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Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Kihnu valla 2011. aasta eelarve kinnitamine:
Kihnu valla aukodaniku aunimetuse andmine;
I langete Korraldamise MTÜ (Riigihangete Keskuse) liikmeks astumine:
Vallavanema info.

Veera Leas: Kas autasud ei peaks olema eraldi punktide all?
Paal Põlluste: Teen ettepaneku lisada päevakorda punkti nr. 3 ..Kihnu valla aasta kihnlase
aunimetuse andmine", punkt nr. 4 ..Kihnu valla elutöö preemia aunimetuse andmine"
7 poolthäälega kinnitati uus päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kihnu valla 2011. aasta eelarve kinnitamine:
Kihnu valla aukodaniku aunimetuse andmine:
Kihnu valla aasta kihnlase aunimetuse andmine;
Kihnu valla elutöö preemia aunimetuse andmine:
Hangete Korraldamise MTÜ (Riigihangete Keskuse) liikmeks astumine;
Vallavanema info.

Päevakorrapunkt 1
Kihnu valla 2011. aasta eelarve kinnitamine
Ingvar Saare tutvustab valla 2011. aasta eelarvet.

Johannes Leas: Kui suur oli eelmise aasta toetus Kihnu Majandus OLTle?
Ingvar Saare: Eelmisel aastal 2010 oli tekkepõhised 240 tuhat, kanti üle 245 tuhat, kuna 2009. aasta
detsembri toetus kanti iile jaanuari kuus.
Johannes Leas: Miks see eraldi rea peal ei kajastu? Miks te seda peidate?
Ingvar Saare: Me ei peida seda. Tegevusalal sihtotstarbeline eraldis on real 45.0 ja seletuskirja all
kirjutab ka. et sihtotstarbeline eraldis Kihnu majandus OÜle jääb samaks.
Veera Leas: Me võtsime mitu aastat tagasi vastu selle otsuse, et kuluartiklid, personalikulud ja
majanduskulud toome siia välja ainult ühel real. Sellepärast, et me ei peaks iga liigutust tegema läbi
volikogu, mis oli hästi lahti peenelt võetud. Aga volikogu liikmed peaksid seda töövihikut nägema.
mis on meie igal asutusel iga ala kohta eraldi tehtud. Volikogu liikmetele oleks tähtis, et seda
töövihikut meile tutvustad: millest koosnevad personalikulud, millest majanduskulud jne.
Johannes Leas: See on ülioluline.
Veera Leas: Teil on see olemas ja peaks olema eelarvel juures.
Ingvar Saare: Meie oleme lähtunud sellest, et me anname tegevusalade kaupa põhitegevusala
muutused, näiteks vallavalitsus on lahti kirjutatud, miks muutusid majanduskulud. Ma ise ei ole
seda meelt, et personali, majanduskulud peaksid olema lahti kirjutatud.
Johannes Leas: Küsimus on selles, et eelarve on üks põhidokument järgimise aasta tegevuse kohta.
mina kui volikohu liige pean teadma mille poolt ma kätt tõstan. Sa oled jõudnud suhteliselt hea
seletuskirja juurde. Kõik tuleb lahti seletada, et volikogu liige lihtne inimene saaks aru palju läheb
ühe tegevusala alla ja palju teiste alla.
Veera Leas: Teil on vallakaupa töötabel olemas ja seda volikogu liikmetele tutvusta, millest need
koosnevad.
Johannes Leas: See on ülioluline teada, mitte ainult volikogu liikmetele vaid kõikidele valijatele.
kes esitavad küsimusi volikogu liikmetele.
Ingvar Saare: Ma ei näe selles erilisi mõtet.
Otsustati: 6 poolthäälega võeti vastu määrus nr. 4 ..Kihnu valla 2011. aasta eelarve kinnitamine".
erapooletuid ei ole. vastu 1.
Päevakorrapunkt 2
Kihnu valla aukodaniku aunimetuse andmine
Aukodaniku nominendid: Mihkel Mardna, Enn Vellend. Raido Koppel. Uno Roosvalt.
Jätta valla aukodaniku aunimetus esitatud kandidaatide mittekvalilltseerumise tõttu andmata.
Otsustati: 6 poolthäälega võeti vastu otsus nr. 3 ..Kihnu valla aukodaniku aunimetuse andmata
jätmine", erapooletuid 1. vastu ei ole.
Päevakorrapunkt 3
Kihnu valla aasta kihnlase aunimetuse andmine
Aasta kihnlase nominendid: Mare Mätas. Ingvar Saare
7 sedelit välja antud. 7 sedelit kastis. Mare Mätas 4 häält. Ingvar Saare I hääl. Mare Mätas ja Ingvar
Saare 1 hääl. tühi sedel 1.
Otsustati: 7 poolthäälega võeti vastu otsus nr. 4 ..Aasta kihnlase aunimetuse andmine", millega
otsustati anda aasta kihnlase aunimetus Mare Mätas'ele

Päevakorrapunkt 4
Kihnu valla elutöö preemia aunimetuse andmine
Elutöö preemia nominendid: Viima Metsa. Ella Leas. Elmar Randina. Elvi Vesik
7 sedelit välja antud. 7 sedelit kastis. Viima Metsa 6 häält. Ella Leas 1 hääl.
Otsustati: 7 poolthäälega võeti vastu määrus nr. 5 ..Elutöö preemia andmine", millega otsustati anda
elutöö preemia aunimetus Viima Metsa' le
Päevakorrapunkt 5
Hangete Korraldamise MTtJ (Riigihangete Keskuse) liikmeks astumine
Otsustati: 7 poolthäälega võeti vastu otsus nr. 6 ..Hangete Korraldamise MTÜ (Riigihangete
Keskuse) liikmeks astumine", erapooletuid ei ole. vastu ei ole.
Päevakorrapunkt 6
Vallavanema info
Ingvar Saare: Alates reedest avatakse ametlik jäätee.
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