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Päevakord:
1. Jooksvad teemad
2. Ühinemislepingu projekt
Georg: lähtuvalt kirjavahetusest nime osas on näha, et see pole nõukogu seisukoht, samas
oleks mõistlik jätta alternatiiv, et juhul, kui valitsus teeb järelpärimise nõukokku ja nad
ütelvad, et see on kõikide reeglite vastane, võiks olla alternatiiviks Kõrgessaare, nii nagu Ivo
välja pakkus
Täna on valitsus öelnud, et nad ootavad, et Hiiu valla nime all tullakse valitsusse, nende
hinnangul ei ole see etteruttav.
Helika: eelmisel koosolekul jäi küsimus uue põhimääruse vastuvõtmise osas. Rääkisin
Siseministeeriumi nõunikuga, kes soovitas kindlasti põhimäärus asjaomaste volikogude poolt
enne kinnitada, et ei jääks õigusliku vaakumi ruumi. Samuti uurisin Vabariigi
Valimiskomisjonist (VVK) elektroonilise valimise kohta. Nende süsteemi kahjuks kasutada
ei saa, aga VVK soovitas meile volise arendust ja andis vastavad kontaktid. Volise arendaja
sõnul on võimalik seda teostada, neil on võimalik teha päringuid rahvastikuregistrisse, mis on
elektroonilise küsitluse puhul oluline. Seega jääb küsimus, millist küsitlust soovime, kas nö ehääletamise põhimõttel, kus saame teada konkreetselt vastajate arvu ja arvesse läheb ainult
üks hääl või rahva üldist meelsust kodulehele tekitatud küsitluse vormi kaudu, kus saab mitu
korda vastata.
Ühiselt leiti, et soovitakse teada vastajate arvu elektroonilise hääletamise põhimõttel. Kui aga
elektroonilise hääletamisega tekib probleeme, siis on mõtekas sellest loobuda ning teha
hääletamine ainult küsitluspunktis. Täpsustame volise süsteemi järgmiseks koosolekuks.
Elanike küsitluse kord tuleb vastu võtta 11.märtil mõlemas volikogus.
Küsitlus toimub 5.-7. aprill. 5.-6.aprill on nö eelhääletamine elektrooniliselt, 7.ndal ainult
küsitluspunktides jaoskonnas.
Aili: ajakirjandus tunneb huvi, kes annab infot.
Georg: ühisleht on kavas välja anda 14.-15. märtsil, läheb kõigile postkasti, vahel on ka
ühinemisleping.
Ühiselt leiti, et infot annavad linna ja valla juhid. Praegu saame öelda, et rahvahääletus
toimub 5.-7. aprill, samuti seda, et tulevad rahvakoosolekud ja lepingu projekt, mis
avalikustatakse ning saadetakse ka elanikele. Ajakirjandusele vastab komisjoni nimel ning
vajadusel annab välja pressiteateid Katrin.

Jätkati lepingu aruteluga punktist 6.1
Artur: mina olen arvamusel, et vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur võiks meile selge olla,
st millise struktuuriga hakatakse ühinemisjärgselt tööle, see on lisainformatsioon kodanikule,
selle saame kokkuleppida.
Anton: seadus paneb paika, et volikogu kinnitab struktuuri ning vallavalitsuse koosseisu.
Tiit: struktuuri saab kokku leppida osakondade kaupa. Kui tekitame konkreetse struktuuri,
peame sellest ka kinni pidama, samas ei tea praegu paika panna konkreetseid ametkohti ja
kuidas need jaotuma peaks. See peaks jääma uue vallavanema tööülesandeks.
Jaanus: eelarve koostamise ajaks peab ametikohad paika saama, siis kui ühinemine on
otsustatud, saab kokku leppida osakonnad ja mis nende ülesanded on.
Artur: inimene, kes teeb oma otsuse, peaks olema võimalikult informeeritud, reaalselt peab
nägema, kuidas hakkab välja nägema ühine struktuur. Seetõttu on oluline, et lepingul on
tähtaeg ja sinnamaani toimivad need asjad nii ja on siduvad uuele volikogule.
