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Ettepanek volikogu suuruse ja mandaatide jagunemise kohta
Lepingu punkt 7 liibivaatamine

TEEMAKASITLUSED:
Piievakorrapunkt I
Ettepanek volikogu suuruse ja mandaatide jagunemise kohta.
Artur Valk esitas e-posti teel ettepaneku:
Kuna minu ettepanekut tihinemisjtirgse volikogu suuruse kohta pole kuskil protokollides ntiha, teen
ettepaneku, mis peaks kajastuma ka iihinemisliibiriiiikimiste protokollis. Praeguse pakutud 23
liikmelise volikogu / Kdrgessaare 3 mandaati, Kdina 5 mandaati, Emmaste 3 mandaati, Kiirdla 8
mandaati ja Ptihalepa4 mandazti / vdiks uue volikogu liikmete arv olla 19. Sellisel puhul oleks
piirkondade esindatus volikogus jiirgmine - Kdrgessaarel 3, Kiiinal 4, Emmastel 3, Kiirdlal 6 ja
Ptihalepal 3 kohta - Kokku 19. Nagu niiete on Emmastel ja K6rgessaarel nii l9 kui ka 23 liikmelise
volikogu puhul 3 kohta, kuid 19 liikmelise volikogu puhul on 3 hoopis teine suurus kui 23 puhul. 23
liikmelise volikogu puhul oleks Kiirdla (8) ja Kiiina (5) osakaal kahe peale viiga palju tile poole
(13-23-st). Me peaksime esimese valitsemisperioodi puhul v6imalikult piitida iiles 'iehitada" iihte
Hiiumaad, kuid see pole parim lahendus, kui piirkondade esindatus tulevases volikogus on
mitmekordselt erinev. Minu ettepanek tiihendab seda, et viiiksema esindatusega piirkonnad oleks
paremini esindatud ja see tagaks minu arvates tasakaalukama Hiiumaa arengu (ohtusid kellegi
domineerimiseks jne. oleks viihem).
otsus: Teema juurde tullakse tagasi. Tdsiselt on m6istlik kaaluda ka
mandaatide jaotust 2 I -liikmelise volikogu baasil.
P?ievakorrapunkt 2
Lepingu punkt 7 liibivaatamine
Lepingu punkt 7.7. vaadatakse liibi esmaspiieval, 24.t0.20I6 toimuval koosolekul. Lepingu
liibivaatamisel tehtud parandused/ttiiendused (punase taustaga on mahatommatud tekst, kollasela

j

uurdekirj utatud tekst)

7.

:

Avalike teenuste osutamine ja arendamine

Z.t. Uldharidus
7 .l .l . Tagatakse elukohaltihedane alus- j a p6hihariduse kiittesaadavus.
7 .1.2. Olemasolev haridusasutuste v6rk koos seniste kooliastmetega siiilitatakse.
7.1.3. Ttidtatakse viilja terviklik strateegia hariduse valdkonna arendamiseks.
7.I.4. Hariduspiirkonda kasitletakse ja koordineeritakse tihtselt, tagades samas haridusasutuse
eripiirade arvestamise ja pedagoogilise tegevuse autonoomse konaldamise ja juhtimise.

