KIHNU VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL

Kihnu
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Algus: 16.00
Lõpp: 17.20
Istungit juhatas vallavolikogu esimees: Paal Põlluste
Istungist võtsid osa vallavolikogu liikmed: Evi Tõeväli, Heli Nazarov. Maire Havik. Veera Leas.
Valdo Palu, Evald Lilles, Mare Mätas vallavanem Ingvar Saare, nõunik Enno Kaare, arendusnõunik
Mari Mets, vallasekretär Käidi Palu
Protokollis sekretär Külli Madissoo
Puudus volikogu liige Johannes Leas
Paal Põlluste: Kas on küsimusi või ettepanekuid päevakorrapunktide muutmises?
Evi TõevälLKas hariduskomisjon ja kultuurkomisjon on ühtsed või eraldi komisjonid?
Veera Leas: Kultuurkomisjon ongi ühine nimi.
Päevakord:
1. Kihnu Vallavolikogu 08.12.2011. a otsuse nr 43 "Maaüksuse koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine" muutmine
2. Kihnu valla üldplaneeringu lähtescisukohad
3. Kihnu Vallavolikogu 29. Jaanuari 2010 määruse nr 1 „Kihnu valla eelarvest sotsiaaltoetuste
taotlemise ja sotsiaalteenuste eest maksmise kord" muutmine;
4. Kultuurkomisjoni esimehe valimine;
5. Esindaja valimine Kihnu Kooli hoolekogusse;
6. Vallavanema info
Otsustati: 8 poolthäälega võeti vastu päevakord.
Päevakorrapunkt 1
Kihnu Vallavolikogu 08.12.2011. a otsuse nr 43 "Maaüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine" muutmine
Eelnõud tutvustab Enno Kaare.
Nimed tuleb panna omastavasse käändesse, redaktsiooniline muudatus.
Otsustati: 8 poolthäälega võeti vastu otsus nr 26 .,Kihnu Vallavolikogu 08.12.2011. a otsuse nr 43

..Maaüksuse koha-aadrcssi ja sihtotstarbe määramine" muutmine
erapooletuid ei ole. vastu ei ole.
Päevakorrapunkt 2
Kihnu valla üldplaneeringu lähteseisukohad
Eelnõud tutvustab Mari Mets.
Lähtematerjalina kasutame valla- ja pärnumaa planeeringut. Uurime kus ja kui palju on vanu
lagunemisj argus maju ja millised on omanike plaanid nendega. Üldplaneering ei soosi erandeid.
kõik on ühtne. Hoiame olemasolevaid väärtusi: puisniidud, pargialad, põllumassiivid.
Valdo Palu: Kas võin rajada endale tuuliku?
Mari Mets: Detailplaneeringuga näidatav.
Mare Mates: Tühjad majad
Mari Mert: Küsitluse eesmärgil, kas tühjad majad võtte hoonestusse või mitte.
Evald Lilles: Teha Kihnu laiud ja ravad planeeringu alaks.
Otsustati: 8 poolthäälega võeti vastu otsus nr 27 ..Kihnu valla üldplaneeringu lähteseisukohad",
erapooletuid ei ole. vastu ei ole.
r*

Päevakorrapunkt 3
Kihnu Vallavolikogu 29. jaanuari 2010 määruse nr 1 ..Kihnu valla eelarvest sotsiaaltoetuste
taotlemise ja sotsiaalteenuste eest maksmise kord" muutmine
Ingvar Saare tutvustab eelnõud
Toetus makstakse välja valla poolt septembri kuu jooksul, peale õpilaste nimekirja kinnitamist.
Üksikvanema toetust makstakse lapsele kelle teine vanem on surnud.
Otsustati: 8 poolthäälega võeti vastu määrus nr 10 ..Kihnu Vallavolikogu 29. Jaanuari 2010 määruse
nr 1 ..Kihnu valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise ja sotsiaalteenuste eest maksmise kord"
muutmine", erapooletuid ei ole. vastu ei ole.
8 poolthäälega valitakse hääletuskomisjoni liikmeteks Veera Leas ja Heli Nazarov
Päevakorrapunkt 4
Kultuurikomisjoni esimehe valimine
Valdo Palu ettepanek valida kultuurikomisjoni esimeheks Mare Mätas. Mare nõustus.
Toimub salajane hääletus.
Otsustati: 8 poolthäälega võeti vastu otsus nr 28 ..Kultuurkomisjoni esimehe valimine", millega
nimetada kultuurkomisjoni esimeheks Mare Mätas, erapooletuid ei ole, vastu ei ole.
Päevakorrapunkt 5
Esindaja nimetamine Kihnu Kooli hoolekogusse
Tehti ettepanek kooli hoolekogu esimeheks valida Heli Nazarov. Heli ei nõustu; Evi Tõeväli, Evi ei
nõustu: Veera Leas. Veera ei nõustu: Maire Havik. Maire ei nõustu; MareMätes. Mare on nõus.
Toimub salajane hääletus
Otsustati: 7 poolthääle ja 1 vastuhäälega võeti vastu otsus nr 29 ..Esindaja nimetamine Kihnu Kooli
hoolekogusse", millega nimetada Kihnu Vallavolikogu esindajaks Kihnu Kooli hoolekogus Mare
Mates.

Vallavanema info:
Teede ehitus jääb järgmisse aastasse.
Valdo Palu: Mis saab jäätee üleminckuteest sadamani?
Ingvar Saare: Arutelu tee mustkattega katmiseks toimub oktoobris 2012.
Veera Leas: Lemsi - Sadama teel on jõujaama juures jupike teed pindamatta.
Ingvar Saare: Praegu ei pinnata sest järgmine aasta vahetatakse reoveepuhasti.
Hambaravi viibib meist sõltumatta. kuna mööbel ei ole veel paigas.
Perearst Enn Vellendi leping lõpeb 31 detsembriga 2012. seda ei pikenda, uus konkurss on välja
kuulutatud.
26. septembril külastas Kihnut haridusminister Jaak Aaviksoo. Arutati uue koolihoone ehitust ja
pilliõpet.
Mare Mätas: Järgmine nädal toimub viiulifestival ja selle raames koka õpitoad Kurase kohvikus.
Kohale tulevad meisterkokkad.
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