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Haldusterritoriaalse korralduse muutmise iile
liibiriiiikimiste alustamisest keeldumine

Halinga Vallavolikogu 06.04.2016 otsusega nr 9 ,,Haldustenitoriaalse konalduse muutmise algata-
mine ja ettepaneku tegemine iihinemisliibiriiiikimiste alustamiseks" tehti Tootsi vallale ettepanek
liibiriizikimiste alustamiseks haldustenitoriaalse korralduse muutmiseks, eesmiirgiga moodustada et-
tepaneku saanud kohaliku omavalitsuse iiksuste p6hjal iiks kohaliku omavalitsuse iiksus. Ettepanek
iihinemisliibir?i?ikimiste alustamiseks tehti veel T6stamaa, Varbla, Koonga, Are ja Viindra vallavoli-
kogule ning Viindra alevivolikogule.

Eesti tenitoriaalse haldusjaotuse seaduse $ 9 19 2 kohaselt peab ettepaneku saanud volikogu esitama
ettepaneku teinud volikogule kahe kuu jooksul ettepaneku saamisest arvates otsuse haldusterrito-
riaalse korralduse muutrnise iile liibiriiiikimiste alustamisega ndustumise vdi sellest keeldumise koh-
ta. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise iile liibiriiiikimiste alustamisest keeldumise otsus peab
olema p6hj endatud.

Tootsi Vallavolikogu on n6ustunud 26. miirtsi 2015 otsusega nr. 12 ,,Vtindra Vallavolikogu haldus-
tenitoriaalse korralduse muutmiseks iihinemisldbirddkimiste alustamise ettepanekuga ndustumine"
Vtindra Vallavolikogu ettepanekuga alustada liibirii?ikimisi Viindra valla, Viindra alevi ja Tootsi valla
vaheiise haldustenitoriaalse korralduse muutmiseks, eesmiirgiga moodustada iiks omavalitsuslik
haldusiiksus.

Samuti leiab Tootsi Vallavolikogu, et ei ole m6istlik alustada iihinemisliibirii?ikimisi teadmises, et
i.ihel suunal tuleb vastata varem vdi hiljem eitavalt. Haldusreformi seaduse kohaselt on liibiriiiikimis-
te pidamiseks vZiga pingeline ajakava, et vabatahtlikult iihineda peavad olema liibiriiiikimised 16peta-
tud 2016. aasta j ooksul. Tootsi Vallavolikogu on ka seisukohal, et on eba6ige pidada kahte paralleel-
set liibirli?ikimisprotsessi.

L?ihtudes eeltoodust ning vdttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 lg I punkti
37 ja Eesti tenitooriumi haldusjaotuse seaduse $ 7 l6ike 4, $ 9 l6ike 2 ja l6ike 3

Tootsi Vallavolikogu o t s u s t ab:

1. Mitte n6ustuda Halinga Vallavoiikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise iile
liibirdiikimiste alustamisega, eesmiirgiga ettepaneku saanud kohaliku omavalitsuse iiksuste iihinemi-
seks iiheks omavalitsusiiksuseks.
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2. Otsus edastada P?imu maavanemale, Rahandusministeeriumile, Halinga Vallavolikogule, T6sta-
maa Vallavdlikogule, Varbla Vallavolikogule, Koonga Vallavolikogule, Are Vallavolikogule, VAnd-
ra Vallavolikogule ja Viindra Alevivolikogule.

3. Otsust on 6igus vaidlustada 30 ptieva jooksul, arvates paevast, millal vaiet esitama digustatud isik
otsusest teada sai vdi oleks pidanud teada saama, esitades vaide Tootsi Vallavolikogule haldusme-
netluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebedigusega isikul 6igus
esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku Q-s 46 slitestatud tiihtaesa-
del ja halduskohtumenetluse seadustikus siitestatud konas.

4. Otsus jdustub teatavakstegemisest.
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