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Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise
küsitluse läbiviimiseks komisjonide moodustamine
ja koosseisu kinnitamine
Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 30 lõike 1 punkti 3,
„Haldusreformi seaduse” paragrahvi 6 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016. a määruse nr 87
„Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutumisega kaasneva elanike arvu
väljaselgitamise ulatus ja kord“ paragrahvi 4 lg 1 ning 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. Moodustada haldusterritoriaalse korralduse muutumisega kaasneva elanike arvamuse
väljaselgitamise korraldamiseks Antsla valla haldusterritooriumil üks 6-liikmeline ja üks 4liikmeline komisjon järgmises koosseisus:
1.1. Antsla piirkonna küsitluspunktis:
esimees
Tiina Vares
liikmed
Eve Sikk
Helle Savi
Ester Hommik
Ellen Aia
Vilve Lepik
1.2. Tsooru piirkonna küsitluspunktis:
esimees
Avo Kirsbaum
liikmed
Kalev Joab
Malle Kodu
Ester Kallion
2. Komisjonide volitused algavad 7. detsembrist 2016. a ning kehtivad elanike arvamuse
väljaselgitamise tulemuste kinnitamiseni Antsla Vallavolikogu poolt.
3. Kodus küsitluse läbiviimise Antsla valla haldusterritooriumil korraldab Antsla piirkonna
küsitluspunkti komisjon.
4. Antsla piirkonna küsitluspunktis saavad küsitluses osaleda ka Tsooru piirkonna nimekirja kantud
elanikud. Selleks:

4.1. on Antsla piirkonna küsitluspunktis nimekiri ka Tsooru piirkonna nimekirja kuuluvatest
elanikest;
4.2. Antsla piirkonna küsitluspunkti komisjon informeerib koheselt Tsooru küsitluspunkti
komisjoni nende nimekirjas nimetatud isikute osalemisest Antsla küsitluspunktis. Tsooru
küsitluspunkti komisjon kannab oma nimekirja märke isiku küsitluses osalemise kohta Antslas;
4.3. Küsitluses osaleja saab küsitluse käigus anda arvamuse vaid üks kord. Tsooru piirkonna
nimekirja kantud isikud, kes on hääletanud Antsla piirkonna küsitluspunktis ei saa küsitlusest osa
võtta oma piirkonna küsitluspunktis.
5. Pärast elektroonilise küsitluse lõppu koostatakse elektrooniliselt arvamuse andnud isikute
nimekiri ning esitatakse see komisjonile hiljemalt 07. detsembriks kella 15.00-ks. Kui isik on
arvamuse andnud elektrooniliselt, teeb komisjon enne 9. detsembrit küsitluses osalejate nimekirja
märke elektroonilise arvamuse andmise kohta.
6. Komisjonide pitsatitena kasutatakse Vabariigi Valimiskomisjoni poolt saadud pitsateid, milliseid
kasutati valimiste ajal valimisjaoskondades.
7. Komisjoni töös osalemine on tasuline. Komisjoni liikme tasu suurus on 6 eurot/tund.
Komisjoni esimees peab tööaja arvestust enda ja teiste komisjoni liikmete üle. Komisjoni töös
osalemise eest tasu maksmise kinnitab vallavanem käskkirjaga.
8. 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.
9. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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