KIHNU VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Kihnu

30. aprill 2020 nr 4

Algus: 10:05
Lõpp: 12:51

Istungist võtsid osa vallavolikogu esimees Paal Põlluste, vallavolikogu liikmed: Maie Aav, Käthlin
Palu, Mare Mätas, Egon Vohu, Ene Laine, Marju Vesik, Priit Haller ja Evald Lilles (liitus Zoomis
09:58) samuti vallavanem Ingvar Saare, vallasekretär Heldy Põlluste, abivallavanem Taivi Vesik
ja sotsiaalametnik Aive Havik. Esimese päevakorrapunkti arutelul viibisid rahvamaja juhataja
Veera Leas ja Jaanus Ilp (filmis esimest päevakorrapunkti).
Protokollis assistent Maarja Kobin.
J.Ilp avaldas soovi esimest päevakorrapunkti filmida.
P.Põlluste paneb ettepaneku hääletusele.
7 poolt- ja 1 vastuhäälega lubati J.Ilp istungi esimest päevakorrapunkti filmima.
P.Põlluste teeb sissejuhatuse ja paneb päevakorra hääletusele.
/Tehniliste probleemide tõttu E.Lillese hääletada ei saanud/.
8 poolthäälega kinnitati päevakord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kihnu Rahvamaja kui allasutuse tegevuse lõpetamine;
Kihnu Tervisekeskuse kui allasutuse tegevuse lõpetamine;
Kihnu valla turismi arengukava 2020- 2025 kinnitamine;
Kihnu valla eelarve koostamise kord;
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord;
Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude
kehtestamine;
7. Info.

piirmäärade

Päevakorrapunkt 1
Kihnu Rahvamaja kui allasutuse tegevuse lõpetamine
P.Põlluste loeb päevakorrapunkti ette ja annab sõna I.Saarele.
I.Saare kannab päevakorrapunkti ette, selgitades, kuidas rahvamaja hoonena jääb allasutuse
tegevuse lõpetamise järel jätkuvalt kasutusse ja tegevuskohaks üritustele ja tegevustele kõigile

huvigruppidele, kolmanda sektori organisatsioonidele, ettevõtjatele ja eraisikutele. Jätkuvad kõik
senised ringid, tegevused ja üritused. Kel on huvi pakkuda täiendavaid huvitegevusi täiskasvanutele
või noortele, saavad seda jätkuvalt teha. Kultuuritöö osas on ettepanek tehtud senisele rahvamaja
juhatajale jätkata sisulise tööga. Millisel kujul täpselt (algselt oli kavas läbi töövõtulepingute), selle
räägime mai kuu jooksul läbi. Rahvamaja ja muuseumi perenaise ülesanded on kavas ühendada
ning kahte maja plaanitakse ühiselt haldama hakata.
P.Põlluste annab sõna V.Leasele.
V.Leas räägib, et uudis oli šokeeriv ja ta oleks tahtnud, et läbirääkimistega oleks alustatud varem.
P.Põlluste uurib milline on V.Lease nägemus tulevaste ürituste korraldamisest.
V.Leas räägib, kuidas on alati üritanud pakkuda kõigile kihnlastele midagi ja seda mitte alati
suurürituste näol vaid ka sportlike ettevõtmistega nagu näiteks oma ettevõtte alt korraldatud sarjaga
„Tervise teisipäevad“, mida tegi puhkuse ajal.
E.Vohu uurib, palju on viimase 11a jooksul personali juurde tulnud ja ära läinud.
V.Leas selgitab, et alustati viiekesi, sh aednik ja koristaja, ja nüüd ollakse kahekesi ja Maie on talle
igas asjas abis.
I.Saare täiendab teemat lisades, et üritusi, tegevusi, laagreid ja festivale on hakanud korraldama ka
teised. Vallavalitsus on alati olnud seisukohal, et vald ei pea olema juhtrollis kultuuritöö
korraldamises.
E.Vohu uurib, miks ei kaasatud V.Least praegu päevakorras oleva muudatuse aruteludele.
I.Saare vastab, et arutatud on majade haldamise, eelarve ja personali juhtimise osa vallavalitsuses,
kultuuritöö sisuline osa tuleb alles arutusele.
10:40 T.Vesik väljub ruumist.
E.Vohu uurib, miks ei ole kultuuritöötajatega arutatud neid teemasid, sest äkki oleks jõutud
järeldusele, et rahvamaja juhataja ametikohta on veel vaja.
I.Saare vastab, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel on vallavalitsuse kohustus
hallata valla allasutusi ja pakkuda nende kaudu teenuseid. Teenuseks on kultuurialane tegevus,
selles saab läbi rääkida. Haldusküsimuste osas on põhimõtteline seisukoht võetud ning selles
teemas ei ole läbiräägitavat valdkonda. Vallavalitsuse poolt vaatame kogu KOV kultuuritegevust,
nii seda, mis on praegu käinud läbi rahvamaja, aga samas teevad seda lisaks rahvamajale ka kool
ja muuseum ja rõhutab, et kõik huviringid jäävad toimima ja koht, kus üritusi korraldada, samuti.
10:42 T.Vesik tuli tagasi ruumi.
/Toimub arutelu allkirjade kogumisest rahvamaja toetuseks ja vähesest selgitustööst, mis sellega
kaasnes. Nimelt, et kui allkirju koguti volikogu päevakorra alusel, siis kas kõik, kes allkirja andsid,
said tõepoolest aru, et päevakorras on rahvamaja kui allasutuse tegevuse lõpetamine/.
P.Põlluste annab sõna kultuurikomisjoni esimees M.Aavale.
10:48 P.Haller väljus ruumist.
M.Aav tutvustab kultuurikomisjoni liikmete arvamusi antud asjas.
10:50 P.Haller tuli tagasi ruumi.

