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tlhinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning
taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
Karula vald, Taheva vald, Tdlliste vald, Valga linn ja 6ru vald algatasid kohaliku omavalitsuse
iiksuste iihinemise ning pidasid iihinemisliibiriiZikimisi vastavalt Valga Linnavolikogu 1 I .12.2015
otsusele nr 93, Karula Vallavolikogu22.01.2016 otsusele nr 2,Taheva Vallavolikogu 28.12.2015
otsusele nr 19, T6lliste Vallavolikogu21.l2.20l5 otsusele nr 20 ning 6ru Vallavolikogu 29.01.2015
otsusele nr l -l .317 .

Eesti territooriurni haldusjaotuse seaduse S 9 16ike 7 kohaselt teeb volikogu otsuse
haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta piirast liibiriiiikimiste protsessi
liibipaistvuse ja avalikustamise tagamist ning omavalitsuse elanike arvamuse v?iljaselgitamist.
Karula, Taheva, T6lliste, Valga ja 6ru kohalike omavalitsuste juhtkomisjon tagas
tihinemisliibiriiZikirriste protsessi liibipaistvuse ja avalikustamise rahvakoosolekute korraldamise,
ajalehe Valga Linna Leht ning omavalitsuse veebilehtede kaudu. Omavalitsuste elanike arvamus
selgitati vZilja perioodil 3. 6. november 2016 veebikeskkonnas volis.ee ja omavalitsuste
kiisitluspunktides. T6lliste valla elanike kijsitluse tulemused kinnitati T6lliste Vallavolikogu 15.
novembri 201 6 otsuse ga nr 2l .,Elanike arvamuse viiljaselgitamise tulemuste kinnitamine".
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 16ige 1 punkt 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse
seaduse $ 9l6ike 7, l6ike 9 punkt I ja6 ning Haldusreformi seaduse $ 7l6ike 1 alusel, Tdlliste
Vallavolikogu
otsustab:

1.

Kinnitada Karula valla, Taheva valla, Tdlliste valla,6ru valla ning Valga linna iihinemisleping
koos j ?irgmiste lisadega:

1.1. Lisa 1. Seletuskiri
1.2.
1.3.

haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse pdhjenduse,
territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta.
Lisa2. Valla kaart m66tkavas 1:50 000.
Lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute

ja eelarve.
4.
1.4. Lisa Juhtimisstruktuuri tilesehitus.
1.5. Lisa 5. Uleminekuperioodi tegevus- ja ajakava.
1.6. Lisa 6. Karula valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015.
I.7. Lisa7. Taheva valla auditeeritud majandusaasta aruanne2015.
1.8. Lisa 8. T61liste valla auditeeritud majandusaasta aruanne2015.
I.9. Lisa 9. Valga linna auditeeritud majandusaasta aruanne2015.
1.10. Lisa 10. 6ru valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015.
1.1 1. Lisa I t. 6ruXn. Laekunud ettepanekud ja vastuvtiited rihinemislepingu kohta.
p6hjendus

2.

3.

Kinnitada 6iend tihinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekute
iihinemisliibirii2ikimiste juhtkomisjonis lSbivaatamise tulemuste kohta (Lisa 1 1).

ja

vastuvdidete

Taotleda Vabariigi Valitsuselt Karula valla, Taheva valla, Tdlliste valla, Valga linna ning 6ru
valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist tihinemise teel uueks kohaliku omavalitsuse
iiksuseks, mille nimeks saab Valga vald.

4.

Uhinemisle-ping koos lisadega avalikustatakse Karul a valla, Taheva valla, Tdlliste valla, Valga
linna ning 6ru valla veebilehtedel.

5.

Uhinemisleping avalikustatakse Riigi Teataj

6.

Tdlliste Vallavolikogul esitada kriesolev otsus koos vajalike materjalidegaYalga maavanemale
ktimne piieva jooksul arvates otsuse vastuvdtmisest.

as.

Otsus j dustub teatavakstegemisest.

Volikogu esi

Sm(
Arakirjad:
1.

Valga Linnavalitsus - valgalv@valgalv.ee;

2. Karula V all avol iko gu - karula @karula. ee
3. Taheva Vallavolikogu - info@taheva.ee;
4. Y alga Linnavol iko gu - voliko gu@val galv. ee ;
5. Oru Vallavolikogu - info@oeruvv.ee;
6. Valga Maavalitsus - info@valga.maavalitsus.ee.

