TORI VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Sindi

EELNÕU
…. aprill 2019 nr

Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu muutmine
22.12.2016 kinnitasid Are valla, Sauga valla ja Tori valla ning Sindi linna volikogud
ühinemislepingu ja võtsid vastu taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määrusega nr 6 “Are valla, Sauga valla, Sindi linna ja Tori valla
osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159
„Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine” kinnitati Tori valla
moodustamine.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101 alusel otsustab
haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise volikogu.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 91 lõike 6 alusel kinnitatakse ühinemisleping
ja selle lisad asjaomase volikogu otsusega.
Vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 46 lõikele 1 viiakse seaduses sätestatud juhtudel
haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Kui see on vajalik asja
lahendamiseks ega kahjusta oluliselt menetlusosaliste huve, võib haldusorgan viia avatud
menetluse läbi ka muudel juhtudel.
HMS § 46 lõige 2 sätestab, et kui avatud menetluse läbiviimine on kohustuslik õigusakti
andmiseks, viiakse avatud menetlus läbi ka õigusakti muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks.
Ühinemislepingu muutmisele kohalduvad seega vastavalt ETHS § 91 ühenemislepingu
menetlemise põhimõtted. Vastavalt ETHS § 91 lõikele 4 pannakse ühinemisleping ja selle lisad
avalikkusele tutvumiseks välja, tagades avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise
võimaluse ning määrates ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui
kolm nädalat väljapaneku algusest arvates. ETHS § 91 lõike 5 alusel lisatakse ühinemislepingule
volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend, milles näidatakse nende saabumise
kuupäev, esitaja ja volikogus läbivaatamise tulemus. Vastavalt ETHS § 91 lõikele 7
avalikustatakse pärast ühinemislepingu kinnitamist volikogude poolt see koos lisadega valla
veebilehel. Ühinemisleping avaldatakse Riigi Teatajas.
Haldusreformi seaduse § 16 lõige 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõige 6
näevad ette, et ühinemislepingu muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul pärast
haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist on vajalik volikogu koosseisu vähemalt
kahekolmandikuline häälteenamus.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike
1 punkti 10 1 Tori Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Muuta Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingut järgmiselt:
1.1 punkt 3.2. sõnastada:
„3.2. Tori valla territoorium moodustub Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna
territooriumi summana ja valla administratiivpiir kulgeb mööda ühinenud

omavalitsusüksuste välispiiri seisuga 30.09.2016. Tori valla asulate Pärnu linna koosseisu
arvamisel piiride muutmise menetluse jõustumisega võib Tori valla välispiir muutuda.“
1.2 punkt 6.2 sõnastada :
„6.2. Are alevikku, Sauga alevikku ja Tori alevikku luuakse teenuskeskused. Sauga alevikus
tagatakse teenuskeskuse olemasolu kuni piiride muutmise menetluse jõustumise ja Sauga
aleviku Pärnu linna koosseisu arvamiseni.“
2. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Tori
Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses või kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu
kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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