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Ühinemislepingu muudatuste avalikuks
tutvumiseks väljapaneku perioodi pikendamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101, Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6, haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 viiakse
seaduses sätestatud juhtudel haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Kui see
on vajalik asja lahendamiseks ega kahjusta oluliselt menetlusosaliste huve, võib haldusorgan viia
avatud menetluse läbi ka muudel juhtudel.
HMS § 46 lõige 2 sätestab, et kui avatud menetluse läbiviimine on kohustuslik õigusakti
andmiseks, viiakse avatud menetlus läbi ka õigusakti muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks.
Ühinemislepingu muutmisele kohalduvad seega vastavalt ETHS § 91 ühinemislepingu
menetlemise põhimõtted.
Märjamaa Vallavolikogu 17.03.2020 otsusega nr 187 „Ühinemislepingu muudatuste
väljapanemine avalikkusele tutvumiseks“ suunati Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu
kavandatavad muudatused avalikule väljapanekule perioodiks 18.03.2020 kuni 08.04.2020
Märjamaa vallamajas, Märjamaa valla raamatukogudes (haruraamatukogudes) ning valla
veebilehel.
Vabariigi Valitsus kuulutas (12.03.2020 korraldus nr 76) riigis välja eriolukorra seoses COVID19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eestisisese leviku laienemisega. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.
Eriolukorrast tingitult on Märjamaa Vallavalitsus külastajatele sulgenud kõik Märjamaa valla
kultuuriasutused, s.h raamatukogud. Samuti on külastajatele suletud Märjamaa vallamaja. Seega
puudub inimestel võimalus eelnimetatud asutustes ühinemislepingu muudatustega tutvumiseks.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 4,
Märjamaa Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Pikendada Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu muudatuste ja seletuskirja
avaliku väljapaneku lõpptähtpäeva kuni 01.06.2020. Avalik väljapanek toimub 29.04.2020
kuni 01.06.2020 Märjamaa valla veebilehel ja ajalehes Märjamaa Nädalaleht.
2. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu muudatustele esitada hiljemalt
01.06.2020 kirjalikult e-posti aadressil marjamaa@marjamaa.ee või posti teel Märjamaa
Vallavalitsus, Tehnika 11, Märjamaa alev, 78304, Rapla maakond.
3. Vallavalitsus vaatab läbi esitatud ettepanekud ning koostab õiendi vastavalt Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 91 lõikele 5.
4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud
isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Märjamaa Vallavolikogule

haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras või Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel § 46 sätestatud tähtaegadel ja korras.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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