MAAVANEMA KORRALDUS
14.07.2017 nr 1-1/2017/65
Hiiu valla, Käina valla, Emmaste valla ja Pühalepa valla
ühinemise teel moodustatava Hiiumaa valla
valimiskomisjoni moodustamine

Korraldus antakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 p 16, kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 14 ja § 703 lg 2 p 4 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“.
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.
Ühinemislepingut muudeti 18.05.2017.
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,
Pühalepa vald mitte.

Emmaste vald ja

Hiiu Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 370 „Hiiu valla ja Käina valla ühinemisel
moodustatava Hiiumaa valla valimiskomisjoni moodustamine“ moodustati kokkuleppel Käina
Vallavolikoguga Hiiumaa valla valimiskomisjon kolmeliikmelisena ja nimetati komisjoni
liikmeteks Helen Härmson, Helika Villmäe ja Kulla Nabbi. Valimiskomisjoni
asendusliikmeteks on Anne Sarapuu ja Mare Oja.
Samasugune sisu on Käina Vallavolikogu 15.06.2017 otsuses nr 140 „Hiiu valla ja Käina valla
ühinemisel moodustatava Hiiumaa valla valimiskomisjoni moodustamine“.
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Emmaste Vallavolikogu otsustas moodustada 15.10.2017 toimuva kohaliku omavalitsuse
volikogude valimiste läbiviimiseks Emmaste valla valimiskomisjoni, mille esimeheks on
vallasekretär Kairi Arunurm, komisjoni liikmeteks Aimi Pruul ja Marju Allik ning
asendusliikmed Merje Kikas ja Eike Soomsalu – Emmaste Vallavolikogu 26.06.2017 otsus
nr 191 „Emmaste valla valimiskomisjoni moodustamine“.
Pühalepa Vallavolikogu otsustas 27.06.2017 moodustada 15.10.2017 toimuva kohaliku
omavalitsuse volikogude valimiste läbiviimiseks Pühalepa valla valimiskomisjoni, mille
esimeheks on vallasekretär, komisjoni liikmeteks Katrin Paat ja Annika Sõlg ning
asendusliikmeteks Tiiu Tammaru ja Ruth Suviste – Pühalepa Vallavolikogu otsus nr 17
„Pühalepa valla valimiskomisjoni moodustamine“.
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
Valla valimiskomisjoni moodustamise aluseks on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse (KOVVS) § 14.
Kui kohaliku omavalitsuse üksused ei ole teinud valimistoiminguid või võtnud vastu
asjakohaseid otsuseid hiljemalt 2017. aasta 15. juuniks või kui nimetatud otsused ei ole
samased, nimetab asjaomane maavanem KOVVS § 703 lg 2 p 4 alusel ühinevate kohaliku
omavalitsuse üksuste volikogude moodustatud valimiskomisjonide põhjal ühinemisel
moodustuva valla valimiskomisjoni liikmed ja kuni kaks asendusliiget ning määrab
valimiskomisjoni asukoha.
Erisused uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimise korral on sätestatud KOVVS
§ 17.
III MAAVANEMA OTSUSED
1. Moodustan Hiiu valla, Käina valla, Emmaste valla ja Pühalepa valla ühinemise
teel moodustatava Hiiumaa valla valimiskomisjoni viieliikmelisena järgmises
koosseisus:
1) Helen Härmson;
2) Helika Villmäe;
3) Kairi Arunurm;
4) Riina Lilleõis;
5) Kulla Nabbi.
2. Valla valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete seast.
Komisjoni esimehe volitused kestavad kuni uue kohaliku omavalitsuse üksuse
vallasekretäri ametissenimetamiseni.
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3. Hiiumaa valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks nimetan vastavalt määratud
järjekorrale:
1) Mare Oja;
2) Anne Sarapuu.
4. Määran Hiiumaa valla valimiskomisjoni asukohaks Hiiu vallamaja, Keskväljak 5a
Kärdlas.
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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