E.Laine küsib, kas vallavalitsus on otsustanud rahvamaja töötajad koondada.
I.Saare selgitab, et esialgu tulevad töötajad vallavalitsuse koosseisu, kuid mõtlema peab tõsiasjale,
et ametikohtate suurused ja kohustused on vähenenud. Läbi tuleb arutada, kuidas jätkatakse sisulist
poolt, sest rahvamaja juhatajalt jääb vastutus maja eest nüüd ära.
E.Lilles paneb kõigile südamele, et nad ei nulliks V.Lease aastakümnete tööd ja üritusi ei viidaks
üle Metsamaa pärimustallu.
I.Saare selgitab, et allasutuse tegevuse lõpetamine ei nulli V.Lease tööd ning V.Lease töö on
sisuline tegevus, mille osas tehakse ettepanek jätkata.
M.Vesik (SA Kihnu Kultuuriruum juhatuse liige) räägib, et SA Kihnu Kultuuriruum ei ole võtmas
ühtegi üritust üle, et viia neid Metsamaale ja rahvamajaga toimub koostöö.
E.Vohu küsib, keda näeb vallavalitsus rahvamajas üritusi korraldamas.
I.Saare vastab, et praegu ei ole kedagi konkreetselt mõeldud tegevuskavas ettenähtud üritusi läbi
viima (ei ole midagi kellelegi lubatud), eelarves on raha ürituste jaoks arvestatud, loodame läbi
rääkida V.Leasega, et käesolevaks aastaks plaanitud üritused toimuksid.
/Toimub arutelu erinevate uusaasta pidude üle, mis siiani toimunud on/.
P.Põlluste küsib, kas on veel ettepanekuid või küsimusi.
Ettepanekuid ega küsimusi ei ole.
6 poolt- ja 3 vastuhäälega võeti vastus määrus nr 5 „Kihnu Rahvamaja kui allasutuse tegevuse
lõpetamine“, millega lõpetatakse vallavalitsuse hallatava asutuse Kihnu Rahvamaja tegevus alates
01.juunist 2020.
/11.16 lahkuvad ruumist V.Leas ja J.Ilp/.
Päevakorrapunkt 2
Kihnu Tervisekeskuse kui allasutuse tegevuse lõpetamine
P.Põlluste loeb päevakorrapunkti ette ja annab sõna A.Havikule.
A.Havik kannab päevakorrapunkti ette selgitades, et ettepaneku tervisekeskuse kui allasutuse
tegevuse lõpetamise kohta tuli temalt kui tervisekeskuse juhatajalt, kuna ta ei näinud sellisel kujul
jätkamisel enam mõtet.
I.Saare täiendab, lisades, et tervisekeskuse eraldiseisva allasutusena mitte toimimine on aastatega
järjest selgemaks saanud – teenuseid saab osutada ilma allasutuse vormita. Juba praegu on nt
aedniku ülesanded valla aednikul ning juhatamise mõttes eraldi personali tööd pole vajadust
korraldada Tervisekeskuse kaudu.
8 poolthäälega, 1 erapooletu, võeti vastu otsus nr 9,, Kihnu Tervisekeskuse kui allasutuse tegevuse
lõpetamine“, millega otsustati lõpetada Kihnu Vallavalitsuse hallatava asutuse Kihnu
Tervisekeskus tegevus alates 01.maist 2020.
P.Põlluste teeb ettepaneku teha väikese vaheaja.
/11:20-11:27 toimub istungist paus/
Päevakorrapunkt 3

