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1. Valdkonna töörühmade ettepanekud 
 
Vahepeal käisid koos valdkondade teemarühmad. 
 
Hariduse teemarühma ettepanekud: 
 
Ettepanekud ja üldpõhimõtted edaspidiseks 

 Kõik hallatavad asutused jätkavad tööd iseseisvate asutustena.  
 KOV eelarvest makstavad palgad tuleb ühtlustada töötajatele soodsamas suunas. 
 Lapsevanematele jäävad 2013 aastal  kehtima senised huviringide, õppetasude, 

söögiraha kohatasude hinnad, mis vaadatakse läbi 2014 aastal ja ühtlustatakse 
lapsevanemale soodsamas suunas. 

 Vajadusel on Kõrgessaares olemas tingimused täiendava rühma avamiseks. 
 Huvihariduses jätkata koostööd Käina jt OV-dega ühise huvikooli loomiseks.  
 Tugispetsialistide teenuseid tuleb pakkuda lapsele  kodu lähedal. St mobiilseid 

spetsialiste. (Transporditeema vallas tervikuna vaja lahendada) Mõningad 
tugispetsialistid saavad töötada mitmes hallatavas asutuses. 

 Õpetajatel samuti võimalus töötada erinevates koolides 
 Kõpu Internaatkool- jätkata läbirääkimisi teiste omavalitsustega ja ministeeriumiga 

munitsipaliseerimise osas 
 01. september 2014 Kärdlas Kärdla Põhikool ja riigigümnaasium  
 2014 aastast  õpilastele preemiate ja üliõpilastele stipendiumite maksmine ühtselt. 

 
Ettepanek: Ühises KOV struktuuris eraldi haridusnõuniku ametikoht. 
 
Ivo: uue vallas struktuuris peaks olema haridusnõuniku ametikoht. Asutused jätkaksid tööd nii 
nagu ennegi, järke muutusi ei ole vaja teha. Lahendada tuleb lasteaia õpetajate ja teenindava 
personali töötasu küsimus, kuna need on erinevad, ettepanek on ühtlustada nii palju kui eelarvest 
lähtuvalt on võimalik töötajatele soodsamas suunas, lastevanematele peaks jääma senised 
kohatasu ja söögiraha hinnad vähemalt 2013 lõpuni, ei tule kõne alla, et seoses ühinemisega neid 
tõstma hakatakse. Kui oleks vaja, siis oleks võimalik Viskoosas avada veel üks lasteaia rühm, 
Käina ja ja Kõrgessaarega oleme rääkinud ühise huvihariduse piirkonna loomisest,  näeme, et 
tulevikus võiks Hiiumaal olla ühine Hiiumaa Huvikool.  Tugispetsialisti teenused peaksid olema 



kodu lähedal, st spetsialistid on mobiilsed, ning mõned tugispetsialist saaksid töötada mitmes 
asutused, õpetajale peaks tekkima võimalus töötada erinevates koolides.  Siin oli juttu sellest, et 
Kärdla kooliga toimuvad muudatused, praegune Kärdla kool muutub põhikooliks, gümnaasiumi 
osa eraldatakse ja riigistatakse, jäävad Kärdla, Lauka ja Kõpu põhikoolid ja need tuleks ühise 
kompleksina tööle panna ja see oleks ka haridusnõuniku esmane ülesanne. Tugisüsteemide osas 
on HTM seisukoht, et  HUPS peaks võtma tugisüsteemida koordineerimise enda peale, aga seal 
on see küsimus, et nad  peaksid andma II taseme nõustamist, st nad peaksid nõustama neid, kes on 
kohapeal.  
 
Reet: kui väga on Kärdla huvitatud sellest, et lapsed tuleksid Viskoosasse lasteaeda, 
 
Ivo: Kärdlas lasteaias on järjekord, see on lisavõimalus. 
 
Georg: seal on väike järjekord, ses me teenindame ümberkaudsete valdade lapsi. See mõte tuli 
sellest, et kui valmib teadmuskeskus ja vanemad sõidavad Kõrgessaarde tööle, saavad nad lapse 
tuua Viskoosa lasteaeda. 
 
Reet: ettepanek oleks sel juhul näiteks Viskoosa lasteaed spetsialiseeruda mingil suunal, nt 
allergia vaba või loovuse arendamine vms. 
 
Artur: see süsteem on kunagi ka töötanud. 
 
Aili: kas on teada, millises muutused tulevad rahastusmudelis? 
 
