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Istungist võtsid osa vallavolikogu esimees Paal Põlluste, vallavolikogu liikmed: Maie Aav, Käthlin
Palu, Mare Mätas, Egon Vohu, Ene Laine, Priit Haller ja Evald Lilles (liitus 10:01 skype`s), samuti
vallavanem Ingvar Saare, vallasekretär Heldy Põlluste, keskkonnanõunik Kaido Selberg,
piirkonnapolitseinik Signe Laasi (alates 11.33) ja piirkonnavanem Karin Uibo (alates 11.33).
Protokollis assistent Maarja Kobin.
Puudus vallavolikogu liige Marju Vesik.
P.Põlluste teeb sissejuhatuse ja küsib kas kellelgi on päevakorra osas ettepanekuid või küsimusi.
/10:02 K.Selberg saabub/.
E.Vohu uurib, millal on järgmine volikogu istung, et siis arutlusele võtta teemad purgimine ja
teabenõuetele vastamine, kuna eelmisel päeval laekus talle pöördumine teemal purgimine Kihnus
ja et vald ei vasta teabenõuetele tähtaegselt.
I.Saare selgitab, et sellesama planeeringuga seotud teabenõudele, mis esitati eile, vastati sama päeva
jooksul ja teabenõuetele on ka eelnevalt tähtaegselt vastatud. Purgimise osas on samuti info antud,
et Kihnus seda teha pole võimalik, kuna keegi reoveele järele ei tule.
P.Põlluste teeb ettepaneku arutada teemat edasi infopunktis ja paneb päevakorra hääletusele.
8 poolthäälega kinnitati päevakord.

1. Kihnu valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise
delegeerimine;
2. Arvamuse andmine Kihnu kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse kohta
3. Kihnu valla 2020 aasta eelarve I lugemine;
4. Kihnu valla seisukoht riigi kõrvalmaanteede üleandmiseks Kihnu vallale;
5. Pöördumine majandus- ja taristuministri poole seoses Kihnu-Munalaiu-Kihnu
parvlaevaliini rahastamisega;
6. Info.
Päevakorrapunkt 1

Kihnu valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise
delegeerimine
P.Põlluste annab sõna päevakorrapunkti ettekandjatele.
I.Saare juhatab päevakorrapunkti sisse, alustades sellest, miks andmekogude põhimääruste teema
hetkel aktuaalne on. Nimelt teostab Riigi Infosüsteemide Amet üle Eesti, sh ka Kihnu osas,
järelevalvet andmekogude osas infosüsteemide turvameetmete süsteemi (ISKE) rakendamise osas.
Kogu süsteemi üheks osaks on ka mitmed korrad, sh päevakorras oleva punkt- andmekogude
põhimäärused.
H.Põlluste: selgitab, kuidas konkreetne päevakorrapunkt puudutab põhimäärusi ja eelnõu teeb
ettepaneku delegeerida andmekogude asutamine ja põhimääruse kinnitamine vallavalitsusele.
/Toimub arutelu infoturbe olemusest ja rakendamise kohustusest ning andmekogudest üldse/.
8 poolthäälega võeti vastus määrus nr 2 „Kihnu valla andmekogude asutamise ja andmekogude
põhimääruste kinnitamise delegeerimine“, millega andmekogude asutamine ja põhimääruste
kinnitamine delegeeriti Kihnu Vallavalitsusele.
Päevakorrapunkt 2
Arvamuse andmine Kihnu kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse kohta
P.Põlluste loeb päevakorrapunkti ette ja annab sõna ettekandjale.
K.Selberg selgitab eelnõu sisu.
/Ekraanile kuvatakse skeem ja toimub arutelu kaevandusmahtude kohta/.
8 poolthäälega võeti vastu otsus nr 5 ,,Arvamuse andmine Kihnu kruusakarjääri kaevandamisloa
muutmise taotluse kohta“, millega nõustuti Kihnu karjääri maavara kaevandamise loa muutmisega.
/K.Selberg lahkub ruumist/.
Päevakorrapunkt 3
Kihnu valla 2020 aasta eelarve I lugemine
P.Põlluste loeb päevakorrapunkti ette ja annab sõna ettekandjale.
I.Saare kannab päevakorrapunkti ette ja räägib, et korrektuure tuleb veel allasutuste eelarvetes.
/Toimub arutelu/.
P.Põlluste loeb Kihnu valla 2020. aasta eelarve esimese lugemise loetuks.
Päevakorrapunkt 4
Kihnu valla seisukoht riigi kõrvalmaanteede üleandmiseks Kihnu vallale
P.Põlluste loeb päevakorrapunkti ette ja annab sõna ettekandjale.
I.Saare kannab päevakorrapunkti ette.
/Toimub arutelu/.
8 poolthäälega otsustati toetada ettepanekut, saata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile
kiri Kihnu valla seisukohast kõrvalmaanteede üleandmise kohta. Ollakse nõus üle võtma riigi
kõrvalmaanteeks olev pinnastee, kui sellega kaasneb tee hooldamiseks vajaliku kruusakarjääri
üleandmine ja teiste teede osas ollakse valmis läbirääkimisi jätkama.

