
Juhtkomisjoni koosolek  
Kõrgessaares, 01.märtsil 2013 
 
Koosoleku algus kell 12.00  
Koosoleku lõpp kell 14.40  
 
Koosolekust võtsid osa: Jaanus Valk, Artur Valk, Katrin Sarapuu, Mati Kiivit, Ivo Eesmaa, Tiit 
Harjak, Anton Kaljula, Helika Villmäe. 
  
Koosolekut juhatas Jaanus Valk 
Protokollis Helika Villmäe 
 
Päevakord:  
1. Ühinemislepingu projekt  
2. Elanike küsitluse kord 
 
1. Ühinemislepingu projekt  
 
Jaanus: meie tõstsime korralise volikogu 11.märtsile, materjalid tuleb kolmapäeva õhtul 
volikogule välja saata, vaatame üle lepingu ja küsitluse korra, paneme paika koosolekute 
kuupäevad ja kes koosolekutel osalevad.  
 
Katrin: korrastasin lepingu sõnastust. Lepingu avalik väljapanek peab olema vähemalt kolm 
nädalat, seega peaks avalikustamise periood olema 14.märts kuni 04.aprill 2013. 
 
Helika: 04.aprill on siis kaasaarvatud. 
 
Katrin: oli jutuks, et 5. ja 6.aprill on elektrooniline küsitlus, kuid tuli mõte, et 5.ndal, mis on 
reede ja tööpäev, võiks küsitlus toimuda näiteks valla ja linnavalitsuses, et anda võimalus 
küsitluspunktis vastamiseks ka tööpäeval. 
 
Jaanus: kas elektrooniline küsitlus on teostatav. 
 
Helika; elektroonilise küsitluse teostus tundub mulle meie IT spetsialisti jutu järgi võimalik.  
Nii, nagu Katrin selgitas, siis mõte oli, et 5. ja 6.ndal aprillil toimuks elektrooniline küsitlus 
ning 5.ndal oleks võimalik vastata ka küsitluspunktis, mis asub valla/linnalinnavalitsuses, 
7.ndal aprillil toimub küsitlus ainult küsitluspunktis.  
 
Artur: küsitlus peaks olema mõlemal päeval ühes ja samas küsitluspunktis, miks inimene peab 
linnavalitsusse tulema. 
 
Helika: sest komisjoni liikmeteks on tõenäoliselt oma maja inimesed, kes samal ajal saavad 
jätkata oma igapäeva tööd. Tuli küsimus kodus hääletamise kohta, kuidas võimaldada neil 
küsitluses osaleda, kellel tervislik olukord seda ei võimalda ja ka siin nägin võimalust seda  
teha 5.ndal, kui komisjon toimetaks linnavalitsuses.  
 
Artur:  ma loen paremaks mehitamiseks, kui seal ei ole linnavalitsuse inimesi. 
 
Helika: see on kiireim viis praegu asju korraldada, samal ajal saab teha muid vajalikke töid. 
See on mõlema omavalitsuse enda otsustada, kus ta küsitluspunkti teeb ja kuidas komisjoni 



moodustab. Pigem nägin võimalust kuidas kiirel perioodil ajaressurssi võimalikult 
ratsionaalselt kasutada ja ühildada komisjonitöö ning igapäeva ülesannete täitmine. 
 
Tiit: see on suhteliselt detailne küsimus. 
 
Artur: see on oluline, kus küsitluspunkt asub. 
 
Anton: eesmärk, et võimalikult rohkem saaksid inimesed käia ja võimalikult lihtne oleks 
juurdepääs, mina teeks kõigil kolmel päeval komisjonis ja elektrooniliselt ka kolmel päeval. 
 
Helika: elektroonilisega tuleb vahe teha. 
 
Ühiselt leiti, et 5.-7.aprillil toimuvad küsitlused küsitluspunktides ning 5. ja 6.aprillil toimub 
küsitlus elektrooniliselt.  
 
Tiit: kui peaks selguma, et inimene on kaks korda vastanud, siis  kas elektroonilisi hääli on 
võimalik pärast kustutada ka?  
 
Helika: jah on küll, on kaks võimalust, kas antakse meile võimalus seda ise teha või teeb seda 
volise arendaja, me peame kontrolli ära tegema enne 7.aprilli küsitluspäeva. Kui inimene on 
5.-6.aprillil vastanud nii elektrooniliselt kui ka küsitluspunktis, siis kustutatakse elektrooniline 
vastus ja kehtima jääb küsitluspunktis antud vastus.  
 
Anton:  kas elektrooniline hääletus peal olema lõppenud enne, kui hakkab paberil hääletus? 
 
Tiit: põhimõtteliselt võib elektrooniline hääletus ja küsitluspunkti hääletus kattuda nö 
eelhääletuse ajal. 
 
Helika: peaksime kokku leppima elektrooniline küsitluse lõppemise aja. 
 
Ühisel leiti, et 5. ja 6.aprillil toimub küsitlus elektrooniliselt ning samal ajal ka 
küsitluspunktides. Nii elektrooniline kui küsitluspunktis lõppeb küsitlus kell 18.00.  
7. aprillil toimub küsitlus ainult küsitluspunktis. 
 
Artur: olen seda meelt et valla nimi võiks olla Kõrgessaare. 
 
Ivo: olime varem nimes kokku leppinud, see oli minu arvamus, aga Hiiu vald on neutraalne 
nimi. 
 