Ivo: praegune mudel on soodsam suurtele KOVidele, ilmselt läheb soodsamaks väiksematele 
KOVidele. Võib tulla kõne alla, et tulevad erinevad pearahad piirkondade järgi. 
 
Artur: kas ühinemislepingusse pannakse ajaline mõõde ka, mitmetes kohtades on pandud ajaliseks 
mõõteks terve valimisperiood.  Lauka PK võiks olla klassi täpsusega, seda kas on 9.klaasiline või 
3. klassiline, seda pole öeldud.  
 
Ivo: selle võib muidugi kirja panna, aga PGS ütleb, et Eesti Vabariigi haridussüsteemis on 
põhikool, muud võimalust ei ole.  
 
Artur: kas ajaline periood on ainult 2013 lõpp või lepitakse kokku teatud ülemineku periood, kus 
toimuvad need, mis praegu kirja paneme. 
 
Georg: võiks olla ikkagi perioodi. 
 
Ühiselt leiti, et ühinemislepingulepingu periood on 2017. 
 
Majanduse töörühma ettepanekud: 
 
Hallatavad asutused/üksused: kaaluda hoonete, kalmistute jm haldamiseks struktuuriüksuse 
loomist; 
Taristu (teed, tänavad) kaaluda lähenemist piirkonnapõhiselt. Teede hoolduse ühishankesse 
lülitada suuremad asulad; 
Jäätmekäitlus: olemasoleva süsteemi jätkamine; 
Turism: viia teema juhtimine tulevase arenguosakonna alla; 
Elamu- ja kommunaalmajandus: kvaliteetse munitsipaalelamufondi loomine ning töötada 
välja ühine haldamiskord ja hinnapoliitika; 
Vesi- ja kanalisatsioon: töötada välja vee- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse põhimõtted; 



Soojamajandus: taastuvenergialahenduste ja kaugküttevõrgu arendamise ning liitujate arvu 
kasvatamine; 
Heakord: kaaluda hoonete, kalmistute jm haldamiseks struktuuriüksuse loomist; 
Ehitus, planeerimine ja maaküsimused: luua planeerimis- ja ehitusosakond; 
Tänavavalgustus: uute kaasaegsete juhtimissüsteemide hankimine, tänavavalgustuse 
uuendamine. 
 
Investeeringute prioriteetide nimekiri: 

- Sotsiaalkeskus (ühine) 
- Riigigümnaasium (ühine) 
- Tänavate ja kergliiklusteede võrgustiku kaasajastamine 
- Koostootmisjaamade arendamine (Kõrgessaare, Lauka, Kärdla) 
- Hiiumaa turunduskeskus, sh Kärdla sadamaala arendus (ühine) 
- Kõrgesaare sadama tehnoala 
- Spordihall (ühine) 
- Kultuurielukeskus (ühine) 
- Kõrgessaare teadmuskeskus 
- Keskuste ühendamine kergliiklusteega 

 
Jaanus: osa ettepanekud on protseduurilised, kuna koordineerivat ja ettevalmistavat tööd on palju, 
on ettepanek, et mõlemad pooled eraldaksid oma eelarvest kulude katteks 3000 eurot (ajalehe 
väljaandmine, küsitluse korraldamine, komisjonide moodustamine ja tasustamine, koordinaatorid, 
jm). Teavituskampaania osas tuleb ühisleht, info ka  kovide kodulehel, hääletus viia läbi 
hääletuspunktides ja kaaluda ning uurida hääletamiseks interneti võimalusi. Pakkusime ühisele 
vallale ka kolm nime varianti, mis võiks arutelus olla. On kasutatud seda varianti, et  
rahvahääletusel saavad inimesed nime osas arvamust avaldada . Uue valla nime võime  ju praegu 
igal pool lahti jätte. Sümboolika osas tehti ettepanek korraldada konkurss enne 2013 valimis.  
 
Hallatavad asutuste osas tehti ettepanek kaaluda hoonete, kalmistute jm haldamiseks 
struktuuriüksuse loomist, seda selles kontekstis, et põhiasutuse põhifunktsiooni peaks astutus 
ise täitma, mitte et ta peab tegelema igapäevase haldamise ja majandamisega. Jäätmekäitluses 
jätkub olemasoleva süsteemi, 2014 alguses tuleb teha uus hange. Juunikuus liitub Kõrgessaare 
Kärdla Veevärgiga ning vaatamata sellele, et on käimas ühinemine, peab Kõrgessaare 
vallavalitsus need hinnad juba märtsikuus üles tõstma sõltuvalt majandamise mudelist ja 
investeeringute lõppmaksete tingimustest. Vaatasime läbi ka suurinvesteeringute nimekirja ning 
mõlemad pooled tõid välja 5 objekti, need ei ole prioriteetide järjekorras. 
 
