Volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingu projektile 05 aprill 2013.a (ettepanekute / vastuväidete esitamise tähtaeg 04 aprill 2013)

Jr
Ettepanek/ vastuväide
k nr
1
Moodustada KOV valimisteks üks ringkond
2

ära muuta „mobiilised spetsialistid” ja asendada parema sõnastusega. ( lepingu
punkt 6.5.4)

saabumise
kuupäev
18 märts
2013
18 märts
2013

3

lepingus selgemalt sõnastada/seostada, et investeerimisobjektid on seotud
töökohtade loomisega.

18 märts
2013

Üllar
Metsand

4

lepingu visuaalne pool ühtlustada, sümboolika (3.8), koduleht (10.3) panna
ühe peatüki alla.

18 märts
2013

Maret
Kukkur

5

Sõnastada ühinemislepingu punkt 7.1.2 Kõpu külas, uues sõnastuses - 7.1.2.
Kõpu külas Rahvamajas
1. Preambula:
... arvestades, et ... - jätkatakse elanike algatusel seni alustatud projektide
toetamist sh Märjakaasiku- Kiduspe- Kõpu tee mustkatte alla viimist
aastail 2013-2015 ja läbirääkimisi OÜ Elektrilevi' ga Kõpu poolsaare
tarbijate elektrikindluse tagamiseni jaotusvõrgu tasude alandamisest 50%
võrra.
2. ptk XI Kavandatavad investeeringud ja omafinantseering
11.1. ... Ühena prioriteetidest kaasatakse ressursse valla
kommunikatsioonide ühtlaseks arendamiseks vallaelanike parema
teenindamise, ettevõtluse edendamise, töökohtade loomise, nö ääremaade
mahajäämuse likvideerimise ja infrastruktuuri kaasajastamise huvides.

23 märts
2013
23 märts
2013

Toomas
Saal
Toomas
Saal

23 märts
2013

Toomas
Saal

6

7

8

lisada punkti 6.12
sõna "koostöökokkulepetes",

01.aprill
2013

esitaja
Lembit
Lühi
Naima
kukkur

Kärdla
Pensionäri
de ühendus

ehk siis p. 6.12 sõnastus jääks nii:
6.12. Hiiu vald jätkab tegevust või omanikuks või liikmeks olemist
kõigis koostöökokkulepetes, organisatsioonides, sihtasutustes,
mittetulundusühingutes ja äriühingutes, milles olid tegevad, omanikud
või liikmed käesoleva Lepingu sõlmimisel ühinevad omavalitsused.
Vajadusel korrastatakse koostöökokkulepped või liikmelisus 2014 aasta
jooksul.
9 Lepingu punkt 5.1. „Hiiu valla volikogu koosseisus on 21 volikogu liiget, kes
valitakse kahes valimisringkonnas“
Ettepanek: Määrata moodustatava Hiiu valla volikogu liikmete arvuks 15
või 17.
Põhjendus: Paljudes teistes sama suurusjärgu elanike arvuga omavalitsustes on
keskmine volikogu liikmete arv 15 kuni 17. Näiteks: Kiili vald – elanikke

