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Hiiu valla koalitsiooni valitsemisleping aastateks 2013 –2017
Lepinguosalised:
- Valimisliit Üks Hiiumaa
- Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Valitsemislepingus sisalduvad aastatel
2013 kuni 2017 Hiiu valla volikogu
töös aluseks võetavad põhimõtted.
Koalitsiooni valitsemislepingu aluseks on võetud:
-Valimisliit Üks Hiiumaa valimisprogramm;
- Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
valimisprogramm;
- Kõrgessaare valla ja Kärdla linna
ühinemisleping.
1. Valitsemise viis
Lepinguosalised kinnitavad, et:
- sõlmivad lepingu heas usus ja eeldusel, et lepinguosalistel ei ole lepingu allkirjastamise järgselt mistahes
teisi valitsemislepinguid;
- osalevad valitsemisel täie vastutustundega ning lähtuvad valikute tegemisel valla kui terviku huvidest;
- teevad kõik endast oleneva valla terviklikuks arenguks ning lepingus sätestatud valitsemise programmi rakendamiseks;
- käesoleva lepingu programm rakendub järkjärguliselt lähtuvalt majanduslikest võimalustest;
- koalitsioonikoosolekutel, kus arutatakse läbi volikogus käsitletavad teemad, väljendatakse oma seisukohti
või erimeelsusi selgelt, ausalt ning
argumenteeritult, lähtudes arutluse
all olevast valdkonnast;
- hääle andmise survestamine on lubamatu – lepinguosaliste koosseisu
kuuluvad volikoguliikmed hääletavad
istungil
oma
südametunnistuse,
tõekspidamiste
või
koalitsioonikoosolekul kokku lepitu põhjal.
2. Valitsemise programm
2.1. Üldised
valitsemispõhimõtted
- Tegutseme ausalt, avatult ja kodanikke kaasavalt. Korraldame regulaarselt avalikke teabetunde nii Kärdlas, Kõrgessaares kui Kõpus.
- Lähtume vastutustundlikust ja konservatiivsest eelarvepoliitikast.
- Kasutame Hiiu valla arendamisel
erinevate fondide raha.
- Viime ellu Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingus sätestatu.
- Käivitame noortevolikogu töö ja tagame selle toimimise.
- Kaasame mittetulundusühingute
esindajaid ning spetsialiste Hiiu valla
volikogu komisjonide töösse.
- Hoiame sidet mandril õppivate ja

töötavate hiidlastega ning aitame võimalusel leida õppe-, praktika- ja töökohti Hiiumaa ettevõtetes.
- Pooldame Hiiumaa omavalitsuste
ühinemist.
- Järgime Hiiumaa Arengustrateegias
2020+ püstitatud eesmärke ja teisi
arengudokumente, mis on suunatud
Hiiumaa püsielanike arvu suurendamisele.
- Seisame hiidlaste huvide, teenuste
kättesaadavuse, energeetilise sõltumatuse ja iseotsustamise eest Hiiumaal.
2.2. Ettevõtlus, arendus ja
planeerimine

Koostöös maakondliku arenduskeskusega pakume administratiivset tuge alustavatele ettevõtjatele;
- kaasajastame Kärdla turul kauplemise võimalusi, sealhulgas kaupade
turundamist;
- seisame kaugtöö võimaluste parandamise eest;
- seisame Hiiu valla rannakalapüügi
tingimuste parandamise eest, peame
läbirääkimisi vastavate ametkondadega jõesuudmete puhastamiseks, teeme korda avalikud paadilautrid ja
tagame kaluritele ligipääsu merele.
2.3 Elukeskkond ja turvalisus