7.1.5. Analtitisitakse haridusasutuste poolt pakutavate tugispetsialistide teenuseid ja teenuste
vajadust eesmiirgiga tagada6pilastele vSrdse mahu ja kvaliteediga tugiteenuseid.
1.1.6. Arendatakse koostdtid ametiOppe haridusasutustega (eelkSige Hiiumaa Ametikool
Kuressaare Ametikool, Haapsalu Kutsehariduskeskus) ja Hiiumaa Gtimnaasiumiga.
7.2. Huviharidus, huvitegevus ja noorsootdo
7.2.1. Arendatakse kogu valda h6lmavat huvitegevuse ja noortekeskuste vdrgustikku eesmiirgiga
laiendada laste ja noorte juurdepiiiisu erinevatele vaba aja janoorsootoo tegevustele
7.2.2. Kflina Kaunite Kunstide Kooli ja Kiirdla muusikakooli baasil arendatakse tegevust
I
et tagada valla eri piirkondade lastele ligipeiris selle 6ppele. Liihtutakse p6himm;Gt
I,
liigub Opetaja mitte Opilased.
7.2.3- Hiiumaa Spordikooli tegevust arendatakse, et tagada Valla eri piirkondade lastele ligipti:is
selle Sppele.
7.2.4. Palade Loodushariduskeskuse tegevust pi.iiitakse laiendada, et tagada Valla eri piirkondade
lastele ligipdiis selle 6ppele.
7 .2.5. Olemasolevad noortekeskused jiitkavad tegevust.
7.2.6. Noorte soovil luuakse noorte esinduskogu, mille esindajad kaastakse valla otsustusprotsessi.
7.3. Kultuur
7.3.1. Kultuuritegevus jdtkub 0hinemiseelsetes asukohtades. Vald koordineerib ja mitmekesistab
kultuuritegevusi ning toetab prioriteetseid siindmusi valla erinevates piirkondades. Vald jetkab
traditsiooniliste sfi ndmuste korraldamist j a uute algatuste toetamist.
7.3.2. Kohapealses kultuurielus sdilib kultuuritaristu ning vdljakujunenud kultuuri- ja vabaaja
iiritused ning sUndmused, mille kalenderplaani koostamist koordineeritakse tilevallaliselt.
7 .3 .3. Sdilitatakse raamatukogude v6rgustik kogu valla territooriumil.
7 .3.4. Muuseumite t6o jiitkub senistes asukohtades ja tagatakse nende tihe koostoo.
7 .3 .5 . Peetakse oluliseks j dtkata kultuurivaldkonnas tegutsevate MTU -de j a SA-te
toetamist.
7 .3.6. Peetakse oluliseks kaitsta ja arendada muinsuskaitsealuseid objekte (nt arhitektuurmdlestised,
sh Suurem6isa m6isakompleks), vddrtuslikke maastikke ja miljoovddrtuslikke alasid.
7.4. Sport ja vaba aeg
7.4.1. Sporditegevus jdtkub valla praegustes asukohtades. Vald koordineerib ja mitmekesistab
sporditegevusi ning toetab prioriteetseid silndmusi Valla erinevates piirkondades. Vald jetkab
traditsiooniliste s0ndmuste korraldamist j a uute algatuste toetamist.
7.4.2- Arendatakse tervisespordikeskuseid, sh Kiina spordikompleksi ujula ja muid spordirajatisi
ning tagatakse tile valla kittesaadavad sportimisv6imalused. Seatakse eesmdrgiks spordirajatiste
optimaalne kasutamine ja erinevate v6imaluste arendamine.
7 .4.3. Jdtkatakse spordiklubide toetamist.
7.4.4. Jitkatakse seniste tervise-ja spordii.irituste korraldamist, mille kalenderplaani koostamist
koordineeritakse Ulevallaliselt, j a arendatakse ti levallalisi sarju ning Uritusi.
5. Kiilatiikumine j a koostiiii kodanikeii hendustega
7.5.1. JStkatakse ktilaseltside tegevuse toetamist ning julgustatakse nende suuremat osalemist
vallaelus. Maakondlike tasandi tirituste ja projektide toetamine koondatud Vallavalitsuse alla.
7.

.2. Sdilitatakse kodaniketlhenduste toetamine vdhemalt
ilhinemiseelses mahus.
f
7.5.3. Toetatakse kogukondlikku vaba aja veetmise ta.ist, uren@parendatakse olemasolevaid
ktilaplatse j a kiilakeskusi.
7.5.4. Jdtkatakse koostood Uleriigiliste k0laliikumiste ja koostdciorganisatsioonidega (n6iteks
Kodukant jt).
7 .5

7.6.

Sotsiaalteenused ja -toetused, rahvatervise ja tervishoiu korraldus
7.6.1 Vdimaldatakse sotsiaalvaldkonna teenistujate spetsialiseerumist, et seeliibi tagada teenuste
kvaliteedi kasvu.
7 .6.2. Koduhooldusteenuse osutamisel plititakse siiilitada viiljakujunenud praktikaid.
7 -6.2. Sotsiaalteenused ja -toetused kehtestatakse kogu valla territooriumil
iihtsetel alustel ja
mtiiirades. Ptititakse siiilitada senist sotsiaaltoetuse summaarset osakaalu eelarves ja eelistatakie
vaj aduspShiseid sotsiaaltoetuseid.
7.6.3. Uhinenud omavalitsuse igas osavallas tagatakse elanikele sotsiaalvaldkonna spetsialistide
vastuv6tt.
7.6-4. Sotsiaalteenuste kiittesaadavus ei tohi halveneda tiheski osavallas, vallaelanik peab saama
sotsiaalteenused kiitte v6imalikult kodu ltihedal. Teenuse osutamisel abivajajatels l6htutakse
abivajaja reaalsetest vajadustest ja liiheduse printsiibist, mist6ttu esmane sotiiaaln6ustamine ja
sotsiaalteenuste osutamine kuj undatakse osavaldades.
7.6.5. T6stetakse olemasolevate sotsiaalteenuste kvaliteeti ja arendatakse uusi, kattes teenuse kulud
nii omavalitsuse kui kliendi ja tema seadusjiirgsete rilalpidajate rihisfinantseerimisel.
7.6.6. Eesmiirk on suurendada elanike terviseteadlikkust, teruiseteenuste kasutamist ja viihendada
riskikiiitumist. Oluline on terviseprofiilides kavandatud meetmete elluviimine.
7.6.7. Tagatakse esmatasandi tervishoiuteenuste s[ilimine ja kiittesaadavus viihemalt senisel
tasemel' Osavald toetab perearsti ja/vdi -6e vastuv6tuks tingimuste loomist osavallas.
7.6:8. Arendatakse ja laiendatakse SA Hiiu Maakonna Hooldekeskuse Tohvri tegevust. Tcirjtatakse
viilja ja eelistatakse teenuseid inimeste kodukohaliihedaseks ja kodushooldamiseks
(koduhooldusteenus, toetatud elamine jt).
7.6.9. Tciotatakse vtilja ja arendatakse erihooldekande teenuseid, sh Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse
(lastekeskus j a tegevustuba).

