MAAVANEMA KORRALDUS
13.07.2017 nr 1-1/2017/63
Hiiu valla, Käina valla, Emmaste valla ja Pühalepa valla
ühinemise teel moodustatava Hiiumaa valla volikogu
liikmete arvu määramine

Korraldus antakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 p 16, kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 7 lg 1 ja lg 2 p 4, § 11 lg 1 p 1, § 703 lg 2 p 1 ja lg 3 ja haldusreformi
seaduse § 12 lg 9 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrusega nr 99
„Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla osas haldusterritoriaalse korralduse
ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine“ muutmine“ ning Hiiu valla ja Käina valla ühinemislepinguga.
I ASJAOLUD
Hiiu Vallavolikogu 08.12.2016 otsusega nr 324 ja Käina Vallavolikogu 08.12.2016 otsusega
nr 118 kinnitati Käina valla ja Hiiu valla ühinemisleping. Nimetatud ühinemislepingu p 6.1.1
kohaselt on Hiiumaa Vallavolikogu koosseisus 17 liiget ja need valitakse 3 valimisringkonnas.
Valimisringkonnad moodustatakse osavaldade kaupa, 2017. aasta volikogu valimistel
avatakse valimisjaoskonnad vähemalt 2013. aasta valimisjaoskondade asukohtades.
Vabariigi Valitsus tegi 15.02.2017 Emmaste vallale, Hiiu vallale, Käina vallale ja Pühalepa
vallale ettepaneku nimetatud valdade osas haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks:
Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemise teel moodustatakse uus
haldusüksus, mille nimeks määratakse Hiiumaa vald.
Hiiu vald ja Käina vald nõustusid Vabariigi Valitsuse ettepanekuga, Emmaste vald ja Pühalepa
vald mitte.
Hiiu Vallavolikogu 18.05.2017 otsusega nr 360 „Ühinemislepingu muudatuse kinnitamine“ ja
Käina Vallavolikogu 18.05.2017 otsusega nr 136 „Ühinemislepingu muudatuse kinnitamine“
muutsid nimetatud volikogud ühinemislepingut, suurendades Hiiumaa Vallavolikogu liikmete
arvu 23ni.
Hiiu Vallavolikogu määras 15.06.2017 otsusega nr 371 „Hiiu valla ja Käina valla ühinemisel
moodustatava Hiiumaa Vallavolikogu liikmete arvu määramine“ kokkuleppel Käina
Vallavolikoguga Hiiu valla ja Käina valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
moodustuva Hiiumaa Vallavolikogu liikmete arvuks 23.
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Käina Vallavolikogu määras 15.06.2017 otsusega nr 139 „Hiiu valla ja Käina valla ühinemisel
moodustatava Hiiumaa Vallavolikogu liikmete arvu määramine“ kokkuleppel Hiiu
Vallavolikoguga Hiiu valla ja Käina valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
moodustuva Hiiumaa Vallavolikogu liikmete arvuks 23.
Emmaste Vallavolikogu määras 26.06.2017 otsusega nr 190 „Emmaste Vallavolikogu liikmete
arvu määramine ja valimisringkondade moodustamine“ 15.10.2017 toimuvaks Emmaste
Vallavolikogu valimisteks Emmaste vallas ühe valimisringkonna, mille piiriks on Emmaste
valla haldusterritooriumi piir ja Emmaste Vallavolikogu IX koosseisu liikmete arvuks 9.
Pühalepa Vallavolikogu määras 27.06.2017 otsusega nr 16 „Pühalepa Vallavolikogu järgmise
koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide
jaotamine“ Pühalepa Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 11 liiget ja moodustas
15.10.2017 toimuvateks Pühalepa Vallavolikogu valimisteks Pühalepa vallas ühe
valimisringkonna, mille piiriks on Pühalepa valla haldusterritooriumi piir.
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrusega nr 99 „Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja
Pühalepa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a
määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“
moodustatakse Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemise teel uus
haldusüksus, mille nimeks määratakse Hiiumaa vald. Hiiumaa valla piiriks on senise
Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla piir, välja arvatud nende
omavahelises osas.
II SELGITUSED
Hiiumaa elanike arv oli rahvastikuregistri andmete põhjal 01.01.2017 seisuga 9550. Seega
tulenevalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 7 lg 2 p 4 peab
volikogus olema vähemalt 19 liiget.
Kui üks ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudest on kinnitanud volikogu
liikmete arvuks sellest suurema arvu, määratakse KOVVS § 703 lg 3 alusel volikogu liikmete
arvuks minimaalsest lubatud volikogu liikmete arvust suurem arv.
Hiiu Vallavolikogu ja Käina Vallavolikogu on määranud haldusterritoriaalse korralduse
muutmisega moodustuva Hiiumaa Vallavolikogu liikmete arvuks 23. Pühalepa Vallavolikogu
ja Emmaste Vallavolikogu ei ole Hiiumaa Vallavolikogu liikmete arvu kohta otsuseid teinud.
Kui kohaliku omavalitsuse üksused ei ole 15. juuniks 2017 teinud valimistoiminguid või
võtnud vastu asjakohaseid otsuseid või volikogude otsused ei ole samased, siis haldusreformi
seaduse § 12 lg 9 kohaselt teeb KOVVS § 703 sätestatud valimistoimingud maavanem.
III MAAVANEMA OTSUS
Määran 15. oktoobril 2017 toimuval kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel Emmaste
valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemise teel moodustatava Hiiumaa
valla volikogu liikmete arvuks 23.
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IV VAIDLUSTUSVIIDE
Korraldust on võimalik vaidlustada vastavalt haldusmenetluse seadusele vaide esitamisega või
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Riho Rahuoja
Maavanem
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