Kõrgessaare Valla

TEATAJA
REEDE 20. MAI 2011

Hiiumaa I maraton ja
rahvajooks
Hiiumaa Maraton toimub laupäeval, 4 juunil
2011. aastal, Hiiumaal, jooksutrassil Kõpu
tuletorn - Jõeranna küla - Kõpu tuletorn.
Start antakse kell 12.00 Kõpu tuletorni
juurest.
Registreerida saab täismaratoni 42,2 km ja
poolmaratoni 21,1 km jooksule. Samal
päeval saab osaleda ka 3,7 km
rahvajooksul (oodatud on ka kepikõndijad)
Osavõtjate
eelregistreerimine
toimub
osavõtjatasu maksmisega Kõrgessaare
valla arveldusarvele.
Eelregistreerimine lõpeb kolmapäeval, 1.
juuni 2011 õhtul kl 17.00.
Registreeruda
on
võimalik
ka
võistluspäeval stardipaigas, 4.juuni 2011.a
kl 10-11.45.
Võistluste peakorraldaja on Kõrgessaare
vald, seda korraldatakse koostöös Hiiumaa
Spordiliidu, Hiiumaa Kergejõustikuliidu ja
Viskoosa
Spordiklubiga.
Võistluse
korraldamise kulude katmist on toetanud
Eesti Kultuurkapital ja hasartmängumaksu
nõukogu. Toetaja on Renault.
Täiendav info tel. +372 505 5129 (Anton
Kaljula).

Vabane oma kodus
olevatest vanadest
elektroonika-romudest ja
ohtlikest jäätmetest
OÜ Hiiu Autotrans ja OÜ Kesto
korraldavad
koostöös
Kõrgessaare
vallavalitsusega laupäeval, 28. mail
2011a. kogumisringi, mille raames on
elanikkonnal võimalik vabaneda oma
kodus
olevatest
vanadest
elektroonikaromudest
ja
ohtlikest
jäätmetest. Ära anda saab ohtlikke
jäätmeid nagu akud, patareid, vanad
värvid, kodukeemia, aegunud ravimid,
päevavalguslambid jms. Samuti võtame
vastu vana kodutehnikat: raadioid, telereid,
arvuteid,
monitore,
pesumasinaid,
külmikuid (ainult kompressoriga), pliite,
tolmuimejaid jne Üleandja peab tagama
juurdepääsu jäätmetele!
Et teaksime teie juurde kodudesse
eelnimetatud jäätmetele järgi tulla, palume
hiljemalt
25.maiks
eelnevalt
registreerida telefonidel 46 31737,
5203795
või
e-maili
teel
info@hiiuauto.ee.
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- Omavalitsuse infolehtToimetaja Tarvo Malk
Telefon: 4622487; 5200908
e-mail: tarvomalk@gmail.com

Omavalitsuse infoleht
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ILMUB KORD KUUS *** TASUTA

SÜNDIS UUS VALLAKODANIK
KRISTOFER MARLON VENTSEL
ANDRA NORA PAULUS
EERO KÜNG

ÕNNITLEME MAIKUU
EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
JA JUUBILARE!
SELMA KATTEL
VALDEK OJALA
TATJANA LEHISPUU
MATI PÕLLU
MAI RUUTU
NIKOLAI MILJUTIN
MATI NIGUL
HARRI ARU
URMAS KATTEL

Konkursi kuulutus
Beebide päev
Kõrgessaare vallas on toredaks traditsiooniks kujunenud igaaastane beebide pidu. Seekordne üritus toimus 6.mail
Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses.
Vastuvõtule olid palutud need pisikesed, kes nägid
ilmavalgust ajavahemikul mai 2010 kuni mai 2011.Kutsutute
nimekirjas oli 19 lapse nime. Neist olid 7 poisslapsed ja 12
tüdrukud.
Tervitussõnad ütles valla volikogu esimees Aili Küttim ja
Kõrgessaare raamatukogu juhataja Leelo Sarapuu.
Uued
vallakodanikud
said
Eesti
Vabariigi
Kultuuriministeeriumi poolt raamatu „Las laps loeb“, valla
poolt
lusika , kuhu oli graveeritud lapse nimi ja
sünnikuupäev. Titad said ka ühe praktilise meene, mille
valmistasid naised, kes osalevad projektis „Kõrgessaare
valla tööharjutuskeskuse töölerakendamine ja arendamine“.
Peo pilte saab näha valla kodulehel www.korgessaare.ee

Larissa Babõnina

Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse

TEATED
*****************************

Laupäeval, 21. mail algusega 15.00
Kõrgessaare mõisapargi esinemispaigas (vihmase
ilma korral Vaba Aja Keskuses)
Salme Vallateatri esituses operett

"HALJAL AASAL"
Pääse 3 eurot
******************************

Reedel, 27. mail algusega 17.00

Kõrgessaare - Luidja - Kõrgessaare
Rattasõit
Stardipaik Kõrgessaare Valitsejamaja juures. Lisaks
põhisõidule lastesõidud alates 3-4 aastastest.
Võistlusteks registreerimine algab kell 16.00.
Parimatele medalid ja auhinnad, lisaks
loosiauhinnad, mis loositakse välja kõigi osalejate
vahel.
Lisainfo 5055732 - Artur

