madise küla, Anne küla ja Taberlaane küla;
2.2. Tsooru küsitluspunkt, asukohaga Tsooru rahvamajas Tsooru küla Antsla vald.
Piirkonda kuuluvad Tsooru küla, Jõepera küla, Litsmetsa küla, Savilöövi küla, Viirapalu küla,
Luhametsa küla, Roosiku küla, Piisi küla ja Kikkaoja küla.
3. Küsitluslehele kantakse kaks küsimust:
3.1. „Kas toetate Antsla valla ja Urvaste valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?”,
vastusevariandiga „jah” ja „ei”;
3.2. „Soovin, et uue moodustatava omavalitsusüksuse nimeks saab „Antsla vald” või
„Urvaste vald”, vastusevariandiga „Antsla vald” või „Urvaste vald”.

4. Info küsitluse toimumise kohtade ja aja kohta avaldatakse Antsla vallamajas, Antsla valla
veebilehel www.antsla.ee ja Antsla valla novembrikuu ajalehes.
5. Käesoleva korralduse peale võib Antsla Vallavalitsusele esitada vaide
„Haldusmenetluseseaduses“ sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teadasaamise päevast
või päevast millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu
Halduskohtule ( Kalevi tn 1 Tartu 51010 ) „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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