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Ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanekuga nõustumine
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.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 9 lg 2 ja lg 3
Pühalepa Vallavolikogu o t s u s t a b :
1. Nõustuda Käina valla ettepanekuga ühinemisläbirääkimiste pidamiseks eesmärgiga moodustada
Hiiumaal 2017.a kohalike omavalitsuste valimisteks uus omavalitsusüksus Käina, Emmaste ja
Pühalepa valdade baasil.
2. Volitada ühises juhtkomisjonis Pühalepa valda esindama:
2.1. volikogu esimees Toomas Remmelkoor
2.2. vallavanem Ants Orav
2.3. abivallavanem Eve Kustala
2.4. volikogu aseesimees Antti Leigri
2.5. volikogu liige Aivo Pere
3. Pühalepa valla positsioon on piiritletud järgmistes punktides:
3.1. Emmaste, Käina ja Pühalepa liitumisel üheks omavalitsuseks luuakse vähemalt kolm
valimisringkoda, mis moodustuvad seniste valdade territooriumil, Emmaste, Käina ja Pühalepa;
3.2. endises asukohas ja töötajaskonnaga säilivad Pühalepa Vallavalitsuse loodud allasutused:
Palade Põhikool, Palade Lasteaed, Suuremõisa Lasteaed-Põhikool, Pühalepa valla Kultuuri- ja
Noortekeskus, Suuremõisa mõisa Juustukoda, Hellamaa Perekeskus koos laiendusega, Palade
Loodushariduskeskus, raamatukogud Suuremõisas, Hellamaal ja Paladel;
3.3. kolme valla liitumisel moodustub üks omavalitsus kolme osavallaga (endised Emmaste, Käina
ja Pühalepa haldusterritooriumid);
3.4. liitumisläbirääkimisi peetakse Emmaste, Käina ja Pühalepa omavalitsuste vahel ja neljandat
omavalitsust ei kaasata;
3.5. kui läbirääkimiste käigus selgub, et eelnevat ei ole täielikult võimalik realiseerida, siis on
Pühalepa valla esindajate volitused lõppenud ning Pühalepa vald väljub läbirääkimistelt.

4. Teha otsus teatavaks
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5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Käesoleva otsuse peale võib esitada Pühalepa Vallavolikogule väide Haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või esitada kaebuse
Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
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Vallavolikogu esimees

