Kõlleste
Kaunis ja kütkestav

Kõlleste valla leht

nr 20, detsember 2009

Andrus Seeme: peame kokku
hoidma ka raskete aegade kiuste
ve vähenenud 2,5 miljoni
krooni võrra ehk kui neid
kärpeid poleks olnud, siis
oleksime saanud eelmainitud kortermaja renoveerida
ka omavahenditest.

Vallavanem Andrus Seeme hinnangul saavad
ka järgmine ja ülejärgmine aasta vallale rasked olema, kuid raskusi
saab ületada ainult kokku hoides.

Kuidas on järjest kasvava
tööpuuduse ajal laekunud
tulumaks?

Klassikaline aastalõpu küsimus: mis on lõppeva aasta suurimad kordaminekud ja ebaõnnestumised?
Arvan, et üks suurimaid
kordaminekuid on valla
üldplaneeringu kehtestamine, mille koostamisega
sai algust tehtud 2007. aastal ja mille valmimisele paljud vallaelanikud aktiivselt
kaasa aitasid. Võib öelda, et
oleme majanduslikult raskel ajal toime tulnud ja saanud ka oma valla abivajajaid võimaluse piires aidata. Oli ju ka valimiste aasta.
Õnnestunud valimised näitasid rahva toetust vallavalitsuse ja volikogu senistele
tegudele.
Kui aasta 2008 möödus investeeringute tähe all, siis
kuidas olid sellega lood
lõppeval aastal?
Nii suuri investeeringuid
kui möödunud aastal, me
tõesti ei teinud, kuid toimetamist jagus. Renoveeritud
sai lasteaia saal, ka remonditi koolimaja fuajee ning
tulekindlate uste paigaldamisega sai kogu hoone
eraldatud tuletõkketsoonideks. Vanade garderoobide
asemele said lapsed endale
uued lukustatavad riidekapid. Koolimaja ruumides
remonditi ja sisustati uue
mööbliga käsitööklass, mis
on juba leidnud aktiivset
kasutust. Ka ei olnud sugugi väike valla panus hajaasustuse
veeprojektile,
millega said paljud pered
lahenduse oma joogiveemurele.
Millised on valla suuremad ettevõtmised uueks
aastaks?

Võrreldes eelmise aastaga on tulumaksu laekumine meil vähenenud ja
põhjuseid on kaks. Esiteks
loomulikult järjest kasvav
tööpuudus, mis pole jätnud
puutumata ka meie valla
inimesi. Teiseks vähendas
riik 1. aprillist alates kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu osa 11,93
protsendilt 11,4 protsendile.
Eelöeldu tõttu vähenesid tänavu laekumised enam kui
miljoni krooni võrra.
Võrdluseks: tänavune
valla eelarve oli 15 miljonit
krooni ja laekumata jäänud
summa on meie jaoks üsna
suur raha. Siinkohal tahan
ma kiita meie ettevõtjaid,
kes on suutnud raskete aegade kiuste siiski vastu pidada. Ettevõtjate sõnul pole
isegi praeguse tööpuuduse
juures lisatööjõu otsimine
teab mis kerge ülesanne.
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Plaane on mitmeid, aga
mida just aastaga valmis
jõuame, ei julgegi kohe üldise majanduslanguse seisus lubada. Sooviksime
jätkata hajaasustuse veeprogrammiga, inimestel on
jätkuvalt puhta joogiveega
muresid.
Plaanime koostöös külaseltsidega paigaldada valla piires talude nimesildid.
Esitatud on taotlus, et renoveerida ja laiendada kogu
Krootuse küla suure soojakaoga soojatrassid. Järgmisel aastal alustame Krootuse külas kergliiklustee pro-

jekteerimist vallamaja ja
kaupluse vahelisele lõigule,
ehitus võib jääda aga 2011.
aastasse.
Sellel aastal algatatud
Krootuse puhkeala kavandamise planeering peab
uuel aastal valmima, et
saaks kavandatud puhkeala
rajama hakata.
Kas valimised muudavad
kuidagi ka valla arengusuundi?
Mingil määral ikka mõjutavad, kuna volikogus on
viis uut liiget. Uues valitud
volikogus on inimesed jät-

kuvalt seda meelt, et neile
on väga oluline valla areng.
Pikemaajalised plaanid ja
planeeringud on eelnevalt
kinnitatud ja jäävad jõusse, neid tuleb järgida ja nad
ootavad täitmist. Arvan, et
olulised arengusuunad ei
muutu.
Kuidas on aga masu valla
ettevõtmisi piiranud?
Loomulikult on masu
mõjutanud ka meie plaane. Samas on olulised asjad siiski tehtud: nii pole
meil langenud vallas antava alg- ja põhihariduse kva-

liteet ning me oleme oma
sotsiaalseid kohustusi suutnud täita. Küll aga on probleemid suuremate plaanidega. Kuna meil on valla võlakoormus null, siis otsustasime ühe kortermaja täiesti
korda teha.
Paraku lubab riik omavalitsustel praegu laenu
võtta ainult europrojektides
osalemise jaoks ja nii palju
meie eelarves pole, et see
maja ainult omavahenditega korda teha. Ja loomulikult pidime tegema kärpeid
ka valla enda eelarves. Nii
on meie tänavune eelar-

Mingid õhkõrnad märgid
näitavad, et majanduslangus hakkab peatuma. Kas
järgmine aasta võib vallale
juba kergem olla?
Kui ettevõtjate jaoks võib
järgmisel aastal hakata tõesti masu lõppema, siis valla
jaoks see paraku nii pole.
Kuna need protsessid mõjutavad valda aegviitega,
siis on selge, et nii järgmine
kui ka ülejärgmine aasta tulevad vallale veel rasked.
Mina isiklikult arvan
aga, et majandus võib hakata taastuma järgmise aasta
teisel poolel. Kuid ega siin
midagi kurta pole – kogukond peab kokku hoidma ja
ühiselt raskused ületama.
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