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      HALLISTE VALLAVOLIKOGU 

 

 

OTSUS 

 

Halliste                                                                                                15. september 2016 nr 

 

 

Halliste valla elanike arvamuse väljaselgitamine  

haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse  

piiride muutmise kohta 

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 15 lõike 2, Halliste Vallavolikogu 

19.02.2012 määruse nr 29 „Halliste valla põhimäärus“ § 12 lõike 2, Eesti territooriumi 

haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 7 ja lõike 8 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 

määrusega nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega 

kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord“ 

 

Halliste Vallavolikogu o t s u s t a b : 

 

1. Korraldada Halliste valla elanike seas küsitlus nimetusega „Halliste valla elanike 

arvamuse väljaselgitamine haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride 

muutmise kohta“. 

2. Küsitluse läbiviimist korraldab Halliste Vallavalitsus Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 

määruses nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega 

kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord“ kehtestatud korra kohaselt. 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

4. Käesolevat otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul alates teatavakstegemisest, 

esitades vaide Halliste Vallavolikogule haldusmenetluse seaduse paragrahvide 74-76 

kehtestatud korra kohaselt või esitades kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustiku § 46 ettenähtud korra kohaselt.  

 

 

 

 

Andres Rõigas 

volikogu esimees 

 
 

 

 

 



Seletuskiri   
Halliste Vallavolikogu otsuse eelnõu  

„Halliste valla elanike arvamuse väljaselgitamine  

haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse  

piiride muutmise kohta“ juurde 

 

Eelnõu eesmärk on läbi viia küsitlus Halliste valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks seoses 

võimaliku haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega. 

 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (edaspidi ETHS) § 7 lõike 7 kohaselt 

haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisel selgitatakse küsitluse teel 

välja asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arvamus haldusterritoriaalse korralduse 

ja haldusüksuse piiride muutmise kohta. Arvamust küsitakse elanike küsitluse ajaks vähemalt 

16-aastaseks saanud elanikelt, kes elavad püsivalt asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse 

maa-alal ja kelle elukoha aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, kooskõlas 

järgmiste alustega:  1) haldusterritoriaalse korralduse muutmisel korraldatakse elanike 

arvamuse väljaselgitamine kõigis asjaomastes omavalitsusüksustes;    

2) territooriumiosa ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamisel 

korraldatakse elanike arvamuse väljaselgitamine asjaomasel territooriumiosal asustusüksuste 

kaupa;   

3).haldusüksuste piiride korrigeerimisel vastavalt maakorraldus- ja 

ehitusplaneerimisvajadustele elanike arvamuse väljaselgitamist üldjuhul ei toimu, vajaduse 

korral selgitatakse vaid asjaomaste elanike arvamus;         

4) välja võib selgitada ka nende valla või linna territooriumil asuva kinnisasja ja eluruumi kui 

vallasasja omanike arvamuse, kes ei ole selle valla või linna elanikud. 

 

ETHS § 7 lõike 8 kohaselt kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega haldusterritoriaalse 

korralduse ja haldusüksuste piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise 

ulatuse ja korra. Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse 

korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise 

ulatus ja kord“ annab küsitluse korraldusega seonduva valla- või linnavalitsuse pädevusse 

(küsitluse aja ja koha määramine, komisjoni moodustamine ja muu sarnane).  

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 15 lõike 2 kohaselt on volikogul õigus antud 

omavalitsusüksuse territooriumil korraldada olulistes küsimustes elanike küsitlusi. 

Samasugune õigus tuleneb ka Halliste valla põhimääruse § 12 lõikest 2. Seega on küsitluse 

läbiviimise otsustamine volikogu pädevuses. 

Küsitluse tulemused kinnitatakse volikogu otsusega. 

Eelnõu on heaks kiidetud Halliste Vallavalitsuse 05.09.2016 istungil. Vallavalitsus teeb 

ettepaneku eelnõu vastu võtta otsusena. 
 

 

Kaisa-Karoliina Kokk 

vallasekretär 


