KIHNU VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Kihnu

31. oktoober 2019 nr 8

Algus: 10:04
Lõpp: 11:14
Istungist võtsid osa vallavolikogu esimees Paal Põlluste, vallavolikogu liikmed: Ene Laine, Maie
Aav, Käthlin Palu, Evald Lilles (liitus 10:04 skype`s) ja Priit Haller (liitus 10:05 skype`s), samuti
vallavanem Ingvar Saare ja abivallavanem Taivi Vesik.
Protokollis assistent Maarja Kobin.
Puudusid vallavolikogu liikmed Marju Vesik, Mare Mätas ja Egon Vohu.
P.Põlluste teeb sissejuhatuse ja loeb ette päevakorra.
6 poolthäälega kinnitati järgnev päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Toetuse aruande kinnitamine. Kihnu Merepääste Selts;
Ettevõtlustoetuse kasutamise aruande kinnitamine. FIE Evald Lilles;
Ostueesõiguse kasutamine/kasutamata jätmine. Kalurite sadam;
Ostueesõiguse kasutamine/kasutamata jätmine. Pulli-Uuetoa;
Info

P.Põlluste annab teada, et taandab end esimese päevakorrapunkti arutelult, kuna kuulub MTÜ
Kihnu Merepääste Selts juhatusse.
Päevakorrapunkt 1
Toetuse aruande kinnitamine. Kihnu Merepääste Selts
M.Aav kannab päevakorrapunkti ette.
I.Saare selgitab Kihnu Merepääste Seltsi hetkeseisu ja et sellel hooajal on tehtud juba 12 meditsiinining 1 merepääste sõit.
P.Põlluste ei osalenud hääletamisel.
5 poolthäälega võeti vastu otsus nr 24 „MTÜ Kihnu Merepääste Seltsile eraldatud toetuse
kasutamise lõpparuande kinnitamine“.
Päevakorrapunkt 2
Ettevõtlustoetuse kasutamise aruande kinnitamine. FIE Evald Lilles
P.Põlluste kannab päevakorrapunkti ette.
Evald Lilles taandab end päevakorrapunkti arutelult.

T.Vesik lisab, et tegemist oli nii omafinantseeringu kui ka PRIA projektiga „Elamusturismi
arendamine Kihnu saarel“. Tegevused, mis projektis olid kirjeldatud, on lõpetatud ja PRIA’le
aruanne esitatud. Ehitatud on eineait ja küttekolle ning soetatud maastikusõiduk, seega lisandunud
on uus elamusturismi teenus. Selge on, et tootele on nõudlust.
M.Aav: Kas sõidukit saab ka avalikult tellida?
E.Lilles: Jah, seda saab kasutada nii hülgevaatlus- kui ka kalapüügireisideks.
E.Lilles ei osalenud hääletamisel.
5 poolthäälega võeti vastu otsus nr 25 ,,Ettevõtlustoetuse kasutamise lõpparuande kinnitamine“,
millega kinnitati FIE Evald Lillesele projekti „Elamusturismi arendamine Kihnu saarel“
elluviimiseks eraldatud toetuse kasutamise lõpparuanne.
Päevakorrapunkt 3
Ostueesõiguse kasutamine/kasutamata jätmine. Kalurite sadam
P.Põlluste kannab päevakorrapunkti ette ja meenutab, et vallal oli kunagi mõte soetada endale
Kalurite sadama osakuid, et aidata seeläbi sadam korda teha.
/Toimub arutelu/
I.Saare annab teada, et valitsuse arvates otsene vajadus vallal Kalurite sadamat omada puudub.
Vallal on kaks sadamat ja need on valla jaoks tohutuid investeeringuid nõudnud. Kalurid, kellel ei
ole lubatud oma paate Kalurite sadamas hoida võivad seda jätkuvalt teha vallale kuuluval
Printsisaarel (vähemasti hetkel ei ole muid seisukohti arutatud) või siis järgmisel aastal on võimalus
tasu eest hoida neid äsja korda tehtud Suaru sadamas.
6 poolthäälega võeti vastu otsus nr 26 ,,Ostueesõiguse kasutamata jätmine“, millega otsustati mitte
kasutada mõttelise osa ostueesõigust kinnistu Kalurite sadam suhtes.
Päevakorrapunkt 4
Ostueesõiguse kasutamine/kasutamata jätmine. Pulli-Uuetoa
P.Põlluste kannab päevakorrapunkti ette.
I.Saare täiendab ning näitab geoportaalist, kus kinnistu asub.
/Toimub arutelu/
6 poolthäälega võeti vastu otsus nr 27 ,,Ostueesõiguse kasutamata jätmine“, millega otsustati mitte
kasutada ostueesõigust Pulli-Uuetoa jagamisel tekkiva kinnistu suhtes.
Päevakorrapunkt 5
Info
I.Saare annab teada:
• Suaru sadama ehitus on valmis. Kokku läks see maksma umbes 550 000 eurot. Kavandatud
eelarves oli omaosalus suurem kui tegelikult kulus, mis tähendab, et meil on väike varu
nüüd likviidsetes varades, mis ilmselt tuleb ümber suunata Sigatsuaru sadama ehituse
kuludeks. Sadama väljaehitamine tähendab muidugi ka rahalise kulu suurenemist haldamise
ja turundamise kulude tõttu.
• Suaru kalasadamas külmhoone ees olev ala sai asfalteeritud ja see peaks toimima hakkama
kui laoplats, kus saab hoida näiteks kärusid või paate. Sinna on tulemas veel kraana, millega
ujuvaluseid välja tõsta. Kolmas asi projektis oli jäämasin, mille osas tuleb välja selgitada,

