KIHNU VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Kihnu

17. aprill 2019 nr 4

Algus: 11:01
Lõpp: 11:55
Istungist võtsid osa: vallavolikogu esimees Paal Põlluste, vallavolikogu liikmed: Marju Vesik,
Evald Lilles, Priit Haller, Käthlin Palu, Egon Vohu (liitus 11.00 skype`s) ja Maie Aav.
Vallavanem Ingvar Saare.
Protokollis assistent Maarja Kobin.
Puudusid vallavolikogu liikmed Ene Laine ja Mare Mätas.
P.Põlluste teeb sissejuhatuse ja loeb ette päevakorra.
I.Saare teeb ettepaneku lisada 8.punkti Vallavanema palga määramine ja punkti info liigutada
9ndaks.
P.Põlluste paneb päevakorra hääletusele.
7 poolthäälega kinnitati järgnev päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vara tasuta omandamine. Võrgukuuri ja Kihnu välibaas;
Mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus osalemise otsustamine;
Mittetulundusühingus Eesti Linnade ja Valdade Liit osalemise otsustamine;
Jaoskonnakomisjoni liikmete kinnitamine;
Suaru sadama kohvikuhoone hoonestusõiguse seadmiseks välja kuulutatud konkursi
komisjoni muutmine;
Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine;
Deklaratsioonide registrile deklarantide ja deklaratsioonide kontrollima õigustatud isikute
andmete esitaja;
Vallavanema palga määramine;
Info.

Päevakorrapunkt 1
Vara tasuta omandamine. Võrgukuuri ja Kihnu välibaas
I.Saare kannab päevakorrapunkti ette.
7 poolthäälega võeti vastu otsus nr 10 „Vara tasuta omandamine. Võrgukuuri ja Kihnu välibaas“.
Otsustati riigilt tasuta omandada kaks kinnistut: Võrgukuuri ja Kihnu välibaas.

Päevakorrapunkt 2
Mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus osalemise otsustamine
I.Saare kannab päevakorrapunkti ette.
7 poolthäälega võeti vastu otsus nr 11 ,, Mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus osalemine”, millega otsustati liikmena osaleda MTÜ EANK tegevuses.
Päevakorrapunkt 3
Mittetulundusühingus Eesti Linnade ja Valdade Liit osalemise otsustamine
I.Saare kannab päevakorrapunkti ette.
Toimub arutelu.
7 poolthäälega võeti vastu otsus nr 12 ,,Mittetulundusühingus Eesti Linnade ja Valdade Liit
osalemine“, millega otsustati liikmena osaleda MTÜ ELVL tegevuses.
Päevakorrapunkt 4
Jaoskonnakomisjoni liikmete kinnitamine
P.Põlluste kannab päevakorrapunkti ette.
7 poolthäälega võeti vastu otsus nr 13 ,,Jaoskonnakomisjoni moodustamine“. Otsusega kinnitati
kuueliikmeline jaoskonnakomisjon koosseisus esimees: Arvo Täll ja liikmed: Maie Oad, Marika
Vesik, Veronika Tšetšin, Aivar Saare, Erle Tapp ning varuliikmeteks Külli Madissoo ja Maarja
Kobin.
P.Põlluste taandab end järgmise päevakorrapunkti arutelult ja annab juhtimise üle aseesimees
Maie Aav’ale.
P.Põlluste lahkub ruumist 11:11
Päevakorrapunkt 5
Suaru sadama kohvikuhoone hoonestusõiguse seadmiseks välja kuulutatud konkursi
komisjoni muutmine
M.Aav ja I.Saare kannavad päevakorrapunkti ette.
I.Saare teeb ettepaneku määrata ennast esimeheks ja komisjoni liikmeteks volikogu liikmed Käthlin
Palu ja Evald Lilles ning sadamakapten Jaanus Jürivete.
Esitati küsimus, kas Mari Mets soovib veel komisjonis olla kui ta enam valla arendusnõunikuna ei
tööta.
I.Saare teeb telefonikõne M.Mets’ale ja selgub, et M.Mets on nõus komisjonis jätkama.
6 poolthäälega võeti vastu otsus nr 14 ,,Kihnu Vallavolikogu 29. märtsi 2018 otsuse nr 19 "Suaru
sadama kohvikuhoone hoonestusõiguse seadmiseks välja kuulutatud konkursi komisjoni
moodustamine" muutmine“. Otsusega arvati komisjoni koosseisust välja Paal Põlluste, Taivi Vesik
ja Toomas Rapp, lisati komisjoni koosseisu Käthlin Palu, Evald Lilles ja Jaanus Jürivete ning
komisjoni esimeheks kinnitati Ingvar Saare.
P.Põlluste tuleb tagasi ruumi 11:20.

