Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemise arutelu
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Koosolekul osalesid juhtkomisjoni liikmed: Aili Küttim, Jaanus Valk, Mati Kiivit, Artur
Valk, Katrin Sarapuu, Ivo Eesmaa, Georg Linkov, Tiit Harjak, Reet Kokovkin, Anton Kaljula,
Helika Villmäe.
Rahvakoosolekul osales ligikaudu 60 inimest.
Artur Valk: 8.veebruaril tegi Kõrgessaare Vallavolikogu Kärdla Linnavolikogule ettepaneku
ühinemise läbirääkimiste alustamiseks, millele Kärdla vastas 21.veebruaril. Veidi rohkem, kui
kuu aja jooksul on juhtkomisjon ja teemakomisjonid teinud tihedalt koostööd, et
ettevalmistada ühinemislepingut, mis mõlema omavalitsuse elanikele postkastidesse tuli. Täna
on võimalus esitada juhtkomisjonile küsimusi ja kuulata nende mõtteid ja nägemust, kuidas
see elu võiks ühinemisjärgselt toimuda. Sõna saavad mõlema volikogu esimehed, siis on Kati
poolt ettevalmistatud omavalitsusi tutvustav slaidiprogramm, seejärel läheme edasi lepingu
aruteluga ja küsimuste esitamisega.
Ivo Eesmaa: ühinemist on Hiiumaal mitmel korral alustatud, kuid kunagi varem pole jõutud
nii kaugele, kui praegu. Nendel kordadel on ühinemise poolt alati olnud Kõrgessaare ja
Kärdla. Ühinemas on need omavalitsused, kes on leidnud, et Hiiumaal peaks olema üks
omavalitsus ja see protsess on esimene samm selles suunas. See on leidnud toetust nii Kärdla
kui Kõrgessaare volikogus, oleme senise protsessiga väga rahul, on olnud väga konstruktiivne
arutelu. Oleme valmis vastama küsimustele ja kui on hirmusid, siis oleme valmis nendest
rääkima. Näen, et selles ühinemises on olemas jõud, oleme jõudnud sinnamaani, et üksinda
enam ei saa, näeme, et sellest on rohkem kasu kui kahju. Soovime, et see protsess jõuaks
eduka lõpuni.
Aili Küttim: väga hea meel on näha, et nii palju inimesi on kogunenud. Aasta algusest on see
protsess käima läinud ja kiirus on olnud meeletu. Teie ees on volikogude poolt heakskiidetud
töörühm, kes on näinud vaeva ja pannud kokku lepingu projekti. Praegu on õige aeg selle üle
mõelda ja arutada ning teha ettepanekuid lepingusse. Slaidiprogrammist tulevad ehk välja ka
murekohad, miks üldse tekkis vajadus mõelda ühinemise peale.
Jaanus Valk: /näitab ja selgitab slaidiprogrammi/ Jõustunud on Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse muudatus, mis lubab ühineda neil omavalitsustel, mis ei oma ühist
maismaapiiri. Ühine omavalitsus moodustaks 38% Hiiumaast ja enamvähem pool Hiiumaa
elanikkonnast. Eeldused, miks ühinemine toimuda saaks, on see, et meil on ühine
majandusruum, seotud infrastruktuur, seadusest tulenevalt oleme juba ühises veevärgis alates
1. juulist, tugev ühistegevus ja koostöö ja täna on soov mõlema volikogu poolt võrdsete
partneritena ühiselt edasi minna. Väiksemates omavalitsusest hakkab tekkima juba probleem,
kus finantsiliselt ei ole võimalik vajalikke spetsiliste palgata, igaühel on kümme ametit.
Eelarved ei võimalda investeerida, ega suurematesse projektidesse taotlema minna, sest
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omafinantseeringu võimekus lihtsalt puudub, on see siis seadust ületava laenukoormuse või
tagasimaksevõime puudumise tõttu. Hiiumaal päris sellist omavalitsust pole, kes teisest
omavalitsusest üldse ei sõltuks, peame oma elu korraldamisel lähtuma ka nendest
võimalusest, mida teise omavalitsuse territooriumil paiknevad asutused pakuvad.