Arendame keskkonna turvaliseks ja
Anname Hiiu vallas tõuke ettevõtluse mugavaks.
arenguks ja seisame stabiilse energiaVajalikud tegevused:
varustuse eest.
- algatame tiheasustusalade sadeveeVajalikud tegevused:
süsteemide teemaplaneeringu;
- kaitseme Hiiu valla elanike huve - tagame valla kui terviku heakorra.
maakonnaplaneeringu koostamisel;
Alustame valla- ja linnaruumi hal- kasutame valla kinnisvara efektiivjastuse terviklahenduse väljatöötaselt, teeme energiasäästlikke invesmist;
teeringuid;
- hoiame korras Hiiu valla avalikud
- oleme loodussäästlikud. Koostöös
supluskohad;
erasektoriga loome kaasaegsed taas- - koostöös avalike teenuste pakkujatuvenergia lahendusi, et tagada valla
tega ning vedajaga algatame läbiräästabiilsem elektrivarustus Otsime
kimised Hiiu Maavalitsusega, et Hiiu
lahendusi looduslike alternatiivenervalla ühistranspordi logistika vastaks
giate tootmiseks ja kasutamiseks koelanike vajadustele;
hapeal, et saavutada energeetiline - kaasajastame tänavavalgustust;
sõltumatus kogukonna huvides;
- toetame lagunenud hoonete uueks
- peame läbirääkimisi vastavate ametkasutuseks taastamist või lammutakondadega valguskaabli kasutuselemist;
võtuks Hiiu vallas tervikuna;
- rajame jalgrattahoidlaid ja paigalda- jätkame koostootmisjaamade loome liikumisteede äärde istepinke;
mist ja kaugkütte arendamist Kõrges- - hoiame esil Hiiumaa sümbolid – tusaares, Laukal ja Kärdlas;
letornid;
- alustame rannapromenaadi rajamist - säilitame linna, aleviku ja külade
Kärdlasse;
miljööväärtusliku omapära;
- jätkame Kärdla sadama lähiala ja - teeme ettevalmistusi õpilaste ohutu
Hiiumaa Turunduskeskuse väljaarenkoolitee nimel kergliiklustee rajamidamist;
seks Kõrgessaare aleviku (Viskoosa)
- toetame sadamate korrastamist
ja Lauka küla vahel;
koostöös sadamate omanikega Kärd- - korrastame kohalikke teid ja tänala, Kõrgessaare, Kalana ja Lehtma
vaid;
sadamates;
- teeme efektiivset koostööd õigusor- alustame Kõrgessaarde Läänemere
ganitega ja oleme partneriks maa- ja
Teadmuskeskuse rajamist;
merepääste pakkujatele.
- soodustame loomemajanduse aren2.4. Haridus, kultuur, sport,
gut;
noorsootöö ja kodanikualgatus
- toetame väikeettevõtluse ja turismi
arengut;
Investeerime Hiiu valla elanike hea- toetame mere- ja kalastusturismi
olusse. Väärtustame haridust ja noori.
arengut;
- toetame Kõrgessaare sadama töös- Edendame kultuuri ja sporti.
tusala edasiarendamist;
Vajalikud tegevused:
- loome soodsad võimalused noorte
tööleasumiseks Hiiumaal, vajadusel - tagame Hiiu vallas lasteaiakohad eluvõi töökoha lähedal;
toetame elamispinna saamisel;
- oleme partneriks õpilaste töömaleva- - oleme partneriks lisavõimaluste loote läbiviimisel ja uute õpilasfirmade
misel laste päevahoiuks ja avalike
käivitamisel Hiiu vallas;
mänguväljakute-tubade
avamisel.
- kutsume ellu ettevõtlusinkubaatori.
Soodustame beebikoolide läbiviimist
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ja mittetulunduslikke ettevõtmisi
ja spordiklubisid;
rime Lauka Põhikooli käsitöömajas
vanemahariduse parandamiseks;