7.6.10. Tagatakse sotsiaaltranspordi kiittesaadavus. Sotsiaaltransporti pakutakse fikseeritud

hinnakirja alusel.
7.6.11. Vald peab oluliseks SA Hiiumaa Haigla tegevuse jiitkumist
iildhaiglana ja selle poolt tervishoiuteenuste pakkumist Hiiumaal.
7.8. Elam
7.8.1.

kommunaal-

riiklikul

finantseerimisel

iandus

ja kanalisatsiooni ning kaugkritte
munitsipaalomandisse kuulu
ettevdtted juhul kui
iteet ning ef'ektiivsem
toimimine ia arendamine.
7.8.2. Investeeringute tegemisel liihtutakse tihisveevargi ;a +analisatsiooni arengukavades
ptistitatud eesmiirkidest ning Eesti Keskkonnastrateegias siitestatud n6uetest. Rahastamisse
kaasatakse vahendeid Euroopa Liidu struktuurifondidest ji Keskkonnainvesteeringute Keskusest.
7.8.3. Jtitkatakse hajaasustuse programmi elluviimist eeldusel, et see jatkub riikliku programmina.
7.8.4. V6etakse eesmiirgiks viia katlamaLjad siiiistlikumatele lahendustele, kasutades taastuvaid
energiaallikaid.
7.8.5. Jiitkatakse korraldatud j2iiitmevedu. Korraldatakse jiitkuvalt ohtlike jiiiitmete kogumisringe
ning arendatakse jaatmekogumispunktide ja jaatmekaitluskeskuse t6od.
7 '8'6. Tagatakse kalmistute haldamine. Kalmistute hooldamisel ja
kasutamisel siiilivad kehtivad
p6himdtted j a eeskirj ad, arvestatakse pii rkc,ndl i kke eripiiras id.
vallale kuuluvad

-7.9. Kohalikud teed. tiinavad, tzinavavalgustus ja heakord
7'9'1. Teede hooldamise, sh teede talihoolduse, ning haljastuse teostamisel siiilivad seni kehtinud

pdhi mdtted j a kval iteedin6uded, arvestatakrse pii rkondlikke eriptirasid.
7 9 2 Hangete viiljakuulutamisel arvestatal<se viiljakujunenud piirkondaclega;
iihtlustatakse hangete

pdhimdtted.
7

'9'3. Tagatakse teede remont ja

investeeringr"rte kava alusel.

rekonstrueerimine teehoiukava

jalv6i kohalike

teede

7.10. Uhis- ja koolitransport
7.10.1. Stiilitatakse praeguseks vtilja kujunenud olemasolev transpordististeem ja seda arendatakse
edasi vastavalt reaalsele vaj adusele.
7.10.2. Tagatakse kdigi piirkondade hea transpordiiihendus valla keskusega ja osavallakeskustega.

7.10.3. Tagatakse Opilasesdbralik valla
koolide teeninduspiirkondi arvestav
koolitranspordististeem.
7 .10.4. Vald osaleb Hiiumaa ja mandri ning Hiiumaa ja Saaremaa vahelise praami- ja
lennuliikluse
korraldamisel.

k6igi

7. I 1.

Ettev6tluskeskkond

luskeskkonna
mitmekesistamiseks
organisatsiooni

ja

arendamiseks

peetakse jiirjepidevalt dialoogi

valla

elanike

7.n.2
arendab
1 .11.3.

turundab m

tcicivdimaluste

ettevdtjate ja ettev6daid iihendavate

d

toetab,

lomandis olevaid sadamaid.

peab oluliseks
kiilastuskeskkonna ja turismimajanduse arengut, panustades t.aditsiooniliste kultuuriiirituste
Iiibiviimisesse, turismi- ja tururndr-rse koordineerimisse ning r.rute tiihtstlndmuste ellukutsumisse.

7.I2. Organisatsioonidesse kuulumineja viilissuhted
valla

kuulumise kohalike omavalitsuste liitudesse ja kohalike omavalitsuste
koostcioorganisatsioonidesse otsustab valla volikogu peale 2017. a kohalike omavalitsuste
volikogude valimisi.
7.12.2. K6ikidesse muudesse koostciritihendustesse kuulumist jiitkatakse, kui volikogu ei otsusta
teisiti.
7.l2.3.valla viilissuhete aluseks olevad partnerluskokkulepped kiidab heaks valla volikogu
arvestades maksimaalses ulatuses viilja kujunenud ja toimivaid koostcirisuhteid
viilispartneritega.
7.12.1.

Jiirgmine kohtumine reedel, 21.10.2016 algusega kell 10:00 Kiirdlas, Hiiu vallamajas.
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