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Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise taotlemine
Rapla Vallavolikogu 26. novembri 2015. a otsuse nr 48 “Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“, Kaiu
Vallavolikogu 27. jaanuari 2016. a otsuse nr 1 “Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
läbirääkimistega nõustumine“ ja Raikküla Vallavolikogu 3. veebruari 2016. a otsuse nr 90
“Nõusoleku andmine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“ alusel on Kaiu vald, Raikküla vald ja
Rapla vald teinud menetlustoimingud haldusreformi käigus Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla
valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku
moodustamiseks.
Võttes aluseks läbirääkimiste ning menetlustoimingute tulemused ning juhindudes “Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi 22 lõike 1 punktist 10, “Haldusreformi seaduse“
paragrahvi 4 lõikest 2, paragrahvi 7 lõikest 1 ja “Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse“
paragrahvi 7 lõigetest 1 ja 5 ning paragrahvi 9 lõikest 7, Rapla Vallavolikogu
otsustab:
1. Taotleda haldusreformi käigus Rapla maakonnas haldusterritoriaalse korralduse
muutmist
eesmärgiga
moodustada
Kaiu
valla,
Raikküla
valla
ja
Rapla
valla
ühinemisel
uus
haldusüksus.
Haldusterritoriaalse
korralduse
muutmisega
kaasnevalt toimub Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla kui avalik-õiguslike juriidiliste isikute
ühinemine.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmisel moodustatava haldusüksuse piirid on märgitud Kaiu
Vallavolikogu, Raikküla Vallavolikogu ja Rapla Vallavolikogu kinnitatud ühinemislepingu lisas.
2. Määrata moodustatava haldusüksuse ning uue haldusüksuse piirides tegutseva kohaliku
omavalitsusüksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimeks Rapla vald. Uue omavalitsusüksuse
moodustumisel ühinevad omavalitsusüksused - Kaiu vald, Raikküla vald ja Rapla vald - lõpetavad
tegevuse.
4. Kinnitada “Haldusreformi seaduse“ § 7 lõikest 1 tulenevalt haldusterritoriaalse korralduse
muutmise taotlusele lisatav seletuskiri.
5. Rapla Vallavalitsusel kui ametiasutusel edastada 10 päeva jooksul käesoleva otsuse
vastuvõtmisest arvates “Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse“ § 9 lõike 9 punktides 1, 3, 5 ja 6
nimetatud otsused ning andmed Rapla maavanemale.
6. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada vaide esitamisega ”Haldusmenetluse seaduse”
paragrahvide 74–76 alusel või Tallinna Halduskohtus ”Halduskohtumenetluse seadustiku”
paragrahvis 46 sätestatud korras ja tähtaegadel.
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7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tarmo Lukk
Volikogu esimees

