KIHNU VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Kihnu rahvamajas, maskides

17. detsember 2020 nr 8

Algus: 13:02
Lõpp: 14:15
Istungist võtsid osa:
➢ vallavolikogu esimees 1. Paal Põlluste,
➢ vallavolikogu liikmed: 2. Egon Vohu, 3. Ene Laine, 4. Evald Lilles, 5. Käthlin Palu
(Zoom), 6. Mare Mätas (Zoom), 7. Marju Vesik (Zoom).
➢ vallavanem Ingvar Saare,
➢ protokollis vallasekretär Heldy Põlluste
Puudusid volikogu liikmed Maie Aav ja Priit Haller.
P.Põlluste teeb sissejuhatuse ja paneb päevakorra hääletusele.
7 poolthäälega kinnitati päevakord.
1. 2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine;
2. 2021. aasta eelarve I lugemine;
3. Toetuse kasutamise aruande kinnitamine, MTÜ Suaru Kalasadam;
4. Taotlus omafinantseeringu katmiseks, MTÜ Suaru Kalasadam;
5. Hoolekogu liikme valimine;
6. Ostueesõiguse kasutamata jätmine. Ojasepõllu;
7. Info.
Päevakorrapunkt 1
2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine
P.Põlluste loeb päevakorrapunkti ette ja annab sõna I.Saarele.
I.Saare kannab päevakorrapunkti ette ja selgitab, et detailset selgitust on võimalik lugeda eelarve
seletuskirjast.
P.Põlluste paneb päevakorrapunkti hääletusele.
7 poolthäälega võeti vastu määrus nr 15 „Kihnu valla 2020. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine“.
Päevakorrapunkt 2
2021. aasta eelarve I lugemine
P.Põlluste loeb päevakorrapunkti ette ja annab sõna I.Saarele.

I.Saare kannab päevakorrapunkti ette ja selgitab: Tulumaksuosa näeme, et see mõnevõrra
suureneb, sest ka sel aastal laekus seda keskmiselt 10% rohkem kui olime prognoosinud ja meie
prognoos lähtub nt eelmise aasta laekumine, millele lisame 5%. Suurenemise toob töölkäijate
arvu suurenemine. Antavad toetused mõnevõrra vähenevad, sotsiaaltoetused jäävad suurusjärgult
samaks, eraldised samaks, majandamiskulud mõnevõrra vähenevad, loodan, et olete seletuskirjaga
tutvunud ja kui on küsimusi, palun tegevusalade kaupa. Laenu võtmise kavatsus on, vaatame selle
täpsemalt üle teiseks lugemiseks, meie praegune laenuvõimekus on ca miljon eurot. Kas teil on
küsimusi, sest mina võin sellest rääkida kasvõi 2 tundi?
P.Põlluste: Kas seletuskirjas toodud laenuvõimekus, miljon eurot, on riigi viimase suunise
kohane?
I.Saare: Just nii.
P.Põlluste: Kas meil on objekte, mida selle laenuraha abil korda teha?
I.Saare: Investeeringute mõttes on eelarves kajastatud purustatud kruus, mida tahaks teha- meil on
nüüd ju oma karjäär, Suigu-Abaja teelõigu remont, tee on karjääri otsas, jäätmejaama seadmete ja
inventari täiendamine (väikesaarte programmist nt, summa on hüpoteetiline), vaja on soetada
juurde seadmeid, et teenust parendada- konteinereid juurde, kaal, et saaks kliendi juures kodus
prügi kaaluda. Pumplate reservgeneraatorid, 2 tk, Ruudu ja Nurme puurkaevudele, millel on 8
majapidamist järel, Naeri elamu projekteerimine, tänavavalgustus (Elektrilevi paneb valgustid
enda postide külge, lambid ostame meie, vahendid on kavas taotleda Väikesaarte programmist),
rahvamaja akende vahetus ja soojustus (hange on läbi viidud), muuseumikuuri II etapi ehitamine
on praegu ette nähtud valla rahast (esialgu oli planeeritud COVID rahast, kuid see maht sai täis) ja
see on objekt, mille puhul teeme ettepaneku finantseerida see laenurahast, Vanarahvamaja platsi
projekteerimine (valgustus, elekter ja tehnosüsteemid), rahvamaja ventilatsiooni väljaehitamine,
mobiilse välilava soetamine, kooli vundamendi soojustamine läheb töösse (hange tehtud). Kihnu
Kooli ruumiprogrammi ümberehitus ja digitaristu ümberehitamine, rahvamaja sisevõrgu
ümberehitamine. Aednikele ATV soetamine, Sigatsuaru sadamasse jäätisekohviku ehitus ja
planeeringukohased kuurid, välijõusaali proovime ka vähemalt ära projekteerida, üldkasutatavad
prügikastid- otsime mõistlikumaid lahendusi, planeerime tuletorni loodushariduskeskust,
merepääste aluse osas oleme teinud taotluse riigile. Suaru Kalasadama ujuvkaid, Sigatsuaru
sadama faarvaatri süvendamine, hajaasustuse programm, kodukohanduse toetus.
E.Vohu väljus 13:27,
ruumis tagasi 13:28
I.Saare jätkab: Praegune plaan veel teiseks lugemiseks täieneb, kuid üldine plaan on selline.
E.Lilles: Kas hooldekodu ehitus on tahaplaanile jäänud?
I.Saare: Sugugi mitte, kuid selle väärtus on 3 miljonit eurot, oleme rääkinud ministeeriumiga,
ootame ja otsime meetmeid, mis seda investeeringut toetada aitaks, ise me seda valmis ehitada ei
suuda. Vaja oleks poliitilist otsust Vabariigi Valitsuse tasandil.
I.Saare: Nimekiri on täiendamiseks vaba.
P.Põlluste: On kellelgi küsimusi?
Küsimusi ei ole.
I lugemine loetakse loetuks.

