Eelnõu
MÄÄRUS
09 oktoober 2009 nr
Kõrgessaare
Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2007 määruse nr 44 “Kõrgessaare valla arengukava
2007-2013 “ muutmine
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1
punkti 7 ja paragrahv 37 lõike 7 alusel
§ 1 Seoses arengukavas planeeritud tegevuste elluviimisega jätta välja arengukuva
tekstist järgmised tegevused ning muuta vastava numeratsiooni järjestikuseks
(1) § 4 Teedevõrk , lõikes 3 punkti 8 mustkattega katmise prioriteedid riigimaanteede
osas on; jätta välja
alapunktid 8.1. Kõpu – Ristna
8.1.
Malvaste - Tahkuna
(2) § 5. Sadamad, lautrid ja väikesadamad , lõikes 4 Lautrikohad – tegevuskava punkt
1 jätta välja
1) viiakse ellu projekt
Kõpu poolsaare NATURA 2000 elupaikade kaitse
korraldamine (LIFE NAT /EE/000073), mille raames rajatakse muuhulgas
tervikkompleksina Ninaotsa, Mägipe, Pallinina ja Kaleste lautri – ja puhkekoht;
§ 10. Tänavavalgustus; elektrivõrk lõikes 3 tegevuskava punkt 1 jätta välja:
1) Kõrgessaare aleviku ja Lauka küla olemasolev tänavavalgustus rekonstrueeritakse
(õhukaablite; NA valgustite paigaldus; tööle lülitamise automatiseerimine);
(3) § 13. Planeerimine lõikes 3 tegevuskava, punkt 1 Koostatakse detailplaneeringud
koostöös kinnisasja omanikega järgmistele aladele; alapunkt 1.1.
1.1 Luidja rand
ning punktis 7 jäetakse välja juba munitsipaalomandis olevad varad:
7) taotletakse riigilt munitsipaalomandisse:
Luidja supluskoht; Tahkuna kordoni maa-ala; Kõrgessaare mõisa park; Lauka küla ja
Kõrgessaare aleviku elamumaad; Külamäe puhkeala; Kõrgessaare mõisaait
(5) § 20. Alusharidus, lõikes 3 tegevuskava, punkt 3 jätta välja:
2) viiakse lõpule lasteaiahoone renoveerimine (valgustus, energiasääst, küttesüsteem,
katus jne);
(6) § 32. Muinsuskaitse lõikes 3 tegevuskava, punkt 1, jätta välja alapunktis 2.2.
Rajatakse suviste vabaõhuürituste korraldamise koht;

§ 2 Seoses muutunud olukorraga parandada ja/ või täiendada arengukava teksti
järgmiselt ning tunnistada kehtetuks olemasolev tekst.
(1) § 11. Elamumajandus, lõige 1 Tänane olukord, täiendada :
Vallas on enamus elamutest eraomandis. Munitsipaalomandis on kaks kolm korterit
Lauka külas (4-toaline, 3- toaline ja 2-toaline) ja Kõrgessaare alevikus on üks
kaks sotsiaalelamispinnana kasutusel olevat pinda: korter (1- toaline) ning
korter osana ridaelamust ( 1- toaline).
(2) § 13. Planeerimine lõikes 3 tegevuskava punkt 3 täiendada :
3) viiakse valla üldplaneeringut ellu, vajadusel seda täiustatakse ja/või muudetakse.
2008 -2010 aastal koostatakse ja kehtestatakse üldplaneeringu teemaplaneering
ehitustegevuste ning maakasutuse täpsustamiseks;
§ 15. Kalandus, lõikes 3 tegevuskava punkt 1 alapunkt 1.5 jätta välja
toetatakse kalakasvatuse arendamist Künaaugus;

(3)

1.5.

(4) § 16. Telefoni- ja andmeside lõikes 1 muuta lause:
(1) Tänane olukord
Andmesideühenduste ja mobiilside kvaliteedi parandamiseks on vajalikud
valguskaabli paigaldamine Kõrgessaare Lauka ja Kõrgessaare– Luidja - NursteEmmaste suunal, samuti valguskaabliviigu ehitamine Kõppu
(5) § 17. Turismi- ja puhkemajandus lõikes 3 tegevuskava, punkt 1 muuta lause:
1) koostatakse valla turismi arengukava (2008) (2010.a);
ning lisada punkti 6
6) turismi- ja puhkehooaja pikendamiseks toetatakse pakutavate atraktsioonide ja
teenuste mitmekesistamist (näiteks võimalused taliturismiks /nn Kõpu mäed,
jääturism; Lõimastu mäed; Läänemere tuletornide teemapark jne.);
(6) § 20. Alusharidus, lõige 1 Tänane olukord , jätta välja
“ Avatud on 3 rühma. “
§ 25. Noorsootöö, lõikes 3 tegevuskava, punkt 1 muuta lause:
1) koostatakse noorsootöö arengukava 2008.a 2010 .a ;
(8) § 28. Kultuur, lõige 1 Tänane olukord, muuta lause
Vallas on kaks üks segakoori- Luidja ja Lauka;…
(9) § 30. Kõrgessaare Vaba Aja Keskus, lõige 1 Tänane olukord, muuta lause:
Hoonesse paigaldatud AS Hansapank Swedbank sularahaautomaat.
(10) § 34. Sotsiaalhoolekanne lõige 1 Tänane olukord, muuta lause:
Tööhõiveameti Töötukassa andmetel oli Kõrgessaare vallas 01.oktoober 2007
31.08.2009 seisuga registreeritud töötuid 82, töötuse määr ca 9,4 % (01.10.2007 oli
28 töötut; tööotsijaid ametlikult registreeritud ei olnud, töötuse määr oli ca 3,2 % mis
on sarnane pankrottide eelse seisuga)(01.jaanuar 2001 oli vallas 31 registreeritud
töötut/tööotsijat, töötuse määr 4,2%).

lõikes 3 tegevuskava, punkt 1 täiendada lause:
1) jätkatakse olemasolevate sotsiaal- ja hoolekandeteenuste
eluasemeteenus , vajadusel juurutatakse uusi;

osutamist

sh

lõikes 3 tegevuskava, punktis 11 jätta välja lause:
11) Kõpu IK munitsipaliseerimise korral mitmekesistatakse sealse kompetentsi ja
vahendite baasil sotsiaalteenuseid.
(11) § 37. Avalik kord, turvalisus, päästeteenistus, lõige 1 Tänane olukord, muuta
lause:
Kõrgessaare alevikus asub Hiiumaa Päästeteenistuse üks tugikomando on loodud
MTÜ Kõrgessaare Tuletõrje Päästeselts . Toimib ööpäevaringne valve.
(12) § 38. Arengudokumendid; lõige 1; Olemasolevad arengudokumendid muuta
punkt 4; 5 ; 6; 9:
4. Lasteaeg Vigri arengukava 2005-2008 (vastu võetud 13.05.2005.a); 2008-2011
5. Kõpu Internaatkooli tegevuskava arengukava 2004-2008
Piirkondade arengukavad, mis hõlmavad valla 58 st külast 31-te; 34-ja ;
9. Lauka piirkonna külade arengukava 2003-2008 2009 – 2013 (Pihla, Otste,
Isabella, Napi, Heigi, Kurisu, Metsaküla, Lilbi, Heiste, Hüti , Lauka; Leigri,
Sülluste, Kiivera)
§ 3. Määruse rakendussätted
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Eelarve- ja majanduskomisjonis 30.09.09 : viia tekstist välja tehtud asjad, ning muuta
seda osa mis on tänaseks oluliselt muutunud.

