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Lähtudes “Vallavara valitsemise korra §  12 lg1 p 2; § 12 lg 2 p 1 ning § 14
Kõrgessaare Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Lubada vallavalitsusel korraldada kinnistu KÕPU MAJAKAS (39201: 001:2890)
rendile andmiseks 10 aastaks avatud konkursi korras.

2. Määrata konkursi läbiviimise tähtajaks 31.august. 2011.a
3. Kinnitada konkursi tingimused (lisa 1).
4. Moodustada konkursi korraldamiseks ja läbiviimiseks komisjon koosseisus:
4.1 Aili Küttim – komisjoni esimees
4.2. Jaanus Valk
4.3. Svetlana Reinmets
4.4. Andrus Roosa
4.5. Külliki Riisna
5. Avaldada teade konkursi väljakuulutamisest maakonnalehtedes, valla kodulehel  ja

valla ajalehes .
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees



Kõrgessaare Vallavolikogu 13.05.2001 otsus 67 nr lisa 1

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.

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 ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid 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.

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.

14. Täiendav info: telefonil +372 5260 796 Jaanus Valk e- post:
jaanus@korgessaare.ee


