Kihnu valla arengukava 2012-2020 II avalik arutelu
Protokoll
Kihnus. 16.01.2012
Algus: 17.00
Lõpp: 18.15
Arutelu juhatas ja protokollis Kihnu Vallavalitsuse arendusnõunik: Mari Mets
Osavõtjad: vaata osavõtjate nimekiri
Teemad:
1. Mari Mets tutvustab kohalolijatele Kiimu valla arengukava - selle kujunemist, inimeste
kaasamist ning põhimõtteid.
2. Johannes Leas teeb ettepaneku, et valla arengukava üks prioriteete võiks kindlasti olla ka
kogukonna parem sidumine ja killustumise vältimine. Mari Mets selgitab, et vald püüab
selle nimel tööd teha. kuid väga oluline on ka kihnlaste omapoolne panus. Käesoleva
arengukava arengustrateegia üks põhimõtteid on just kogukondiikkuse tagamine läbi
kaasamise ning ausa ja avatud arutelu võimaldamise.
3. Ingvar Saare tutvustab tegevuskava 2012-2016.
4. Johannes Leas teeb ettepaneku seoses aastaringse parvlaevaühenduse tagamisega - mitte
keskenduda ainult jääklassiga laeva hankimisele kuna see ei taga 100 %-st kindlust, et
ühendus mandriga on igal talvel tagatud ning selle hind ja ülalpidamiskulud on kõrged.
Ingvar Saare täpsustab, et täna on riiklikul tasandil arvestatud ühenduse paremaks
tagamiseks uue jääklassiga laeva ehitamisega (uus laev peaks olema siiski ökonoomne) ning
vastavad otsused on valitsuse tasandil kinnitatud. Kindlasti võib ette tulla olukordi, kus liiga
paksu jää korral ei ole mõistlik laevaga jääs rammida, sel juhul on tõenäoliselt olemas jäätee
ning alles jääb ka hõljuk. Tänases seisus on arvestatud, et uus parvlaev pikendab
navigalsiooniperioodi oluliselt ning üldjuhul on tagatud parvlaevaühendus terve aasta
jooksul. Arengukava tänases versioonis näebki ette alternatiivide kaalumist, kuid
prioriteedina toob välja vajaduse aastaringse parvlaevaühenduse korraldamise. Vajalik on
koostada alternatiivse transpordiühenduse analüüs juhul, kui tõesti ilmneb, et jääklassiga
parvlaev ei suuda navigatsiooni perioodi vajalikul määral pikendada.
5. Arutelu selle üle. miks arengukava avalikust arutelust osavõtjaid nii vähe on, kas annaks
midagi teha, et inimesi paremini kaasata. Ühtset vastust ei leita.

Mari Mets
Kihnu Vallavalitsuse arendusnõunik
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OSAVÕTJATE NIMEKIRI
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