MAAVANEMA KORRALDUS
13.07.2017 nr 1-1/2017/62
Hiiu valla, Käina valla, Emmaste valla ja Pühalepa valla
ühinemise teel moodustatava Hiiumaa valla volikogu
valimiseks valimisringkondade moodustamine
ja mandaatide arvu määramine

Korraldus antakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 p 16, kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 8 lg 5 ja § 703 lg 2 p 2 ja lg 4, 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“.
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 kolmes
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 võttis 15.06.2017 vastu otsuse nr 369 „Hiiu valla ja Käina valla
ühinemisel moodustatava Hiiumaa valla territooriumil valimisringkonna moodustamine ja
mandaatide jaotamine“. Selle kohaselt otsustati moodustada kokkuleppel Käina
Vallavolikoguga Hiiu valla ja Käina valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
moodustuva Hiiumaa Vallavolikogu valimisteks kolm valimisringkonda ning määrata
kindlaks valimisringkondade numeratsioon, piirid ja jaotada mandaadid.
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Samase sõnastusega on Käina Vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 141 „Hiiu valla ja Käina
valla ühinemisel moodustatava Hiiumaa valla territooriumil valimisringkonna moodustamine
ja mandaatide jaotamine“.
Emmaste Vallavolikogu 26.06.2017 otsusega nr 190 „Emmaste Vallavolikogu liikmete arvu
määramine ja valimisringkondade moodustamine“ määratakse 15.10.2017 toimuvaks
Emmaste Vallavolikogu valimisteks Emmaste vallas üks valimisringkond, mille piiriks on
Emmaste valla haldusterritooriumi piir.
Pühalepa Vallavolikogu 27.06.2017 otsusega nr 16 „Pühalepa Vallavolikogu järgmise
koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide
jaotamine“ määratakse 15.10.2017 toimuvateks Pühalepa Vallavolikogu valimisteks Pühalepa
vallas üks valimisringkond, 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
Vabariigi Valitsuse poolt algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega moodustatakse
Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemise teel uus haldusüksus Hiiumaa vald. Kuna asjaomaste kohaliku omavalitsuse üksuste poolt 15. juuniks 2017 tehtud
valimistoiminguid käsitlevad otsused ei ole samased ja kõik nimetatud omavalitsuste üksused
neid otsuseid tähtaegselt ei olnud teinud, teeb Hiiu maavanem haldusreformi seaduse § 12 lg
9 alusel kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) §-s 703 sätestatud
valimistoimingud.
KOVVS § 8 lg 1 alusel moodustatakse valla territooriumil üks valimisringkond. Mitu
valimisringkonda võib moodustada ühinemise tulemusel moodustuvas kohalikus omavalitsuse
üksuses.
Samuti on KOVVS § 703 lg 4 kohaselt erisuseks olukord kui kohaliku omavalitsuse üksuste
volikogud on leppinud kokku mitme valimisringkonna moodustamises. Sel juhul moodustab
maavanem asjaomaste ühinevate kohaliku omavalitsuste üksuste territooriumil eraldi
valimisringkonnad.
Kuna Hiiu vald ja Käina vald on ühinemislepingus kokku leppinud, et nende
haldusterritooriumil moodustatakse kolm valimisringkonda, siis nelja omavalitsuse
ühinemisel moodustab maavanem asjaomaste ühinevate omavalitsuste üksuste territooriumil
eraldi valimisringkonnad.
Mandaatide arv moodustatavates valimisringkondades ei või olla väiksem kui kolm (KOVVS
§ 8 lg 3). Mandaatide jaotamisel valimisringkondade vahel lähtutakse uue valla territooriumil
elavate valijate arvust rahvastikuregistri andmete alusel mandaatide jaotamise aasta
1. jaanuari seisuga (KOVVS § 11 lg 2).

3

III MAAVANEMA OTSUSED
Moodustan 15. oktoobril 2017 toimuvaks Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja
Pühalepa valla ühinemise teel moodustatava Hiiumaa valla volikogu valimiseks
valimisringkonnad ja jaotan 23 mandaati järgnevalt:
1. Valimisringkond nr 1 – Kärdla linn – piirideks on vallasisese linna Kärdla piirid ja
valimisringkonnas on 8 mandaati;
2. Valimisringkond nr 2 – Hiiu vald, v.a Kärdla linn – piirideks on Heigi, Heiste,
Heistesoo, Hirmuste, Hüti, Isabella, Jõeranna, Jõesuu, Kalana, Kaleste, Kanapeeksi,
Kausta, Kidaste, Kiduspe, Kiivera, Kodeste, Koidma, Kopa, Kurisu, Kõpu, Laasi,
Lauka, Lehtma, Leigri, Kilbi, Luidja, Malvaste, Mangu, Mardihansu, Meelste,
Metsaküla, Mudaste, Mägipe, Napi, Nõmme, Ogandi, Ojaküla, Otste, Palli, Paope,
Pihla, Poama, Puski, Reigi, Risti, Rootsi, Sigala, Suurepsi, Suureranna, Sülluste,
Tahkuna, Tammistu, Tiharu, Viita, Viitasoo, Vilima, Villamaa ja Ülendi külade ja
Kõrgessaare aleviku piirid ja valimisringkonnas on 3 mandaati;
3. Valimisringkond nr 3 – Käina vald – piirideks on Käina valla haldusterritoorium ja
valimisringkonnas on 5 mandaati;
4. Valimisringkond nr 4 – Pühalepa vald– piirideks on Pühalepa valla
haldusterritoorium ja valimisringkonnas on 4 mandaati;
5. Valimisringkond nr 5 – Emmaste vald – piirideks on Emmaste valla
haldusterritoorium ja valimisringkonnas on 3 mandaati.
IV VAIDLUSTUSVIIDE
Korraldust on võimalik vaidlustada vastavalt haldusmenetluse seadusele vaide esitamisega või
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
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