Vastastikkused teenused, topelt kooskõlastamine, riigi poolt ettenähtud tasaarveldamine
hariduses - need on kõik sellised teemad, mis oleks ühtsel kujul paremini koordineeritavad.
Täna on Kõrgessaare valla elanikkond 1309 inimest, Kärdla linnas 3572 inimest, struktuur
rahvastiku osas on meil võrdlemisi sarnane, kurb on tõdeda, et selle aasta esimese kahe kuuga
on mõlemas omavalitsuse rahvaarvu vähenemine olnud sama suur kui viimase kolme aasta
peale, tingitud ilmselt Tallinna otsustest ja rahvastiku langustendents jätkub. Kõrgessaare
lasteaias on praegu 3 rühma ja 49 last, kooli läheb neist 7, kooli lõpetab 10 last. Kärdla
lasteaias on 7 rühma ja 139 last, kooli võib minna 26 last vähem, kui sellel aastal.
Sõimerühmade ja sündivate laste arv on väikses tõusus, aga see ei kajastu veel nendes
numbrites. 2006.aastast alates on näha selget langust ka I ja II kooliastme lastearvu kohta, ka
Kõpu koolis on laste arv langenud 20lt 15 peale, III kooliaste, mis on võtmesõna hariduse
rahastusmudelis, on oodata langust, alates 30 lapsest III kooliastmes tagab rahastuse ja
õppevõimaluse, alla 30 lapse seda aga ei taga. Töötuid Kärdlas 108, Kõrgessaares 50,
Kõrgessaare maksumaksjad on stabiilsemad, Kärdlal näitab väikest langust, sõltub töökohtade
asukohast. Kõrgessaare sõltub mandil töötavatest maksumaksjatest, Kärdla veel oma
territooriumil olevatest töökohtadest. 2012.aasta lõpu seisuga oli keskmine sissetulek
Kõrgessaares 881 eurot inimese kohta kuus, Kärdlal 813 eurot kuus. Need on statistilised
numbrid ja näitavad pigem seda, et maksumaksja on meie sisekirjutusega ja töötavad
väljaspool Hiiumaad. Tulumaksulaekumine on suhteliselt hea elaniku kohta. Teede hoolduses
on struktuurid erinevad, Kõrgessaares on 93km kruusakattega külateid ja 5 km tänavaid,
Kärdlas 34 km tänavaid ja kehtib ka teenusleping. Kalmistuid on Kärdlal 1, Kõrgessaarel 5.
Kõrgessare on ühinemas Kärdla veevärgiga 1.juulist, see ei sõltu ühinemisest vaid seadusest.
Kohalike teede remontimiseks on ka sihtotstarbeline riigi teotus, Kärdlal on siin suuremad
numbrid, kui meil. Kõrgessaare arvestuslik teede pikkus läbi riigi koefitsendi on 6 km,
Kärdlal 22 km. Eakaid on 143-145, sotsiaalteenuste pool neile säilib.
Laenud: Kärdla laenukoormuse järgi ei ole võimalik Kärdlal praegu laenu juurde võtta,
protsent on täis. Kõrgessaarel pole suurt laenuprotsenti, kuid eelarve väiksusest tulenevalt on
tagasimaksevõimekus väike ja samamoodi peaks paar aastat ootama, enne kui saaks
kaasfinantseeringu suurematele projektidele võtta. Lepingus on nimetatud
investeeringuprojektid, need ei ole prioriteetsuse järjekorras. Tegemist on suurte projektidega,
mille majandamine üksinda on keeruline.