Jaanus: struktuuri ja osakonnad saame paika panna, aga kas suudame paika panna, kuidas
need on mehitatud, on seal juhataja, kas asetäitjat ja 3 töötajat, seda ei me praegu ei tea.
Saame kokku leppida, et tulevad need osakonnad, samuti saame kokku leppida valitsuse
liikmete arvu.
Aili: uuel volikogul on õigused, aga kas lepingul on jõudu?
Georg: kui volikogud selle kinnitavad, siis on jõud olemas.
Artur: juriidiliselt ei ole peale 20.10 juriidilist jõudu, siin ongi usu küsimus: kas jäävad
kehtima kokkulepped vastavalt lepingule.
Tiit: kui on üldisemad põhimõtted, ja neid järgitakse, kui tekitame osakondade struktuuri väga
konkreetse, siis peame hoidma sellest kinni, aga struktuur sõltub ka inimestest.
Artur: siit nähtub, et tempo seab meile ohtusid ka.
Georg: ühinemise peale on mõeldud aastaid, ning kui me ise ei sea endale takistusi, siis
on võimalik edasi liikuda.
Anton: volikogu on otsustaja, tema tööriistaks on valitsus ja käepikendus on vallavanem, kui
kõik ette ära otsustame, ei jää vallavanemale võimalust oma tööriist tööle panna, vastutus
peab jääma tulevasele vallavanemale. Meil on volikogu komisjonid, osakonnad saab kokku
leppida, aga väga detailseks minna ei saa.
Artur: kui vallavanem teab, et peab hakkama saama 4 inimesega, siis see, kes need 4 inimest
on, ei ole oluline, uus volikogu peab olema valmis lepingu järgi töötama. Tahan öelda, et uus
volikogu peab olema valmis ühinemislepingu järgi töötama.
Georg: määrame ära valitsuse liikmete arvu, paneme osakonna ja tuumiku alajaotuse.

Katrin: eelmine kord leppisime volikogu komisjonid kokku, võime teha esialgse struktuuri
skeemi ja pärast otsustada, kas saame seda kasutada.
Ants: kui on vaja inimesi juurde võtta, või neist loobuda, siis tuleb see välja öelda.
Jaanus: selles osas on struktuur tähtis, et raamatupidajad tegelevad finantsanalüüsiga, nad
peavad suutma selle sisse arvestama.
Tiit: paneme siis valitsuse liikmete arvu vahemiku ja juhtimisstruktuur võiks olla
valdkonnapühised osakonnad
Ühiselt leiti: vallavalitsuse struktuuris on valdkonnapõhised osakonnad ja vallavalitsusel on
5-7 liiget.
Hariduse valdkond
Katrin: leppisime kokku, et 4 aastat säilivad kõik hallatavad asutuse sellisel kujul nagu nad
on, et me ei kavanda mingit liitmist, muutmist.
Artur: kas Lauka kooli puhul säilib ka 3.aste.? peaks olema fikseeritud, et säilitatakse samas
mahus.
Jaanus: kas säilib 3.aste sõltub laste arvust, saame arvestada tänase rahastumudeliga ja kui
laste arv ei muutu ja tänane rahastus mudel ka ei muutu, siis jääme Lauka koolile miinust
peale maksma.
Georg: kas 2014 alguseks on kõik rahad ühtlustatud, kas üleminekuaeg on piisav, kas nii
kiiresti jõuame ühtlustada?
Jaanus: puht tehniliselt jõuaks, aga füüsiliselt ei ole raha, kaks eelarvet liites ei ole niipalju
raha, et viia kõik positiivsemas suunas.
Georg: küsimus on selles, et kas ühtlustame 2014. aastaks, või peaks olema 2014 jooksul.
Tiit: kas jaksame kõik töötasud 2014 ühtlustada? 2015 on mõistlikum, muidu on liige kiire
üleminek, muutused võtavad aega.
Georg: kui on kirjas aastaks 2015, siis võib seda teha 2014 jooksul, kui eelarvelised vahendid
on olemas.
Aili: lõpuks paneb tulupool selle paika, mida saab ühtlustada ja mis suunas.
