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TEEMAKÄSITLUSED:
Päevakorrapunkt 1
Vallasekretäride ettepanekud.
Valdade vallasekretärid töötasid läbi kolme valla (Käina, Pühalepa ja Emmaste) läbirääkimistel
välja töötatud ühinemislepingu põhjal redaktsioonilised parandusettepanekud.
Artur Valk, eriarvamus: Kuna on tegemist kolme valla läbirääkimiste põhjal koostatud
lepingupõhjale tehtud parandustega ja lepingus on selgelt sees kolm valda, vallakeskusega Käinas,
ei ole põhjust neid parandusi arutada.
Helen Härmson: kuna arutlusele olid kaasatud kõikide Hiiumaa valdade vallasekretärid ja Emmaste
ning Pühalepa valdade vallasekretäridel oli õigus rääkida kolme valla kontekstis ning Hiiu vallaga
läbiräägitava lepingu alusdokumendiks on kolme valla läbirääkimistel koostatud leping. Arvestades
asjaoluga, et sekretärid teevad redaktsioonilised ettepanekud, mis kehtivad nii kolme kui ka nelja
valla ühinemisläbirääkimiste lepingus, otsustasid sekretärid aluseks võtta kolme valla läbirääkimiste
lepingu.
Otsustati vaadata üle vallasekretäride poolt tehtud redaktsioonilised ettepanekud. Ettepanekute
kohta tehtud märkmed tegi Hiiu valla vallasekretär Heilika Villmäe.
OTSUS: Vallasekretärid töötavad lepinguga edasi.
Päevakorrapunkt 2
Valla ja osavalla eelarvete kujunemise põhimõtted
Täna (24.10.2016) hommikul istusid koos kõikide Hiiumaa valdade finantsjuhid ning sõnastasid
valla ja osavalla eelarve kujunemise põhimõtted:
7.7.4. Valla eelarve kujundamisel lähtutakse järgmisest põhimõtetest:
7.7.4.1 Valla eelarve formeeritakse põhimõttel alt üles. Osavald koostab Valla poolt
määratud vormil osavalla asutuste eelarvetaotluste baasil osavalla põhitegevuse
tasakaalustatud eelarve ilma tuludes riigi laekumisteta sotsiaaltoetusteks ja kuludes
sotsiaaltoetusteks makstavate vahenditeta. Näidates ära põhitegevuse eelarve tulemist
vahendite suunamise Valla investeerimistegevuse eelarvesse ja Valla finantseerimistegevuse

eelarvesse osavallaga seotud kohustuste tasumiseks ning esitab selle koos investeeringute
vajaduse ja põhjendustega Vallavalitsusele. Vallavalitsus koostab ja esitab volikogule Valla
kogu koondeelarve.
7.7.4.2. Osavalla põhitegevuse eelarve tulud kujunevad planeeritud laekumistest:
- osavalla maksud; väljaarvatud füüsilise isiku tulumaks, mille laekumise planeerimiseks
kehtestab Vallavalitsus füüsilise isiku tulumaksu kasvu protsendi ning näeb ette osavalla
füüsilise isiku tulumaksu laekumisest mahaarvamise protsendi Valla kesksete üldiste
valitsussektori kulude katmiseks ja Valla oma eelarvelistest vahenditest ühtsete
sotsiaaltoetuste maksmiseks;
- kaupade ja teenuste müük;
- saadud toetused, väljaarvatud riigi poolsed laekumised sotsiaaltoetusteks. Siin hulgas riigi
toetusfondist laekumisi Valla teede hoolduseks kasutatakse osavaldades samas
proportsioonis ühinemiseelse toetuse jagunemisega. Riigi toetusfondist laekumist Vallale
haridustoetuseks jaotatakse osavaldadesse täna kehtivate koefitsientide suhtega;
- muud tulud.
7.7.4.3 Valla põhitegevuse kulud üldistele valitsemissektori teenustele, jagunedes küll valla
keskvalitsuse ja osavalla valitsemise kulude vahel, ei kasva rohkem kui 3% 2018 v.s. 2017
tegelik valitsemise kulu eelarve.
7.7.4.4 Osavaldade põhitegevuse kulude kokkuhoid põhikulude eelarve täitmisel ja sellest
tulenev arvelduskonto rahaline jääk jääb osavalda ning seda on võimalik kasutada osavallas
kas uute teenuste loomisel, seniste laiendamisel või investeeringute konto suurendamiseks.
7.7.4.6. Valla investeeringute planeerimisel lähtutakse põhimõttest, et piirkonnad ei kaota
ühinemise tõttu tulevastes investeeringutes. Selleks rakendatakse omainvesteeringute
arvestamiseks kontsernikontona töötavat n.ö. osavaldade n.ö omainvesteeringu kontot.
Osavalla omainvesteeringu konto seis 2018 1.jaan = antud valla laenu jäägiga (-) +
kontojääk.
Aasta lõpu saldo kujuneb tänase eelarvestamisega analoogselt + piirkonna
investeerimislimiit – piirkonna aasta investeeringud- piirkonna laenude tagasimaksed.
7.7.4.7.
Piirkonna investeerimislimiit kujuneb iga-aastaselt: Baasprotsent (tänase
osavalla tulem/kõigi valdade koond tulemiga) + korrigeerimine piirkonna elanike arvu
muutusega + osavalla eelarve ülekantav jääk?
Koosolekul osalejad vaatasid ettepaneku läbi. Omar Jõpiselg, kes viibis ettepaneku sündimise
juures, selgitas täpsemalt sõnastuse sisu.
OTSUS: Ettepaneku sõnastust tuleb täpsustada ning välja tuua põhimõte, et liituvate valdade
eelatvete tulemid koondatakse kokku üheks investeeringufondiks, mida kasutatakse volikogu otsuse
alusel investeerimiskava elluviimiseks. Investeerimisobjektide üle peetakse arvestust ja igasse
osavalda peab tulem tagasi jõudma volikogus kokkulepitud objektile.
Järgmine kohtumine esmaspäeval, 26.10.2016 algusega kell 14:00 Käina vallamajas
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