Päevakorrapunkt 5
Pöördumine majandus- ja taristuministri poole seoses Kihnu-Munalaiu-Kihnu parvlaevaliini
rahastamisega
P.Põlluste loeb päevakorrapunkti ette.
P.Haller teeb ettepaneku uurida merepõhja süvendamise võimalust.
/Toimub arutelu süvendamise võimalikkusest ja varasemast tagasisidest/.
Leitakse, et kirjale tuleb lisada ettepanek merepõhja süvendamisest ja oluline on, et säilitataks
olemasolev süsteem- 1.jaanuari seisuga sissekirjutuste põhjal soodustuse saamine.
/11.18 P.Haller lahkub ruumist/.
/Toimub arutelu autode hulgast, mis suviste reisidega praamile ei mahtunud/
/11.21 P.Haller tuleb ruumi/.
/Toimub arutelu, kuidas info paremini rahvale kättesaadavaks teha, sest valeinfot levib rahva seas
liiga palju ning tekitab inimestes hirmu ja viha/.
Otsustatakse kokku kutsuda Kihnu Üldkogu selleks päevaks, kui ministeeriumilt tuleb esindaja
vallaga kohtuma, et rahvas saaks paremini informeeritud ja omapoolset arvamust avaldada.
8 poolt- toetada ettepaneku saatmist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, milles
käsitleti nelja aspekti. Esiteks sooviti väikesaarte vahelise liiniveo rahastuse suurendamist. Teiseks,
et kavandatava vedaja leidmise otsekonkursi tingimused arvestaksid enim väikesaarte huve.
Kolmandaks paluti kaasata väikesaarte esindajad väikesaari puudutavate piletimüügi tingimuste
väljatöötamisse ja neljandaks paluti algatada analüüsi koostamine, mille käigus selgitataks välja,
kas parvlaev Kihnu-Virve on optimaalseim alus Kihnu-mandri ja Munalaiu-mandri vahelise
ühenduse korraldamiseks.
P.Põlluste pöörab tähelepanu asjaolule, et kolmandas punktis jäi arutamata 3.2 POL soovitud
eelarve.
I.Saare tutvustab Pärnumaa Omavalitsus Liidu soovitud eelarvet.
/11.33 H.Põlluste, S.Laasi ja K.Uibo tulevad ruumi/.
/Toimub arutelu eelarve üle/.
Otsustati: ürituste Pärnumaa Kaunis Kodu, sotsiaaltöötajate tunnusürituse ja ka Pärnumaa laulupidu
2020 „Laula, kuni elad“ toetamises mitte osaleda juhul, kui Kihnu kool laulupeol ei osale (ehk kui
kihnlased osa ei võta, siis ei osaleta ka rahalises panuses).
8 poolthäälega otsustatakse nimetatud muudatustega nõustuda, ehk toetada Pärnumaa
Omavalitsuste Liidu eelarvet soovitud summas, välja arvatud üritusi Pärnumaa Kaunis Kodu,
sotsiaaltöötajate tunnusüritus ja Pärnumaa Laulupidu 2020, kui Kihnu kooli koor seal ei osale.
Päevakorrapunkt 6
Info
S.Laasi teeb 2019. aasta kokkuvõtte: suuremad sündmused, kuhu võõrast rahvast kokku tuli,
möödusid rahulikult ja aastas oli vaid 28 kõne häirekeskusele. Nendeks olid näiteks 5 kõne, kus
anti teada, et puud on teele kukkunud, 3 kõne, mis vajasid kopterisõitu, 1 kadunud isik, 2 väiksemat
liiklusõnnetust autodega, 2 rattaga kukkumist ja teated väärtegudest.
P.Põlluste soovib teada, kuidas uuel hooajal toimub reageerimine Kihnu praamivälisel ajal nüüd,
mil Pärnu saab endale uue hõljuki?

