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Varbla 08.12.2016 nr fZ/f

Haldusterritoriaalse korralduse üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine

Koonga Vallavolikogu 19.06.2014. a otsusega nr 80 on esitatud Varbla, Hanila ja Lihula
vallavolikogule ettepanek läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse
muutmise üle. Nimetatud ettepaneku kohta on nõustuva otsuse teinud nii Hanila, Lihula kui
Varbla vallavolikogu. 2016.a suvel tehtud ettevalmistava töö ja peetud läbirääkimiste
tulemusena on valminud ühinemislepingu projekt, mis oli ajavahemikul 03.10.-25.10.2016.a
nimetatud omavalistustes avalikult välja pandud ning mille kohta ettepanekute esitamise
tähtaeg oli 25.10.2016.a. Elanike arvamuse küsitlus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla
ja Varbla valla ühinemise asjus toimus 25. ja 27. novembril 2016.a.

Varbla Vallavolikogu nõustus Koonga Vallavolikogu poolt tehtud ühinemisläbirääkimiste
ettepanekuga 29.08.2014.a otsusega nr 12. Samas otsuse tegi Varbla Vallavolikogu ühtlasi
ettepaneku Tõstamaa Vallavolikogule osaleda valdade ühinemise läbirääkimistes koos Hanila
valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla vallaga. 28.11.2014.a tegi Tõstamaa Vallavolikogu
Varbla Vallavolikogu ettepaneku kohta keelduva otsuse nr 36.
Tõstamaa Vallavolikogule tegi ettepaneku nimetatud läbirääkimistega liitumiseks ka Koonga
Vallavolikogu oma 28.04.2016.a otsusega nr 100. Ka Koonga Vallavolikogu ettepanekule
vastas Tõstmaa Vallavolikogu 10.06.2016.aotsusega nr 81 keelduvalt.

09.09.2016.a otsusega nr 87 tegi Tõstamaa Vallavolikogu ettepaneku Audru vallale ja
Varbla vallale alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks,
selgitamaks välja Tõstamaa valla ühinemise otstarbekus. Nimetatud ajahetkeks olid ülal
viidatud nelja valla osalusel peetavad läbirääkimised jõudnud lõppfaasi. Arvestades, et 9.
septembril tehtud Tõstamaa vallavolikogu ettepanekust jäi vabatahtliku ühinemise menetluse
läbiviimiseks vähem kui neli kuud, samuti ka ühinemisläbirääkimiste komplitseeritust ja
ajakulu, on 2016.a sügisel uutesse läbirääkimistesse astumine Varbla valla jaoks ajaliselt
ebamõistlik. Varbla Vallavolikogu on hoidunud mitmetes paralleelsetes läbirääkimistes
osalemisest ning on samal seisukohal ka vabatahtliku ühinemise lõppfaasis.



Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 5 22 lg 1 p 37 ning Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse 5 7 lg 4, š 9 lg 1, lg 2 ja lg 3 alusel, Varbla Vallavolikogu

otsustab:
1.

U.)

Arvestades, et Varbla Vallavolikogu on 29.08.2014.a otsusega nr 12 vastu võtnud
Koonga Vallavolikogu ettepaneku osaleda Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja
Varbla valla ühinemisläbirä'a'kimistes, mis 2016.a septembrikuuks olid jõudnud
lõppfaasi, mitte nõustuda Tõstamaa Vallavolikogu 09.09.2016.a ettepanekuga
läbirääkimiste alustamiseks Tõstamaa vallaga ja Audru vallaga haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks.

Teha otsus teatavaks Tõstamaa Vallavolikogule ja Audru Vallavolikogule.

. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Otsus edastada kümne päeva jooksul pärast vastuvõtmist Pärnu maavanemale,
Rahandusministeeriumile ja Siseministeeriumile.

. Otsust on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Varbla Vallavolikogule
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul teadasaamisest või
kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.

We,
Margit Merila
Vallavolikogu esimees


