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Läbirääkimiste alustamisest keeldumine

Hiiu Vallavolikogu tegi oma 18.02.2016 otsusega nr 237 „Ettepaneku tegemine konsultatsioonide
alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks" Käina vallale, Emmaste vallale ja
Pühalepa vallale ettepaneku alustada haldusterritoriaalse korralduse muutmise konsultatsioone.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 2 kohaselt esitab ettepaneku saanud volikogu
ettepaneku teinud volikogule kahe kuu jooksul ettepaneku saamisest arvates otsuse
haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumise või sellest
keeldumise kohta. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest
keeldumise otsus peab olema põhjendatud.
Kohaliku omavalitsuse üksuste soodustamise seaduse § 1 järgi on seaduse eesmärk soodustada
kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemist ja territooriumi haldusjaotuse korrastamist, millega
kaasneb kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkuse ja edukate projektitaotluste koostamise
suutlikkuse tõus, kohaliku omavalitsuse üksuste poolt tema territooriumil pakutavate avalike
teenuste kättesaadavus ja kvaliteedi parandamine ning kohaliku omavalitsuse üksuste
koostöövõime arenemine.
Pühalepa Vallavolikogu on seisukohal, et Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikes 5
sätestatud asjaolusid arvesse võttes ei oleks Hiiu Vallavolikogu 18.02.2016 otsuses nr 237
nimetatud omavalitsuste ühinemisel tagatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise
soodustamise seaduse §-s 1 sätestatud eesmärk.
Käina Vallavolikogu on teinud oma 25.05.2016 otsusega nr 100 „Omavalitsuste
ühinemisläbirääkimiste korraldamine" Emmaste vallale ja Pühalepa vallale ettepaneku
omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste pidamiseks eesmärgiga moodustada Hiiumaal 2017.a
kohalike omavalitsuste valimisteks uus omavalitsusüksus Käina, Emmaste ja Pühalepa valdade
baasil.
Pühalepa valla esindajad on osalenud ühinemisläbirääkimiste kohtumistel Käina ja Emmaste
vallaga. Kõigil nendel kohtumistel ja koosolekutel osalemise tulemusena on Pühalepa
Vallavolikogu otsustanud nõustuda Käina Vallavolikogu ettepanekuga ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks eesmärgiga moodustada ühinevatest omavalitsusüksustest (Pühalepa, Käina,
Emmaste) Hiiumaal üks uus omavalitsusüksus.
Käesoleval hetkel ei pea Pühalepa Vallavolikogu otstarbekaks alustada rohkem läbirääkimisi.

Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punkti 37, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 3 lõike 1, Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 1 ja § 9 lõiked 2 ja 3
Pühalepa Vallavolikogu o t s u s t a b :
1. Mitte nõustuda Hiiu Vallavolikogu ettepanekuga alustada haldusterritoriaalse korralduse
muutmise konsultatsioone.
2. Edastada otsus Hiiu maavanemale, Rahandusministeeriumile ja Hiiu Vallavolikogule.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Pühalepa Vallavolikogule väide haldusmenetluse seaduses
sätestatud kopras] 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või esitada kaebuse
Tallinna HafdusKohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
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