Kõrgessare Lasteaed Vigri kuulutab välja
konkursi 2 õpetaja ametikoha täitmiseks
2011/2012 õppeaastaks. Töölepingud
sõlmitakse tähtajalistena 01.09.201131.08.2012.
Avaldus, CV ja
kvalifikatsiooni
tõendavad dokumendid saata 23. maiks
Tööstuse tee 16, Kõrgessaare Hiiumaa
92201 või
e-aadressil garamaga@gmail.com.
Info tel. 4693359 või 5231844

Taotle uut isikut tõendavat
dokumenti aegsasti!
Aastail 2012 – 2014 mitmekordistub
kodakondsus- ja migratsioonibüroode
teenindustes klientide arv ja pikenevad
ootejärjekorrad seoses 5- ja 10-aastase
kehtivusega dokumentide üheaegse
aegumise tõttu.
Palun kontrolli oma dokumentide
kehtivusaega ja esita taotlus uue
dokumendi saamiseks aegsasti.
Dokumendi
kättesaamisel
tuleb
arvestada 30-päevase tähtajaga.
Kui oled 15-aastane või vanem Eesti
kodanik, kellele on varem välja antud
Eesti kodaniku pass või isikutunnistus
(ID-kaart), siis esita taotlus uue IDkaardi saamiseks .
ID-kaardi riigilõiv:
Alla 15-aastasele, Eesti vanaduspensioni eas isikule, keskmise, raske või
sügava puudega isikule 6,39 eurot
(99,98 krooni).
15-aastasele ja vanemale 24,28 eurot
(379, 90 krooni).
Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida
Euroopa
Liidu
ja
Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriikides, pass
on vajalik eeskätt reisimiseks väljapoole
Euroopa Liitu ning seda posti ega eposti teel taotleda üldjuhul ei ole
võimalik.
Rohkem infot:
www.politsei.ee rubriigist teenused,
e-posti aadressil
teeninduskeskus@politsei.ee või
infotelefonil 612 3000.
Politsei- ja Piirivalveamet

1.

2.

3.
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Volikogu istung
13.MAI
Isikliku kasutusõiguse seadmine.
Nõustuda Kõrgessaare vallale kuuluvale
Tahkuna
kordoni
kinnistule
isikliku
kasutusõiguse seadmisega Eesti Energia
Võrguehituse AS kasuks.
Kehtestada
vallavolikogu
määrus
„Korruptsioonivastase
seaduse
rakendamise kord“
Vallavara kasutusse andmine (Kõpu
majaka
kinnistu
rendile
andmise
konkursitingimused).
Lubada vallavalitsusel korraldada kinnistu
KÕPU MAJAKAS) rendile andmiseks 10
aastaks avatud konkursi korras. Määrata
konkursi läbiviimise tähtajaks 31.august.
2011.a Kinnitada konkursi tingimused.
Moodustada konkursi korraldamiseks ja
läbiviimiseks komisjon koosseisus: Aili Küttim
– komisjoni esimees, Jaanus Valk, Svetlana
Reinmets, Andrus Roosa, Külliki Riisna

Kõpu majaka kinnistu
rendile andmine
Kõrgessaare Vallavalitsus kuulutab välja
avatud rendikonkursi Kõrgessaare vallas
Mägipe külas asuva kinnistu “Kõpu majakas”
(39201:001:2890)
tervikvara
rendile
andmiseks.
Kinnistu “Kõpu majakas” antakse rendile
tähtajaga 16.10.2021.a avalikkusele suunatud
turismi, kultuuri ja vaba aja teenuste
pakkumiseks ning Kõpu tuletorni külastajate
ning seal toimuvate muude ürituste osavõtjate
komplekseks ja kvaliteetseks teenindamiseks.
Kinnistu “Kõpu majakas” (39201:001:2890)
rendile andmise tingimused (kinnitatud
Kõrgessaare Vallavolikogu 13.mai 2011
otsusega nr 67)
1. Rendi objekt: Mägipe külas asuv kinnistu
“Kõpu majakas” (39201:001:2890) suurusega
1,5 ha (15000m2) kõigi sellel asuvate
ehitistega:
1.1. Teenindushoone , ehitusalune pind 176
m2, esmane kasutusaeg 2002.a
1.2. Parkimisplats
1.3. Puurkaev
1.4. Vee- ja kanalisatsiooni välisvõrgud
1.5. Elektri välisvõrgud, elektri maakaabelliin,
liitumiskilp
1.6. Lõkkeplats
1.7. Müügipaviljon, ehitusalune pind 28 m2,
esmane kasutusaeg 2001.a
1.8. Väikeinventar (toolid , pingid, kohviku
sisustus jne)
2. Rendiperioodi algus 17.10.2011.a. Perioodil
17.10.2011.a kuni 31.12. 2011.a on rendi
suurus 0 (null) eurot kuus.
3. Otstarve: avalikkusele suunatud turismi,
kultuuri ja vaba aja teenuste pakkumine ning
Kõpu tuletorni külastajate ning seal toimuvate
muude ürituste osavõtjate kompleksne ja
kvaliteetne teenindamine.
Loe edasi lk. 3
Vallavolikogu õigusaktide eelnõud,
vastuvõetud vallavalitsuse korraldused ja
määrused ning vallavolikogu otsused ja
määrused on avalikustatud valla kodulehel
www.korgessaare.ee

PUHKUSED
Sotsiaalnõunik Linda Kiivit 03. – 19.06.
Vallasekretär Ludmilla Träder 13. – 19.06.

