KIHNU VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Kihnu

15. september 2016 nr 5

Algus: 14:05
Lõpp: 15:40
Istungist võtsid osa vallavolikogu esimees Paal Põlluste, vallavolikogu liikmed: Käthlin Palu,
Maie Aav, Mare Mätas, Marju Vesik, Valdo Paluja Õie Vesik, samuti vallavanem Ingvar Saare.
Protokollis vallasekretär Heldy Põlluste.
Puudusid vallavolikogu liikmed: Arvo Saare ja Evald Lilles.
Kohal on filmimas Jaanus Ilp, põhimääruse kohaselt võib filmida kui volikogu enamus on nõus.
P.Põlluste palus käega anda märku, kes on nõus, et J.Ilp filmib päevakorra esimest punkti. 6 olid
poolt ja 1 erapooletu, J.Ilp võib filmida.
Päevakorrapunkti 3 arutelust võttis osa arendusnõunik Mari Mets.
Päevakord:
1. Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskokku;
2. 2016. aasta II lisaeelarve kinnitamine;
3. Sigatsuaru detailplaneeringu kehtestamine;
4. MTÜ Kihnu Merepääste Selts asutamine;
5. Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine;
6. Ivar Tenson'i valitsuse liikme kohustustest vabastamine;
7. Info.
6 poolthäälega kinnitati päevakord.
Päevakorrapunkt 1
Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskokku
Häältelugemiskomisjoni kuuluvad Käthlin Palu ja Õie Vesik, kõik on poolt.
Üles on seatud kandidaadid Valdo Palu ja Mare Mätas. Mõlemad seadsid end ise üles ja on
andnud nõusoleku valijamehe kandidaadiks ülesseadmiseks.
Häälte lugemiskomisj on, Käthlin Palu ja Õie Vesik kannavad kandidaatide nimed
valimissedelitele ja jagavad allkirja vastu välja 7 valimissedelit. Toimub hääletamine.
Avatakse valimiskast, loetakse hääled üle. Kastis on 7 sedelit, neist 4 Valdo Palu ja 3 Mare
Mätase poolt, rikutud sedeleid ei ole.

Volikogu esimees kinnitab valimistulemused, mille kohaselt on Kihnu valijameheks Vabariigi
Presidendi valimiskokku valitud Valdo Palu.
7 poolt, võeti vastu otsus nr 20 „Kihnu Vallavolikogu esindaja Vabariigi
valimiskokku".

Presidendi

J./lp palub 5 min vaheaega, ei leha V.Paluga intervjuu. Volikogu esimees kuulutab 5 minutilise
vaheaja välja.
Päevakorrapunkt 2
2016. aasta II lisaeelarve kinnitamine
I.Saare: II lisaeelarve eelnõu teeb ettepaneku võtta arvele 21 902 eurot enamlaekunud tulumaksu
ja jagada see vastavalt eelarve eelnõus toodule- Sigatsuaru ja Suaru sadama süvendusmahtude
arvutuse tellimine vee- erikasutusluba, jäätmejaama haldamise teenuse kallinemine. Kooli 1-2
klassi laudade soeatmine ja abihoone riiulite ehitamine.
Kellelgi küsimusi ei ole.
Mare Mätas ja Marju Vesik (mõlemad SA Kihnu Kultuuriruum) soovivad selle päevakorrapunkti
juures arutada Kihnu VI viiulifestivali toetuse lisamist sellesse lisaeelarvesse, eelnevalt on toetuse
taotlus esitatud vallavalitsusele, kuid valla toetusfond on selleks korraks tühi ja vallavalitsus tegi
Kihnu Kultuuriruumile ettepaneku edastada taotlus volikogule, kes saab arutada ja otsustada, kas
nt suurendada toetusfondi mahtu.
M. Vesik: VI Viiulufestival toimub 30.sept - 2.okt 2016 sel aastal on tulemas väga võimas ja
mitmekülgne Viiulifestival. Kui juba vaadata esinejate nimistut (1'rigg -peaesineja;
Lõõtsavägilased, Tõnu Raadik, Upa-Upa Ubinakõnõ, Väiharf, pillilapsed jne) siis selleaastase
ViuMfestivali korraldamisega on väga palju vaeva nähtud.
Aga nagu ikka, iga ürituse ja tegevusega, mida projektide raames korraldatakse, on murekoht
raha. Ka sel aastal vajaks Viiulifestival valla toetust. Kuna aga toetusfond on tühi. tuleb SA KKR
antud küsimusega volikokku.
M. Vesik loeb ette tulud ja kulud ja annab teada, et praeguse seisuga on katmata kulusid 2513
eurot, kuid selgitab ka, et viimase projektiraha eraldamise vastuse saab ta 19. septembril.
Arutelu, mille tulemusel otsustati, et see taotlus lükatakse edasi järgmisele istungile, sest lõplik
tulupool üritusel on selgumata, 7 poolt, et lükatakse järgmise istungi päevakorda ja II lisaeelarvet
menetletakse edasi ilma selleta.
P.PõIluste: Panen hääetusele 2016. aasta II lisaeelarve, 7 poolthäälega võeti vastu määrus nr 13
„Kihnu valla 2016. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine".
Päevakorrapunkt 3
Sigatsuaru detailplaneeringu kehtestamine
M.Mets valab osa, tutvustab eelnõu, vaadatakse plaani
V.Palu juhib tähelepanu, et kuna ala on tihti üleujutatud (tõus), siis peaks kai olema ehitatud nii,
et esimese tõusu ja tormiga seda minema ei viiks.
7 poolthäälega võeti vastu otsus nr 21 "Sigatsuaru detailplaneeringu kehtestamine".
M.Mets lahkus 15:08

