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Istungist võtsid osa vallavolikogu esimees Paal Põlluste, vallavolikogu liikmed: Evald Lilles, Käthlin Palu,
Maie Aav, Mare Mätas ja Õie Vesik, samuti vallavanem Ingvar Saare ja abivallavanem Taivi Vesik.
Päevakorrapunkti 4 kandis ette arendusnõunik Mari Mets.
Protokollis vallasekretär Heldy Põlluste.
Puudus vallavolikogu liikmed Arvo Saare, Marju Vesik ja Valdo Palu.
Kuulamas: Ly Lilles.
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Jalgrattaplatsi enampakkumiste avamine;
Kihnu valla eelarvestrateegia aastateks 2017- 2025, avalik arutelu;
Õpetajate pöördumine;
Kihnu valla arengukava 2017- 2025 vastuvõtmine;
Kihnu valla 2017. aasta eelarve kinnitamine;
Vallavanema palk ja preemia;
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine. Printsisaare;
Maaüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning ehitiste koha-aadresside määramine.
Lehe;
Kihnu Vallavolikogu 15.12.2016 otsuse nr 27 „Maaüksuse koha-aadresssi ja sihtotstarbe
määramine“ muutmine. Haigla-Lõpe-Vanarahvamaja tee;
Kihnu Vallavolikogu 19.05.2016 määruse nr 6 „Pädevuse jaotus ehitusvaldkonnas“ muutmine;
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine. Risti;
Kihnu ja mandri vaheline transport valla korraldada?
Info.

Päevakorrapunkt 2
Kihnu valla eelarvestrateegia aastateks 2017- 2025, avalik arutelu
14:16 saabus Taivi Vesik
I.Saare näitab eelarvestrateegiat 2017- 2025 (lisatud) ja selgitab: 2017 aasta eelarve siin tabelis
lähtub sellest, mis on täna kinnitamiseks esitatud. Perspektiivis 2018- 2025 näeme maksutulude
osas tulumaksu kasvu järgmisel aastal veidi rohkem, kuid edaspidi juba konsevatiivsemalt.
Maamaks on stabiilselt sama summa, 3000. Tulu kaupade ja teenuste müügist oleme arvestanud
ca protsendilise kasvuga, kuna seda on raske prognoosida ja loodame, et olemasolev tulubaas
säilib. Kindlasti tuleb langus lasteaia arvelt, kuna laste arv seal väheneb. Siiani kasvav tulumaks
hakkab tulevikus tasandusfondi kaudu saadavat summat vähendama. Muud saadud toetused
arvestame samas mahus, mis siiani. Kuludest- personalikulude osas on sel aasta ette nähtud kasv.

Majanduskulud kasvavad nende projektide, mis me läbi viime, tõttu. Nt Est-Lat Unesco projekt,
mille kulud on kolme aasta peale 134 000 ja see nähtav hüpe perioodis tulenebki neist
projektikuludest. 2023 personalikulud langevad, kuna väheneb laste arv koolis ja seetõttu ka
riiklik toetus. Kooliga me tegelemegi praegu pikaajalise plaani paikapanekuga, nt aastal 2020
pole praeguste andmete kohaselt meil kedagi, kes esimesse klassi läheb. Investeerimistegevusi on
arvestatud nii, et sel aastal jääb 140 000, 2017- 2020 ei oe neid tabelis sees, me täiendame seda
veel. Sisendeid tuleb arengukava tegevuskavast ja see tähendab, et tabelis näidatud 100 000 ei jää
siia järele, kuna see kulub ära. Nimelt võtsime eelmisel aastal teede pindamiseks laenu ja
maksame seda nüüd tagasi ning selle aasta lõpus võtame laenu Suaru sadama omafinantseeringu
katmiseks. Aasta lõpus, kuna me enne 2018 aastat neid kulusid tegema ei saa hakata. Ja laenu
tuleb hakata tagasi maksma nii, et 35 000 aastas. Nt 2019 jääb 97 000, millest 35 000 läheb juba
laenude tagasimakseks ja investeerimiseks jääb meil järgmisel aastal vaid maksimaalselt 10 000,
ülejärgmisel aastal maksimaalselt 40 000. Üle 4 aasta on väga keeruline ette planeerida, kuna oma
tegevusi arendame siiski jätkuvalt toetuste peal. Edasi tegevuskava juurde- koolil on vaja
soojustada vundament, need punased on tegevused, mis on sel aastal arengukavas planeeritud
teha. Sinisega on toodud need projektid, mis on sel aastal raha saanud, nt tuletõrje veevõtukohad.
Rahvamaja avatäidete vahetamine, 2018- 2019 aastal, loodame raha saada väikesaarte
programmist, selleks on vaja programmdokumenti muuta. Turuhoone (Suaru sadama
puhkekompleks) ehitus käib, muuseumi kuuri ehituse raha on programmiga lubatud, hooldekodu
eskiis, 10 000 on eelarvestraeegias sees. Tuletorni viiva tee pindamine ei ole aga hetkel nii
prioriteetne kui sadamate väljaehitamine, nt lossimiskai ja kraana paigaldamiseks loodame
programmirahastusele ja kui me seda ei saa, siis endal meil seda raha eelarves ei ole.
Tänavavalgustus on näidatud tulevastesse perioodidesse, merepääste aluse soetamiseks loodame
saada raha riigilt, päästepunkti ehitamise projekt käib. Väikelaevade kai, selle kohta veel otsust
pole, kuid taotletavad summad on ära näidatud. Sigatsuaru sadama osas on 200 000le otsus
olemas, sügisest hakkab ehitus pihta. Vabaõhuürituste kompleks ja spordiplats Vanarahvamaja
platsile, praegu pole arvutusi veel tehtud ja viimane tegevus- päästehoone projekteerimine,
külmhoone kõrvale, mille RKAS valmis ehitab ning siis on väike reserv järgmisel aastal 20 000,
ülejärgmisel 30 000 erinevate projektide investeeringuteks reserveeritud. See ongi põhiplaan
eelarvestrateegia mõttes, tulubaasi peab veel korrigeerima. Jooksvate kulude kasvu paneb paariks
aastaks kinni sadamate ehitus, kuid seda raha, mis praegu oli võimalik taotleda, tuleb kasutada.
Õ.Vesik: Kuidas Est-Lat turismiprojekt on teistest erinev, et kulud näidatakse majandus- ja
personalikuludesse?
I.Saare: Sest see turismiprojekt on pehmed tegevused, investeeringuks on ainult muuseumi kuur.
Samas kui Est-Lat sadamate projekt on puhtalt taristu ja pehmeid kulusid on vähe.
I.Saare: Kooliga on nii, et läbirääkimised käivad tunniplaanide pikema perspektiiviga
ülevaatamise osas, saatsin selle versiooni ka teile. Eile oli kooliga koosolek ja kui me saame
kokkuleppele, saab selle osa ka eelarvestrateegiasse lisada. Palgad kasvavad sel aastal 8-13%,
viimati tõusid 2 aastat tagasi. Kas on küsimusi?
Küsimusi ei ole, avalik arutelu loeti lõppenuks.