Vallavalitsuse istungid
14.APRILL
Kinnisasja jagamine.
Nõustuda Lehtma külas Terminali kinnistu
jagamisega alljärgnevalt: 22242 m² Terminali ja
11474 m² Tööstuse maaüksus.
Korraldatud
jäätmeveoga
mitteliitunuks
lugemine.
Lugeda erandkorras korraldatud jäätmeveoga
2011. aastal mitteliitunuks kinnistute omanikud
vastavalt korralduse lisale 1.
Korraldatud
jäätmeveost
vabastatud
jäätmevaldajail esitada järgmise aasta 20.
jaanuariks vallavalitsusele kirjalik kinnitus, et
kinnistul ei ole aasta kestel elatud või, et
kinnistut ei ole kasutatud.
Projekteerimistingimuste
väljastamine
elektrivarustussüsteemi rajamiseks.
Väljastada
projekteerimistingimused
elektrivarustussüsteemi rajamiseks Kiduspe küla
Tooma
ja
planeeritavale
Tuuletooma
maaüksusele.
Projekteerimistingimuste
väljastamine
loomakasvatushoone püstitamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused MTÜ-le Hiiu
Rannad loomakasvatushoone püstitamiseks
Pihla küla Juhani maaüksusele.
Projekteerimistingimuste
väljastamine
abihoone püstitamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused abihoone
püstitamiseks Jõeranna küla Kopli maaüksusele.
Ehitusloa väljastamine suvila püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba suvila püstitamiseks
Kalana küla Poomi maaüksusele.

28.APRILL
Sihtotstarbeliselt valla eelarvesse laekunud
summade arvelevõtmine, raha eraldamine
omafinantseerimise fondist.
Suurendada eelarve tuluosa ning suurendada ja
muuta eelarve kuluosa vastavalt vallavalitsuse
korraldusele 28. aprill 2011 nr 101.
Kohalike maanteede ajutise sulgemise
lõpetamine.
Lõpetada
Kõrgessaare
Vallavalitsuse
31.03.2011 määruse nr 3 “Kohalike maanteed
ajutine sulgemine” kehtivus.
Korralduse nr 84 kehtetuks tunnistamine.
Tunnistada
kehtetuks
Kõrgessaare
Vallavalitsuse 01.aprill 2010 korraldus nr 84
“Projekteerimistingimuste väljastamine loomade
varjualuse püstitamiseks”.
Projekteerimistingimuste
väljastamine
loomade varjualuse püstitamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused loomade
varjualuse
püstitamiseks
Mudaste
küla
Sauepõllu maaüksusele.
Projekteerimistingimuste väljastamine ajutise
varjualuse püstitamiseks.
Väljastada
projekteerimistingimused
ajutise
varjualuse püstitamiseks Kõrgessaare aleviku
Reoveepuhasti maaüksusele.
Kasutusloa väljastamine.
Väljastada kasutusluba Kõpu küla Mäekalda
maaüksuse elektrivarustuse rajamisel.
Ehitusloa väljastamine Tahkuna 10 kV
haruliini rekonstrueerimiseks.
Väljastada ehitusluba Tahkuna 10 kV haruliini
rekonstrueerimise II etapi töödeks Tahkuna ja
Meelste külade territooriumil.

4.MAI
Kooskõlastuse andmine.
Anda kooskõlastus 4.juunil 2011 toimuvale
Hiiumaa maratonile.
Kõpu IK nõukogu liige.
Vallavalitsuse esindajana Kõpu Internaatkooli
nõukogus jätkab sotsiaalnõunik Linda Kiivit.

