VALGA LINNAVOLIKOGU
OTSUS
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Uhinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning
taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Karula vald, Taheva vald, T6lliste vald, Valga linn ja 6ru vald algatasid kohaliku omavalitsuse
iiksuste i.ihinemise ning pidasid tlhinem isliibiriiiikimisi vasravalt Valga Linnavolikogu IL12.2015
otsusele nr 93, Karula vallavolikogu 22.01.2016 otsusele nr z, T aheva Vallavolikogu 29.12.2015
otsusef e nr 19. Tdlliste Vallavolikogu 21.12.20its orsusele nr 20 ning 6ru Vallavolikogu
29.01 .2015 otsusele nr l - 1 .3/7.

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse

$ 9 l6ike 7

kohaselt teeb volikosu

orsuse

haldusterritoriaalse korralduse muutmise laotlemise kohta parasr vajalike uuringutJ tegemrst.
l?ibirii?ikim iste protsessi liibipaistvuse ja avalikustamise tagamist ning omavalitsuse ilanike
arvamuse valjaselgitamist. Karula, Taheva, T6lliste, valga ja 6ru kohalike omavalitsusre
juhtkomisjon tagas iih inem isliibiriiiikim iste protsessi liibipaistvuse ja avalikustamise
rahvakoosolekute korraldamise, ajalehe Valga Linna Leht ning omavalitsuse veebilehtede kaudu.
Ornavalitsuste elanike arvamus selgitati valja perioodil 3. 6. november 2016 veebikeskkonnas
volis ee ja omavalitsuste kiisitluspunkt ides ning kiisitluse tulemused kinnitati Valga linnavolikogu
16. novembri 2016 otsusega nr 132 ,,Valga linna elanike arvamuse viiliaselgitamise tulemuste
kinnitamine valga linna ning Karula, Taheva, T6lliste ja 6ru valdade iihinemise -osas...

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 lSige I punkt 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse
seaduse g 9l6ike 7, l6ike 9 punkt lja 6 ning Haldusreformi seaduse g 7 l6ike I alusel, valga
Linnavolikogu
otsustab:

1. Kinnitada Karula valla,

Taheva valla, T6lliste valla, Oru valla nrng Valga linna
tihinemisleping koos j iirgmiste lisadega:
I .1 .
Lisa L Seletuskiri haldustenitoriaalse konalduse muurmise vajaduse p6hjenduse,
territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta.
1.2. Lisa 2. Valla kaart m66tkavas 1 :50 000.
1.3. Lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute
p6hjendus ja eelarve.
Lisa 4. Juhtimisstruktuuri iilesehitus.
1.5. Lisa 5. Uleminekuperioodi tegevus-ja ajakava.
I
Lisa 6. Karula valla auditeeritud majandusaasta aruanne 201 5.
1 .7
Lisa 7. Taheva valla auditeeritud majandusaasta aruanne 201 5.
I
Lisa 8. T6lliste valla auditeeritud ma jandusaasta aruanne 201 5.
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nemislepingu kohta.

2.

Kinnitada 6iend tihinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekute ja vastuviiidete
iihinemisliibirii?ikimiste juhtkomisjonis liibivaatamise tulemuste kohta (Lisa 11).

3.

Taotleda Vabariigi Valitsuselt Karula valla, Taheva valla, T6lliste valla, Valga linna ning 6ru
valla haldustenitoriaalse korralduse muutmist iihinemise teel uueks kohaliku omavalitsuse
iiksuseks, mille nimeks saab Valga vald.

4.

Uhinemisle-ping koos lisadega avalikustatakse Karula valla, Taheva valla, T6lliste valla, Valga
linna ning Oru valla veebilehtedel.

5.

Uhinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas.

6.

Valga Linnavolikogul esitada kiiesolev otsus koos vajalike materjalidega Valga maavanemale
kiimne piieva jooksul arvates otsuse vastuv6tmisest.

7.

Otsus j6ustub teatavakstegemisest.

Ivar Unt
esrmees

e-iirakirjad

l.ValgaLinnavalitsus-valgalv@valgary_.ge;
2. Karula Vallavolikogu - karula@karula.eg;
3. Taheva Vallavolikogu - info@taheva.ee;
4. T6lliste Vallavolikogu - vald@tolliste.ee;
5. Oru Vallavolikogu - !n:lq@q91gyv.ee;
6. Valga Maavalitsus - info@valga.maavalitsus.ee
7. eRT