Kihnu valla turismi arengukava 2020- 2025 kinnitamine
P.Põlluste loeb päevakorrapunkti ette ja annab sõna T.Vesikule.
T.Vesik kannab päevakorra punkti ette, andes ülevaate nii hetkeseisust eriolukorras kui ka üldisest
turismi korraldamisest vallas.
E.Vohu uurib massiturismi olemuse kohta.
T.Vesik selgitab, et massiturismi Kihnus kartma ei pea. Praamiliiklus ei võimalda liiga suurel arvul
inimestel siia tulla ja seega ei ole tõenäoliselt võimalik massiturismile omastel negatiivsetel
mõjudel siin avalduda.
/Toimub arutelu toitlustusasutustest ja ettevõtjate võimalustest aastaringselt sellist teenust
pakkuda/.
P.Haller toob välja probleemi, et Kihnus puudub tööjõud.
T.Vesik nõustub eelneva väitega ja selgitab seda õmbluskoja projekti näitel, kui mõned aastad
tagasi oli vaja kümmet töötajat, et käivitada see projekt. Neid inimesi kahjuks ei leitud.
M.Mätas pöörab tähelepanu Kihnu kooli suurepärasele õppetegevusele ja arvab, et Kihnu kool võib
meelitada inimesi siia, sest nad võiksid tahta, et nende lapsed siin koolis õpiks.
T.Vesik lisab et värskelt on valminud ka Kihnu Kontor, mis pakub kaugtöö tegemise võimalusi
kõigile soovijatele ja loob inimestele võimaluse teha oma tööd siin saarel.
/Toimub arutelu vajadusest vaadata iga aasta arengukava uuesti üle ja teha korrektuure, eriti peale
selleaastast kriisiolukorda/.
8 poolthäälega, 1 erapooletu, võeti vastu määrus nr 6 ,, Kihnu valla turismi arengukava 2020- 2025
kinnitamine“, millega kinnitati valla turismi arengukava.
Päevakorrapunkt 4
Kihnu valla eelarve koostamise kord
P.Põlluste loeb päevakorrapunkti ette ja annab sõna I.Saarele.
I.Saare kannab päevakorrapunkti ette, selgitades, et nimetatud eelnõu algus ulatub aastasse 2015.
Tänaseks oleme jõudnud arusaamisele, et eelarve koostamise raamistik peaks olema üheselt
määratud. Üks oluline asi, mis sellega määratakse, on allasutuste tegevuskava kui sellise formaadi
kinnitamine. See formuleerib tavapärase praktika volikogu määrusena ja kinnitab kindlad juhised
eelarve koostamiseks.
8 poolthäälega, 1 erapooletu, võeti vastu määrus nr 7,, Kihnu valla eelarve koostamise kord“,
millega kinnitati kord eelarve koostamiseks.
Päevakorrapunkt 5
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
P.Põlluste loeb päevakorrapunkti ette ja annab sõna A.Havikule.
A.Havik kannab päevakorrapunkti ette, selgitades, et aasta alguses saatis õiguskantsler Ülle Madise
kõigile linna- ja vallavalitsustele palve vaadata üle sotsiaalteenuste korraldamise korrad. Sellest
lähtuvalt teeb eelnõu ettepaneku kehtestada korra uus redaktsioon.
/Toimub arutelu erinevate toetuste summade ja nende taotlemise korra üle/.
9 poolthäälega võeti vastu määrus nr 8 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.
Päevakorrapunkt 6
Toimetulekutoetuse
kehtestamine

