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Volikogu otsus külade elanike algatuse suhtes

Lugupeetud avaldaja

Esitasite 03.04.2017 avalduse seoses sellega, et Juuru Vallavolikogu ei toetanud 03.04.2017
istungil seitsme küla (Järlepa, Pirgu, Lõiuse, Mahtra, Jaluse, Sadala, Kalda) elanike pöördumist,
kes soovivad ühineda Kohila vallaga, kuigi ka vallas läbiviidud elanike küsitlus näitas, et enamik
vastanuist soovib ühinemist Kohila vallaga. Leiate, et Juuru vallas ei austata õigusriigi
põhimõtteid ega Vabariigi Valitsuse (VV) otsuseid. Juuru Vallavolikogule 01.03.2017 esitatud
haldusüksuse piiride muutmise algatamise taotluse kohaselt olete [ ] küla esindaja.
Asjaolude kontrollimise tulemusena ei olnud võimalik tuvastada põhiõiguste ja –vabaduste või
hea halduse põhimõtte rikkumist.
Kohaliku omavalitsuse üksuse (KOVü-s) elanike küsitluse tulemused (asustusüksuste kaupa või
selleta) ei oma õiguslikku siduvust. Seega ei ole volikogu KOVü esinduskoguna õiguslikult
kohustatud neid järgima. Sama kehtib ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) §
32 lõike 1 alusel esitatud algatuste suhtes, milles volikogult taotletakse külade ühe KOVü
koosseisust teise KOVü kooseisu ülemineku algatamist. Paljud haldusreformi küsimused on
seadustega antud volikogu pädevusse, kusjuures tal on õigus seaduse raames otsustada neid omal
äranägemisel (kaalutlusõigus). Sellisteks küsimusteks on ka nõustumine KOKS § 32 lõike 1
alusel või teise volikogu poolt esitatud taotlusega territooriumiosa üleandmiseks. Sellise valiku
tegemise eest kannavad volikogu liikmed poliitilist vastutust, mis realiseerub poliitilise protsessi
käigus, s.t volikogu valimistel.
Haldusreformi teise, nn sundühendamiste etapi raames on rahandusministeerium 15.02.2017
esitanud Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla vallavolikogudele VV ettepaneku 1, mis algatajate
taotletavat Juuru valla piirimuudatust Kohila valla kasuks ei sisalda. Ettepaneku seletuskirjas
sisalduvad viited (lk 9, 20) Järlepa ja Hargla kandi tihedast seotusest Kohila-suunalise
toimeruumiga seonduvad vallavolikogu võimaliku otsusega valla territooriumiosa üleandmiseks.
Seda aga pole ajalistel põhjustel enam võimalik teha, sest 15.04.2017 möödub tähtaeg, mil
VV määruse „Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“
eelnõu.
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maavanemale tuleb esitada asjaomaste volikogude otsused ühes nõutava dokumentatsiooniga
(Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 81 lõige 10; nõutava dokumentatsiooni
kohta vt § 81 lõige 8). Ka VV poolt haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku raames
tehtava piirimuudatusettepaneku esitamise tähtaeg möödus 15.02.2017.
Kokkuvõtlikult tuleb seega öelda, et Juuru valla külasid hõlmava territooriumiosa üleminek
Kohila valla territooriumi koosseisu ei ole haldusreformi raames enam võimalik. Pärast
volikogude valimisi käesoleva aasta oktoobris on võimalik algatada piirimuudatus volikogu
poolt või VV poolt ETHS-s sätestatud korras.
Loodetavasti on ülaltoodud selgitustest Teile abi.
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