kas selle järele on ka tegelik nõudlus. Kaasnevad kulud haldamiseks on eeldatavalt
arvestatavad.
/10:41 lahkus E.Lilles vestlusest/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sigatsuaru sadama ehitus on alanud. Praegu ehitati akvatooriumi ette väike tamm ja igal
hommikul pumbatakse vesi merre tagasi. Ehitusega üritatakse sel aastal valmis saada, aga
kuna tähtaeg on tegelikult 31.august 2020, võivad tööd jätkuda ka kevadel.
Järgmised projektid, mis kohe alguse saavad, on Lemsi ÜVK ehitus ja helikopteriplatsi
ehitus.
Helikopteriplatsi kaevetööd teeb sama firma, kes Sigatsuarus praegu sadamat kaevavad.
Kevadesse jääb katendi paigaldus ja asfalteerimine. Töid teostavad AS TREF Nord ja
Valicecar OÜ.
Naeri kinnistul oleva hoone lammutamisel sooviksime kasutada KredExi meedetlammutustoetus kohalikele omavalitsustele. Kavatseme välja kuulutada ühe hanke nii Naeri
kui ka vana ilmajaama lammutamisele. Naeri kinnistule kavatseme projekteerida elamu.
Tegeleme vana rahvamaja platsile eskiisprojekti hankimisega, et nimetatud alal
spordirajatised ja tugitaristu oleks funktsionaalselt seotud.
Koolis on plaanis vundamendi soojustamine ja ühe lisa klassiruumi juurde ehitamine vabale
alale garderoobi kohal.
Daniel Tapp on meil projektijuhina tööl.
Vallavanem viibib Eestist eemal alates 25. novembrist kuni 30. detsembrini. Nädal enne
jõule (16-20.dets) asendab abivallavanem Taivi Vesik. Asendajata puhkus on 25nov kuni
01.dets. 02.dets kuni 15.dets on vallavanem tööl kaugtöö korras.
Järgmise aasta eelarve esitamise protsessis on mõistlik arutada Kihnu valla asutuste ja nende
struktuuride üle. Koos valdkondlike arengukavadega on see üks teema, mille raames tuleb
arutada, kuhu suunas vald liigub.
Riigiteedes olevatest aukudest ollakse teadlikud. Nende parandamine on muidugi praeguste
ilmadega raskendatud.
Taivi Vesik sai tunnustust EST-LAT koolitussarjas ja tema tegevus „Koolituste ja
õppereiside sari Kihnu ettevõtjatele“ valiti aasta õpiteoks 2019.

T.Vesik annab teada:
• Turismi arengukava on praegu töös. Nii ettevõtjatele kui ka teistele turismiasjalistele on see
saadetud ettepanekute tegemiseks. Ettevõtlus turismi osas on tohutult arenenud. Uusi
teenuseid, tooteid ja pakkujaid on palju juurde tulnud ning seda valdkonda tuleb reguleerida
ja seada uusi sihte. On aeg hakata mõtlema ka madalhooaja turundamisele.
I.Saare annab teada seoses SA Kihnu Kultuuriruumi (KKR) tegevusega ja valla esindajana
nõukogus:
• KKR jätkab tuletorni haldamist.
• KKRi suurem fookus suunatakse Metsamaa talu käivitamisele.
• KKRi nõukogu otsustas lõpetada Kihnu Pärimuskooli kui kooli tegevuse ja viia pilliringid
olemasoleva õppekava ja põhimõtetega valla noorsootöö tegevuse alla. Tunnid toimuvad
valla hoonetes ja valla poole pealt on samuti ringid orienteeritud noorsootööspetsialisti
haldusalasse. Pilliõppe jaoks pole tingimata kooli kui üksust vaja. Vald küsib sarnaselt
KKRile Kultuuriministeeriumist toetust.

T.Vesik annab teada:
• Hooldekodu tasuvus ja teostatvusanalüüs on valmis saanud. Vallale oleks tegemist suure
finantskoormusega. Ainult Kihnu elanikkonda arvestades ei oleks seda hooldekodu mõistlik
Kihnu rajada, ehk siis täituvus peab tulema mujalt. Samas tooks see saarele umbes 13 uut
töökohta.
I.Saare annab teada:
• Vald võttis eelarves ettenähtud projektide finantseerimiseks laenu 325 000 eurot.
/11:12 lahkus K.Palu ruumist/
•

Vald sai 15 000€ vautšeri Euroopa Liidust WIFI alade arendamiseks. Tahame sadama ja
rahvamaja alale projektiga arendada kiiremat internetti.

P.Põlluste: Kas mingit tagasisidet on tulnud ka mere tuuleparkide teemal?
I.Saare: Ei ole.
P.Põlluste loeb istungi lõppenuks 11:14.

/allkirjastatud digitaalselt/
Paal Põlluste
volikogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
Maarja Kobin
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