Spetsialiseerumine ja teenuste parandamine: ametnikkond saaks spetsialiseeruda oma
valdkonnale paremini, kaoks ära killustatus, kus üks ametnik peab täitma väga erinevas
valdkonnas ülesandeid. Kõrgessaare poolt näeme miinusena politiseerumist, Kõrgessaares
seda praegu pole, aga see sõltub valimistest. Ühinemistoetusest saab katta kulusid mõne
projekti puhul ja ühinemise korraldamiseks. Üks KOV suudab paremini majandada koole,
Kõpu kooli riik enam kaua pidada ei taha. Plaanis on teenuste hindade ühtlustamine tarbijale
positiivsemas suunas, võib kaasa tuua nii tõusu kui langust, töötajate palkade ühtlustamine,
volikogu puhul jääb otsustustasand suuremale volikogule, loodame valijate aktiivsust.
Stastistilised numbrid võivad olla nii plussis kui miinuses. Kõrgessaare tasandusfondi ei saa,
edaspidi võib tänu ühinemisele tasandusfond kaduda ka Kärdlal. Täna on ühinenud
omavalitsustel teatud soodustused struktuurfondidest raha taotlemisel.
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Artur Valk: selle lepingu tähtsaim mõte on see, et oleks kajastatud ühinemisjärgne
toimetamine. Lepingu projekti avalikustamise aeg on 04. aprillini ja ettepanekuid saab samuti
selle ajani teha. Küsitlus toimub 5.-7. aprillil ning seal on võimali oma arvamust avaldada
vastates siis jah või ei esitatud küsimusele. Kui küsitluse tulemused on selgunud, siis
15. aprillil otsustavad mõlemad volikogud, kas ühinemine saab toimuma 20. oktoobri 2013
valimistega. Valitakse kahes ringkonnas ühine 21 liikmeline volikogu.
Maret Kukkur: kus kohast näeb ühist finantsstrateegiat?
Jaanus Valk: näeb valla kodulehel, kus on lepingu lisad ja ka lisamaterjalid. See on lepingu
lisa 7, aga tegemist on finantsstrateegia prognoosiga.
Märt Rannast: rahvahääletuse tulemus ei ole ju volikogule siduv. Selle otsustavad volikogud.
Kas ühinemisleping on järgmisele volikogule siduv?
Artur Valk: rahvaarvamus ei oma volikogudele käsuõigust, Kõrgessaare volikogu liikmed on
valdavalt öeldnud, et nemad arvestavad rahva tahtega.
Jaanus Valk: lepingus on rakendussätted, seaduse mõistes juriidiliselt siduv ei ole.
Artur Valk: oleme arvanud, et mida parem on leping, seda raskem on uuel volikogu sellest
taganeda, kokkuvõttes on see usuküsimus.
Tarmo Elisaar: mis on võlakoormus elaniku kohta?
Katrin Sarapuu: Kärdla laenukoormus on näidatud praeguse seisuga ja laenujääk on 1,1
miljonit eurot, aastavahetuse seisuga on 304,99 eurot elaniku kohta, siin on tähelepanu juhitud
ka sellele, et Kärdla on kavandanud võtta laenu seoses sadama ehitusega ning kui võtab kogu
laenu välja, siis on ühe elaniku kohta laenukoormus 624,59 eurot. Hetkel on Kõrgessaare
laenukoormus sarnane Kärdla laenukoormusega, Kõrgessaares on elaniku kohta
laenukoormus 303,87 eurot.
Artur Valk: vastuvõetud finantsstrateegiad näitavad Kõrgessaare ja Kärdla laenukoormuseid
kogu ulatuses ja tegelik seis näitab, et kui Kärdla võtab laenu tervikuna välja, on
laenukoormuses üle 2 korra vahe elaniku kohta. Kärdla ei ole veel kogu laenu välja võtnud,
aga see kajastub vastuvõetud finantsstrateegias.
Tarmo Elissaar: kas Lauka külas 2 aasta pärast tänavavalgustus töötab?
Jaanus Valk: ikka töötab, pigem peaks laienema.
Naima Kukkur: kas praegu väljapakutud nimi Hiiu vald surub teistele peale? Hiiumaa
tähtsamad kohad Reigi kiri, ristimägi, Kõpu majakas on tuntud väljaspool Hiiumaad, kas on
õige, et ette kirjutame, et kasutame sümbolina Kõpu majakat?
