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Asustusjaotuse muutmise algatamine
Salme Vallavolikogu … mai 2017 otsus nr …
Lähtudes Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määrusest nr 169 „Kihelkonna
valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla,
Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr
159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muumine“,
kohanimeseaduse § 12 lõike 2 punktist 2 ja võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 25.
novembri 2004. a määruse nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte
määramise alused ja kord“ § 10 lõike 1,
Salme Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Algatada asustusjaotuse muutmine Mõisaküla ja Kaugatoma külade lahkmejoonte
muutmiseks.
2. Vallavalitsusel viia läbi asutusjaotuse muutmise eeltoimingud.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades
vaide Salme Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või
kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Andrus Raun
volikogu esimees

SELETUSKIRI
Salme Vallavolikogu otsuse eelnõule „Asustusjaotuse muutmise algatamine“.
1. Õigusakti põhjendus
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määruse nr 169 „Kihelkonna
valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla,
Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr
159
„Eesti
territooriumi
haldusüksuste
nimistu
kinnitamine“
muumine“
moodustatakse Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, LääneSaare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja
Valjala valla ühinemise teel uus haldusüksus Saaremaa vald. Nimetatud määrus
jõustub Saaremaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
Kohanimeseaduse § 12 lõike 2 punkti 2 kohaselt ei tohi olla samanimelised ühe valla
piires asuvad asutusüksused.
Nii Salme vallas kui Lääne-Saare ja Torgu vallas on Mõisaküla nimelised külad (Salme
vallas 8 elanikuga, Torgu vallas 7 elanikuga ja Lääne-Saare vallas 42 elanikuga),
mistõttu on tekkinud ühinemisest tulenevalt vajadus Mõisaküla nime muutmiseks.
Vallavalitsus on küsinud Mõisaküla elanike arvamust küla nime suhtes. Elanike soov
on ühineda naaberküla Kaugatomaga uuesti üheks Kaugatoma külaks nagu oli nn
nõukogude perioodil.

Kohanimenõukogu on Rahandusministeeriumi kaudu andnud oma 05.09.2017
kirjaga nr 14-5/03584 seisukoha, et Mõisaküla võiks võtta kasutusele hargtäiendi
Salme-Mõisaküla. Hargtäiend Salme kasutusele võtmine ei tundu küla elanikele
põhjendatud. Mõisaküla asub Anseküla kihelkonnas, Salme ei ole olnud
kihelkonnakeskus. Mõisaküla territooriumil asus ajalooliselt väike Tiinuse rüütlimõis,
mis on ammu hävinenud ja ei ole kaasaegsele avalikkusele laialdasemalt tuntud.
Mõisaküla elanikud on tundnud end ajast-aega Kaugatoma piirkonna elanikena.
2. Õiguslik alus
Asustusüksuse nime muutmist reguleerib Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a
määrus nr 335 „Asutusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord“
(edaspidi määrus). Määruse § 9 lõike 1 kohaselt on asustusjaotuse muutmine
asutusüksuse nime määramine. Määruse § 10 lõike 1 kohaselt algatab asustusjaotuse
muutmise kohaliku omavalitsuse volikogu. Pärast volikogu poolset asustusjaotuse
muutmise algatamist viib vallavalitsus läbi asutusjaotuse muutmise eeltoimingud.
Kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse eelnõu asustusjaotuse muutmise kohta
avalikustatakse valla kodulehel ja pannakse välja vallavalitsuse ruumides vähemalt
kaheks nädalaks.
3. Õigusaktiga seotud kulutused ja katteallikad
Ühinemisega seonduva asustusjaotuse muutmisega kaasnevad kulud kaetakse
riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse arvelt vastavalt kohaliku omavalitsuse
üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõike 2 punktile 3.

