MAAVANEMA KORRALDUS
13.07.2017 nr 1-1/2017/64
Hiiu valla, Käina valla, Emmaste valla ja Pühalepa valla
ühinemise teel moodustatava Hiiumaa valla volikogu
valimiseks valimisjaoskondade moodustamine

Korraldus antakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 p 16, kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 11 lg 3, § 22 ja § 703 lg 2 p 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.
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.
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Ühinevate valdade valitsuste poolt varem vastuvõetud määrused valimisjaoskondade osas on
järgmised:
1) Hiiu Vallavalitsuse 26.03.2014 määrus nr 7 „Valimisjaoskondade moodustamine“;
2) Käina Vallavalitsuse 18.03.2009 määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“;
3) Pühalepa Vallavalitsuse 12.03.2014 määrus nr 3 „Valimisjaoskondade moodustamine“;
4) Emmaste Vallavalitsuse 26.06.2013 määrus nr 8 „Valimisjaoskonna moodustamine“.
II SELGITUSED
Tulenevalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 11 lg 2
moodustavad vallavalitsused valimisringkondade territooriumil valimisjaoskonnad.
KOVVS § 703 lg 2 p 4 kohaselt moodustab asjaomane maavanem ühinemisel tekkiva uue
valla territooriumil valimisjaoskonnad ühinevates valdades valimisteks moodustatud
valimisjaoskondade põhjal, lähtudes ühinevate valdade valitsuste kehtivates määrustest
valimisjaoskondade moodustamise kohta.
III MAAVANEMA OTSUSED
1. Moodustan Hiiu valla, Käina valla, Emmaste valla ja Pühalepa valla ühinemise
teel moodustatava Hiiumaa valla volikogu valimiseks Hiiu valla, Käina valla,
Pühalepa valla ja Emmaste valla haldusterritooriumil viies valimisringkonnas
kuus valimisjaoskonda, mille piirid on esitatud maavanema korralduse lisas.
2. Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 (Kärdla valimisjaoskond) - Rookopli tn 18, Kärdla
linn, Hiiu vald (Kärdla Kultuurikeskus) – hääletada saavad kõik Kärdla
linna haldusterritooriumil elavad hääleõiguslikud isikud;
2) valimisjaoskond nr 2 (Kõrgessaare valimisjaoskond) - Tööstuse tee 16a,
Kõrgessaare alevik, Hiiu vald (Kõrgessaare raamatukogu) - hääletada
saavad kõik Hiiu vallas väljaspool Kärdla linna haldusterritooriumit elavad
hääleõiguslikud isikud;
3) valimisjaoskond nr 3 (Käina valimisjaoskond) - Hiiu mnt 28, Käina alevik,
Käina vald (Käina vallamaja) - hääletada saavad kõik Käina valla
haldusterritooriumil elavad hääleõiguslikud isikud;
4) valimisjaoskond nr 4 (Palade valimisjaoskond) - Palade kool, Palade küla,
Pühalepa vald (Palade Raamatukogu) – hääletada saavad hääleõiguslikud
isikud Ala, Hagaste, Harju, Hausma, Hellamaa, Hiiessaare, Kõlunõmme,
Kukka, Kuri, Leerimetsa, Linnumäe, Lõbembe, Loja, Lõpe, Määvli, Nõmba,
Nõmme, Palade, Paluküla, Partsi, Pilpaküla, Prählamäe, Puliste, Reikama,
Sakla, Suuresadama, Sääre, Tammela, Tareste, Tempa, Tubala, Undama,
Vilivalla, Värssu küladest;
5) valimisjaoskond nr 5 (Suuremõisa valimisjaoskond) - Lossi tee 1,
Suuremõisa küla, Pühalepa vald (Kultuuri- ja Noortekeskus) – hääletada
saavad hääleõiguslikud isikud Aruküla, Heltermaa, Hilleste, Kalgi, Kerema,
Pühalepa, Salinõmme, Sarve, Soonlepa, Suuremõisa, Vahtrepa, Valipe, Viilupi
küladest;
6) valimisjaoskond nr 6 (Emmaste valimisjaoskond) - Emmaste küla, Emmaste
vald, Hiiu maakond (Emmaste vallamaja) – hääletada saavad kõik Emmaste
haldusterritooriumil elavad hääleõiguslikud isikud.
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3. Eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad kõik kuus
valimisjaoskonda.
4. Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on
rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
1) valimisjaoskond nr 2 aadressil Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare alevik, Hiiu vald,
Hiiu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks
rahvastikuregistris on Hiiu vald;
2) valimisjaoskond nr 3 aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, Käina vald, Hiiu
maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on
Käina vald;
3) valimisjaoskond nr 4 aadressil Palade kool, Palade küla, Pühalepa vald, Hiiu
maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on
Pühalepa vald;
4) valimisjaoskond nr 6 aadressil Emmaste küla, Emmaste vald, Hiiu maakond, kus
saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Emmaste
vald.
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
Lisa: kaart „Hiiumaa valla volikogu valimiseks moodustatud valimisjaoskondade piirid ja
hääletamisruumide asukohad“.
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