Artur: igal juhul peaks olema investeeringute järjekord, millised on need objektid sellest 
nimekirjast, millega tegeletakse esmaselt enne laual kui teised. Kellel on suurem võlakoorem, siis 
enne sai investeeringu ses osapool, kellel oli väiksem võlakoormus. 
 
Jaanus: siin toodud projektid on väga erinevate ettevalmistustasemetega, mõni on arengukavas 
toodud, mõni on planeeringu staadiumis. Enamus nendest objektidest on ju järgmise Euroopa 
rahastuse perioodi ootuses. Samuti ei sõltu kõik otsused ainult KOV otsusest, näiteks Kõrgessaare 
sadama ala tuleb enne munitsipaali taotleda. Mõlemal poolel on ka objekte, mis ootavad nii KOV 
raha kui Euroopa raha. 
  
Artur: rääkisin printsiibist pigem 
 
Anton: lisaks on veel külade areng, oli juttu osakondade loomistest, aga arendusosakonnad võiks 
tuua osavaldadeks, on nagu Kõrgessaare osavald näiteks.  



 
Jaanus: see küsimus tuleb teeninduspunktide juures, kuidas me need mehitame ja mis kujul need 
tekivad.  
 
Sotsiaali töörühma ettepanekud 
 
Üldpõhimõtted ühinemisel: 

 Kvaliteetsete sotsiaalteenuste kättesaadavus ei tohi halveneda üheski ühinenud 
omavalitsuse piirkorras, inimene pead saama teenused kätte võimalikult kodu lähedal; 

 Vallamajas (-des) peab üldjuhul igal tööpäeval olema kohal inimene, kelle poole on 
võimalik  pöörduda; 

 Töötajad on rohkem spetsialiseerunud ja mobiilsemad; 
 2013. aastal töö senistel alustel, aastal 2014 ümberkorraldused; 
 Kahe eraldi tegutseva allasutusena jätkavad tööd Kärdla Sotsiaalkeskus ja Lauka 

Päevakeskus; 
 Kehtivad õigusaktid ja lepingud vaadatakse üle 2014; 
 Esitatud ettepanekutes on struktuuris toodud ametinimetused ja tööülesanded ning nende 

jaotus esialgsed ning täpsustuvad töö käigus. 
 
Katrin: sügisest on plaanitud Lauka Päevakeskuse hoone asukoha muutus ning teenuseid tuleb 
juurde. See on meie arengukavas fikseeritud. 
 
 
Kultuuri töörühma ettepanekud: 
 
Ettepanekud: Kindlasti ei tohiks kitsendada võimalusi samas kohas huviringides käimiseks 
kus seni ; administreerimine – juhtimine peaks jääma kohapeale. Näeme võimalust töötajate 
paremaks spetsialiseerumiseks . 
Kõrgessaare raamatukogu laenutuspunktid Laukal ja Kõpus jätkavad ka ühinemisjärgselt ( 
ruumide üle saab arutada ). 
Ürituste kalendreid on juba praegu ühtlustatud, arvestatakse ka edaspidi sellega: Säilitatakse 
kõik olemasolevad traditsioonilised üritused, säilitatakse oma eripära. Ürituste korraldamisel 
on võimalik kasutada paremini olemasolevaid ressursse/ potentsiaali (materiaalne, inim). 
Välja töötada ühtne tunnustamissüsteem  (aukodanik, vallapreemia jms). 
Viia ühtse ja selge süsteemi alla  kultuuri, huvihariduse/ vaba aja tegevuste , spordi, 
noorsootöö juhtimine (Kärdlas näiteks praegu spordivaldkond peamiselt MTÜde käest 
ostetakse teenusena, noorsootöö Kärdlas hariduse valdkonna all, Kõrgessaares aga vaba Aja 
Keskuse all ; Kärdlas osad ringid on kooli juures, osad kultuurikeskuse juures, Kõrgessaares 
Vaba Aja Keskuse all  jms) 
2014 aastal töötada välja ühtne MTÜde rahastamise süsteem. 
Palgasüsteem ühtlustada : Sarnasel ametikohtadel ja sarnase töömahuga töötajad saaks sarnast 
tasu. 
Võimalik, et kaaluda Hiiumaa huvikooli loomist (Kärdla Muusikakooli ja Käina end. Kaunite 
kunstide kooli baasil) ./KÜG põhimääruses oli sees huvikooli loomine KÜG juurde/ 
Kino tegevus võiks jätkuda ; ideaalis kui vastloodud MTÜ saaks uue tehnika, sest olemasolev 
on väga amortiseerunud. Koostööleping siis MTÜga. 
Hoonete majandamisega seotud küsimused võiks olla lahendatud ühtse tervikuna ( luua 
majandusosakond). 