Jaanus Valk: sümbolite osa oli Kärdla ettepanek, Kõpu on üldine sümbol ja tuntud ka
väljaspool Hiiumaad, nimi on perspektiivi mõttega tõesti.
Naima Kukkur: Hiiu vald Hiiu maakond - kas tekib nime vastuolusid?
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Gerog Linkov: ei teki.
Jaanus Valk: praegu on Eestis ka teisi omavalitsusi, kus on nii vald kui maakond sama
nimega.
Tõnis Ülemaantee: kas Kärdla kooli lapsed hakkavad Laukal koolis käima, et Laukal oleks
piisav arv lapsi ja kool säiliks?
Ivo Eesmaa: Lauka kool ei kao, vaid selle ühinemisega on võimalik jätkata kooli pidamist.
See sõltub rahastumudelist, praegune rahastusmudel näeb ette, et III astmes oleks 30 last ja
siis makstakse need tühjad kohad riigi poolt kinni. Kui on alla 30, siis riik lisaraha ei maksa,
ja ongi nii, et kui jääks Kõrgessare vald, peaks Kõrgessaare vald maksma Laukale peale
alumiste astmete arvelt, tulemus on, et õpetajate palk on seetõttu väiksem. Riigiraha ei jätku
piisavalt, ja et Lauka õpetaja saaks sama palka, kui Kärdla oma, peab Kõrgessaare vald juurde
maksma.
Tõnis Ülemaantee: kas Lauka kool jääb Kärdla Ühisgümnaasiumi osaks?
Ivo Eesmaa: ei, ühel vallal saab olema kaks kooli. Ühel hetkel muutub ka KÜG põhikooliks ja
tekib eraldi gümnaasium. Mõte on, et Lauka kooli III astet on suurel vallal lihtsam pidada.
Maret Kukkur: millal tulevad uued arengudokumendid?
Jaanus Valk: septembri volikogule esitatakse uus põhimäärus, üleminekuaeg dokumentide
ühtlustamise osas on 2014. aasta, seni kehtivad vastaval territooriumil need dokumendid, mis
on asjaomaste volikogude poolt kehtestatud.
Lembit Lühi: olen ühinemise pooldaja, aga ei pea päris õigeks seda, et tekkivas vallas on
erinev volikogu liikmete arv. Kui valimistele minnakse kahe ringkonnaga, siis sellega on sisse
kirjutatud konflikt. Pole mõistlik enam eristada Kõrgessaaret või Kärdlat ja teha erinevad
nimekirjad. On see ikka vajalik? Inimene vaatab persoone, erakonna või valimisliidu puhul
vaatan, et asjalik kamp ja kui mind huvitab, et see kamp saab võimule, siis pole vahet, kelle
sealt valin. Praegu jääb volikogu laua taha ühele poolele Kärdla omad, teisele poolele
Kõrgessaare omad. Kui tahame ühtset, siis ei tohiks vahet sisse teha, see kaks ringkonda
tekitab sellise olukorra. Mina teen ettepaneku, et oleks üks rindkond.
Artur Valk: seda ettepanekut tuleb arutada, seadus lubab kahe ringkonnaga minna isegi kuni
kaheks valimisperioodiks.
Naima Kukkur: olen Lembituga nõus, see oli ka üks minu mõtteid.
Jaanus Valk: puht matemaatiliselt võib tekkida olukord, kus suur KOV võib võtta ühe
ringkonna puhul volikogus suure liikmete arvu. Kaks ringkonda on selle mõttega, et oleks
tagatud tasakaal.
Lembit Lühi: praegu tehtavaid vigu heidetakse teiste poolt hiljem ette.
Tiit Harjak: kahe ringkonna puhul tulevad erakonnad oma nimekirjadega mõlemasse
ringkonda, hiljem moodustavad erakonnad omavahel või valimisliitudega tuumiku, kes
hakkab volikogu juhtima ja karta, et üks pool jääb opositsiooni, ei ole põhjust.