K.Uibo teatab, et see hõljuk, mis oli planeeritud, ei mahu kahjuks garaaži ja otsitakse muid
lahendusi
/Toimub arutelu kiirkaatri vajadusest, et abi pääseks Kihnu kiiremini/.
I.Saare teatab, et tahab kriisikomisjoni kokku kutsuda et arutada läbi erinevaid kriisi
stsenaariumeid.
/Toimub arutelu vajalikest kiirusepiirangu märkidest Aru risttee ümber ja muuseumi esisele
teelõigule/.
S.Laasi annab teada, et kooli juhtkonnaga toimuvad läbirääkimised kevadel algavast jalgrattasõidu
õppusest. Hetkel otsitakse inimest, kes seda läbi viiks.
E.Vohu uurib politseilt, mida teha kui näeb narkojoobes inimest, meenutades paari päeva tagust
intsidenti Pärnu linnas ja teeb ettepaneku mõnel suuremal üritusel tuua Kihnu narkokoer.
S.Laasi uurib, kui suur probleem tundub olevat narkootikumide tarvitamine Kihnus.
I.Saare ütleb, et siiani on täheldatud vaid mõni, kes pealiskaudsel vaatlusel võis olla ehk mingeid
erguteid olla kasutanud. Üldiselt probleemi pole.
/P.Põlluste tänab politseinike 2019. aasta arauande eest/.
I.Saare annab teada:
• Südamekodud OÜ ei ole huvitatud Kihnu hooldekodu rajamisest.
/12.13 H.Põlluste, S.Laasi ja K.Uibo lahkuvad ruumist/.
•

Planeeringuid on pooleli praegu kaks- Õmbluse detailplaneering ja Rock City
detailplaneering. Pöördudes tagasi istungi alguses E.Vohu mainitud probleemile, siis Rock
City omanikelt tuli eile teabenõue, millele vastati sama päeva jooksul. Detailplaneering on
kestnud juba aastaid ja vahepeal tõesti tekkisid pisut pikemad vastamise ajad. Puudustele
viidatud ettepanekuid parandatud ei oldud.
E.Vohu uurib, kas asja peaks arutama ka volikogu tasandil.
I.Saare ütleb, et asjaga tegeleb vallavalitsus. Mis aga võib tulla volikogu tasandile on Rock
City reoveepuhasti teema. Täpsemalt, kuhu immutada puhastatud reovesi. Õmbluse
detailplaneeringus on vald välja pakkunud maa-ala, kuhu võiks kaaluda puhastatud reovee
immutamist. Aga hetkel pole täpsemaid lahendusi arendajate poolt välja pakutud.
E.Vohu räägib temale saadetud pöördumises viidatud Veeseaduse § 105 Purgimissõlme
rajamise kohustust puudutavat lõiget 2, nimelt reoveekogumisalale koormusega alla 1000
inimekvivalendi, on kohaliku omavalitsuse üksus kohustatud rajama purgimissõlme, kui
lähim purgimissõlm asub kaugemal kui 30 kilomeetrit.
I.Saare vastab, et see tõesti võib nii olla ja kuna see seadus alles selle aasta algusest hakkas
kehtima, siis ei ole ta täielikult sellega kursis.
E.Vohu ütleb, et olles suhelnud ka Keskonnaministeeriumi veeosakonna nõuniku Raili
Kärmasega, on ta saanud kinnitust, et see kehtib ka Kihnu kohta.
I.Saare lubab, et asjaga viiakse end kurssi ja ta arutab teemat ettevõtjaga, kuid pigem on
seisukohal, et sellist nõuet Kihnus siiski pole.

M.Mätas uurib, kas võiks vallarahva jaoks lehes kajastada infot, miks on sadamas külmhoone ees
läbipääs keelatud ja kivid ees.

I.Saare selgitab, et läbipääs on suletud esmalt kõige tähtsamal põhjusel, milleks on ohutus,väikesadama haldaja vastutab sadama alal tegevuse eest. Teiseks põhjuseks on eramaa ala. Plokid
viiakse sealt küll ära, kuid tulevikus tuleb sinna aed ja sõidukite läbipääsu sealt ei ole ka tulevikus
oodata. Kergliiklus ja jalakäijad pääsevad läbi.
•

Sel aasta pinnatakse ka teid.
E.Vohu uurib, kas Pärna kinnistul tuletõrje veevõtukohani viivat teed on ka plaanis
hooldada.
I.Saare ütleb, et vajadusel lisatakse see tee nimekirja. Täpsustatakse, et ligipääs tuleb tagada
päästeautole.

•

Ilmselt 26. märtsil toimub meretuulepargi koosolek Eesti Energiaga. Rahvas saab tulla ja
kuulata ning esitada küsimusi.

/12.31 H.Põlluste tuleb ruumi/.
/Toimub arutelu tuulepargi arvatavast kaugusest maapiirist, tuulikute suurusest ja tulevatest
uuringutest/.
Järgmise istungi toimumine lepitakse kokku 12.märts kell 10.00.
P.Põlluste loeb istungi lõppenuks 12:38.

/allkirjastatud digitaalselt/
Paal Põlluste
Volikogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
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