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Vändra alev 22. detsember 2016 nr 55

Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks 
ühinemislepingu kinnitamine 

Vändra  Vallavolikogu  17.02.2015  otsusega  nr  3  algatati  haldusterritoriaalse  korralduse
muutmine  ning  tehti  ettepanek  Tootsi  Vallavolikogule  ja  Vändra  Alevivolikogule  alustada
läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada omavalitsuste
ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus. Vändra Alevivolikogu oma 19.03.2015 otsusega nr
7  nõustus  Vändra  Vallavolikogu  ettepanekuga  ja  otsustas  alustada  läbirääkimisi
haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle. Tootsi Vallavolikogu oma 26.03.2015 otsusega nr
12  nõustus  samuti  Vändra  Vallavolikogu  ettepanekuga  osaleda  kolme  omavalitsuse:  Vändra
valla,  Vändra  alevi  ja  Tootsi  valla  vahelistel  ühinemisläbirääkimisel  haldusterritoriaalse
korralduse  muutmise  üle  eesmärgiga  moodustada  omavalitsuste  ühinemise  tulemusena  uus
omavalitsusüksus.  Halinga  Vallavolikogu  oma  06.04.2016  otsusega  nr  9  tegi  Vändra
Alevivolikogule  ning  Tõstamaa,  Varbla,  Koonga,  Are,  Vändra  ja  Tootsi  Vallavolikogudele
ettepaneku  läbirääkimiste  alustamiseks  haldusterritoriaalse  korralduse  muutmiseks.  Vändra
Vallavolikogu 27.04.2016 otsusega nr 15 nõustuti haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
läbirääkimiste alustamisega ka Halinga vallaga.

Vändra Vallavolikogu 01.11.2016 otsusega nr 45 otsustati panna avalikkusele tutvumiseks välja
Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla ühinemislepingu eelnõu koos lisadega
Vändra vallamajas, Kaisma Rahvamajas, Vihtra Külakeskuses ja valla veebilehel alates 7. kuni
27. novembrini 2016. a. Ühinemislepingut tutvustati kõigis neljas vallas 9. novembrist kuni 19.
novembrini  2016  toimunud  avalikel  koosolekutel.  Kokku  toimus  viis  avalikku  koosolekut.
Ettepanekute  ja  vastuväidete  esitamise  tähtajaks  määrati  28.  november  2016.  a.  Tähtaegselt
laekus  kokku  40  ettepanekut,  mis  vaadati  läbi  ühinemisläbirääkimisteks  moodustatud  ühise
töörühma  koosolekul  Vändra  alevis  1.  detsembril  2016.  a.  Ettepanekute  läbivaatamise
tulemusena  koostati  õiend,  mis  kinnitati  Vändra  Vallavolikogu  07.12.2016  otsusega  nr  50.
Vändra  Vallavolikogu  07.12.2016  otsusega  nr  49  kinnitati  ka  elanike  arvamuse
väljaselgitamiseks  korraldatud rahvaküsitluse tulemus,  mille  kohaselt  osales nimekirja  kantud
2308 isikust 204, kellest 55 vastas esitatud küsimusele jaatavalt ja 149 eitavalt.

Lähtudes eeltoodust ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6 alusel,

1.  Kinnitada  Halinga  valla,  Tootsi  valla,  Vändra  alevi  ja  Vändra  valla  ühinemisleping  koos
järgmiste lisadega:
1.1.  Lisa  1.  Seletuskiri  haldusterritoriaalse  korralduse  muutmise  vajaduse  põhjenduse,
territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta;
1.2.  Lisa  2.  Haldusterritoriaalse  korralduse  muutmisega  kaasnevate  investeeringute  vajaduse
põhjendus ja eelarve;
1.3.  Lisa  3.  Kaart  mõõtkavas  1:50  000,  kuhu  on  märgitud  ühinemist  taotlevate



omavalitsusüksuste senised piirid ja uue ühinenud omavalitsusüksuse piir;
1.4. Lisa 4. Vändra valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
1.5. Lisa 5. Vändra alevi 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
1.6. Lisa 6. Tootsi valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
1.7. Lisa 7. Halinga valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.

2.  Vändra  Vallavalitsusel  edastada  ühinemisleping  koos  lisadega  10  päeva  jooksul  otsuse
vastuvõtmisest Pärnu maavanemale ja avalikustada ühinemisleping koos lisadega Vändra valla
veebilehel ning edastada avalikustamiseks Riigi Teatajale. 

3. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Vändra
Vallavolikogule  haldusmenetluse  seaduses  sätestatud  korras  või  kaebuse  halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/digitaalselt allkirjastatud/
Tarmo Lehiste
volikogu esimees