Ühiselt leiti, et lasteaias osalemise tasu, toiduraha ning asutuste töötajate palgamäärad
ühtlustatakse aastaks 2015.
Artur: mis seis on Kõpu kooliga?
Tiit: asjad seisavad, Kärdla pole taotlust veel teinud, 1.sept.ei juhtu midagi
Artur: kas see on selle lepingu küsimus. Kas Kärdla ja Kõrgessaare hakkavad seda
ülalpidama,

Jaanus: saame rääkida Kõpu munitsipaali võtmisest, ka Käina on sellest huvitatud.
Tiit: siin on ka teenuse küsimus, kas see teenus jääb üldse Hiiumaale või mitte. Tegelikult on
seda teenust vaja kogu Hiiumaale. Praegu on riigil see poliitika, et need koolid pannakse
kinni, see on meie võimalust jätkata selle teenuse pakkumist.
Katrin: oleme arutanud, et seda on võimalik majandada nii, et ei maksa peale. Selleks on vaja
arendades erinevaid tegevusi ja teenuseid, nt on võimalik korraldada erinevatele
sihtgruppidele õppelaagreid.
Jaanus: kooli säilimine peaks kindlasti lepingus olema.
Ivo: parim tulemus on muidugi, kui kõik KOVid osalevad. Kuni järgmise aasta sügiseni peab
Kõpu kooli riik.
Artur: tulen tagasi Lauka kooli küsimuse juurde. Lepingus on, et tagatakse nii Kärdlas kui
Laukal 1-3 astme põhiharidus, kas kirjutame sinna aasta arvu?
Katrin: on vairant, et töötame välja mingi kontseptsiooni, ning variant, et nii Kärdlas kui
Laukal on 3 aste teatud aastani.
Jaanus: me saame seda siin kirjutada küll, kuid kui rahastusmudel muutub, siis me ei saa väga
kohustada, ehk see sõltub laste arvust ja rahastusmudelist.
Ühiselt leiti: kirjutada lepingusse, et nii Kärdlas kui Laukal tagatakse põhihariduse
omandamise ja koolikohustuse täitmise võimalus I kuni III kooliastmes vähemalt 3 aasta
jooksul peale ühinemist.
Kultuur, vaba aeg
Artur: kui suur on spordikooli mõte?
Tiit: kas sport jääb eraldi või huvitegevus.
Ivo: piisaks ühest huvikoolist, tuleks Hiiumaa Huvikool, kus tehakse muusikat, sporti ja muid
kauneid kunste.
Anton: üldiselt on vajaka omavalitsuste poolsest spordist ja selle aktiivsuset. Suurel vallal
võiks olla vähemalt üks nõunik spordi alal.
Tiit: Hiiumaa Huvikool eeldab logistikat, peavad liikuma nii õpetajad kui õpilased.
Ivo: selleks ongi vaja kedagi, kes kõike seda koordineerib ja korraldab.
Ühiselt leiti sporditegevus läheb huvikooli alla, luuake Hiiumaa Huvikool.
Katrin: peetakse oluliseks, et säiliks perearsti teenus, see on meie valla probleem, kuna
nimekiri võib jääda väikseks ning tekib oht, et perearstil ei tasu seal enam olla ja see on halb.
Mõte on see, et jätka perearsti tegevuse toetamist.

Ühiselt leiti, et perearsti tegevust tuleb samal tasemel toetada.
Georg: läbi MTÜde on võimalik inimesi kaasata ja huvituma panna, nad teevad iseendale oma
kogukonnas oma asju.
Ühiselt leiti, et MTÜde tegevuse toetus tuleb viia ühtsetele alusele.
Majandus
Georg: majanduse töörühma mõte oli, et tulevikus oleks võib olla mõtekas luua
majandusüksus sooja, prügi, jms valdkondade majandamiseks. Kui on vaja tulevikus
teenindada kogu Hiiumaad, ei ole mõtekas teenust osta, vaid teha seda ise. Praegu teeme ka
palju ise ära ja mida ise ei jaksa ostame sisse.