Volikogu komisjonina säiliks kultuuri- ja hariduskomisjon (kõrgessaares on kultuuri-, 
haridus- ja spordikomisjon) : ootused komisjonile lisaks sellele , et töötatakse läbi eelnõud: et 
esitataks  sisendeid (ideid) uute eelnõude tekkimiseks/ probleemide lahendamiseks jms; oleks 
rohkem sisulisi arutelusid ja diskussioone.  
 
Artur: nägin, et on kaks põhilist keskust Kärdlas ja Kõrgessaares, säiliksid raamatukogu punktid 
Laukal ja Kõpus. Meil on kultuuri asutused seotud Vaba aja Keskusega MTÜ toimetab ise, vald 
väga nendega toimetama ei peaks, need põhimõtted ja lepingud, mis praegu mõlemal poolele on 
võiksid jätkuda. MTÜde toetamised on erinevad, kuid tuleks ühtlustada. 
 
Katrin: meil on kaks muuseumi Mihkli muuseum, mis on riigi oma ja Militaarmuuseum, mis 
kasutab meie maad ja hoonet ja kes tegutseb MTÜdena. Tornid ja neid teenindav maa on 
Veeteedeameti oma, aga teenindushoone on valla maal ja oleme andnud rendile, Tahkunas oleme 
andud kasutusse kõrvalhooned, mälestusmärgi maa on jätkuvalt riigi omandis, Ristnas on DP 
koostamisel, seal oma maad praktiliselt ei ole, seal on udusireeni hoone ja eraldi kinnistu, aga see 
on kavas võõrandada, need kõik 3 on muuseumiväärtusega, majandamine toimub, aga nad ei ole 
päris meie, nad on tasuta kasutusel  kohustusega pääsmete müügitulu investeerida kultuuri ja 
turismi arendamiseks. 
 
Artur: arvasime, et inimeste harrastused ja tegevuste võimalused võiksid  jääda samadesse 
kohtadesse, kus nad on praegu. 
 
Aili: meil on ka kirikud, mingis valdkonnas tuleb nad ära märkida, sest küsivad kulutusi. 
 
2. Ühinemislepingu projekt 
 
Jaanus: pearaamatutel tuleb koostada ühine finantsstrateegia aastani 2017, eelmisel aastal 
koostasid KOVid strateegia 2016ni.  
 
Ühiselt leiti, et koostada tuleb ühine finantsstrateegia aastani 2017 
 
Katrin: volikogus tuleb kinnitada elanike küsitluse kord. 
 
Ühiselt leiti, et elanike küsitluse kord tuleb esitada 11.märtsi volikogudele. Uurida elektroonilise 
hääletuse võimalusi VVK kaudu ja Läänemaa omavalitsustelt.  
 
Ühiselt leiti, et uue valla nimeks võiks olla Hiiu vald. Küsime üle ka kohanimenõukogust. 
 
Tiit: kas uue põhimääruse saavad mõlemad KOVid kinnitada, kas see on juriidiliselt õige. 
 
Helika; nii on teinud ka teised ühinevad KOVid, aga selgitan seda. Probleem tekib valla 
valimiskomisjonil, kes peab esimesel volikogu istungil läbi viima volikogu esimehe valimise. 
Volikogu esimehe valimise kord on aga põhimääruses sätestatud.  
 
Ühiselt leiti, et uue põhimääruse projekt töötatakse välja juunikuuks ja kinnitatakse hiljemalt 
septembri volikogudes.  
 
Katrin: sümboolika osas tuleb korraldada konkurss ning moodustada vastav komisjon. 
 
Georg: kas see mõte on vastuvõetav, et konkursil kesksena kasutakse Kõpu majaka siluetti. 
 
Ühiselt leiti, et valla vapi ja lipu kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes kasutatakse Kõpu 



tuletorni kui Hiiumaa sümbolit. 
 
Ivo : piire ei muudeta, piirid jäävad samaks. 
 