Jaanus: eks me natuke raskes olukorras oleme. 
 
Tiit: oleme võrdsemas seisus, kui jääb Hiiu vald. 
 
Artur: kui Hiiu vald sobib nimekomisjonile, siis jääb Hiiu vald, kui ei peaks sobima, siis võiks 
teise eelistusena tulla Kõrgessaare vald.  
 
Anton:  kui mingil põhjusel tuleb uuesti nime küsimus päevakorda, siis arutame uuesti. 
Kunagi olen vaielnud vapi küsimuses riigiorganitega, tegelikult otsustab seda Vabariigi 
Valitsus. 
 



Tiit: kui nimi ei ole õige ja see nimi ei jää, siis see võib mõjutada ka lepingut. 
 
Ühiselt leiti et nimeks jääb Hiiu vald. 
 
Artur: minu ettepanek on, et punkti 8.1 tuleks osakonnad sisse, näidates osakondade sisu ja 
kuidas on mehitatud, seal võiks olla ka hallatavate asutuste struktuur. Tekkis ka küsimus, et 
kui enamus asutusi säilivad nii nagu nad praegu on lepingu perioodi ulatuses, so 2017, siis see 
võiks kehtida ka koolide kohta, seal hulgas kooli III astme kohta. 
 
Ivo: seal tekkis see küsimus, et kui lapsi pole piisavalt palju. 
 
Artur: neid lapsi ju teatakse, nad käivad praegu juba koolis. 
 
Katrin: toon seletuskirjas laste arvu ära ja siis arutame ja kui vaja, siis muudame ära. Kirjutan 
osakondade põhimõttelised töökirjeldused ka, et millega osakond tegelema hakkab. 
 
Artur: meil on neli volikogu komisjoni, vallavalitsuse osakondasid peaks olema ka neli. 
Praegu on Kärdlas 3 osakonda, aga peale ühinemist tuleb 6 või?. 
 
Katrin: pidin lihtsalt tegema esialgse struktuuri ja lähtusin praegu töörühmade ettepanekutest, 
töötajate arv ei suurene, toimub spetsialiseerumine. 
 
Helika: mitut valdkonda hõlmavad suured osakonnad ei ole praktikas väga head. 
 
Katrin: olen jaotanud põhimõttelised funktsioonid struktuuris, ametinimetusi ja arvu ei saa 
kirjutada. 
 
Artur: kuidas uue valla juhtimine hakkab käima, milliste osakondade ja millise 
spetsialistidega. 
 
Tiit: spetsialisti tasemele ei saa minna, see sõltub kaadri valikust ja sellest, millise konkreetse 
ülesande keegi saab, see on uue juhi töö. 
 
Artur: otsustajal, kes tuleb hääletama, peaks olema võimalikult selge infomatsioon, kuidas 
vähemalt esimesel perioodil toimub valitsemine. 
 
Anton: me võime need kõik need ametikohad sisse kirjutada, aga kui tuleb eelarve laua peale, 
siis selgub, et see pole võimalik. 
 
Artur: ametikohad peaksid olema näha, et oleks vaadatav, kuidas hakkab sügisest toimima 
juhtimine. 
 
Ivo: piisab, kui osakondade funktsoonid on üles loetletud. Kui näiteks haridus- ja kultuuri 
osakonna juhataja on pädev haridusevaldkonnas, siis tal pole vaja osakonda 
haridusspetsialisti, sest ta täidab neid ülesandeid ise. 
 
Artur: siis jätab vallavanem koha täitmata. 
 
Tiit: lepingus võiks olla valdkonnad alla, millega osakonnad tegelevad 
 



Artur: peame fikseerima seisu, kuidas uus KOV hakkab toimima, et uus juht ei hakka midagi 
kasvatama või kahandama. 
 
Tiit: struktuur hakkab sõltuma inimestest. 
 
Ühiselt leiti, et struktuuri võiks jääda 5 osakonda, panna kokku arengu- ja keskkonnaosakond. 
 
Katrin: lepime kokku rahvakoosolekute kuupäevad ning kes osalevad. 
 
Ühiselt leiti, et rahvakoosolekutel osalevad kõik juhtkomisjoni liikmed. Rahvakoosolekute 
kuupäevad on: 18.03. Kõrgessaares, 22.03. Kõpus ja 26.03. Kärdlas, algus kõigil kell 18.00. 
 
2. Elanike küsitluse kord 
 
Arutelu küsitluspäevade ja aja osas. 
 
Helika: küsimus tekkis kodus hääletamise osas. Reeglina omavalitsus teab oma inimesi, kelle 
püsiv tervislik olukord ei võimalda tulla küsitluspunkti.  
 
Jaanus: kodus hääletamise otsustab komisjoni juht. 
 
Ühiselt leiti, et küsitluspunktid on avatud kõigil küsitluspäevadel 5.-7.aprillil kl 10-18. Kodus 
hääletamist võimaldatakse ainult 5. aprillil. Kodus hääletamise otsustab komisjoni juht. 
 
Helika: /tsiteerib elanike küsitluse korda/ Küsitlus viiakse läbi lähtudes suuresti üldiste 
valimiste läbiviimise protseduuridest, aga mitte täielikult. Elektroonilises küsitluses saab 
osaleda valla ja linna kodulehtede kaudu.  
 
 
 
Järgmine koosolek 06.märtsil 2013 kell 09.00 Kärdlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