02.aprill
2013

Arno
Kuusk

4588/volikogu liikmeid 15; Raasiku vald – 4709/15; Vinni vald – 5053/17,
Räpina vald -5190/17, Võru vald – 4915/15 jne.
Kui moodustatava ühisvalla üldeesmärkideks erinevates valdkondades on
tõhusus ja spetsialiseeritus, siis põhjendamatult suurearvuline volikogu
nimetatud väärtusi endas ei kanna.
10 Lepingu punkt 5.1. „Hiiu valla volikogu koosseisus on 21 volikogu liiget, kes
valitakse kahes valimisringkonnas“
Ettepanek: Moodustatava valla volikogu liikmed valitakse ühes
valimisringkonnas.
Põhjendus: Arvestades moodustatava valla elanike koguarvu ning Lepingu
punktis 2.1. toodud ühinemise eesmärke sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise ja
administratiivse terviku moodustamiseks, läheb mitme valimisringkonna
moodustamine nende põhimõtetega vastuollu. Terviku moodustamisest ja ühiste
eesmärkide poole püüdlemisest saab rääkida kui igal moodustatava valla
kodanikul on võimalus valida endale meelepärane kandidaat kogu ühisvallast,
mitte vaid määratud piirkonnast.
11 Ühinemislepingusse lisada punkt 12.3 ,mis sätestaks ühinemislepingu muutmise
või tühistamise moodustatava Hiiu valla volikogu poolt:
12.3 Käesolevat Lepingut saab muuta või tühistada Hiiu volikogu
koguliikmete (koosseisu) häälte enamusega.
12 Sõnastada punkt 6.5.6 alljärgnevalt:
6.5.6. nii Kärdlas kui ka Laukal tagatakse põhihariduse omandamine ja
koolikohustuse täitmine I,II ja III kooliastmes.
13 II . ÜHINEMISE EESMÄRGID
Selle peatüki juures on kõigis punktides kasutusel mõiste uus vald.
Ettepanek – Kui vahetada järjestuses ära ühinemislepingu II ja III (
VALLA NIMI, STAATUS….. ) peatükk, siis saaksime iga pool peatükis „
Ühinemise eesmärgid“ kirjutada Hiiu vald, mis oleks minu arvates parem
sõnastus, kui uus vald.
14 Täiendada 6.9.2 ….
Lisada lõigu lõppu - … ja lisaks ka õpilaste huviringidest ja
treeningrühmadest osavõtu võimaldamiseks.
15 Lisada ühinemislepingusse punkt 8.2.6
Hiiu vallavalitsuse arengu-ja keskkonna osakond asub aadressil Kõpu tee
8, Kõrgessaare
16 11.4.5 Sõnastus võiks olla järgmine :
Investeeringute kavandamisel ning elluviimisel arvestatakse eelkõige
ühinevate omavalitsuste laenukoormusega ( seisuga 20.10.2013 ) ja toetuste
meetmete avanemisega
17 5.1 Hiiu valla volikogu koosseisus on 17 liiget, kes valitakse kahes
valimisringkonnas (Kärdla valimisringkond, Kõrgessaare valimisringkond)
5.2.1 Moodustatavale Kärdla valimisringkonnale 10 mandaati
5.2.2 Moodustatavale Kõrgessaare valimisringkonnale 7 mandaati
18 6.5.6 Nii Kärdlas, kui ka Laukal tagatakse põhihariduse omandamine ja
koolikohustuse täitmise võimalus I kuni III kooliastmes .
19 Muuta punktide 1.1.1. ja 1.1.2. sõnastust ja lugeda need järgmiselt:
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Arno
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02.aprill
2013

Märt
Rannast

02. aprill
2013

Märt
Rannast

03. aprill
2013

Artur Valk

03. aprill
2013

Artur Valk

03. aprill
2013

Artur Valk

03. aprill
2013

Artur Valk

03. aprill
2013

Artur Valk

03. aprill Artur Valk
2013
03. aprill Jüri Ojasoo

1.1.1. Ühinemine – ühinevad lepingupooled moodustavad uue haldusüksusena
uue valla, kusjuures ühinevad omavalitsused lõpetava oma tegevuse
avalik-õigusliku juriidilise isikuna.
1.1.2. Ühinemisleping – käesolev leping jõustub 2013. aasta volikogu
valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates ja omab volikogu
otsuse õigusjõudu ning lõppeb 2017. aasta oktoobris toimuvate kohaliku
omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
20 Punkt 5.5. II lause lugeda järgnevalt: „ Volikogu alatiste komisjonide
koosseisu valib komisjoni esimees esindajaid mõlemast ühinevast
omavalitsusest „ st välja jäetakse tekstiosa (va revisjonikomisjon)“
21 Punkti 6.5.3 lisatakse järgmine tekst:
„Kärdla linna territooriumil elavatele sõimeealistele lastele tagatakse
vanemate soovi korral lasteaiakoht Kärdla linna territooriumil. Kärdla
linna territooriumil elavatele lasteaiaealistele lastele tagatakse vanemate
soovi korral lasteaiakoht Kärdla linna territooriumil või tagatakse valla
poolt tasuta transport Kärdlast lasteaeda.“
22 täiendada p 6 asutuste loetelu sõnaga „munitsipaalasutusena“

2013
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Inge Talts
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Inge Talts
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Sirje
Garamaga
Küllike
Riisna
Kairi
Arunurm
Kairi
Arunurm