Ühiselt leiti, et  Hiiu valla territoorium koosneb ühinenud omavalitsusüksuste 
territooriumidest, mille koosseisu on arvatud Kärdla linn, Kõrgessaare alevik ja Kõrgessaare 
valla külad . 
 
Georg: edaspidi mõtlemise koht, kas osta teenusena või võtta eraldi arhivaar.  
 
Anton: arhiiv tuleb üle anda, ja pärast tuleb nagunii korrastada ja ühtlustada, seega pole oluline, 
kas ta üleandmise hetkel korrastatud või mitte. 
 
Jaanus: arhiivide korrastamiseks saab kasutada ka ühinemistoetust. 
 
Ühiselt leiti, et arhiivid antakse üle sellises seisus nagu nad üleandmise hetkel on, arhiivid 
korrastatakse ja ühtlustatakse jooksvalt vastaval lepingu perioodile. 
 
Katrin: ühinemistoetuse kastumine oleks omaette lisa, aga kas on vajalik. Kas teeme selle kohta 
lisa, kus kirjeldame, kuidas toetust kasutame või kirjutame selle kohe lepingusse sisse 
 
Jaanus: kui tahame omafinantseeringu kasutada investeeringute juures, siis peaks selle välja 
tooma, aga kui täpselt me peame kirjutama, 
 
Aili: põhimõte ja suurusjärgu saame paika panna aga, detaile ei saa paika panna.  
 
Tiit: kuidas kasutada ühinemistoetust, on seaduses kirjas, aga lepingus peavad olema 
investeeringud, kui tehakse. 
 
Katrin: eraldi lisa tegema ei hakka, paneme lepingusse sisse, kui vajalikuks osutub. 
 
Ühiselt leiti, et riigi poolt makstavat ühinemistoetust kasutatakse vastavalt seaduses ja 
käesolevas lepingus sätestatule . 
 
Artur: volikogu liikmete arvu 19 korral on Kärdlal 12 ja Kõrgessaarel 7, liikmetearvu 17 juures on 
see vastavalt 10 ja 7. Seega 17 on Kõrgessaarele eraldi ringkondades parem variant. 
 
Anton: arvan, et 21 on mõistlik. 
 
Tiit: valimisringkondadest tulevad ikkagi kompensatsiooni mandaadid, mis tegelikult selle 
proportsiooni ära rikuvad, sest ainut lihtkvoodi järgi jagunev osa läheb vastavalt häältele ja 
nimekirjadele, ülejäänud lähevad kompensatsiooniks, mida väiksem on mandaatide arv 
ringkonnas, seda suurem võib olla kaotus. Mida rohkem on nimekirju ja mida väiksem on 
mandaatide arv, seda suuremaks võib minna kaotus. 
 
Jaanus: kas lepingus sätestama ühe valimisperioodi või kaks. 
 
Artur: see võiks lepingus kirjas olla. 
 
Jaanus: kaks etappi peale valimisi saab veel teha ringkondadega. Kõrgessaare poolt vaadates on 
tuleks teha ikkagi ringkondadega. Teoreetiline võimalus, et Kõrgesaare inimesi tuleb vähem 
volikogusse on ilma ringkondadeta hulka suurem, kui ringkondadega. 



Georg: arvan, et 21 on mõistlik, et mitte vähendada praeguste inimeste kaasatust. 
 
Aili: arvan ka, et 21 on mõistlik 
 
Ühiselt leiti, et Hiiu valla volikogu koosseisus on 21 volikogu liiget, kes valitakse kahes 
valimisringkonnas (Kärdla valimisringkond, Kõrgessaare valimisringkond). Moodustatavale 
Kärdla valimisringkonnal on 13 saadikumandaati ja Kõrgessaare valimisringkonnal 8 
saadikumandaati. Moodustatavad valimisringkonnad jäävad kehtima vähemalt kuni kohaliku 
omavalitsuse üksuse volikogude valimisteni aastal 2017. 
 
Jaanus: kas üks või kaks perioodi, kui näiteks ühel volikogu töö perioodil langeb volikogust 
välja, siis jooksval perioodil tuleb samast ringkonnast asendusliige. Kui ta ei kehti järgmiste 
valimisteni, siis ta tuleb üldnimekirjast. 
 
Ivo: see tähendab, et kui tulevad teised valimised, siis võib olla juba teisiti.  
 
Jaanus: jah, nii see on. 
 
 
Järgmine koosolek 26.02.2013 kell 09.00 Kärdlas. 
 


