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Are                 19. mai 2016  nr  31 
 

Seisukoha võtmine Halinga Vallavolikogu 06.04.2016  

otsuse nr. 9 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

algatamine ja ettepaneku tegemine  

ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“ suhtes 

 

 

Halinga Vallavolikogu tegi 06.04.2016 otsusega nr 9 „Haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks” Are 

Vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. 

Ettepanek tehti veel Tõstamaa, Varbla, Koonga, Vändra ja Tootsi Vallavolikogule ning Vändra 

Alevivolikogule. 

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. 

Are Vallavolikogu ei pea otstarbekaks alustada Halinga Vallavolikogu poolt algatatud 

läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks teadmises, et ühel suunal tuleb 

vastata varem või hiljem eitavalt. Samuti leiab Are Vallavolikogu, et Are valla ühinemine 

Halinga vallaga ei vasta haldusreformi eeldatavatele eesmärkidele, kuna Are valla elanikkond 

on läbi töökohtade ja hariduse omandamise peamiselt seotud Pärnu linnaga. Eelmist väidet 

toetab väga ilmekalt 2011. aastal läbi viidud rahva ja eluruumide loendus, mille tulemustest 

selgub, et Are valla 401-st tööl käivast elanikust töötas loenduse ajal Pärnu linnas 159 ja 

Halinga vallas 9 inimest. Are valla õpilastest õpib 2016. aasta maikuu seisuga Pärnu linnas 48 

õpilast ja Halinga vallas 1 õpilane. Lisaks eelistab huvihariduse omandamisel enamus Are 

valla õpilastest Pärnu huvikoole ehk Pärnu linna huvikoolides õpib 38 õpilast, Halinga vallas 

2 õpilast. 

Halinga vallaga seovad Are valla elanikke perearsti teenuste kasutamine ning kuna Are vallas 

ei ole kalmistut, on paljude Are valla inimeste viimane puhkepaik Halinga valla kalmistutel. 

Need seosed aga ei ole igapäevaelu korraldamisel piisavalt olulised ja ei mõjuta Are valda 

Halinga vallaga liitumisotsust tegema. 

Eelnevale tuginedes peab Are vallavolikogu oluliseks kaotada haldusterritoriaalsed piirid ja 

takistused just eelkõige sellelt suunalt, kus elanikkond igapäevaselt liigub. Are valla 

ühendamine kaugema tagamaaga, mille elanike seosed Pärnu linnaga on väiksemad, võib 

meie arvates luua tulevikus olukorra, kus tagamaa tugevdamise eesmärgil rakendatud poliitika 

suurendab haldusterritoriaalse piiri mõju Pärnu ja Are vahel, mille tõttu võib kaotajaks jääda 



Are piirkonna elanikkond. Lisaks peame oluliseks maakonnakeskuse kui majandusmootori 

tugevdamist, mis omakorda aitab kaasa kogu maakonna elanikkonna, sh ka kaugemate 

keskuste elujärje paranemisele. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi 

haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 2 ja lõike 3 ning eeltoodu alusel ja tänades Halinga 

Vallavolikogu esitatud ettepaneku eest, Are Vallavolikogu  

o t s u s t a b:  

 

1. Keelduda Halinga Vallavolikogu ettepanekust haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks. 

 

2. Edastada otsus Halinga Vallavolikogule, Pärnu maavanemale ja 

Rahandusministeeriumile.  

 

3. 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. 
 

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Lauri Luur 

volikogu esimees 

 

 

 

 

 

 