26 Praegune tekst: p 6.6 Hiiu vallas on.... järgneb loetelu
Ettepanek kaaluda lisada sinna 6.6.13 : Luua omavalitsuse poolt peetav
loomade varjupaik või teha seda koostöös „Kuulikoduga“. Põhjendus:
praegu on Hiiumaa ainuke loomade varjupaik MTÜ pidada ja alarahastatud.
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Kairi
Arunurm

27 Praegune tekst: p 6.9.6:töötatakse välja vee- ja kanalisatsiooniga liitumise
toetuse põhimõtted (2014);
Väga tervitatav. Ettepanek: töötada välja ka toetusmeetmed tarbijatele
kompenseerimaks ÜVK teenuse ja kogumismahuti teenuse hinnavahet
(märkus: kohati ca 7 kordse vahet). Siinkohal pean silmas elanikke, kelle
tänavalt trass läbi ei lähe ja kes on seega sunnitud kasutama kogumismahuti
tühjendamise teenust. Kärdla linnas võib kasutada lekkekindlaid
kogumismahuteid, kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob

04. aprill
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Kairi
Arunurm

23 Ühinemislepingus punkt 2.2 asendada sõna „piirkonna“ sõnaga „valla“.
24 Praegune tekst: p 2.3 ettevõtlusele on loodud soodne arenduskeskus
Ettepanek: täpsustada, milles seisneb.
25 Praegune tekst p 3.8 Hiiu valla sümboolika koostamiseks kuulutatakse välja
konkurss. Konkursikomisjon alustab tööd peale mõlema volikogu otsuse
vastuvõtmist haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Valla vapi ja lipu
kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes kasutatakse Kõpu tuletorni kui
Hiiumaa sümbolit. Hiiu valla vapp ja lipp esitatakse kinnitamiseks Hiiu
Vallavolikogu teisele istungile.
Ettepanek: Hiiu valla sümboolika koostamiseks kuulutatakse välja
konkurss. Konkursikomisjon alustab tööd peale mõlema volikogu otsuse
vastuvõtmist haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Sümboolika
kinnitab vallavolikogu peale ühinemist.
Põhjendus: leian, et sümboolika ette ära otsustamine on liiga kitsendav tingimus.
Konkursi tingimused võiksid olla vabamad. Viimane lause on keeleline
parandus lihtsuse mõttes.

kaasa põhjendamatult suuri kulutusi. Seega oleks nagu linna poolt kõik ok,
kanalisatsiooni rajamine teatud tänavatele toob linnale põhjendamatult suuri
kulutusi ja trassi ei tulegi kunagi ja inimesed maksavad aastaid põhjendamatult
kõrget hinda (või immutavad ebaseaduslikult pinnasesse, mis on ka alternatiiv).
28 Praegune tekst X
P 10.1 Hiiu vallas hakkab ilmuma alates 2014. a jaanuarist Hiiu Valla Teataja,
mis ilmub
vähemalt üks kord kuus ning mille saavad paberkandjal tasuta kõik leibkonnad.
Ettepanek: Hiiu vallas hakkab ilmuma alates 2014. a jaanuarist Hiiu Valla
Teataja, mis ilmub
vähemalt üks kord kvartalis ning mille saavad paberkandjal tasuta kõik
leibkonnad.
Leian, et ükskord kuus paberkandjal ilmumine on liigne majanduslike
ressursside raiskamine
29 Praegune tekst: XI
11.1 Investeeringuid tehes järgitakse kogu valla tasakaalustatud arengu
põhimõtet, arvestatakse ühinenud omavalitsuste arengukavasid, senitehtud
investeeringuid ja võetud kohustusi ning arvestatakse majanduslikke võimalusi,
samuti objekti olulisust ning kasutamist piirkonna elanike poolt.
11.2. Ühinevad omavalitsusüksused deklareerivad, et kasutavad
ühinemistoetusena laekuvat
summat järgmiste investeerimisprojektide ettevalmistamiseks, elluviimiseks
ja/või projektide
rahastuse korral Euroopa Liidu struktuurifondide projektide
kaasfinantseerimiseks (objektide
loetelu ei ole prioriteetsuse järjekorras):
11.2.1. Koostootmisjaamade ja kaugkütte arendamine (Kõrgessaares, Laukal,
Kärdlas);
11.2.2 Teadmuskeskus Kõrgessaares;
11.2.3 Sotsiaalkeskus (ühine);
11.3. Raha suunamise korraldab Hiiu Vallavalitsus.
11.4. Investeerimisprojektide kavandamisel ja teostamisel on Hiiu valla
prioriteetideks lisaks
punktis 11.2 nimetatutele (objektide loetelu ei ole prioriteetsuse järjekorras):
11.4.1. Tänavate ja kergliiklusteede võrgustiku kaasajastamine sh keskuste
ühendamine
kergliiklusteega;
11.4.2. Hiiumaa turunduskeskus, sh Kärdla sadamaala arendus (ühine);
11.4.3. Kõrgessaare sadama tehnoala.;
11.4.4. Spordihall (ühine).
11.4.5. Investeeringute kavandamisel arvestatakse toetuste meetmete
avanemisega ning
elluviimisel arvestatakse eelkõige ühinevate omavalitsuste laenukoormusega.
1.Sõnastada tekst ümber selguse huvides järgmiselt:
11.2. Ühinevad omavalitsusüksused deklareerivad, et kasutavad
ühinemistoetusena laekuvat
summat Lisas nr 1 toodud investeerimisprojektide ettevalmistamiseks,
elluviimiseks ja/või projektide rahastuse korral Euroopa Liidu
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Kairi
Arunurm