arvestamisel

arvesse

võetavate

eluasemekulude

piirmäärade

P.Põlluste loeb päevakorrapunkti ette ja annab sõna A.Havikule.
A.Havik kannab päevakorrapunkti ette, selgitades, kuidas sotsiaalhoolekande seadus § 133 lg 6
sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus kehtestab toimetulekutoetuse määramiseks kulude
piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise ja vaatab
kehtestatud piirmäärad vähemalt üks kord aastas üle ning vajaduse korral kehtestab uued
piirmäärad.
Lähtudes esitatud toimetulekutoetuste avaldustest, taotlejate eluasemekulude analüüsist ja
võrdlusest teiste KOV-de piirmääradega, teeb vallavalitsus ettepaneku muuta eluasemekulude
piirmäärasid. Eluasemekulude piirmäärad ei tohi olla liiga madalad ja abivajaja ei tohiks selle tõttu
sattuda veel suurematesse majandusraskustesse, kuna normpinna ulatuses määratud
eluasemekulude normid ei kata tegelikke kommunaalkulusid.
9 poolthäälega võeti vastu määrus nr 9 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate
eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“, millega kinnitati uued eluasemekulude piirmäärad.
Päevakorrapunkt 7
Info
I.Saare annab teada
• 12. märts kuulutati Eestis välja eriolukord ja keelati saarte ja mandri vaheline liikumine.
Kihnu Vallavalitsusel paluti teha PPAga koostööd, et selgitada välja inimesed, kellel on
põhjendatud vajadus Kihnu liikuda. Analüüsisime elanikeregistrit ja koostasime vastava
nimekirja, kelle ainus elukoht on Kihnu saarel. Suuniseid eriolukorras toimimiseks saadi ka
PERHI-ga suheldes – minimaliseerida liikumine saare ja mandri vahel.
Liikuda on siiani saanud vaid erilubade alusel, mida väljastab PPA.
Selle nädala alguses saime info, et ka vald saab hakata välja andma erilubasid päevas
kümnele kohalikule elanikule Kihnust-mandrile ja tagasi liikumiseks.
4.maist saavad kõik rahvastikuregistri järgi Kihnu registreeritud inimesed mandri ja saare
vahel vabalt liikuda.
P.Haller täiendab, et saarele saavad liikuda lisaks registripõhisele arvestusele ka inimesed, kelle
alaline viibimiskoht on siia märgitud ja kelle lähisugulane on siin.
/Toimub arutelu siseriikliku karantiini puudumise üle/.
• Raamatukogu ja postipunkt on taas avatud uuest nädalast. Järgitakse 2+2 reeglit ja
hügieeninõudeid. Muuseum avab end külastajatele 18.mai. Lasteaed avatakse soovijatele
esmaspäevast. Kool on distantsõppel vähemalt 15.maini.
• Valla töötajatest rahvamaja juhataja ja maja perenaine olid puhkusel terve aprilli. Muuseumi
juhataja puhkas aprillikuus nädala ja järgmisel nädalal on samuti puhkusel. Uuest nädalast
läheb ka noorsootöötaja puhkusele ja kui tagasi tuleb siis ilmselt kaalume ta koormuse
vähendamist kui tööülesannete maht seoses eriolukorraga väheneb.
• Vallavalitsuse töötajad olid kodukontorites mitmeid nädalaid. Nüüd on peaaegu kõik tagasi
majas.
• Pearaamatupidaja läheb lapsehoolduspuhkusele ja sellega seoses saab alates juunikuust
vanemraamatupidaja töökoormust juurde. Pearaamatupidajale tuleb leida asendaja. Enne
tema puhkusele minekut saame majandusaasta aruande valmis.
• Direktor on esitanud lahkumisavalduse. 13. juuni on tal viimane tööpäev, seega hakkame
ka uut direktorit otsima. Esmalt kindlasti enda õpetajate seast ja seejärel väljastpoolt kui on
selleks tarvidus.

•

Anne Vahkel on tagasi aedniku kohal kuni septembri lõpuni ja samuti alustab tööd
haljastaja.
• Juunis või juulis peale tulumaksude laekumist alles näeme, kas on vaja lisaeelarvet kriisist
tingitud eelarve muutuste korrigeerimiseks.
• Tellime kruusa purustamise teede hoolduseks, enne soovime karjääri saada KOV
omandisse.
• Disgolfi radadele ehitasime tii-alad ja toimus keskkonnaametiga aruetlu ning nad tulevad
sügisel discgolfi rada vaatama.
• RMK-ga koostöö väga ei ole sujunud, sest nad ei soovi Kihnus puhketaristuid arendada.
Tegime ise pinkide ja laudade komplektid Pilliotsa. Tegeleme sellega, et autodega ei
sõidetaks mere äärde ja sealset ala hoitaks puhtana. Pinkide ja laudade komplekte sai
valmistatud veel mitmeid ja need asuvad sadama teel, tervisekeskuse juures ning Noodi ja
majaka tee ristmikul.
M.Vesik uurib, kas eesliinitöötajad sotsiaalametnik A.Havik ja koduhooldaja M.Laus saavad
lisatasu eriolukorraajal tehtud töö eest.
I.Saare vastab, et vallavalitsusel on plaan maksta lisatasu.
• Kehtestasime sadama kasutamise tasud Suaru sadamas.
• Sigatsuaru sadama ehitus käib, kalurid saavad seda kasutada.
/Toimub arutelu järgmise volikogu toimumise aja üle, sest otsustada tuleks reovee kogumise
eeskirja vastuvõtmise ja jäätmehalduse registri üle. Uus istung võiks toimuda 28.mai/.
P.Põlluste loeb istungi lõppenuks 12:51.

/allkirjastatud digitaalselt/
Paal Põlluste
volikogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
Maarja Kobin
assistent