Detailplaneeringute teated
Kõrgessaare Vallavolikogu 08.aprilli 2011 otsusega
algatati Tahkuna küla Tahkuna tuuliku maaüksuse
detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine
ning Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmine
üldplaneeringuga määratud ehituskeeluvööndi
vähendamiseks.
Kavandatakse
olemasoleva
mittetöötava tuulegeneraatori demonteerimist ja
tuuleenergeetilise ekspositsiooni eksponeerimist,
uue tuulegeneraatori püstitamist olemasoleva masti
otsa, trafoalajaama asendamist ning olemasoleva
hoone rekonstrueerimist.
Kõrgessaare
Vallavalitsuse
28.aprill
2011
korraldusega nr 110 võeti vastu Kalana küla Purje
maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen
OÜ Projektbüroo tööle nr 11-07. Vastu võetud
detailplaneeringuga nähakse ette planeeritava
maaüksuse jaotamine ja kruntidele ehitusõiguse
määramine uute hoonete püstitamiseks. Vastu
võetud detailplaneeringuga saab Kõrgessaare
vallamajas ja valla kodulehel tutvuda ajavahemikul
06.-19.juuni 2011.
Kõrgessaare Vallavolikogu 13.mai 2011 otsusega
nr 62 algatati Kalana küla Kaplisääre maaüksuse
detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on maaüksuse jaotamine,
ehitusõiguse määramine ja Kõrgessaare valla
üldplaneeringus
määratud
maakasutuse
juhtfunktsiooni osaline muutmine. Volikogu võttis
otsuse alusena arvesse Kõrgessaare Vallavalitsuse
seisukohta,
mille
kohaselt
on
Kaplisääre
maaüksuse jaotamine ja uue majutushoone
planeerimine Kõrgessaare valla üldplaneeringut
muutes piirkonna olemasolevat taristut, hoonestust,
arengukavasid, planeeringuid ja projekte aluseks
võttes põhjendatud.
Kõrgessaare Vallavolikogu 13.mai 2011 otsusega
nr 63 algatati Kalana küla Kaplisääre lahustüki ja
Ristna jahisadama maaüksuste detailplaneeringu
koostamine.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on planeeritavate maaüksuste liitmine,
ehitusõiguse määramine ja Kõrgessaare valla
üldplaneeringuga
määratud
maakasutuse
juhtfunktsiooni osaliseks muutmiseks. Volikogu
võttis otsuse alusena arvesse Kõrgessaare
Vallavalitsuse seisukohta, mille kohaselt on
Kaplisääre maaüksuse liitmine Ristna jahisadama
maaüksusega
ning
krundile
ehitusõiguse
määramine Kõrgessaare valla üldplaneeringut
muutes piirkonna olemasolevat taristut, hoonestust,
arengukavasid, planeeringuid ja projekte aluseks
võttes põhjendatud.
Kõrgessaare Vallavolikogu 13.mai 2011 otsusega
nr 64 algatati Kirikulahe ja Künaaugu äärse maaala detailplaneeringu koostamine maaüksuse
piiride ja ehitusõiguse määramiseks
ning
Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmiseks.
Sama
otsusega
algatati
detailplaneeringu
keskkonnamõju
strateegiline
hindamine.
Detailplaneeringuga
elluviimisel
kavandab
Kõrgessaare Vallavalitsus Kõrgessaare aleviku
Kirikulahe ja Künaaugu äärsele jätkuvalt riigi
omandis olevale maa-alale, mis jääb osaliselt
Kõrgessaare-Mudaste hoiuala ning Kõrgessaare
looduskaitseala
territooriumile,
rajada
mitmefunktsionaalse turismi- ja teadusasutuse
Läänemere Teadmuskeskus.
Kõrgessaare Vallavolikogu 13.mai 2011 otsusega
nr 65 kehtestati Suureranna küla Jüri maaüksuse
detailplaneering. Kehtestatud detailplaneering näeb
ette
planeeritava
maaüksuse
jaotamise,
ehitusõiguse ja hoonestusala määramise hoonete
püstitamiseks, tuulegeneraatori püstitamise ja
Läänemere ehituskeeluvööndi vähendamise ning
on Kõrgessaare valla üldplaneeringut muutev.
Avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega
vastuväiteid ei esitatud, Keskkonnaamet on
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega.
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4. Avalikust konkursist kinnistu rendile andmisel
võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised
isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat
kasutuslepingut
ning
kelle
osavõtt
enampakkumisest ei ole vastuolus seadusega
või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla
h lepingutest tulenevaid
ees võlaõiguslikest
rahalisi kohustusi.
4.1.
Konkursil
osaleja
peab
olema
maksevõimeline, tema suhtes ei ole algatatud;
likvideerimismenetlust
ega
tehtud
pankrotiotsust. Pakkuja äritegevus ei ole
peatatud
või ei ole muus sellesarnases
seisukorras
tema
asukohamaa
seaduse
kohaselt. Pakkuja esitab sellekohase kinnituse;
4.2. Konkursil osaleja või konkursil osaleja
seaduslik esindaja ei või olla kriminaal- või
väärteomenetluses
karistatud
kuritegeliku
ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise
eest või kelmuse või ametialaste või
rahapesualaste süütegude toimepanemise eest
ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või
karistus on tema elu- või asukohariigi
õigusaktide alusel kehtiv. Pakkuja esitab
sellekohase kinnituse;
4.3.
Konkursil osaleja on täitnud kõik
õigusaktidest tulenevad riiklike maksude , tema
elu- või asukoha kohalike maksude või
sotsiaalkindlustuse
maksete
tasumise
kohustused. Pakkuja
esitab sellekohase
kinnituse (Maksu- ja tolliameti tõend, kohaliku
omavalitsuse tõend);
4.4. Konkursil osaleja, kes peab oma
asukohamaa
seaduste
kohaselt
olema
registreeritud äriregistris, esitab registrikaardi
väljatrüki;
4.5. Konkursil osaleja, kes peab oma
asukohamaa
seaduste
kohaselt
olema
registreeritud
Majandustegevuse
Registris
(MTR) (või samaväärses registris) asjakohasel
tegevusalal, esitab sellekohase väljavõtte MTR
(või samaväärses registri) registreeringust;
4.6. Konkursi korraldajal on õigus ülalnimetatud
tingimustele vastavust kontrollida vastavatest
registritest ilma pakkuja täiendava nõusolekuta.
5. Soodustused vallale (rendileandjale):
5.1. kinnistu tasuta võimaldamine valla
üritusteks kuni 5 päevaks aastas;
5.2. valla allasutuste ja Kõpu Internaatkooli
lastele ning nende saatjatele on nende asutuste
poolt
korraldatud
lasteüritustel
tuletorni
külastamine tasuta.
6. Rentniku õigused ja kohustused
6.1. Rentniku õigused
* iseseisvale majandustegevusele ning saada
omale rendilepingu esemest korrapärase
majandamise reeglite järgi saadava vilja;
* anda rendile antud vara allrendile (sh osaliselt)
ainult
rendileandja
kirjalikul
nõusolekul,
kusjuures rentnik jääb rendileandja ees
vastutavaks lepingu tingimuste täitmise ees;
* paigaldada kinnistule, hoonetele ja rajatistele
Rentniku tegevusega seotud reklaami, silte,
sümboolikat kooskõlastades selle eelnevalt
kirjalikult rendileandjaga;
*
viia
ellu
kehtivas
detailplaneeringus
kavandatu;
* korraldada kinnistu territooriumil ning
kooskõlastatult Kõpu tuletorni valitsejaga ka
Kõpu tuletorni lähiümbruses üritusi. Tasulise
ürituse korral ürituse tasuliste pääsmete
müügist laekuv tulu kuulub rentnikule välja
arvatud juhul kui rentnik korraldab üritust
rendileandjale tellimustööna;
* rendileandja poolt korraldatavate üritustel on
teeninduse teenuse osutamise eesõigus
rentnikul.
6.2. Rentniku kohustused:
* tagama heakorra hoonetes ja rajatistes ning
kinnistu territooriumil;
* tagama rendile antud vara valve;
* tagama öörahu vastavalt valla korra eeskirjale;
* kasutama renditud vara vastavalt selle

