ARE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Are

19. mai 2017 nr 32

Tori valla valimiskomisjoni moodustamine
Are vald, Sauga vald ja Tori vald ning Sindi linn ühinevad uueks omavalitsusüksuseks, mille
nimeks saab Tori vald. Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määrusega nr 6 “Are valla, Sauga
valla, Sindi linna ja Tori valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.
aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine”
muutmine” kinnitati Tori valla moodustamine. Haldusreformi seaduse § 16 lõike 4 alusel
jõustuvad ühinemisleping ja ühinemiskokkulepe volikogude valimiste tulemuste
väljakuulutamise päeval. 2017. aastal toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised
15. oktoobril. Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 13 lõikele 1 on
hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine valla valimiskomisjoni pädevuses ning § 17
lõikele 1 nimetavad asjaomased volikogud uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu
valimisteks kokkuleppel asjaomaste valla- või linnasekretäride ettepanekul valla või linna
valimiskomisjoni liikmed ja asendusliikmed.
Seoses kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega 15. oktoobril 2017 ning kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 13, kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 14 lõike 1, lõike 5 ja lõike 6 ning § 17 lõike 1, haldusreformi seaduse § 7
lõike 5, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 8 ja lõike 9 punkti 2 ning
ühinevate omavalitsusüksuste vallasekretäride ettepanekute alusel Are Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Moodustada Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisel moodustuva Tori
valla valimiskomisjon 6-liikmelisena.
2. Nimetada Tori valla valimiskomisjoni liikmeteks:
2.1 Anne Annus, isikukood 44711034214;
2.2 Eve Atka, isikukood 47702224215;
2.3 Siiri Jõerand, isikukood 46408234224;
2.4 Birgit Kuusk, isikukood 48203084226;
2.5 Aino Vaarmaa, isikukood 44704224263;
2.6 Merle Vunk, isikukood 48911034228.
3. Nimetada Tori valla valimiskomisjoni asendusliikmeks Renate Ribul, isikukood
44101104210.

4. Otsus edastada Pärnu maavanemale.
5. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Are
Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse
peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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