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Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise taotlemine

Antsla Vallavolikogu tegi 03. augustil 2016. a otsusega nr 47 haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamise ning iihinemislibiriiiikimiste alustamise ettepaneku Urvaste Vallavolikogule.
Urvaste Vallavolikogu 15. augusti 2016. a otsusega nr 25 ,,Haldusenitoriaalse korralduse
muutmise tile liibirdiikimiste alustamisega ndustumine" alusel on Antsla vald ja Urwaste vald
teinud menetlustoimingud haldusreformi kliigus Antsla valla ja Uwaste valla iihinemiseks ning
iihinemise tulemusena uue haldusiiksuse ja avalik-Sigusliku juriidilise isiku moodustamiseks.
Antsla valla ja Urvaste valla iihinemisel ei vasta uus moodustatav omavalitsusiiksus Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud miinimumsuuruse kriteeriumile, sest elanike arv piirast iihinemist jiidb
alla 5000 elaniku.
Elanike arv 2016. a 1. jaaruari seisuga oli Antsla vallas 3325 elanikku ja Urvaste vallas 1269
elanikku ning 01. detsembri 2016. a aseisuga Altsla vallas 3377 elanikku ja Urvaste vallas 1274
elanikku.
Miinimumkriteeriumi tiiitmiseks on Antsla Vallavolikogu 16. veebruari 2016. a otsusega nr 6
,,Haldusteritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine
iihinemisliibiriiiikimiste alustamiseks" teinud ettepaneku Urvaste vallale, Sdmerpalu vallale, Varstu
vallale, M6niste valiale, Taheva vallale, Karula vallale ja T6lliste vallale tihinemisliibirZiiikimiste
alustamiseks ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks, eesmiirgiga moodustada
ettepaneku saanud kohalike omavalitsusiiksuste p6hja1 iiks kohaliku omavalitsuse liksus.
Kdik nimetatud vallad, va Urvaste vald, ei n6ustunud liibiriiiikimiste alustamisega.
1 8. oktoobri 2016. a otsusega nr 55 ,,Haldusiiksuste piiride muutmise algatamine ja ettepaneku
tegemine l2ibiriiiikimiste alustamiseks" tegi Antsla Vallavolikogu ettepaneku Karula
Vallavolikogule algatada haldusiiksuste piiride muutmine ja alustada lZibirii2ikimisi kahe
omavalitsusiiksuse vahelise piiri muutmiseks Lusti kiila arvamisega Karula valla koosseisust
Antsla valla koosseisu.
25. oktoobri 2016. a otsusega nr 61 ,,Haldusiiksuste piiride muutnise algatamine ja
ettepaneku tegemine liibirii2ikimiste alustamiseks Karula vallale" tegi Antsla Vallavolikogu
ettepaneku Karula vallale algatada haldusiiksuste piiride muutmine ja alustada l[birii?ikimisi kahe
omavalitsusiiksuse vahelise piiri muutmiseks Rebasem6isa kiila arvamisega Karula valla
koosseisust Antsla valla koosseisu.
Karula Vallavolikogu ei n6ustunud 19.12.2016. a otsuste ff 24 ja 25 alusel haldusiiksuse piiride
muutmisega Lusti kiila ja Rebasem6isa kiila osas.
Karula valla Lusti kiila ja Rebasemdisa kiila liitmine Antsla vallale ja Urvaste vallale ei oleks
tiiitnud miinimumkriteeriumi nSudeid, kuna sealsetes kiilades olev elanike arv on viiike.
Antsla valla ja Urvaste valla naabervallad peavad juba iihinemisliibiriiiikimisi ja on j6udnud
iildjuhul ka iihinemislepingute kinnitamiseni. Sellest tulenevalt ei ole Antsla vallal ja Urvaste
vallal v6imalust leida juurde partnereid, kellega veel alustada iihinemislabiriiiikimisi. Antsla
vallavolikogu teeb ettepaneku mitte sundliita iihinemiskriteeriumile mittevastavat Antsla ja
Urvaste valla iihinemisel moodustuvat omavalitsusiiksust teiste tekkivate uute

omavalitsusiiksustega, mis piirnevad uue loodava vallaga.
Liihtudes ldbiriiiikimiste ning menetlustoimingute tulemustest ning v6ttes aluseks ,,Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse" paragrahvi 22 l6ike 1 punkti 10, ,,Haldusreformi seaduse"
paragrahvi 4l6ike 2 ning ,,Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse" paragrahvi 9 l6ike 7 Antsla
Vallavolikogu

otsustab:
1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt haldusreformi kiiigus haldusterritoriaalse korralduse muutmist
eesmiirgil moodustada Antsla valla ja Urvaste valla iihinemisel uus haldusiiksus.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevalt toimub V6ru maakonnas Antsla val1a ja
Urvaste valla kui avalik-6iguslike juriidiliste isikute tihinemine.

2. M?iiirata moodustatava haldusijksuse ning uue haldusiiksuse piirides tegutseva kohaliku
omavalitsusiiksuse kui avalik-6igusliku juriidilise isiku nimeks Antsla vald.
3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisel moodustatava haldusiiksuse piirid on margitud Antsla
Vallavolikogu ja Urvaste Vallavolikogu kinnitatud iihinemislepingu lisas 4.

4. Kiiesolevale otsusele lisatud seletuskiri on otsuse lahutamatu osa.
5.

Altsla Vallavalitsusel

edastada 10 pAeva

jookurl kiiesoleva otsuse vastuv6tmisest arvates otsus

koos haldusterritotiaalse korralduse muutmiseks vajalike materjalidega Vdru maavanemale.
6. Kiiesoleva otsuse peale vSib Antsla Vallavolikogule esitada vaide ,,Haldusmenetluse seaduses"
siitestatud korras 30 piieva jooksul otsuse teadasaamise piievast v6i piievast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama v6i esitada kaebuse Tartu Halduskohtule ( Kalevi tn 1 Tartu 5 1 0 1 0 )
,,Haldusmenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 piievajooksul arvates otsuse jdustumisest.

7. Otsus j6ustub teatavakstegemisest.

