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Haldusterritoriaalse korralduse muutmise iile
uute liibiriiilkimiste alustamisest keeldumine

Sauga Vallavolikogu tegi 22.09.2016 otsusega m 90 ,,Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tile uute ltibirzirikimiste alustamine" Halinga Vallavolikogule ettepaneku alustada
lzibirtidkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Ettepanet t.frti vlel Are, Audru,
Paikuse, Tori, Tdstamaa vallavolikogule ja sindi linnavolikogule"

Halinga Vallavolikogu 06.04.2016 otsuseganr g,,Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
algatamine ja ettepaneku tegemine tihinemisltibirti2ikimiste alustamseks" tehti ettepanek Are,
Koonga, Varbla, Viindra, T6stamaa ja Tootsi vallale ning Viindra alevile liibiriiiikimiste
alustamiseks eesmiirgiga muuta haldusterritoriaalset korralduit.

Ltibirtidkimiste alustamisest keeldusid Tootsi, Are, Koonga ja Varbla vallavolikogud"
Ltibiriitikimiste alustamiseks andsid nOusoleku T6starnaa ja Viindra vallavolikogu ning
Viindra alevivolikogu" T6stamaavallapuhul ei ole enam tegernist i.ihist piiri omava kohaliku
omavalitsuse Uksusega ja seet6ttu jrii vald kibirririkimiste ririgist viilja.

Halinga Vallavolikogu esitas 15. juunil 2016 otsusega nr 22 ,,rJue ettepanek tegemine
tihinemisliibirdakimiste alustamiseks" Tootsi vallale uue ettepaneku liibiriiikimiste
alustamiseks, millega Tootsis vallavolikogu nOustus.

Halinga vald osaleb Viindra ja Tootsi valla ning Viindra aleviga rihinemisliibiriiiikimistel ning
lflbirzirikimised on kiiesolevaks ajaks j6udnud etappi, kus tihinemislepingu projekt on
lopufaasis ning minemas avalikustamisele. Halinga *ia .i p.u tihinemistabiraakimisteks
ku,lynud aja ja t60de mahtu arvestades mdistlikuks alustada jiirgmisi kibirririkimisi Sauga
v allaga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

Sauga vald on endiselt lzibirzitikimistes Piirnu linnaga. Are Vallavolikogu on Sauga valla
effepanekule vastanud eitavalt. Sama on teinud Paikuse ja Audru Vallavolikogu. Tostamaa
vald jaab iihist piiri omamata liibirridkimiskOneiustest valja.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 l6ike 1 punkti 10, Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse $ 9 l6ike 2 ja l6ike 3 ning eeltoodu alusel,
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