sihtotstarbele ja heaperemehelikult arvestades
renditingimusi,
ehitiste
projektijärgseid
funktsioone ning investeeringute plaani;
* tasuma täiendavalt rendile kõik side (telefon,
faks, internet jms)- ja kommunaalteenuste
(prügivedu, fekaalivedu, vesi, kanalisatsioon,
elekter jms) tasud ning riiklikud ja kohalikud
maksud;
* teostama investeeringud vastavalt enda poolt
esitatud kavale;
* tegema rendilepingu kehtivuse ajal rendile
antud hoonetes ja rajatistes omal kulul jooksvat
remonti
(hoone
põhikonstruktsioonide
väikeremont; hoonete ja rajatiste tehnilise
varustuse väikeremont) vähemalt üks kord kahe
aasta jooksul. Nimetatud kulusid ei arvestata
maha rendisummast ning need ei kuulu lepingu
lõppemisel või ennetähtaegsel ülesütlemisel
hüvitamisele;
* tegema lepingu kehtivuse ajal rendile antud
hoonetes ja rajatistes omal kulul kapitaalremonti
juhul kui selle tegemise vajadus tekib rentniku
süü läbi;
* kindlustama vara omal kulul rendileandja
kasuks;
* hoidma omal kulul nõutavas tehnilises
seisundis
hoonete
ja
rajatiste
kütte-,
veevarustuse,
kanalisatsiooni-,
elektri-,
ventilatsiooni jm süsteemid ja tuletõrje – ja
valveseadmed
ning
sisenevad
kommunikatsioonid;
võimalikud
rikked
kõrvaldama omal kulul;
* tasuma rendi ja kõik kõrvalkulud igakuiselt
Rendileandja või vastava teenuse osutaja poolt
esitatava arve alusel hiljemalt makstavale kuule
järgnevale kuu 15 (viieteistkümnendaks)
kuupäevaks;
* teatama iga kuu 3. (kolmandaks) kuupäevaks
Rendileandjale elektri- ja veearvesti tegeliku
näidu kuuvahetuse seisuga;
* lubama Rendileandja esindajaid koos rentniku
esindajaga takistamatult kõikidesse rendile
antud
hoonetesse
ja
rajatistesse
lepingutingimuste täitmise kontrollimiseks;
*
teatama
viivitamatult
Rendileandjale
tulekahjust vm kahjust, mis toimusid seoses
renditud varaga;
* järgima oma majandustegevuses keskkonna
ja muinsuskaitse nõudeid;
* tagastama rendile antud vara rendileandjale
lepingu
lõppemisel
või
ennetähtaegse
ülesütlemise päeval;
* viima ellu konkursile esitatud dokumentides
võetud kohustused.
6.3. Rendilepingu sõlmimisel arvestatakse
kehtivates õigusaktides rendilepingule kehtivaid
sätteid.
7. Konkursi võitjal on õigus ja kohustus teostada
Rendileandja nimel kinnistu “Kõpu tuletorn” (kü
39201:001:2280) kasutamise kohta sõlmitud
asjakohase lepingu kehtivuse ajal Kõpu tuletorni
külastajatele tasuliste pääsmete müüki ning
saada selle eest tasu 10% pääsmete müügi
käibest. Võitja on kohustatud tagama Kõpu
tuletorni
külastamise
võimaluse
igal
nädalapäeval vähemalt perioodil 01. mai kuni
15. september kell 9.00 kuni kell 21.00.
Teenuse osutamisega kaasneb rentnikul
kohustus:
* tagada omal kulul kinnistu “Kõpu tuletorn” ja
sellel olevate objektide korrashoid;
* võtma tarvitusele abinõud ärahoidmaks
võimalikud
külastajate
poolsed
tuletorni
seadmete
ja
tehnosüsteemide
ning
ohutusnõuete rikkumised;
* teavitama külastajaid ohutusnõuetest;
* esitama tasuliste pääsmete müügi aruande
ning laekunud raha vähemalt üks kord kuus
rendileandja raamatupidamisele.
Teenuse osutamisega kaasneb rentnikul õigus:
* vastavalt vajadusele saada rendileandjalt
müügiks mõeldud tasulised pääsmed.
8. Pakkumise dokumendid
8.1. Pakkumise dokumentidena tuleb esitada
(eesti keeles):

