Uuendatud valla arengukava eelnõu projektile peale avalikustamist (22.05.-5.06.2020) laekunud kirjalike ettepanekute
koond
Ettepanek
1. Haridus- ja kultuuriosakond:
Kehtestatakse ühtsed põhimõtted
spordiorganisatsioonidele ja kultuurisündmustele toetuse
andmisel.
Luua valla maineürituste rahastamiseprogramm/süsteem
(see ettepanek tuleneb ka kultuurivaldkonna arengukava
koosolekutest)

Põhjendus
Idee, et tekiks süsteem ja võimalus kandideerida nö
stipendiumile või toetusele otse valla eelarvest kuni
kolmeks aastaks. (näiteks kolm kultuuri, kolm
spordisündmust), mida rahastatakse mingis mahus
otse eelarvest (maht pannakse paika
eelarvestrateegias). Selleks on vaja luua kord või siis
lisatakse MTÜde toetamise korra sisse lisa §. See
annaks võimaluse mitte nimetada arengukavas
konkreetseid sündmuseid, mida soovivad vältida ka
kultuuriinimesed, aga annab võimaluse tekkida uuel
sündmusel või paremini üleval hoida vana ilma
konkreetseks minemata.

Kõik mõõdikud ja kitsaskohtade kirjeldused oleksid loodud
konkreetsetele uuringutele või küsitlustele tuginevad.
2. Laura Jääger
Muudatusettepanekutes ei leia valla tegevustasandi
laiendamist. Näen probleemi lastehoius väljaspool
lasteaia teenuse pakkumises ja teen ettepaneku rajada
Kärdla perekeskus.
Kärdla perekeskus hõlmaks endas järgnevaid võimalusi:

„JA“ / „EI“

Ja

Esitatud on pikem kontseptsioon ja põhjendus

märkus
Sotsiaal- Ja
tervishoiukomisjon
arutas ja tõi
välja asjaolu,
et see võib
ebavõrdsust
maineürituste
korraldajates
suurendada,
samuti
kaasneb
menetlemise
admin kulu.
Pigem muuta
MTÜde
rahastamise
korda

-mängutuba lastele: ronimissein, seiklusrada, tegevusnurk
kõige pisematele
-fotostuudio, mida on võimalik rendita
-tegevustuba lapsevanematele: jooga, vestlustunnid,
koolitused, seminarid
-sünnipäevade pidamise võimalus
-söögi valmistamise nurgake
-lastehoid, väljaspool lasteaia/ kooliaega
3. Urve Sarapuu
Pae tänavale rajatakse valgustatud kõnnitee - vähemalt
lõigule Pae 16 kuni Põllu tänav (et saaks rulaatoriga
perearstikeskusesse ja polikliinikusse minna).

Ei vaja AK
muutmist

Meie ettepanek on, et Pae 16 kuni Heltermaa mnt
rajatakse valgustatud kõnnitee, et saaks rulaatoriga poodi
minna.
4. Ingrid Purge, MTÜ Tuulte Tee
Ehk oleks sobilik lisada ka Hiiumaa Toidupanga tegevus
arengukava ridadesse? Oleme küll vähe tegutsenud kuid
Eesti Toidupank on järjest enam kaasa aitamas sotsiaalselt
kehvemal järjel elanike abistamisel. Nii ka meie siin
Hiiumaal soovime olla toeks ja heaks arvestatavaks
partneriks omavalitsustele toiduabi jaotamisel.
Kui seni on põhirõhk läinud toimetulekutoetuse saajatele
ja lasterikastele peredele, siis just praegu on
väljatöötamisel uus suund. See püüab välja selgitada ja
abistada üksi elavaid eakaid ja puudustkannatavaid
üksikvanemaid.
Eestis oleme suhtelise vaesuse koefitsendiga 3. kohal. Ligi
34 % Hiiumaa elanikkonnast elavad vaesuses ja

Taust: https://www.toidupank.ee/
Hiiumaa Toidupank: MTÜ Tuulte Tee

Pigem ei vaja AK
muutmist rohkem,
kui märkida see
MTÜ valla
koostööpartneriks

Vastas Lauri
Preimann, et
2021 a on
kavas Pae tn ja
parkimisala
korrastada

üksikvanemaid on 190. Need on Statistikaameti andmed
Toidupangale.
Soovime aidata Hiiumaa vallal toimetulekuraskustes
inimestega tegeleda.
5. Keskkonna- ja ehituskomisjon
lisada peatükki 5. Keskkonnahoid ja -teadlikkus järgmised
tegevused:
1) Töötada välja meetmed kliimamuutusega kohanemiseks
2) Energeetika arengukava koostamine (pikas perspektiivis
on sellest rohkem tulu, kui kulu)
6. Sven Kriggulson
Hiiumaa valla haldusalas Kagu-Hiiumaa laidude alal asuv
Heinlaid on alates 2019 aastast kantud Vabariigi Valitsuse
määrusega Väikesaarte nimistusse. Samuti asuvad valla
haldusalas väikesaare potentsiaaliga Kaevatsi laid ja
Saarnaki laid.
Vald soodustab haldusalasse kuuluvate praeguste ja
võimalike tulevaste väikesaare statuudiga saarte
jätkusuutlikku arengut ning toetab püsiasustuse taastamist
väikesaartel, sh vald toetab:
• püsiasustuse taastamist väikesaartel;
• esmatähtsate teenuste (joogivesi, elektri- ja
sidevarustus, transport, päästevõimekus- ja
ohutustehnika) kättesaadavuse tagamist;
• töökohtade ja toimetulekuvõimaluste loomist ning
ettevõtlusega tegelemise toetamist väikesaartel;
• väikesaarte elulaadi omapära ja rahvakulutuuri
järjepidevuse säilimist;
• väikesaartele iseloomuliku maastikuilme ja
looduskeskkonna säilitamist ja kaitsmist;

Ja

Alustatud on
valla kliima- ja
energiakava
koostamisega

•

püsielanike tegevuse ja huvide sidumist
territoriaalmere ja riigipiiri kaitse ning
keskkonnahoiu riiklike vajadustega.

7. Sots ja tervishoiukomisjon
Toetussüsteemi välja töötamine Hiiumaa vallas alustavale
perearstile.
Komisjon leidis, et rahvatervise valdkonda puudutavad
ettepanekud väärivad edasist arutamist.

Arengukavas seisab kitsaskohana: „Arstkonna
vananemine. Keeruline
leida meditsiinipersonali ja spetsialiste, isegi kui
pakutakse täiskohaga tööd.” Ühe
võimalusena peaks kaaluma, et kas starditoetuse
määramine alustavale perearstile
võiks aidata kaasa kitsaskoha lahendamisele.
Hiiumaa konkureerib perearsti leidmise
osas teiste Eesti maapiirkondadega. Hiiumaa
lähinaabrid Saaremaa ja Haapsalu juba
pakuvad alustavale perearstile konkreetset
toetussummat. Tänane Hiiumaa valla
noore spetsialisti toetusmeede jääb naabritega
võrreldes nõrgaks ja perearsti leidmise
osas ei paku lahendust

