TEGEVUSED JA TÄHTAJAD ÜHINEMISPROTSESSIS
AEG/ TÄHTAEG

TEGEVUS
1.

2.

3.

4.

5.

Ühinemislepingu lõpliku teksti ja seletuskirja koostamine ning kinnitamine
juhtkomisjoni poolt
Volikogude või juhtrühma otsus ühinemislepingu projekti heakskiitmise ja
avalikustamisele saatmise kohta (avalik väljapanek ja volikogudes arutamine
toimub rööbiti) , siis p. 1 on 28.10 ni.

juhtkomisjoni koosolek

20.10.2016

volikogu istung või
juhtkomisjoni otsus

26.–28.10.2016

Ühinemislepingu projekti avalik väljapanek (ETHS § 91 lg 4). Kodanike
märkused peavad olema kirjalikult esitatud, s.h. ka koosolekutel (tuleb
lepingu avalik väljapanek
vormistada ja allkirjastada kodaniku poolt). Välja kuulutada aadress (posti, meili
ja paberkandjal toomise koht /Valla kantselei/.
Rahvakoosolekute ajad ja kohad, vajalik vallas üks koosolek, kus osaleksid
rahvakoosolekud
kõikide valdade juhid.
Vallavalitsuse otsused: (a) küsitluse aja ja koha määramine ning küsimuse
sõnastamine (kõikides valdades ühesugune, juhtkomisjon sõnastab). Kas te olete
nõus Emmaste, Hiiu, Käina ja Pühalepa valla ühinemisega üheks
omavalitsusüksuseks? Jah ei …
(b) Valitsuse otsus elanike arvamuse väljaselgitamise komisjoni moodustamise
kohta. Vallasekretäridele ülesandepüstitused küsitluse korraldamise kohta
valitsuse istung
(nimekirjade koostamine (NB! rahvastikuregister!), avalikustamine). (sarnaselt
KOV valimistele)

1.–23.11.2016
vähemalt 3 nädalat

Kuni 04.11.2016
(vähemalt kaks nädalat enne
küsitluse toimumist, kuid on
vaja täiendatud (elanike ja
volikogude ettepanekud) ÜL
teksti)

https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016012
Otsus avalikustatakse maakonnalehes, valla veebilehel ning põhimääruses sätestatud korras

Ühinemislepingu projekti avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja
vastuväidete läbivaatamine ning seisukohavõtmine juhtkomisjoni poolt.

juhtkomisjoni koosolek

28.11.

9.

Elanike arvamuse väljaselgitamine

küsitluse läbiviimine

(elektrooniline 30.11.,
01.11.) ja 02 ning 04.12.

10.

Ühinemisdokumentide ettevalmistamine ja kooskõlastamine juhtkomisjonis

juhtkomisjoni koosolek

05.- 09.12. 2016

8.

Vähemalt kahel päeval, kusjuures üks nädalapäevadest on pühapäev.

11.

Ühinemislepingu projekti avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja
vastuväidete läbivaatamine volikogude poolt (õiendi kinnitamine)

volikogude istung

28. 11.- 04. 12.2016
12.-16-.12.2016

12.

Ühinemisdokumentide vastuvõtmine volikogu poolt:
1. haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsus
volikogu istung
2. ühinemislepingu kinnitamise otsus, otsuse lisana otsus ühinemislepingu
eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste
kohta (ETHS § 91 lg 6)

kahe nädala jooksul pärast
küsitluse lõppemist

Asjaomane volikogu esitab dokumentatsiooni maavanemale (HRS § 7 lg 4)

13.

Maavanemale esitatakse ETHS § 9 lõike 9 punktides 1, 3, 5 ja 6 nimetatud
otsused ning andmed:
- volikogu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta
- volikogu kinnitatud andmed valla- või linnaelanike arvamuse väljaselgitamise
kohta, kus on näidatud elanike küsitluse läbiviimise aeg ja koht, haldusüksuse
vähemalt 16-aastaste elanike arv ja küsitluses osalenud elanike arv ning küsitluse
tulemused
- asjaomasele volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited
- otsuse ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise kohta ning ühinemislepingu
koos lisadega kümne päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist

dokumentide esitamine
maavanemale

30.12.2016