8.1.1. taotlus konkursil osalemiseks (vabas
vormis)
8.1.2. rendisumma suurus aastas
8.1.3. visioon
8.1.3.1. Visioon kümneks aastaks peab
muuhulgas sisaldama järgmist:
* osutatavate teenuste kirjeldus sh toitlustamine,
turismi, kultuuri ja vaba aja teenused;
* teeninduse kõrge kvaliteedi tagamise abinõud;
* töökohtade arv;
* investeeringute suurus, ajakava ja sisu;
* turundusplaan (sise- ja väliskülalised);
* koostöö kohalike st. nii valla kui Hiiumaa
ettevõtjatega;
* koostöö Ristna ja Tahkuna tuletornide
haldajatega;
* keskkonnakaitse tagamise abinõud;
* tuletorni külastajate ohutuse abinõud;
* tuleohutuse abinõud;
* renditud vara säilimise abinõud;
* lepingu täitmise tagatised.
8.1.4. füüsilised isikud CV, juriidilised isikul
konkursi objekti osas vastutava spetsialisti CV
8.1.5. punktides 4.1 kuni 4.5 nimetatud
tingimustele vastavust tõendavad dokumendid
8.2. Konkursi korraldaja peab oluliseks
muuhulgas, et arendustegevuses arvestatakse
lastega peredele mitmekesiste võimaluste
loomisega
(näiteks
laste
mänguväljak;
grillimiskohad); hooaja pikendamiseks erinevate
tegevuste –teenuste loomisega (tegevused ka
sügis- , talvisel ja kevadisel perioodil).
9. Pakkumiste esitamise tähtaeg on
31.august 2011.a kl 16.00. Pakkumine peab
olema jõus vähemalt 30 päeva alates
pakkumise esitamise tähtajast.
10. Pakkumus tuleb esitada kirjalikult kinnises
ümbrikus aadressil Kõrgessaare Vallavalitsus
Kõpu tee 8 Kõrgessaare alevik 92201 Hiiumaa.
Algus lk. 3
Pakkumuse pakendile kanda järgmised
kirjed:
• Pakkuja nimi;
• Pakkuja aadress;
• Registri/isikukood ja aadress (soovi korral ka
sidevahendite andmed);
• “KINNISTU
“KÕPU
MAJAKAS”
RENDIKONKURSI PAKKUMUS”;
• “Mitte avada enne 31.august 2011.a kella
16.00”
11. Hindamiskriteeriumite suhteline tähtsus on
järgmine (kokku 100 punkti):
11.1. visiooni
selgus,
atraktiivsus
ja
realiseeritavus maksimaalselt 70 punkti;
11.2. rendi suurus maksimaalselt 20 punkti;
11.3. muud
näitajad
(näiteks
kandidaadi
kvalifikatsioon, kandidaadi elu-/ tegevuskoht
jne) maksimaalselt 10 punkti.
Võrdsete võidupunktide korral eelistakse
kandidaate, kes omavad kogemusi ja
kompetentsust turismi- ja puhkemajanduse
valdkonnas (kuni 5 lisapunkti). Võrdsete
võidupunktide korral eelistakse kandidaate,
kes on seotud Kõrgessaare vallaga (elu-/
tegevuskoht vm otsene seotus) (kuni 10
lisapunkti), seejärel seotud Hiiumaaga (kuni
5 lisapunkti).
12. Korraldajatel on õigus mitte arvestada
ebareaalsete pakkumistega ja need tagasi
lükata.
13. Konkursil osalemisega nõustub konkursil
osaleja kõikide konkursi korraldajate poolt
esitatud konkursi tingimustega. Konkursi võitja
on teadlik ja nõustub sellega, et senisel kinnistu
“Kõpu majakas” rentnikul Jaan Puusepal on
olemasoleva Lepingu uuendamise eesõigus
käesoleva konkursi võitnu tingimustel kolme kuu
jooksul senise temaga sõlmitud rendilepingu
tähtaja möödumisest ehk kuni16.oktoober
2011.a.