Päevakorrapunkt 4
MTÜ Kihnu Mercpääste Selts asutamine
I.Saare räägib eelnõu lahti- merepäästclisc tegevusega alustas Kihnus Kihnu Mere Selts ja tegeleb
sellega jõudumööda siiani. Uue KMPSi loomise idee on esiteks selles, et kogu mercpääste oleks
ühe juuriidilisc keha hallata, teiseks loodame, et uue MTÜga liitujaid on kihnlaste seas rohkem,
kuna plaanime liikmemaksu jätta taskukohasemaks või siis esialgu üldse mitte võtta, lisaks
tegeleb Kihnu Mere Seltsil lisaks merepäästele ka muude tegevusaladega ja arvan, et ainult
merepääste jaoks uue MTÜ loomine võimaldab merepäästega pidevalt tegeleda ja seda
efektiivsemalt arendada, sest selline üksus peab Kihnus olema.
Õ. Vesik: Mis kohustused ja kulud vallale lisanduvad?
1.Saare: esialgse idee kohaselt toetaks vald seda MTÜd tegevustoetuse näol, 1500 eurot aastas.
Khitatava päästepunkti haldamine oleks ka esialgse idee kohaselt selle MTÜ rida.
7 poolthäälega võeti vastu otsus nr 22 „Mittetulundusühingu Kihnu Mercpääste Selts asutamisel
osalemine".
Päevakorrapunkt 5
Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine
1.Saare: Valitsuse liige l.Tenson esitas avalduse, kus palub teda valitsuse liikme kohustustest
vabastada 01. oktoobrist ja seoses sellega teen ettepaneku valitsuse liikmete arvu vähendada.
7 poolthäälega võeti vastu otsus nr 23 "Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri
kinnitamine*"
Päevakorrapunkt 6
Ivar Tensoni valitsuse liikme kohustustest vabastamine
Teen ettepaneku I.Tensonl avaldus rahuldada. Kuna l.Tenson lahkub Kihnust, on arusaadav, et
tal on ka istungitest osavõtmine raskendatud.
7 poolthäälega võeti vastu otsus nr 24 "Ivar Tenson'i vabastamine valitsuse liikme kohustustest"
Päevakorrapunkt 7
Info
Vallavanem kordab üle, et Suaru sadam on plaanis korda saada järgmiseks aastaks, raha selleks
tuleb projektitoetustest. Seoses sellega on lähiajal plaanis mitmed hanked.
liesti-Läti koostööprogrammiga, mis hõlmab Setomaa, Kihnu ja Süiti ning tegeleb kultuuripärandi
kasutamisega turismi arendamisel, tegeleb Taivi, programm toetab projekte, mis edendavad
piirialade omavahelist koostööd ning igasse projekti peab olema kaasatud vähemalt üks asutus või
ettevõte Lestist ja üks Lätist. Kihnu omafinantseering on seal 20211,75 eurot.
Tahaks, et riik ostaks meile päästepaadi, sest pääste korraldamine on riigi ülesanne.
1 lelikopteriplatsi asjaamisele kulub palju aega, kuid on töös.
Homme tulevad meile külla ruhnlased, teemad on veel umbmäärased, kuid koostöö egiidi all
kokkusaamine toimub. Arutamist vajab veel ka nn ühise liidu ja büroo loomine väikesaalele.
sellel on ka erinevatel istungitel juttu olnud. Iga saar paneks selle büroo ülalpidamisse ca 5000
eurot aastas.

Väikesaarte seadus on muutmisel, ettepanekutena on lisatud üldkogu nõude kaotamine, kuna see
ei ole enamikel väikesaartel töötama hakanud, saarevahi koht tuleb valla eelarvesse, st vallale
antakse aastas teatud summa, mida saame kasutada saarevahi funtsioonide täitmiseks, nt maksta
mõne heakorratöö eest vmt. Sellisel kujul seda töökohta pidada pole praktilist kasu.
1 laldusrefori taotluse kirjutamisega tegeleme.
P.Põlluste luges istungi lõppenuks kell 15:40.
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