EELNÕU

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVOLIKOGU

OTSUS

14. detsember 2017 nr

Projekti nr 13772 „Tootsi alevi reoveepuhasti ja
ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine“
elluviimise kinnitamine
Vändra Alevivolikogu taotles 22.12.2016. a otsusega nr 37 „Taotlus haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks“, Vändra Vallavolikogu taotles oma 22.12.2016. a otsusega nr 56
„Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Halinga Vallavolikogu taotles oma
22.12.2016. a otsusega nr 44 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ning
Tootsi Vallavolikogu taotles 22.12.2016. a oma otsusega nr 71 „Taotlus haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks“ Vabariigi Valitsuselt Vändra alevi, Vändra valla, Halinga valla ja
Tootsi valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks
omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Põhja-Pärnumaa vald.
Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määrusega nr 9 võeti vastu Halinga valla, Tootsi valla,
Vändra alevi ja Vändra valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.
aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine”
muutmine ja lisati Pärnumaa valdade loetelusse Põhja-Pärnumaa vald.
Halinga Vallavolikogu 22.12.2016 otsusega nr 43, Tootsi Vallavolikogu 22.12.2017
otsusega nr 70, Vändra Alevivolikogu 22.12.2016 otsusega nr 36 ja Vändra Vallavolikogu
22.12.2016 otsusega nr 55 kinnitatud „Vändra alevi, Vändra valla, Tootsi valla ja Halinga
valla ühinemislepingu” punkti 3.4 kohaselt tegutseb Põhja-Pärnumaa vald kuni uue
põhimääruse kehtestamiseni Vändra valla põhimääruse alusel ning ühinemislepingu punkti
3.12 kohaselt kasutatakse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates
kuni uue valla sümboolika kasutuselevõtmiseni Halinga valla sümboolikat. Kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 3 kohaselt loetakse valimistulemused
väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad valla või linna valimiskomisjoni poolt
volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgneval päeval. Põhja-Pärnumaa
valla valimiskomisjon registreeris Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu liikmed oma 20.10.2017
otsusega nr 11 ning avalikustas otsuse 20.10.2017 ühinenud valdade veebilehtedel.
Võttes arvesse, et Osaühing Tootsi Kommunaal esitas SA-le Keskkonnainvesteeringute
Keskus
(edaspidi
KIK)
Keskkonnaprogrammi
Veemajanduse
programmile
rahastamistaotluse nr 14871: „Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni
rekonstrueerimine“, Projekti nr 13772, 27.02.2017 (edaspidi Projekt).

KIK`i 28.06.2017 nr 3-2_3/6612-4/2017 esitatud kirja kohaselt on KIK nõukogu 20.06.2017
koosolekul otsustanud toetada Projekti nr 13772 "Tootsi alevi reoveepuhasti ja
ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine" taotlust.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 2, §
22 lg 1 p 8 1 ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnaprojektide
finantseerimise kord, kinnitatud KIKi nõukogu poolt 17.01.2017, lisa nr 7 p 13.21
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Toetada eelpoolnimetatud Projekti elluviimise takistusteta jätkumist Põhja-Pärnumaa
valla osalusel omafinantseeringu osa katmisega ning vallavolikogu otsusega üldist
majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutava vee-ettevõtja juhtimisel ning kinnitada KIKi Projekti nr 13772: „Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni
rekonstrueerimine“ takistusteta elluviimist vastavalt KIK-i Keskkonnaprojektide
finantseerimise korrale ja Projekti ajakavale.
2. Projekti sihtfinantseerimislepingu eelnõu esitatakse KIK-i hiljemalt kuus (6) kuud peale
toetuse taotluse rahuldamise otsust ja Projekt realiseeritakse hiljemalt 30.11.2018. a.
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
PõhjaPärnumaa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele
kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Ülle Vapper
volikogu esimees
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