struktuurifondide projektide kaasfinantseerimiseks. Lisas toodud objektide
loetelu ei ole prioriteetsuse järjekorras.
11.3 . Raha suunamise korraldab Hiiu Vallavalitsus.
11.4 Investeeringute kavandamisel arvestatakse toetuste meetmete
avanemisega ning
elluviimisel arvestatakse eelkõige ühinevate omavalitsuste
laenukoormusega.
11.5 Ühinenud valla volikogul on õigus prioriteetsete investeeringute
nimekirjas teha muudatusi, kui see tuleneb reaalselt välja kujuneva
tulubaasi summast (tulubaas on
märgatavalt vähenenud või suurenenud) või kui on ilmne, et investeerimine
on majanduslikult ebaotstarbekas või väheefektiivne või isegi kahjulik kogu
valla arengu seisukohalt.
30 2. Punktides 11.2- 11.4.4 toodud nimekiri tuua ära eraldi lepingu lisas.
Näiteks:
Lisa nr 1 Prioriteetsete investeeringute nimekiri aastateks.......
1. Koostootmisjaamade ja kaugkütte arendamine (Kõrgessaares, Laukal,
Kärdlas);
2. Teadmuskeskus Kõrgessaares;
3. Sotsiaalkeskus (ühine);
4. Tänavate ja kergliiklusteede võrgustiku kaasajastamine sh keskuste
ühendamine
kergliiklusteega;
5. Hiiumaa turunduskeskus, sh Kärdla sadamaala arendus (ühine);
6. Kõrgessaare sadama tehnoala.;
7. Spordihall (ühine).
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Kairi
Arunurm

31 Lisada prioriteetsete objektide nimekirja: ühisveevärgi ja
kanalisatsioonivõrgu arendamine. Põhjendus: Lepingu projekt punkt 6.9
sõnastab, et „Majandustegevus Hiiu vallas on ökonoomne, jätkusuutlik ning
keskkonnasõbralik“. Kahjuks see nii hetkel ei ole, kuna eeskätt Kärdla linnas,
kus bioseptikute kasutamine ei ole lubatud, tuleks prioriteetseks võtta kogu linna
katmine ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrassidega, kuna nii ettevõtetele kui
eraisikutele on kogumismahuti tühjendamise teenuse kasutamine võrreldes
ühisveevärgi hindadega ebaproportsionaalselt kallis ja pärsib ettevõtluse
arengut. Samuti soodustab see ebaseaduslikku heitvee immutamist pinnasesse.
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32 Praegune tekst: 12.4. Hiiu vallavolikogul on õigus tulenevalt võimalike
haldusterritoriaalsete muutuste kontekstis Lepingus kokkulepitud küsimustes
võtta vastu teistsuguseid otsuseid, väljaarvatud Lepingu V peatükis sätestatud
küsimustes.
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Ettepanek: Jääb segaseks mida sellega on mõeldud. Palun kaaluda, kas
punkt on ikka vajalik.
,

