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Elanike arvamuse viiljaselgitamise kiisitluse
tulemuste kinnitamine
Antsla Vallavalitsus korraldas 05.-0T.detsembrist 2016. a elektroonilise hiiiiletamise ja 09.-11.
detsembrini 2016. a kiisitluspunktides Antsla vallas haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
kaasneva elanike arvamuse viiljaselgitamise ja moodustatava omavalitsusiiksuse nime valimiseks
rahvakiisitluse, kus said osaleda k6ik Antsla valla rahvastikuregistrijiirgsed viihemalt 16-aastased
teov6imelised isikud.
Alates 05. detsembrist 2016. a kella 10.00 kuni 07. detsembrini 2016. a kella 10.00 sai kiisitlusel
osaleda elektrooniliselt veebikeskkonnas www.antsla.ee.
Kiisitluspunktid asusid Antsla vallamajas ja Tsooru Ralvamajas ning olid avatud 09. ja 10.
detsembril 2016. a kella 09.00 kuni 17.00ja 11. detsembril 2016. a kell 10.00 kuni 18.00.
Teade kiisitluse korraldamise kohta avaldati Altsla valla veebilehel www.antsla.ee ja valla lehes.
Vallavalitsus informeeris elanikke tiiiendava.lt teadete panekuga avalikele stendidele.
Kiisitluslehel hrli vastajatel vastata kahele kiisimusele. Kas nad:
1) toetavad Antsla vallaja Urvaste valla iihinemist iiheks omavalitsusiiksuseks, vastusevariandiga
jah vdi ei;
2) soovivad, et uue moodustatava omavalitsusiiksuse nimeks saab ,"Antsla vald" v6i ,,Urvaste
vald".
Vbttes aluseks ,,Haldusreformi seaduse" paragrahvi 6 l6ike 1, Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016
maiiruse nr 87 ,,Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusiiksuse piiride muutmisega kaasneva
elanike arvamuse viiljaselgitamise ulatus ja kord" paragrahvi 13 l6ike 9 ja paragrahvi 16 l6iked 1
ja 2 ning haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvalnuse viiljaselgitamise
.ja moodustatava omavalitsusiiksuse nime valimiseks moodustatud Antsla piirkonna kiisitluspunkti
komisjoni 11.12.2016. a protokolli ja Tsooru piirkonna krisitluspunkti komisjoni 11.12.2016. a
protokolli Antsla Vallavolikogu

otsustab:
1. Kinnitada Antsla valia haldustenitooriumil 05.12.2016.a kuni 07.12.2016. a toimunud
elektroonilise hiiiiletuse ja 09.12.2016. a kuni 11.12.2016. a ktisitluspunLtides liibiviidud elanike
arvamuse viiljaselgitamise tulemused jZirgmiselt:
1.1. Antsla valla ja Urwaste valla iihinemise tulemused:
1 . 1 . 1 . ralvakiisitluse nimekirj a kantud isikute arv oli 2923 ;
1

.1.2. elektroonilisel ja kohapealsel hiiZiletusel osalenud isikute arv kokku oli 431

1.1.3. allkirjade vastu kiisitluslehe saanud isikute arv
1

.1

.4. elektrooniliselt h2iiiletanud isikute arv

oli

I 1 1.

;

oli 320 (nendest kodus hii:iletas

8 isikut).

1

.1

.5. elektrooniliselt h2iAletanud isikute ja kiisitluslehe saanud isikute vastuste tulemused kokku

olid jzirgmised:
-Antsla valla ja Urvaste valla iihinemise poolt 390;
- Antsla valla ja Urvaste valla iihinemise vastu 41;

Antsla valla ja Urvaste valla iihinemisel moodustatavi uue omavalitsusiiksuse nime
valimise tulemused:
1.2. i . rahvakiisitluse nimekirja kantud isikute arv oli 2923;
1.2.

1

.2.2. elektroonilisel ja kohapeaisel hdiiletusel osalenud isikute arv kokku oli 431 (1 rikutud

kiisitlusleht);
1.2.3. allkirjade vastu kiisitluslehe saanud isikute arv

oli 320 (nendest kodus hMletas

8 isikut).

1.2.4. elektrooniliselt hii-iiletanud isikute arv oli 1 1 1 .
1.2.5 elektrooniliselt hii2iletanud isikute ja kiisitluslehe saanud isikute vastuste tulemused kokku

olid jiirgmised:
- Antsla valla nime soovijaid 376;
- Urvaste valla nime soovijaid 54.
2. Kiiesoleva otsuse peale v6ib Antsla Vallavolikogule esitada vaide ,,Haldusmenetluse seaduses"
siitestatud korras 30 piievajooksul otsuse teadasaimise piievast v6i piievast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama v6i esitada kaebuse Tartu Halduskohtule ( Kalevi ft 1 Tartu 51010 )
,,Haldusmenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 piievajooksul arvates otsuse jdustumisest.

3. Otsus j6ustub Antsla valla veebilehel (22.12.2016.a) teatavakstegemisest.

