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Istungi päevakord:
6. Hiiu valla ja Käina valla ühinemisel tekkiva valla nimi
Päevakorrapunkt 6
Hiiu valla ja Käina valla ühinemisel tekkiva valla nimi
Tekkinud on küsimus kahe ühineva valla nimega. Käina ja Hiiu vallakomisjonide poolt on
tehtud ettepanek tekkiva valla nimeks Hiiumaa vald. Vabariigi Valitsus jättis oma istungil
ühinemise kinnitamata, sest kohanime komisjoni arvamus on , et Hiiumaa vald saaks olla siis
kui ühineksid kõik vallad. Nüüd on vajalik esitada täiendav selgitus – miks just Hiiumaa vald.
Otsustati: Käina Vallavolikogu on seisukohal, et Hiiu valla ja Käina valla ühinemislepingus
kokkulepitud valla nimi „Hiiumaa vald“ on sobiv ja perspektiivne nimi. Nime valikul oli
järgmised kaalutlused:
1) oma saarelisuse tõttu on Hiiumaa terviklik ja ühtne toimepiirkond;
2) omavalitsus üksuse miinimumsuuruseks on 5000 elanikku, mistõttu on Hiiumaale võimalik
moodustada vaid üks omavalitsus;
3) Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud Haldusreformi Lääne-Eesti piirkondlik komisjon
kui ka Vabariigi Valitsuse on seisukohal, et Hiiumaale jääb üks vald.
4) Juhul kui võimalike kohtuvaidluste tulemusena ei õnnestu moodustada läbi sundliitmiste
2017.a. kohalike omavalitsuste volikogude valimisel tervet saart hõlmavat omavalitsust,
tähendab hilisem nime muutmine Hiiu vallast Hiiumaa vallaks täiendavat rahalist kulu.
Seega ei näe Käina Vallavolikogu põhjust valitud nime "Hiiumaa vald"
muuta. Käina Vallavolikogu on nõus vajadusel valla nime muutma „Hiiu vallaks“, kuid
oleme seisukohal, et korduv nime muutmine toob kaasa täiendava halduskoormuse.

Järgmine vallavolikogu korraline istung kutsuda kokku 16. veebruaril 2017 kell 15.00.
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