EMMASTE
VALD

EMMASTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Emmastes

01 . aprillil 2016 n 145

Haldusterdtoriaalsekonaldusemuutmise
konsultatsioonide
alustamisest
keeldumine

Hiiu valdtegi 18.02.2016
tegeminekonsultatsioonide
otsusega 237,,Ettepaneku
alustamisekshaldusteritoriaalsekoralduse muutmiseks"ettepanekualustadakonsultatsioone
haldusterritoriaalse
koralduse rnuutmiseosas.
Ettepanekon tehtudKAinavallale, Piihalepavallaleja Emmastevallale.
korralduse
Eestiteraitooriumi
haldusjaotuse
seadusS 7 1g1 kohaselton haldusterritoriaalse
muutmineuuehaldusiiksusemoodustaminev6i haldusiiksusteanu viihenemine.
Eestiteritooriumi haldusjaotuseseadusS 7 lg 4 kohaseltalgatabhaldustelaitodaalse
korralduse
muutmisevaldadejalinnadeosas,samutivallav6i linnapiiddeja nimemuutmise
koralduse muutmise
algatabVabariigi Valitsus vdi asjaomanevolikogu. Haldusterdtoriaalse
vdib algatada,kui muudatusetulemusenakoosneksmoodustuvkohaliku omavalitsuseilksus
ilhist piiri omavatesthaldusterritoodumidest.
Eestiterritooriumihaldusjaotuse
seadus$ 7 lg 5 kohaselt:
jiirgmisiasjaolusid:
Haldusterritoriaalse
koraldusemuutmisealgatamisel
arvestatakse
1) ajaloolistpdhjendatust;
2.1rndjuelanikeelutirgimustele:
3) elanikeiihtekuulu!'llstunnet;
4) m6ju avaliketeenusteosutanisekvaliteedile;
5) m6ju haldussuutlikkusele;
6) mdju demograafi
liselesituatsioonile;
7) m6ju transpordija kommunikatsioonikonaldusele;
8) m6ju ettev6tluskeskkonnale;

9) m6juhariduslikule
olukorrale;
10)onuvalitsusiiksuse
orga.nisatsiooniliselt
iilrtseteenusepiirkonnana
toimimist.
Eestiteritooriumihaldusjaotuse
seaduse
saanudvolikogu
S 9 l6ike2 aluselesitabettepaneku
jooksul
ettepanekuteinud volikogule kahekuu
ettepanekusaamisestarvatesotsuse
haldusterdtoriaalse
konaldusemuutmisealgatamisega
[oustumisev6i sellestkeeldumise
kohta.Haldusteritoriaalse
koraldusemuutmisealsatamisest
keeldumise
otsusDeabolema
p6hjendatud.
Kohalikuomavalitsuse
iiksusteiihinemisesoodustamise
seaduse
eesmiirk
$ 1jiirgi on seaduse
ja
soodustada
kohalikuomavalitsuse
haldusjaotuse
iiksusteiihinemist teritooriumi
ja edukate
korrastumist,
millegakaasneb
kohalikuomavalitsuse
iiksustehaldussuutlikkuse
projektitaotluste
koostamise
suutlikkuse
t6us,kohalikuomavalitsuse
iiksusepoolt tema
ja kvaliteediparanemine
teritooriumilpakutavate
kattesaadaluse
avaliketeenuste
ning
kohalikuomavalitsuse
iiksustekoostdtjv6ime
arenemine.
Nimetatudseaduse
$ 5 niiebette
kohalikuomavalitsuse
iiksuste6iguseiihineda$-s 1 nimetatudtulemusesaawtamiseks.
Kohalikuomavalitsuse
iiksustelon 6igusiihinedakohalikuomavalitsuse
iiksusteiihin€mise
soodustamise
seaduses
I nimetatudtulemusesaavutamiseks
Eestiterritooriumihaldusjaotuse
juhtudelning arvestades
seaduse
samaseaduse
$ 7 ldigetes4ja 4' siitestatud
$ 7 l6ikes5
nimetatudasjaolusid.
EnxnasteVallavolikogu,ollesanaliiiisinud
Eestiteritoo umi haldusjaotuse
seaduse
$7
ldikes5 satestatud
asjaolusid,
leiab,et hetkelei ole p6hjendatud
haldusterritoriaalse
korralduse
muutmiseks
konsultatsioorlide
alustamine
Hiiu vallaga.Volikoguhindab,et Eesti
territooriumihaldusjaotuse
seaduse
m6judiihinemiselHiiu vallagaon
$ 7 16ikes5 setestatud
ning ei tagakohalikuomavalitsuse
suuresosasnegatiivsed
iiksusteiihinemisesoodustamise
seaduse
Emmaste
seaduse
eesm?irki.
Vallavolikoguhindab,et Hiiumaalasuvate
$ 1 sAtestatud
kohalikeomavalitsusiiksuste
haldussuutliktust,
edukateFojektitaotluste
koostamise
kohalikuomavalitsuse
suutlitJcust,
iiksusepoolttematerritooriumilpakutavate
avalike
ja
tee[u$ekAttesaadawst kvaliteediparanemist
on v6imalikarcndadajasoodustada
Hiiumaa
koostijdvoime
pea
omavalitsuste
arendamise
kauduning ei
hetkelselleksvajalikuksalustada
haldustenitoriaalse
korralduse
muutmiseks
konsultatsioone
Hiiu vallaea.
EmmasteVallavolikogumdrgib,et on alustanud
vabatahtlikuks
konsultatsioone
iihinemiseks
Kiiina vallagajaPiihalepa
vallaganingon seisukohal,
Hiiu vallamajanduslikku
et arvestades
hetkel
.japoliitilistolukordaning sellem6ju,ei ole Hiiu vallagaiihineminek?iesoleval
m6istlik.
V6ttesalusekseeltoodujaliihtudeskohalikuomavalitsuse
konalduseseaduse
$ 22 1g1 p 10,
Eestiterritooriumihaldusjaotuse
seaduse
$ 71g4, { 71g5, | 91g2 ja kohalikuomavalitsuse
iiksusteiihinemisesoodustamise
seadusest.
ErDnasteVallavolikosuo t s u s t ab:

l
2.
3.
4.
5.

KeeldudakonsultatsioonidealustamisesthaldustenitoriaalsekonaldusemuutmiseksHiiu
vallaga.
EdastadaotsusHiiu vallale.
Edastadaotsus10 pilevajooksul Hiiu maavanemalejaRahandusministeeriumile.
Otsusjdustub teatavakstegemisest.
Otsusepeale v6ib esitadavaide haldusmenetluseseadusessiitestatudkorras 30 peeva
jooksul arvatesotsuseteadasaamise
peevastv6i esitadakaebuseTallinna Halduskohtule
halduskohtwnenetluseseadustikussiitestatudkoras 30 piieva iooksul arvates otsuse
teatavakstesemisest.
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Volikogu esimees