Ühiselt leiti, et Hiiu vallas toimub tsentraliseeritud raamatupidamise - finantsarvestuse
süsteem. Ühinevate KOVide liikmeksolekuid jätkatakse senistes organisatsioonides ning
vajadusel korrastatakse 2014 aasta jooksul. Samuti jätkatakse koostööd
sõpruslinnade/valdadega. Tunnustamise ühtne süsteem kehtestatakse vastavalt põhimäärusele.
Säilivad mõlema omavalitsuse tähtpäevad.
Arutelu: mis teenused Kõrgessaare alevikku ja Kõpu külla. Sotsiaalvaldkonna teenused,
vallavanema, volikogu esimehe vastuvõtmine, inimene peab saama kõigi teenuste saamiseks
taotlused teeninduspunktis ära anda ja ametnik peab olema pädev nende täitmist juhendama
vastu võtma.
Georg: teeninduspunkti juht peaks olema, kes peab olema suuteline vastama kõikidele
küsimustele või edasi suunama õige ametniku juurde.
Jaanus: üks võimalus, et maaosakond võiks olla olla Kõrgessaares.
Helika: praegu on Kärdlas linnavalitsuse külastus kindlasti aktiivsem, kui vallas. Vahetut
kodaniku tööd on iga päev ja igas valdkonnas, lisaks interneti vahendusel või telefoni teel
pöörduvad kodanikud. Elanik peab saama kõiki seadusest tulenevaid teenuseid samal
tasemel. Kõrgessaarele peab nii ehk teisiti jääma võimalus saada kõiki teenuseid kohapeal
teeninduspunktis. Kuidas see toimima hakkab, on edaspidise korraldamise küsimus.
Ühiselt leiti: teeninduspunktid jäävad Kõrgessaare valda ja Kõpu külla. Teeninduspunktis
tagatakse avalikke teenuste kättesaadavus ja kvaliteedi vähemalt samal tasemel, mis oli enne
omavalitsusüksuste ühinemist. Kohapeal tagatakse sotsiaalvaldkonna spetsialistide,
registripidaja-asjaajaja, keskkonna-, maa, ehitus-, planeeringute valdkonna spetsialistide
vastuvõtt vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud töökorraldusele, Kõpus tagatakse lisaks
eelnevale ka raamatukogu teenus. Mõlemas teeninduspunktis võtavad vastu ka
abivallavanem, kes on ka teeninduspunktide juht ning vallavanem ja volikogu esimees.
Investeeringud
Artur: minu põhimõte on, et edasised investeeringud on sõltuvuses praeguses
laenukoormisest, enne investeeritakse sinna piirkonda, kus on väiksem laenukoormus. See
peaks selguma finantsanalüüsist. Pean silmas üldist investeerimist.

Georg: ühinemistoetust võib kasutada ainult nende investeeringute katteks, mis on lepingus
sees.
Artur: ma ei pidanud silmas ühinemistoetust, pidasin silmas üldist investeerimist ja pigem
printsiipi, et investeeringute aluseks on selline lähenemine.
Jaanus: ühinemistoetus on suhtelist väike võrreldes investeerimisvajadusega, suur osa läheb
ühinemise korraldamise peale. Toetusest võiksid kaetud olla projektide ettevalmistavad
protsessid, sest 2014-2015 suuri investeerimise taotluste võimalusi ei ole kuna Euroopa
projektimajandus seisab. Aga et oleksime valmis 2015 lõpuks teatud projekte esitama, siis
selle jaoks projekteerimis-planeerimis teemasid saaks lahendada. Seega peaksime kokku
leppima mis on need prioriteedi, mis valmistme ette 2015-2016 esitamiseks, see peaks
lepingus kirjas olema. Kõiki investeeringute nimekirjas olevaid objekte ei jõua rahastada.
Ühiselt leiti, et ühinemistoetusest rahastatavad ettevalmistavad objektid on: sotsiaalkeskus,
kultuurikeskus, teadmuskeskus ja koostootmisjaamad.

Järgmine kohtumine reedel 01.03. kell 12 Kõrgessaares.