Päevakorrapunkt 6
Kihnu Vallavolikogu 02.11.2017 otsuse nr 35 "Revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete
valimine" muutmine
P.Põlluste kannab päevakorrapunkti ette.
Kuna Arne Tapp on oma volitused peatanud, valitakse tema asemel revisjonikomisjoni uus liige.
I.Saare teeb ettepaneku A.Tapp asendada Käthlin Paluga, sest Käthlinil on kogemused varasemast
revisjonikomisjoni liikmena.
K.Palu on nõus.
P.Põlluste määrab M.Vesik’u ja M.Aav’i häältelugemiskomisjoni.
Toimuvad isikuvalimised.
E.Vohu ei saa läbi Skype’i isikuvalimistel osaleda.
Templiga hääletussedeleid jagati 6 tükki
Kastist võeti välja 6 hääletussedelit, kõik K.Palu poolt.
Võeti vastu otsus nr 15 „Kihnu Vallavolikogu 02.11.2017 otsuse nr 35 "Revisjonikomisjoni
esimehe ja liikmete valimine" muutmine“.
Päevakorrapunkt 7
Kihnu Vallavolikogu 29. märtsi 2018 otsuse nr 14 "Korruptsioonivastase seaduse
rakendamine" muutmine
P.Põlluste kannab päevakorrapunkti ette ja teeb ettepaneku, et revisjonikomisjoni liikmed võiks
jätkuvalt ka selle komisjoni koosseisus olla.
7 poolthäälega võeti vastu otsus nr 16 ,,Kihnu Vallavolikogu 29. märtsi 2018 otsuse nr 14
"Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" muutmine““.
Päevakorrapunkt 8
Vallavanema töötasu määramine
I.Saare kannab päevakorrapunkti ette. Seoses projektivahendite lõppemisega tuleb korrigeerida
vallavanema töötasu. Varasem töötasu 2700 eurot (1755+945 projektijuhtimise tasu) on kokku
lepitud projektivahendite jätkumise korral. Projektivahendid on lõppenud, seega tuleb see
palgakomponent kaotada ning kehtestada töötasuna üks summa. Kuivõrd viimane palgamuudatus
1700 eurot hakkas kehtima 01.04.2017 ehk kaks aastat tagasi, avaldab I.Saare arvamust, et
vallavanema töötasu võiks Kihnus olla 2000 eurot kuus.
E.Vohu erapooletu.
6 poolthäälega võeti vastu otsus nr 17 ,,Vallavanemale töötasu määramine“.
Päevakorrapunkt 9
Info
I.Saare annab teada:
• Laevagraafik 2019. aastaks on kavandatud nii, et sügisest alates on ka kolmapäeviti ja
neljapäeviti hommikune 11:30 reis graafikus. Samuti septembris on eraldi graafik, kuna on
lisatud õhtune praam. Muudatused on ka järgmisel aastal praamiaegades.
E.Lilles teeb ettepaneku uutel läbirääkimistel pakkuda, et õhtune praam pühapäeviti võiks
olla aasta läbi.
I.Saare pakub välja, et järgmise aasta kõnelustel praami aegade üle teha ettepanek
kolmapäevane Pärnu praam ära jätta.

• Sigatsuaru sadama hankedokumendid allkirjastatakse esmaspäeval.
E.Lilles annab teada:
• Hülgepüügihooaeg on avatud.

P.Põlluste loeb istungi lõppenuks 11:55.

/allkirjastatud digitaalselt/
Paal Põlluste
Volikogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
Maarja Kobin
Assistent