1.

2.

3.

14. Täiendav info: telefonil +372 5260 796
Jaanus Valk e-post:

jaanus@korgessaare.ee

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Lauka Segakoor 55
Lugupeetud laulja!
Sinu panus Kõrgessaare valla koorilaulukultuuri loomisel,
arendamisel ja jätkusuutlikkuse säilitamisel on olnud tohutu.
Suur tänu teile kõigile!
Rõõm on teid näha Lauka Segakoori 55. verstapostil.
Kallid tänased lauljad!
Jätkugu teil ikka tahet ja missioonitunnet, et Lauka Segakoor
ei kaoks Eesti segakooride maastikult, et te taas ja taas
hõiskaksite suure laulukaare all, kümneid tuhandeid lauljaid
ühendavas võimsas
helidelaines.
Olen õnnelik koos teiega veedetud aastate üle.
Aili Soop

Lauka segakoor tähistas
juubelit
Pühapäeval, 15. mail tähistas Hiiumaal tegustev Lauka
Segakoor oma auväärset sünnipäeva – 55. juubelit –
kontserdiga Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses.
55. aastat on tunnustamist vääriv väga pikk aeg, mis on
koorikollektiiv koos püsinud. Järjepidev on olnud see aeg,
mil on süstitud laulmise armastust väga paljudesse
inimestesse ja kantud laiali koorilaulu kõlamise imet. Koor,
asutati 1956. aastal, kui nääpsuke vastloodud koori juht AiliNelside oli vaid 22-aastane.
35 aastat tagasi selles kooris laulnud Leili-Helve Väljas on
meenutanud: “Mäletan koolitüdrukuna Kärdla pargis
laulupeo rongkäiku oodates, et peagi näen oma lemmikut
Lauka kandi kooride juhatajat Aili Soopi. Ta oli minu meelest
maailma ilusaim inimene. Ja kui ta siis Muhu rahvarõivaste
kollases küüdus koori ette astus, ei olnud minu meelest
midagi kaunimat. Aga seda ma veel ei teadnud, et kunagi
laulan ise tema kooris. See oli aastatel 1974/75. Aili oli
endiselt kena, kuid mina laulsin kooris, soovist üks kordki
elus esineda üldlaulupeol suures lauljate peres. Juba
laulupäeva rongkäik oli omaette elamus. Läbi hiidlaste
kolonni kanti hiidlaste seltsinimedega plakateid-silte.
Käinakad, naljamehed, kandsid oma meeskoori ees
“märahiidlased”. Pealtvaatajad kahel pool tänavat olid
naerust kõverad. Nii kaua kui jaksasime, naersime kaasa.”
(Allikas Hiiu Leht, 24.05.2001) Aili-Nelside Soop on olnud
kõik need aastad ikka väärikana ja nõudlikuna meie koori
ees, vaid kümnekonnal viimasel aastal on abiliseks Aave
Kark. Tema juhtimisel on koor esindanud meie valda
erinevatel üritustel alates laulupidudest, sinna vahele
arvukad
kohalikud
ning
vabariiklikud
esinemised,
kirikukontserdid ja välisesinemised.
See on imeline tahe ja entusiasm. Lauljad, kes tema käe all
harjutavad ja on harjutanud, on tunnistanud, et aeg-ajalt on
väga tüütu minna proovi ja muudkui harjutada. Aga soov
laulda ja rõõm kooslaulust on olnud ikka ülekaalus.
Koori 50. juubelil sõnas Hiiu maavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna
juhataja
Ermo
Mäeots
oma
juubelitervituses, et Aili on heas mõttes koori taltsutanud ja
tuletas seejuures meelde Antoine de Saint-Exupery
raamatut „Väike prints“, kus öeldud, et kui sa kedagi
taltsutad, siis pead ka selle eest vastutama. Aili on suutnud
vastutada oma “taltsutamiste” eest.