Päevakorrapunkt 3
Toetuse kasutamise aruande kinnitamine, MTÜ Suaru Kalasadam
P.Põlluste juhatab päevakorrapunkti sisse.
I.Saare annab teada, et ta on seotud isik, on valmis vastama küsimustele, kui neid on, kuid
hääletamise ajaks ta lahkub ruumist.
E.Lilles: Kas kasutamata jäänud summa on vallale tagasi kantud?
I.Saare: Jah, on tagasi makstud.
I.Saare selgitab volikogule esitatud aruande lahti.
P.Põlluste paneb päevakorrapunkti hääletusele- 7 poolthäälega võeti vastu otsus nr 15 “MTÜ-le
Suaru Kalasadam eraldatud toetuse kasutamise lõpparuande kinnitamine“.
Päevakorrapunkt 4
Taotlus omafinantseeringu katmiseks, MTÜ Suaru Kalasadam
P.Põlluste kannab päevakorrapunkti ette ja annab sõna I.Saarele.
ning lahkub otsustamise ajaks ruumist, kuid enne on ta valmis küsimustele vastama.
I.Saare täpsustab: MTÜ taotleb 60 000, et katta omaosalus ja võimalik kallinemine, kui hanke
käigus selgub, et PRIAle esitatud taotlus kallineb (läbi viime riigihangete registris avaliku
pakkumisena), siis kallineb ka omaosalus, kuid see selgub alles peale hanke läbiviimist. PRIA
eraldatud toetuse summa on juba teada ja see ei suurene, kui suureneb ehituse maksumus.
I.Saare lahkub ruumist.
Arutelu, kui pikaks ajaks MTÜ-le Suaru Kalasadam hoonestusõigus anti ja kellele läheb tulu.
Hoonestusõigus on antud 15 aastaks, võimalusega varem lõpetada, tulud ja kulud lähevab MTÜle.
P.Põlluste paneb päevakorrapunkti hääletusele
6 poolt- ja 1 erapooletu, võeti vastu otsus nr 16 “Raha eraldamine”.
I.Saare kutsuti ruumi tagasi
Päevakorrapunkt 5
Hoolekogu liikme valimine
P.Põlluste: Kihnu Kooli hoolekogu moodustamise ja töökorra kohaselt valitakse hoolekogu
neljaks aastaks ja hoolekogu volituste lõppemisega lõppevad ka hoolekogu liikmete volitused.
Hoolekogu koosseis kinnitati 2016. aastal ja selle volitused on läbi. Kas Egon, kes oli siiani
hoolekogus kooli pidaja esindajaks, on nõus jätkama ka uuel perioodil?
E.Vohu on nõus jätkama.
P.Põllluste: Kas on veel kandidaate hoolekogu liikme kohale?
Rohkem kandidaate ei ole, kõigile sobib, et hääletamine on avalik. E.Vohu taandab end
hääletamast.
6 poolthäälega võeti vastu otsus nr 17 “Esindaja nimetamine Kihnu Kooli hoolekogusse”, millega
kooli pidaja esindajaks Kihnu Kooli hoolekogus nimetati Egon Vohu.

