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Algus kell 15.00
Lõpp kell 18.15
Istungit juhatas volikogu esimees Üllar Padari ja päevakorrapunkti nr 8 volikogu aseesimees
Ilmi Aksli.
Protokollis sekretär-asjaajaja Anne Sarapuu.
Istungist võtsid osa volikogu liikmed: Ilmi Aksli, Eha Brikker, Marti Tisler, Hannes Maasel,
Sander Kopli, Tarmo Mänd ja Jana Uuskari.
Istungilt puudusid Triinu Schneider, Rein Urman, Martin Vallikivi, Ants Kiivramees ja Malle
Kobin.
Istungil osalesid vallavanem Omar Jõpiselg ja abivallavanem Tiivi Lipp.
Hiiu maakonnaplaneeringu kohta selgitusi jagama olid kutsutud maavalitsusest Aivi Telvik ja
Urve Pill.
Päevakord:
1. Vallavanema ja volikogu esimehe infominutid
. …….
9. Hiiu Vallavolikogu ettepanek ühinemiskonsultatsioonide alustamiseks
Päevakorrapunkt 1
………
Päevakorrapunkt 9
Hiiu valla ettepanek ühinemiskonsultatsioonide alustamiseks
Hiiu vald on teinud kõigile Hiiumaa valdadele ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks.
Emmaste ja Pühalepa vallaga on toimunud ühiseid koosistumisi ja enne kui vastata, tuleb
arvestada ka nende seisukohtadega. Kui nüüd Hiiu valla ettepanekuga kaasa minna ja
konsultatsioone alustada, siis on Pühalepa kohe paadist väljas ja Emmaste on tänaseks andnud
nagunii Hiiu vallale kindla ei vastuse.
Otsustati: Käina vald peab koos Emmaste ja Pühalepa vallaga konsultatsioone, leidmaks
ühiselt valitsemismudelit ja põhimõtteid, mis tagaks Hiiumaa maapiirkondades arengu ka
peale Haldusreformi läbiviimist.
Kas alustada läbirääkimisi kõigi Hiiumaa valdadega, s.h. Hiiu vallaga, on mõistlik otsustada
peale Haldusreformi kõigi tingimuste selginemist, s.t. peale Haldusreformi seaduse
vastuvõtmist, arvestades ka Pühalepa ja Emmaste valla seisukohtadega.

Vaatamata sellele, kas Hiiumaale jääks üks või kaks valda, on tervele Hiiumaale kasulik kui Hiiu
valla majanduslik olukord saab taas tugevalt jalgadele. Mistahes läbirääkimised saavad
lähtuda seisukohast, et Hiiumaa peab olema ühtlaselt arenenud, et iga piirkonna kulud ja
investeeringud on tasakaalus selle piirkonna tuludega. Samuti põhimõttel, et omavalitsuslikud
töökohad ja teenused jagunevad võimalikult ühtlaselt üle saare. 2016 on näha positiivseid
arenguid Hiiu valla eelarves. Saavutamaks oma suure investeeringuvajaduse katteks vajalikku
rahalist katet samal tasemel teiste Hiiumaa valdadega, on vajalik veel ca 0,5 miljoni eurone
kulude kärpimine ja nende vahendite suunamine investeeringuteks. See looks võimaluse
uuteks arenguteks Põhja Hiiumaal ja lubaks jätkata ka Lõuna Hiiumaa arendamist tänases
tempos
Järgmine vallavolikogu korraline istung kutsuda kokku 19. mail 2016 kell 15.00.
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