Katrin Sarapuu

Käidud lähedal ja kaugel
Alates 1957. aastast on osaletud kõikidel
maakonna laulupäevadel.
1958 – laulupidu Märjamaal
1960 – üldlaulupidu Tallinnas
1965 – üldlaulupidu Tallinnas
1968 – segakooride laulupidu Rakveres
1969 – juubelilaulupidu (100 a) Tallinnas
1971 – Lõuna-Eesti segakooride laulupäev
Põlvas
1972 – laulupäev Toilas
Sõpruskoor Kiviõli teeneline koor „Loit“
(dirigendid Olavi Raie ja Heino Nurk)
1973 – laulupäev Kuressaares
1975 – Paide laulupäev
Sõpruskoor Järva-Jaanist (dirigent Milvi
Kallaste)
1975 – üldlaulupidu Tallinnas
1978 – segakooride laulupäev Rakveres
1980 – Kohtla-Järve laulupäev
1980 – üldlaulupidu Tallinnas
1985 – üldlaulupidu Tallinnas
1986 – Tõrva laulupäev
Sõpruskoor segakoor „Rõõm“ Valgast
(dirigent Sirje Päss)
1988 – Segakooride laulupäev Põlvas
Intsikurmus (sini-must-valged lipud)
1990 – üldlaulupidu Tallinnas
1991 – ülemaailmne „Laulusillad - Bridges
of Song“ Tallinnas
1993 – segakooride laulupäev Elvas
1994 – juubelilaulupidu (125 a) Tallinnas
1996 – segakooride laulupäev Põlvas
Intsikurmus
1997 – Põhja- ja Baltimaade segakooride
festival Gotlandil
1998 – segakooride laulupäev Tartus
1999 – üldlaulupidu Tallinnas
2000 - Põhja- ja Baltimaade segakooride
festival Skienis (Norra)
2001 – segakooride laulupäev Võrus
2002 - Põhja- ja Baltimaade segakooride
festival Klaipedas (Leedu)
2004 – üldlaulupidu Tallinnas
2005 – kirikupäev ja vaimulik laulupidu
Tartus
2006 – segakooride laulupäev Toilas
2007 – Eesti-Soome laulupidu Poris
2008 - Põhja- ja Baltimaade segakooride
festival Tartus
2009 – juubelilaulupidu (140 a) Tallinnas
2010 – segakooride laulupäev Türil

Mälestushetk
Igaühele meist on antud võimalus elada,
tunda rõõme ja muresid, õnnest hõisata ja
kibedat kaotusvalu tunda ...
Igaühele meist on määratud kord minna ...
Igaühest meist jäävad järele jäljed, nii head,
kui ka halvad ...
Igaühest meist jäävad mälestused meie
kaasaegsetele, mälestused, mis ajapikku
tuhmuvad, vaovad unustuste hõlma,
hääbuvad ...

„Mure kasvab mulla peale
aruheina haua peale
kasteheina kaela peale
punalilled palge peale
sinililled silmadele
kullerkupud kulmudele“
Aastaid laulsid meie ridades:
Anna Rool, Luule Visso, Amilde ja Heinar
Better, Aino Ugandi, Velda ja Ferdinand
Kruus, Armilde ja Alfred Jõeleht, Villem
Tammeveski, Kalju Nabi, Helmi Nabi,
Lembit Soop, Leida Tõnismaa, Nadja Alber,
Heimar Sedrik, Selma Sülla, Vilma Kattel,
Kalju Vaks, Adolf ja Reet Valk, Helju ja
Raimond Mänd, Eha ja Heino Koit, Aita
Koit, Uno Kääramees, Mariann Rikken,
Jane ja Sulev Soop, Marta Kõrm.

TUULEKALA FESTIVAL
28.mail, algusega kell 15.00
* trollinguvõistlus
* lavaprogramm
* sõlmede töötuba
* võrgu töötuba
* kala suitsutamine
* kalalaat
* laadasupp
* mõrra nõudmine
* meisterdamised lastele
* batuut

Õhtul IIUKALA bänd ja APELSIN

Lauka Päevakeskuse

TEATED
14.juunil JUUKSUR alates kell
8.00. eelnev registr. Sirje Vaku
telef. 4631297; 56662317
15. juunil kell 13.00 Lauka
seltsimajas eakate koosviibimine:
sünnipäevalaste õnnitlemine.
Erinevad võistlusmängud.
Transport: 12.30 Pihla, Rootsi;
12.45 Viskoosa

Pilt talgutest Kõpu külamäel, kus muude
tegemiste hulgas korrastati ka suvistel
üritustel
ohtralt
kasutust
leidvat
tantsupõrandat.
Foto: Ludmilla Träder

Turismiarengustrateegiaga
arutelud piirkondades
Esmaspäeval
30.mai
Hõbekala
puhkemajas
(Kalana
külas),
Kõrgessaare
vald,
kell
14:00
Teretulnud on kõik konkreetse piirkonna
turismiettevõtjad
jt
turismihuvilised!
Oleme soovinud minna turismiarengustrateegiaga edasi piirkonnapõhiselt
ning planeeritud on järgnevad viis
kokkusaamist
Hiiumaa
erinevates
omavalitsustes.
Täiendav info
Inga Jürimäe
SA Tuuru konsultant-projektijuht
tel +372 46 22809
inga@tuuru.edu.ee

MANALATEELE LÄINUD

MARTA KÕRM
AMALIA LEIGER

