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Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse haldusterritoriaalse
korralduse muutmise ettepanekule
Rahandusministeerium edastas 15. veebruaril 2017 Tõstamaa vallale arvamuse avaldamiseks
haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepaneku ehk Vabariigi
Valitsuse määruse „Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu ja selle seletuskirja.
Esitatud ettepaneku kohaselt ühendatakse haldusreformi seaduse §-s 3 sätestatud
omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumit mittetäitev Tõstamaa vald Audru ja Paikuse
valla ning Pärnu linna ühinemisel moodustuva linnaga.
Pärnu Linnavolikogu tegi 18.02.2016. a otsusega Tõstamaa vallale ettepaneku alustada
vabatahtlikke ühinemisläbirääkimisi Pärnu linnaga. Tõstamaa vald võttis ettepaneku vastu
15.04.2016. a volikogu otsusega ja alustas ühinemisläbirääkimisi Pärnu linnaga 2016. a
aprillis.
Rahvaküsitlus vallaelanike arvamuse väljaselgitamiseks ühinemise suhtes toimus 06.11.2016.
Tõstamaa vallas, kus on hääleõiguslikke elanikke 1144, osales ühinemise rahvaküsitlusel 394
isikut (34,44%), neist ühinemise poolt oli 35 ja vastu 358. Tõstamaa Vallavolikogu otsustas
09.12.2016. a lõpetada vabatahtlikud läbirääkimised Pärnu linnaga ja keelduda
ühinemislepingu kinnitamisest järgmisel põhjusel: „Läbirääkimiste käigus on selgunud, et
Pärnu linna ja selle lähiümbruse ning sellest suhteliselt kaugel asuva maaomavalitsuse,
Tõstamaa sotsiaalsed ja majanduslikud erinevused on liiga suured, et tagada piirkonna ühtne
areng. Ilmselt saavutataks Tõstamaa elanike jaoks haldusreformi seaduses seatud
eesmärkidele vastupidine tulemus. Samuti kaoks praeguste Tõstamaa valla elanike
otsustusõigus oma elu korraldamisel. Tõstamaa Vallavolikogu oli seisukohal, et kohaliku
omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduses sätestatud eesmärke on vajadusel
võimalik saavutada ka kohaliku omavalitsuste üksuste koostöö arendamisega.“.
Tõstamaa Vallavolikogu analüüsis Vabariigi Valitsuse määruse „Audru valla, Paikuse valla,
Pärnu linna ja Tõstamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse
3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“
muutmine“ eelnõu seletuskirjas toodud põhjendusi.
Vallavolikogu hinnangul ei toeta omavalitsuste sundühendamist ajalooline taust, sellel ei ole
positiivset mõju elanike elutingimustele ega ühtekuuluvustundele ning ei teki terviklikku
omavalitsust. Sundühendamisega halvenevad avalikud teenused ega suurene nende
pakkumine, tasakaalust lüüakse välja piirkonna areng, mõju ettevõtluskeskkonna, transpordi

ja kommunikatsiooni korraldamisele pole või need hoopiski halvenevad. Põhjused on
lahtiseletatult esitatud otsuse lisas.
Haldusreformi seaduse § 12 lõike 2 punkti 2 alusel ja arvestades eeltoodud põhjendusi
Tõstamaa Vallavolikogu
Otsustab:
1. Mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja
Tõstamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a
määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõuga.
2. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest. Selleks tuleb esitada
vaie Tõstamaa vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse
halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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