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Päevakorrapunkt 1
Valla ja osavalla eelarvete kujunemise põhimõtted
Eelmisel koosolekul esitletud valla ja osavalla eelarve kujunemise põhimõtted:
7.7.4. Valla eelarve kujundamisel lähtutakse järgmisest põhimõtetest:
7.7.4.1 (üldine)Valla eelarve formeeritakse põhimõttel alt üles. Osavald koostab Valla poolt
määratud vormil osavalla valitsuse ja tema hallatavate asutuste eelarvetaotluste baasil
osavalla põhitegevuse tasakaalustatud eelarve ja esitab selle Vallavalitsusele. Vallavalitsus
koostab keskselt juhitavate valdkondade, osutatavate teenuste, hallatavate asutuste kulude ja
investeeringute vajaduste projekti koos põhjendustega ja esitab volikogule koondeelarve.
7.7.4.2. (Tasakaal osavalla ja Valla eelarve vahel)
Lähtutakse põhimõttest, et funktsiooni täitmisega kaasneb rahaline kate ja konkreetsete hallatavate
asutuste kulude, teenuste ja toetuste eelarvestamisel lähtutakse 2017 a. erinevate valdade
põhitegevuse eelarve mahust.
Osavalla kulude katteks eraldatav tulude osa lepitakse kokku peale Vallavalitsuse struktuuri
koostamist 30.06.2017 ja valitsemiskulude jagunemise selgumist Vallavalitsuse ja osavallavalitsuste
vahel. Vallavalitsuse tasandile jääb kasutada fikseeritud % maksutuludest ja ressursitasudest.
tulumaksust (maamaksust ja ressursimaksust?), mis katab Vallavalitsuse valla tsentraalsete
töökohtade põhitegevuse kulu. Osavalla tuludeks eraldatakse ülejäänud osa maksutuludest ja
ressursitasudest. osa tulumaksust (maamaksust ja ressursimaksust?) ja muud kokkulepitud tulud.
Valla valitsemise tegevuskulu, jagunedes Valla ja osavalla valitsemise kulud kokku, võivad kasvada
maksimaalselt rohkem kui 3% 2018 v.s. 2017. eelarvete valitsemise tegevuskulu eelarve
7.7.4.3 (Osavalla eelarve tulud). Osavalla põhitegevuse eelarve tulude maht kujuneb: eks
eraldab Vallad järgmised tulud:
- Füüsilise isiku tulumaksust, maamaksus Maksutulude ja ressursitasude osast, vastavalt
2017 a. antud valla tegelikule maksutulude ja ressursitasude laekumise Füüsilise isiku

tulumaksu laekumise proportsioonile kogu valla tegelike maksutulude ja ressursitasude
laekumisest. Valla füüsilise isiku tulumaksus.
- kaupade ja teenuste müük;
- saadud sihtotstarbelised toetused antud osavalla asutustele,
- riigilt Valla teede hoolduseks eraldatud toetuse osast vastavalt riigi poolse eraldamise
aluseks olevale metoodikale. 2017 antud vallale eraldatud teedehoiu raha proportsioonile
kogu Hiiumaa teederahas.
- riikliku haridustoetuse osast, mis kuni haridusasutuste palgapoliitika ühtlustamiseni
jaotatakse koolide lõikes, vastavalt riigi poolse toetuse eraldamise metoodikale.
- muud omatulud
7.7.4.4 (Osavalla eelarve kulud)
Osavalla põhitegevuse kulud lähtuvad eelmise aasta eelarvest , Vallavalitsuse finantsosakonna ette antud
järgmise aasta palgafondi ja kulude kasvu piirmäärast ja Vallavalituse ja Volikogu otsuste elluviimise
vajadusest (nt. palkade ühtlustamine).

7.7.4.6. Valla investeeringute planeerimisel lähtutakse põhimõttest, et piirkonnad ei kaota
ühinemise tõttu tulevastes investeeringutes. Selleks rakendatakse omainvesteeringute
arvestamiseks kontsernikontona töötavat osavaldade omainvesteeringu kontot. Osavalla
omainvesteeringu konto seis 2018 1.jaan = antud valla laenu jäägiga (-) + rahajääk sihtrahade jääk.
Aasta lõpu investeeringukonto saldo kujuneb tänase eelarvestamisega analoogselt + osavalla
piirkonna tegevustulem investeerimislimiit – osavalda tehtud investeeringud – osavalla
piirkonna finantseerimistegevus 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?
7.7.4.8.
Piirkonna investeerimislimiiti vähendatakse kui osavalla baaskulud kasvavad
üle tavapärase osavaldade baaskulude kasvu (nt. uue allasutuse loomisega)
OTSUS: Kiita heaks üheskoos tehtud täpsustused, mis protokollis nähtav on.
Päevakorrapunkt 2
Ettepanekud sotsiaalosasse
Reili saatis ettepanekud, mille sõnastamisel on abiks olnud Hiiu valla spetsialistid:
7.6.8. Arendatakse ja laiendatakse SA Hiiu Maakonna Hooldekeskuse Tohvri tegevust. Töötatakse
välja ja eelistatakse teenuseid inimeste kodukohalähedaseks ja kodushooldamiseks
(koduhooldusteenus, asendushooldus,toetatud elamine jt).
Toetatud elamine on täna erihoolekande termin (mõiste), teenus psüühikahäirega või
vaimupuudega kliendile. Täna Tohvri sellega ei tegele, mis ei tähenda, et seda teenust seal edaspidi
oll ei võiks – küll aga eraldi eakatest sel juhul.
Siia sobiks hoopis rohkem omastehoolduse teema (asendushoolduse pakkumine), sest Tohvri
kogemus hooldustöös on maakonna parim
7.6.9. Töötatakse välja ja arendatakse erihooldekande teenuseid, sh
Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse
Minu meelest täna saab tegeleda ainult arendusega, sest teenused on välja töötatud.
Arendusega erihoolekandes: teenuskohtade suurendamise osas (klientide arvukus), teenuse
osutamise kohtade laiendamine (teenuste kättesaadavuse parandamine seda just lõuna Hiiumaal),
teenuste kvaliteedi parandamine.
Erivajadustega laste teenuste arendamine: teenuste kättesaadavuse parandamine (teenuste
pakkumine vajadusest lähtuvalt keskuses, lapse kodus, lapsehoidja kodus, lasteaias, koolis jms),
Sõnastus võiks ehk olla

7.6.9. Erivajadustega laste ja erihoolekandeteenuste (täna teenuseosutaja Hiiu Valla Sotsiaalkeskus)
arendamine ja kättesaadavuse tagamine kogu vallas.
OTSUS: Kiita heaks punkti 7.6.9. väljapakutud sõnastus. Tohvri hooldekeskus on väga oluline
Hiiumaa mõistes sotsiaalteenuse pakkumise seisukohalt. Tulla selle punkti juurde tagasi peale 31.
oktoobrit kui on selge, kas Emmaste vald liitub liitumisläbiräälimiste protsessiga
Järgmised kohtumised:
1. Esmaspäeval, 28.10.2016 algusega kell 10:00 Hiiu vallamajas
2. Kolmapäeval, 02.11.2016 algusega kell 14:00 Käina vallamajas
Protokollija:
Üllar Padari

