
 

      
 

ARE  VALLAVOLIKOGU 
 

OTSUS 
            

 

Are                 29. juuni 2016  nr 36 
 

Seisukoha võtmine Sindi Linnavolikogu 14.04.2016  

otsuse nr. 99 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

algatamine ja ettepaneku tegemine  

ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“ suhtes 

 

 

Sindi Linnavolikogu tegi 14.04.2016 otsusega nr 99 „Haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks” Are 

Vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. 

Ettepanek tehti veel Paikuse, Tori ja Sauga Vallavolikogule. 

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 vald osaleb Pärnu linnaga ühinemisläbirääkimistel üheskoos Audru, Tori, Sauga, Paikuse 

ja Tõstamaa vallaga ning läbirääkimised on käesolevaks ajaks jõudnud etappi, kus on jõutud 

ühinemislepingu projekti sõlmimiseni ja ei ole mõistlik alustada järgmisi läbirääkimisi Sindi 

linnaga haldusterritoriaalse korralduse teistsuguseks muutmiseks.  

Are valla elanikud on läbi töökohtade ja hariduse omandamise peamiselt seotud Pärnu linnaga 

ning linn omab praegu ja ka tulevikus suuremaid võimalusi töökohtade loojana ning teenuste 

pakkujana valla elanike jaoks. Kuna Are valla elanikkond liigub igapäevaselt peamiselt Pärnu 

linna suunal, peab Are Vallavolikogu oluliseks kaotada haldusterritoriaalsed piirid ja takistused 

just eelkõige sellelt suunalt. Pärnu linna ja linnaga läbirääkimisi pidavate omavalitsuste baasil 

moodustuks veelgi võimekam omavalitsus, mis tagaks Are valla jaoks paremaid võimalusi nii 

infrastruktuuri kui ka teenuste arendamiseks.  

 

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

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

o t s u s t a b:  

 

1. Keelduda Sindi Linnavolikogu ettepanekust haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

üle läbirääkimiste alustamiseks. 

2. Teha Sindi Linnavolikogule ettepanek kaaluda veelkord Pärnu Linnavolikogu 

ettepaneku vastuvõtmist, et liituda läbirääkimistega haldusterritoriaalse korralduse 

muutmiseks. 



 

3. Edastada otsus Sindi Linnavolikogule, Pärnu maavanemale ja 

Rahandusministeeriumile.  

 

4. 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. 
 

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Lauri Luur 

volikogu esimees 

 

 

 

 

 

 