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Lembit Lühi: 2 ringkonda on miinus, tähist on, et volikokku saaksid tegusad inimesed.
Tiit Harjak: kui teeksime ühe ringkonna, siis tavalise valimisaktiivsuse korral oleks
Kõrgessaarel 6 kohta ja Kärdlal 15 kohta. Kaks ringkonda tagaks suurema piirkonna
esindatuse.
Artur Valk: see oli Kõrgessaare poolne ettepanek ülemineku perioodiks. Arvan, et enamus
Kõrgessaare inimesi tahaks näha ühises volikogus Kõrgessaare inimesi. Kahe ringkonna
puhul leidsime, et piisab ühest valimisperioodi.
Ettepanek Lembit Lühilt: moodustada KOV valimisteks üks ringkond.
Georg Linkov: ühinemine on tahte küsimus, selles on Arturil õigus. Kui enamus rahvast
Kõrgessaare vallas ja Kärdla linnas arvab, et seda on mõistlik teha, siis tuleksi nii teha. Kui
enamus arvab, et sel pole mõtet, siis pole mõtet sellega ka edasi minna. Nägime, et on
vastutustundetu kõrvalt vaadata, mis Hiiumaast saab. Äkki on midagi, mida saame ise enda
jaoks teha. Leidsime, et juhul kui mõlemad pooled tahavad, siis teoreetiliselt on võimalik ka
sellise lühikese aja jooksul seda teha. Täna ei ole mõtekas ütelda, et see on kiirustamine, sest
ühinemisest on räägitud aastaid. Suurem eesmärk võiks olla ühtne Hiiumaa. Ühinemisega
kaasneb reaalselt see, et otsuste kvaliteet ja otsustele jõudmise kiirus tõuseb.
Maret Kukkur: kas on võimalik mõni näide tuua.
Gerog Linkov: näiteks käisime Jaanusega HOL koosolekul, kus arutati, kas Hiiumaale teha
üks või viis kriisikomisjoni. Käisime 9 kuud järjest selle küsimuse pärast koos, lõpuks
jõudsime tulemusele, millest alguses kohe räägiti ja välja pakuti.
Maret Kukkur: kuidas see ühinenud valla puhul kiiremini toimub?
Georg Linkov: protseduurid toimuvad kiiremini ja kompetents peab käima ajaga kaasas.
Küllike Riisna: mis saab vallamajast, kuidas teenindupunktid tööle hakkavad, kas
igapäevaselt jäävad seal olema inimesed?
Jaanus Valk: teeninduspunktid jäävad Kõrgessaaarde ja Kõppu. Kõrgessaare teeninduspunkt
on igapäevaselt mehitatud.
Küllike Riisna: kas ametnikud jäävad topelt, kaks maanõunikku, kaks ehitusnõunikku?
Jaanus Valk: ei jää, osa spetsialiste hakkab vastuvõtma teatud päevadel nädalas. See ei
tähenda, et iga päev on nö täismaja kohal. Kõrgessaares on iga päev kohal näiteks asjaajajaregistripidaja, abivallavanem, aga struktuur täpsustub.
Naima Kukkur: mida tähendab „mobiilised spetsialistid”, selle võiks ära muuta.
Ettepanek Naima Kukkurilt: ära muuta „mobiilised spetsialistid” ja asendada parema
sõnastusega.
Tõnis Ülemaantee: kas töökohti tuleb juurde?
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Jaanus Valk: omavalitsus ei loo töökohti, omavalitsus saab luua keskkonna ja tulevased
investeerimisobjektid, mis on lepingu projektis, on just selle keskkonna loomiseks.
Tõnis Ülemaantee: kas mõni töökoht võib ära kaduda?
Jaanus Valk: ei saa välistada.