- kaasajastame Kõrgessaares noorteruumid Lauka Päevakeskuse jaoks;
- tagame nõustamisteenuste kättesaakeskuse ja Kärdla Avatud Noortekes- - seisame terviseteenuste kättesaadadavuse Hiiumaa Teavitamis- ja Nõuskuste ruumid ning lükkame Hiiu
vuse eest alates lapseeast kuni vatamiskeskuse HUPS baasil;
vallas käima eri- ja mobiilse noorsoonaduspõlveni.
- säilitame võimaluse põhihariduse
töö. Peale Kärdla Sotsiaalkeskuse
3. Valitsemise korraldus
omandamiseks ja koolikohustuse
uue hoone valmimist viime Kärdla
täitmiseks Kärdlas, Kõpus ja Laukal.
ANK (vabanevasse) teise majja;
Lepingupooled täidavad valitsemisega
Kärdlas on gümnaasium, kus arves- - jätkame õppestipendiumite maksseotud ametikohad järgmiselt:
tatakse õppurite huvide, eelduste ja
mist;
Volikogu esimees - Valimisliit Üks
tööturul toimuvaga; toetame riigi- - alustame ettevalmistusi Hiiumaa
Hiiumaa
gümnaasiumi asutamist;
kultuurikeskuse uue hoone rajamiVolikogu aseesimees - Erakond Isamaa
- investeerime koolide õppeklassidesse
seks.
ja Res Publica Liit
eesmärgiga parandada infotehnolooVallavanem - Erakond Isamaa ja Res
giliste vahendite kasutamist õppe2.5. Sotsiaalhoolekanne ja
Publica Liit
töös;
tervis
Abivallavanem - Valimisliit Üks Hiiu- rakendame efektiivseid koostöövormaa
Hoolime
kogukonnast,
tagame
vallaelame erinevate haridusasutuste ja huvitegevust pakkuvate asutuste vahel; nikele igapäevaeluga toimetuleku.
Komisjonide juhid lepitakse kokku
- Kõpu Internaatkooli munitsipalisee- Vajalikud tegevused:
alljärgnevas:
rimisel laiendame sealseid teenuseid
Eelarve- ja majanduskomisjon: Valitõstame
sünnitoetust,
alates misliit Üks Hiiumaa
ja kasutame Kõpu õppekoha hoone- 01.01.2014 on
lastetoetuse (nn Keskkonna- ja ehituskomisjon: Eratekompleksi multifunktsionaalselt;
sünnitoetus) määr 500.00€, mis kond Isamaa ja Res Publica Liit
- alustame Hiiumaa ühise spordihalli
makstakse peredele välja kolmes Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjon:
projekteerimist;
osas;
- toetame ühtse Hiiumaa Spordikooli
Valimisliit Üks Hiiumaa
- maksame koolitoetust Hiiu valla Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon: Eraja Hiiumaa Kunstide Kooli loomist;
põhikoolide õpilastele;
parendame
sportimisvõimalusi
kond Isamaa ja Res Publica Liit
Kärdla staadionil; korrastame ole- - säilitame senised sotsiaaltoetused;
Revisjonikomisjon: opositsiooni esinda- teeme koostööd SA Hiiumaa Haigla- ja
masolevaid spordiplatse;
ga kaasaegse hooldekoduteenuse
- oleme partneriks elanike terviseteadKoalitsiooni juhtimine : Valimisliit Üks
pakkumiseks;
likkust tõstvatele ettevõtmistele;
- toetame uusi ning traditsioonilisi - alustame Kärdla Sotsiaalkeskusele Hiiumaa
uue hoone rajamist ja rekonstrueekultuuri- ja spordiüritusi ning huvi Lepinguosaliste Hiiu valla volikogusse valituks osutunud liikmed:
Valimisliit Üks Hiiumaa:

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit:

Jaanus Valk
Margit Kagadze
Katrin Sarapuu
Jaanus Berkmann
Aili Küttim
Aivi Telvik

Georg Linkov
Annely Veevo
Tiit Harjak
Indrek Ulla
Triin Salin
Sulev Matto
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