Päevakorrapunkt 6
Ostueesõiguse kasutamata jätmine. Ojasepõllu
P.Põlluste loeb päevakorrapunkti ette ja annab sõna I.Saarele.
I.Saare kannab päevakorrapunkti ette, selgitades, et vallavalitsus on eelnõu ette valmistanud ja ei
näe kinnistu vajalikkust valla valitsemise otstarbel ja seega pole ostueesõiguse kasutamine
otstarbeks.
7 poolthäälega võeti vastu otsus nr 18 “Ostueesõiguse kasutamata jätmine”, millega jäeti
kasutamata Ojasepõllu kinnistu ostueesõigus.
Päevakorrapunkt 7
Info
I.Saare annab teada:
● Elektrilevi soovis teada, millisel päeval on mõistlik teostada elektritöid, mis tingivad
Kihnus ca kolmetunnise elektrikatkestuse. Lepiti kokku, et elektrikatkestus on 5. jaanuaril
2021, s.o teisipäev kell 11.15-14.15. Elektrilevi saadab klientidele ilmselt ka vastava
teavituse.
Katkestuse kestvus on vahemikus 1-3h, oleneb kui kiirest vajaliku detaili vahetatud
saavad.
● Vallavanem annab teada, et kõmu vähendamiseks teatab ta, et ei tema ise ega ka
vallavalitsus pole arutanud COVID II laine ajal Kihnu saare "lukku" panemist ning
selliseid arutelusid ei ole olnud ka Vabariigi Valitsusega. Niipalju kui jutuks on olnud, on
ta seisukohal, et II laine ajal praeguses olukorras saare lukkupanek lahendus ei ole.
Vallavanem on mures, et nagu Kihnus tavaks, on see muutunud täpselt vastupidiseks
sõnumiks. Ta kinnitab veelkord, et ei ole sellist plaani pidanud. Küll aga juhib ta
tähelepanu, et viirus levib massiliselt ning kutsub kõiki üles ettevaatlik olema, kandma
maski, desinfitseerima käsi, hoiduma kontaktidest. Täna oli 730 positiivset.
● Sotsiaalvaldkonna teemadest- meil on puudu ühest hooldajast, aednikust ja muuseumi
perenaisest. Kuna ühelegi nimetatud ametist pole pakkuda aastaringset pidevat tööd,
proovime selle lahendada ühe universaalse aastaringse töökohaga.
● E.Vohu küsib infot laevaliikluse kohta. I.Saare vastab, et laevaliiklusega tõmmati Kihnule
“müts pähe”, kõigepealt ei suudetud hindasid kehtestada, nendega saadi lõpuks viimasel
minutil hakkama ja kehtestati nende sõnul ajutised lahendused käesoleva aasta lõpuni ja
nüüd pikendati neid ajutisi lahendusi aastani 2021, samal ajal peetakse praegu nt
Vormsiga praegu MKM-i eestvedamisel läbirääkimisi, millised võiksid piletihinnad olla.
Täielik komöödia ja isiklikult tahaksin selle hindade kehtestamise määruse vaidlustada.
Hästi on meie puhul laevagraafikuga, see sai tihe, kuid jätkuvalt halvasti on piletihinnaga,
st sõidusoodustuste alustega. Ning jätkuvalt ei tea me täna, palju laeva pinnast eelnevalt
välja müüakse, ei ole ei kippu ega kõppu, et reisikorralduse eeskirju muudetaks. Uuel
aastal tuleb see teema uuesti lauale võtta. Aga et mitte lõpetada negatiivse noodiga, siis
hea on see, et laev sõidab ja graafik on tihe.
P.Põlluste loeb istungi lõppenuks 14:15
/allkirjastatud digitaalselt/
Paal Põlluste
volikogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
Heldy Põlluste
vallasekretär