Arno Kuusk: olen seda elu näinud nii siit kui sealt poolt, sest töötan täna nii Kõrgessaare
vallas kui Kärdla linnas ja mul on heameel natuke maandada hirme. Paljudele tundub tondina
Kärdla sadam, jah sadam maksab palju, aga julgen arvata, et sadam toob tagasi ka. Juba täna
on teada, et sadama külje alla püstitatakse hoolduskeskus, lisaks on sinna piirkonda
kavandatud elu- ja ärirajoon, mis omakorda loob keskkonna töökohtade loomiseks. Kas
inimesed tulevad sinna tööle Kärdlast, Kõrgessaarest või mandilt, seda me täna ei tea. Aga
isegi, kui need inimesed tulevad mandilt, siis saame kaudselt tagasi juba sellega, et nendest
saavad meie elanikud. Sadamaga kaasnevat laenukoormust ei tasu karta. Pigem tuleks seda
vaadata arenguperspektiiviga.
Artur Valk: kui oleme koos Hiiu vald ja aastal 2015, kui Kõrgessaare maksab solidaaarselt
Kärdla sadama laenu, siis võiks ka solidaarselt maksta Lauka koolile peale.
Märt Rannast: käsitlen nii sadamat kui kooli investeeringutena ja kui on ühine omavalitsus,
siis kannavad mõlemad pooled ka ühiselt investeeringukulusid. Kuna 5 omavalitsuse
ühinemine ei ole kuhugi jõudnud, siis näen järgmist arendust selles, et nende 5 omavalitsuse
vahel võiks tekkida valdkonniti ühised tegevused ja 3 esimest valdkonda, mis võiksid koos
toimida väljaspool parteilist tegevust ja muud, võiksid olla haridus, sotsiaal ja tervishoid.
Selle sõnumi võiks anda teistele, kes ei ühineda ei taha.
Ivo Eesmaa: on heameel öelda, et seda protsessi on juba alustatud ja algatajaks oli Käina vald
ning selle eesmärk on jõuda Hiiumaa haridusleppeni. See peaks kajastama kogu koolivõrku,
mis meil on. Peaksime suutma oma transpordi niimoodi käima panna, et meil pole vaja
rääkida, kui pikk on koolitee, vaid kui kaua see aega võtab. Ühisvald on võimeline Lauka
kooli pidama ja peale maksma ja Lauka kooli õpetajatele maksma samasugust palka kui
Kärdlas.
Agu Kohari: ei tasu näha igas uues arenduses tonti, selge on see, et vanal viisil edasi minna ei
saa, püsielanikkond on aastatega järjest vähenenud. Uue valla nimi Hiiu vald on
pretensioonikas, aga peabki olema ja see on õige. Mulle meeldiks ka üks ringkond, aga kui
enamus otsustab teisi, siis olen sellega päri.
Üllar Metsand: leping väga istub, aga investeerimise osas töökohtade loomise koht selgemalt
sõnastada või mõte edasi anda, et omavalitsused mõtlevad sellistele investeeringutele, mis
annavad töökohti, see peaks tulema selgemalt välja.
Ettepanek Üllar Metsandilt: lepingus selgemalt sõnastada/seostada, et
investeerimisobjektid on seotud töökohtade loomisega.
Toomas Remmelkoor: tahan tähelepanu juhtida sellele, et viimase 7 aastaga on nii Eestis
tervikuna kui Hiiumaal liiga palju tehnoloogilisi uuendusi olnud ja need on töökohti välja
viinud, ka liiga kiire üleminek viib töökohad välja.
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Tõnis Ülemaantee: kui liitume, kas siis maakond kaob ja kuhu jääb tõmbekeskus?
Riho Rahuoja: ei kao, on küll suur hulk funktsioone, mis maavalitsuselt liiguksid
omavalitsusele, kui oleks üks omavalitsus, näiteks on ühistransport üks selline valdkond.
Kindlasti muutuks natuke ka maavalitsuse roll sel juhul.
Artur Valk: Hiiumaa tõmbekeskus on Kärdla, selles pole kahtlust, aga kohapealsed
tõmbekeskused on väga olulised, sest need seovad piirkonna inimesi ja kindlasti ei kao need
kuhugile.
Ettepanek Maret Kukkurilt: lepingu visuaalne pool ühtlustada, sümboolika, koduleht
panna ühe peatüki alla.
