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Haldusterritoriaalse korralduse m u u tmise iile
liibirtiiikim iste lSpetam ine

Oru Vallavolikogu vdttis 06.11.2015 vastu otsuse nr 1-1.3123 ,,Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine". Otsusega tehti Karula vallale, Palupera vallale, Puka
vallale, Sangaste vallale, Taheva vallale ja T6lliste vallale ettepanek ltibirii[kimiste alustamiseks ja
haldusterritoriaalse korualduse muutmise algatamiseks eesmiirgiga moodustada ettepaneku saanud
kohalike omavalitsuste 0ksuste baasil iiks kohaliku omavalitsuse i.iksus.

Taheva Vallavolikogu otsustas 20.11.2015 otsusega nr l5,,Haldusterritoriaalse muutmise
algatamisega ndustumine" alustada vastavaid liibiriiiikimisi. Taheva Vallavolikogule on teinud
ettepaneku alustada haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks liibiriiiikimisi ka Valga Linnavolikogu
ning Antsla Vallavolikogu. N6ustutud on ka Valga Linnavolikogu ettepanekuga.

T6lliste Vallavolikogu v6ttis 14.03.2016 vastu otsuse nr 5 ,,Haldusterritoriaalse komalduse uutmise
iile liibirii2ikimiste l6petamine", millega ldpetati 6ru Vallavolikogu ettepanekul algatatud
liibiriiiikimised, mille eesmiirgiks oli moodustada Karula, Palupera, Puka, Sangaste, Taheva, Tdlliste ja
6ru valdade baasil fiks kohaliku omavalitsuse iiksus. Vastavasisulise otsuse planeerib langetada ka
Karula Vallavolikogu oma 01.04.2016 toimuval istungil.

Taheva vallal on iihine piir Valga maakonna Karula valla jaVdru maakonna M6nistevallaga, mist6ttu
tuleb otsuste langetamisel arvestada naaberomavalitsuste otsustega. Haldusterritoriaalse korralduse
muudatuse tulemusena peab moodustuv kohaliku omavalitsuse tiksus koosnema tihist piiri omavatest
haldusterritoori umidest.

Arvestades eeltooduga ning v6ttes aluseks Eestiterritooriumi haldusjaotuse seaduse $ 7 l6ike 4 ja
$ 9 l6ike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse g 22 l6ike I punkti 37,
Taheva Vallavolikogu o t s u st a b:

1. Ldpetada 6ru Vallavolikogu ettepanekul algatatud liibiriidkimised, mille eesmiirgiks oli
moodustada Karula valla, Palupera valla, Puka valla, Sangaste valla, Taheva valla, T6lliste
valla ja6ru valla baasil iiks kohaliku omavalitsuse iiksus.

2. Otsus teha teatav aks Karul a Val lavol ikogule, Palupera Val lavol iko gule,
Val lavol ikogule, San gaste Val lavol i kogule, Tdl I i ste Vallavol ikogule, 6ru
edastada Val ga maavanemale j a Rahandusm ini steeri umi le.
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3. Otsus jdustub teatavakstegemisest.

4. Kiiesoleva otsuse peale v6ib esitada vaide haldusmenetluse seaduses s?itestatud korras vdi kaebuse
Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustitur ratstutuJ kil; ,0 parru jooksul otsuse
teatavakstegemisest arvates. -------- - - r
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