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PÄEVAKORD:
1. Kihnu valla eelarvestrateegia 2014-2020 arutelu
2. Kihnu valla kultuuriasutuste 2015. aasta eelarvete arutelu
3. Jooksvad küsimused

1. Kihnu valla eelarvestrateegia 2014-2020 arutelu
Eelarvestrateegia eelnõu (vt lisatud protokollile) tutvustab vallavanem Ingvar Saare:
Makse prognoosime samas suurusjärgus, mis eelmisel aastal, riigilt saame tasandusfondi igal aastal
järjest vähem raha. Põhitegevuse tulem on 2015. aasta alguseks plussis 23 707,00 euroga (tegelikult
see vajab parandamist suuremaks umbes 35 000,00 euroni). Investeerimistegevuseks vajame
112 055,00 eurot. Selle tarbeks võtame laenu 73 000,00 eurot. Plaanime laenu tagasi maksta aastas
14 000,00 eurot ja sellisel juhul on laen tagasi makstud 2020. aastaks. Laenu võtmise eesmärk on
teede ning sadama ehitus ja koolimaja soojustamine. Praegu on soodne laenuintress ja Eesti-Läti
programmi avanemist peame kindlasti oskama ära kasutada.
2015. aasta lõpuks peaks jääma meil vaba raha (projektide omaosalusteks) 51 046,00 eurot järgi,
2016. aasta lõpuks 17 419,00 eurot järgi ja 2017. aasta lõpuks 8707,00 eurot järgi (st kõik on
planeeritud ja lisakulutusi ei saa teha suuremas mahus kui 8707 eurot).
2. Kihnu valla kultuuriasutuste 2015. aasta eelarvete arutelu (vt lisatud eelarved)
Vaadatakse läbi kõik kultuuri- ja haridusvaldkonnas tegutsevate asutuste eelarved, et saada
komisjoni arvamus küsimusele, kas kulud on mõistlikud.
Ingvar: Eelarvetesse on kõik kulud põhimõtteliselt sisse pandud. Oleme allasutuste juhtidega need
numbrid läbi arutanud. Kui inimesed Kihnu vallast in corpore ära ei lähe, siis ohtu ei ole. Suureks
raskuseks on inimeste palgatõusuküsimus: kas tõsta vallavalitsuses ja allasutustes töötavate
inimeste palku või mitte? Kas näete kusagil palgatõusust tuleneva täiendava kulu katteallikat?

Volikogu tegi komisjonile ülesandeks arutada ja võimalusel teha ettepanekuid, kust leida ressurssi
palgatõusuks. Riik tõstis pedagoogide palka 11% selle aasta algusest ja eraldab vallale selleks raha,
aga mida teha teiste Kihnu valla töötajate palgaga?
ARVAMUSED-KÜSIMUSED:
Eelarveid hinnatakse napiks, aga mõistlikuks arvestades Kihnu valla rahalist võimekust. Arvatakse,
et inimeste motivatsiooni peab tõstma, hinnatase on läinud kallimaks ja palgad peavad natukenegi
sellele järgi minema.
Kas on mingi hea tava, mitu % tõsta?
Inimesi jääb järjest vähemaks, kas valla töötajaid ei peaks vähemaks jääma?
Ingvar: Funktsiooni peab ju täitma, ilmselt töötajaid vähemaks ei jää. Eelarvestrateegias on
arvestatud praeguse koosseisu ja palkadega. Võib ju tõsta mingi protsendi, aga kus on katteallikas?
Valla eesmärk ei ole iga hinna eest kokku hoida, vaid siis mitte raha eelarvestada, kui pole kindel,
mille jaoks see broneeritakse. Kooliga on olnud probleeme, ei ole head planeerimist. Ka lasteaed ei
ole raha kokkuhoidmise koht, aga arvestada tuleb vastavalt normidele ja vajadusele ning
võimalustele – see ei ole ka priiskamise koht. Õpetajad ei ole süüdi, vaid kooli juht peab paremini
oma tööd tegema.
Jana: kust rea pealt tuleb lasteaia huvitegevus, näiteks tantsuring Veera juhendamisel, mis nüüd on
katki jäänud?
Ingvar: kooli huviringide alt. Vallavalitsuses koos Pajulaga arutasime konkreetselt seda ringi ja
otsustati nii, et lasteaiaõpetajad ise viivad seda läbi. Sügisest alates läheb ka sporditegevus
lasteaiaõpetajate läbi viia.
Veelkord: kas näete kusagil kokkuhoiukohta, mis annaks võimaluse palku tõsta?
Jana: Muud võimalust ei ole, kui tuleb optimeerida: ametikoha suurusi vähendada st töötasu jääb
samaks, aga tööaega jääb vähemaks.
Ingvar: Eelarve 2. lugemine on kolmapäeval, 18. veebruaril volikogus ja sinna Teie ettepanekud
ilmselt ei jõua, aga enne 3. lugemist märtsikuus jõuate kindlasti ettepanekud ära teha: kuidas leida
vahendeid valla ja allasutuse töötajate palgatõusuks?
4. Jooksvad küsimused
Veera: Kihnu kultuuriprogrammi esitatavad projektid peaks olema eelnevalt kohapeal läbi kaalutud
ja pingeritta seatud. Võõrad ei oska otsustada projekti vajalikkust, ei näe seda nii nagu kohapealsed
inimesed. Kas selline võimalus peaks olema?
ARVAMUSED:
Kohapealsetel inimestel on oht muutuda ebaobjektiivseks.
Enamasti esitatakse projekte viimasel minutil ja pole enam aega neid pingeritta seada.
Kõigile on oma projekt kõige olulisem.
Kõrvaltvaataja, erapooletu pilk on ka oluline.
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