Märt Rannast: kas Kärdla linnavalitsuse struktuur jääb samaks?
Artur Valk: sügisel valitakse Hiiu valla volikogu, volikogu kinnitab valitsuse ja edaspidised
osakonnad, vallavalitsuse asukoht saab olema Kärdlas. Kärdla Linnavalitsuse struktuur on
praegu osakondade põhine, Kõrgessaare Vallavalitsuses osakondi ei ole, on valdkonna
nõunike tasemel. Uues vallas saab olema osakondade põhine struktuur.
Artur Valk: kui ettepanekuid ja küsimusi rohkem pole, siis saavad lõpetuseks sõna
juhtkomisjoni liikmed.
Aili Küttim: soovitan mõelda mõlemalt poolt, et tekiks tasakaal, mõelda, kas ühine Hiiu vald
on see vald, kus tahan edasi olla. Survet ei ole, Hiiu vald saab ainult siis edasi minna ja teha
häid otsuseid, kui inimesed seda soovivad.
Mati Kiivit: räägitud on laenust ja maksukoormusest, aga selle laenatud rahaga on ka raha
sisse toodud ja mitmeid asju käivitatud. Olen selle poolt, et ühineda.
Reet Kokovkin: me arutame tulevikku, mille tulemust täpselt ei tea, aga aimame. Olen 20
aastat uurinud Läänemere teisi saari, ühinemised on toimunud Gotlandil, Bornholmil,
Ahvenamaal, nad on öelnud, et ei saanud enam teistmoodi hakkama, sest nende ees olid
probleemid, mida sai lahendada ainult ühiselt. Ma ei näe, et oleme neist niipalju erinevad. Kui
neile on sobinud ühinemine, siis sama lahendus võiks sobida ka meile. Olen optimistlik, ei
usu, et asi läheb halvemaks, teeme ära!
Anton Kaljula: pooldan ühinemist, ei näe põhjust kahelda. Inimesed ei muutu, ilmselt saavad
volikogus olema samad inimesed, kes on praegu volikogudes. Need otsused, mis täna oleme
teinud, jäävad meelde kõigile.
Georg Linkov: toetan, olen süüdi protsessi algatamises.
Artur Valk: mõelge rahulikult läbi, lepingusse on pandud parimad mõtted ja kavatsused,
kuidas ühisvalda edasi pidada ja toimetada. Õnn kohe õuele ei jookse, aga kui suhtume
üksteisesse sama hästi ka edaspidi, siis usun, et saame hakkama.
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Jaanus Valk: ootan suurt aktiivsust küsitluspäevadel mõlema omavalituse poolt. Selle 13 aasta
jooksul olen 6ndat korda laua ääres, ja ükski kord pole niikaugele jõutud, olen veendunud, et
ühinemine on õige tee.
Ivo Eesmaa: usaldage iseennast ja oma tarkust, kui sellest jääb väheks, siis leidke inimene,
kelle käest küsida, usaldage neid, keda olete valinud volikogudesse. Siiani on protseduuris
usaldus olnud ja olen veendunud, et teeme targa otsuse.
Tiit Harjak: me ei ole keegi tahtnud saada poliitikuks, see amet ei ole väga populaarne, aga
need inimesed, kes olid läbirääkimiste laua taga, on minu meelest väga koostöövõimelised ja
usaldusväärsed.
Katrin Sarapuu: laua taga tekkis hea tunne, et saab arutada küll Kärdla inimestega, see on hea
algus edasi minekuks. Kui täna jäi veel küsimusi, siis küsige kindlasti üle ja anname
täiendavaid selgitusi.
Helika Villmäe: kutsun osalema 5.-7.aprillil küsitluses kas siis komisjonides või
elektrooniliselt, samuti oleme mõelnud kodus vastamise võimaluse peale, selle kohta annavad
täpsemat infot oma valla/linna töötajad. Ühinemise korral pean oluliseks töötajate
spetsialiseerumise võimalust.

Protokolli koostas Helika Villmäe.
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