
 

         
 

ARE  VALLAVOLIKOGU 
 

OTSUS 
            

Are             4. november 2016  nr 51 
 

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle  

uute läbirääkimiste alustamisega nõustumine 

 

Sauga Vallavolikogu tegi 22.09.2016 otsusega nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise üle uute läbirääkimiste alustamine“ Are Vallavolikogule ettepaneku alustada 

läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Ettepanek tehti veel Audru, Halinga, 

Paikuse, Tori ja Tõstamaa vallavolikogule ning Sindi Linnavolikogule. 

Are Vallavolikogu 11.03.2016 otsusega nr 15 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle 

läbirääkimiste alustamisega nõustumine ja komisjoni moodustamine” anti nõusolek Pärnu 

Linnavolikogule läbirääkimiste alustamiseks eesmärgiga muuta haldusterritoriaalset 

korraldust. Sauga Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks 

nõustusid Tori Vallavolikogu ja Sindi Linnavolikogu. Sauga valla ja Tori valla ning Sindi 

linna ühinemisel üheks omavalitsusüksuseks jääb Are vald ilma ühisest piirist Pärnu linnaga 

ning ühinemine Pärnu linnaga võib muutuda võimatuks. Omavalitsuste vabatahtliku 

ühinemise puhul makstakse ühinemistoetust. Sauga valla ja Tori valla ning Sindi linnaga ei 

pea Are vald vabatahtlikke ühinemisläbirääkimisi. Olukorras, kus Are vald ei saa ühise piiri 

puudumise tõttu Pärnu linnaga ühineda ja ta ei pea vabatahtlikke ühinemisläbirääkimisi ühegi 

teise omavalitsusega, võidakse Are vald omavalitsuse miinimumsuuruse kriteeriumi 

täitmiseks ühendada Sauga valla ja Tori valla ning Sindi linna ühinemisel moodustuva 

omavalitsusüksusega ilma ühinemistoetust saamata. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi 

haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 2 ja lõike 3 ning eeltoodu alusel, Are Vallavolikogu  

o t s u s t a b:  

 

1. Nõustuda Sauga Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

üle läbirääkimiste alustamiseks. 

2. Moodustada ühinemisläbirääkimiste pidamiseks komisjon koosseisus: Lauri Luur, 

Olavi Põllu, Leelo Lusik, Signe Rõngas ja Enn Kuslap. 

3. Tunnistada kehtetuks Are Vallavolikogu 14.10.2016 otsus nr. 49 „ Haldusterritoriaalse 

korralduse muutmise üle uute läbirääkimiste alustamisest keeldumine“. 

4. Edastada otsus Sauga Vallavolikogule, Pärnu maavanemale ja 

Rahandusministeeriumile.  

5. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama 

õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Are 

Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. 

Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule 



halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Lauri Luur 

volikogu esimees 

 


