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Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku
väljapaneku korraldamine ning uue omavalitsusüksuse nime
küsimuses elanike arvamuse väljaselgitamine
„Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse” § 9¹ lõike 1 järgi korraldavad kohaliku omavalitsuse
üksuste ühinemise korral ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud ühinemislepingu
koostamise ja § 9¹ lõike 4 kohaselt pannakse ühinemisleping ja selle lisad avalikkusele
tutvumiseks välja, tagades avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse ning
määrates ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat
väljapaneku algusest arvates. Küsitluse käigus tuleb välja selgitada elanike arvamus valdade ja
linnade haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuse piiride muutmise kohta.
Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016 määruse nr 87 “Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse
piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord” paragrahvi 8
lõikele 1 võib küsitluse käigus välja selgitada elanike arvamuse ka haldusüksuse nime valimiseks
ning muude volikogu poolt vajalikuks peetavate küsimuste kohta.
Võttes aluseks „Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse” paragrahvi 9¹ lõike 4, Vabariigi
Valitsuse 28. juuli 2016 määruse nr 87 “Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord” paragrahvi 8 lõike 1 ning
Antsla ja Urvaste ühinemisläbirääkimiste komisjoni 13.10.2016. a ettepanekud Antsla
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Korraldada Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik
väljapanek ajavahemikul 25. oktoober kuni 15. november 2016. a.
2. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele esitada kirjalikult
hiljemalt 16.11.2016. a Antsla Vallavolikogule aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn 66404
Antsla vald või e-posti aadressil vald@antsla.ee.
3. Antsla Vallavalitsusel lisada haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike
arvamuse väljaselgitamiseks korraldatava rahvaküsitluse koosseisu küsimus, mis aitab välja
selgitada elanike arvamuse moodustatava omavalitsuse nime "Antsla vald" või "Urvaste vald"
valimiseks.
4.Antsla Vallavalitsusel:
4.1. korraldada ühinemislepingu projekti avalik väljapanek Antsla vallamajas, Tsooru, Linda,
Antsla ja Haabsaare raamatukogudes ning Antsla valla kodulehel www.antsla.ee;

4.2. registreerida ühinemislepingule tehtud ettepanekud ja vastuväited ning edastada need
volikogule menetlemiseks.
5. Käesoleva otsuse peale võib Antsla Vallavolikogule esitada vaide „Haldusmenetluse seaduses“
sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule ( Kalevi tn 1 Tartu 51010 )
„Haldusmenetluse seadustikus“ sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse jõustumisest.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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