
KÕRGESSAARE VALLA ARENGUKAVA AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL

Kõrgessaare                                                                   5.september 2012

Koosolek algas kell 17.30-
Koosolek lõppes kell 19.30.
Koosolekut juhatas vallavanem Jaanus Valk, protokollis vallasekretär Ludmilla Träder
Koosolekust osavõtjate nimekiri lisatud protokollile.
Päevakorras:
Kõrgessaare valla arengukava 2012.2020 arutelu.

Vallavanem Jaanus Valk teavitab,  et  arengukava ja eelarvestrateegiat  on arutatud allasutustes, 
saadud on kirjalikke ettepanekuid,  mis  ka eelnõusse sisse viidud.  Arengukava on kõigi  jaoks 
oluline dokument, mis kajastab valla eesmärke ja nende elluviimiseks kavandatud tegevusi.
Abivallavanem Katrin Sarapuu tutvustab arengukava ja peatub pikemalt tehtud ettepanekutel. Kui 
algul  oli  plaanis  huvijuhi  ja  noorsootöötaja  koht  ühitada,  siis  praegu  on  sellest  loobutud. 
Kõrgessaare  Vaba  Aja  Keskus  allasutusena  jääb  edasi  toimima.  Nende  ettepanekutega  on 
arengukavas arvestatud. Ürituste loetelu on täiendatud. Ei ole võimalik täita ettepanekut veel ühe 
noorsootöötaja  tööle  võtmiseks  ja  ametiauto  muretsemiseks.  Kui  koondatakse  üks 
hoolekandetöötaja ja 2014.aastal luuakse majandusüksus, siis võetakse sotsiaaltööst vabanenud 
auto kasutusele loodavas majandusüksuses.
Majandusüksus  tegeleb  põhjalikumalt  valla  heakorra  ja  haljastusega,  lillepeenarde  ja  nende 
kujundusega. Majandusüksuse loomine pole võib-olla rahaline kokkuhoid, kuid kindlasti ressursi 
parem kasutamine.
Teede  ja  tänavate  osas  tehti  ettepanekuid,  et  tolmuvaba  võiks  olla  Villamaa-Kopa  teelõik  ja 
kergliiklustee  võiks  jõuda Viskoosasse.  Sel  aastal  peab  vallas  valmima teehoiukava.  Lähiajal 
ettepanekuid täita pole võimalik, jääb tulevikuperspektiivi.
Ettepanek kooli ja lasteaia toitlustamise ühitamiseks võib kõne alla tulla alles siis , kui kool ja 
lasteaed ühinevad.
Allasutustes töötajatega vesteldes sai selgemaks ka struktuuri muutmise vajadus.
Ettepanek  teha  korda  endised  piirivalvetornid,  mis  praegu  RMK  omandis,  on  hea  mõte. 
Lammutada  hooned,  mis  risustavad  loodust.  Vallavanem  selgitas,  et  siin  saab  vastavaid 
ettepanekuid teha eraomanikele, siin teevad koostööd juba näiteks piirivalve kordoni omanik ja 
sadamaehitaja.
Liia Toom tundis muret, et Kõpu kooli kõrval on eraomaniku lagunevad hooned.
Küllike  Riisna  märkis,  et  arengukavas  on  kirjas,  et  veel  2012.aastal  valmivad  raamatukogu 
arengukava, noorsootöö arengukava, turismi arengukava ja tuletornide arengukava. Artur Valk 
kinnitas,  et  noorsootöö  arengukava  valmib  aasta  lõpuks,  Katrin  Sarapuu  lisas,  et  turismi  ja 
tuletornide arengukava ühendatakse ja valmib aasta lõpuks. Vallavanem lisas, et tööversioonid 
taastuvenergia  ja  biosfääri  kaitseala  arengukavade  osas  maakonnas  valmivad  aasta  lõpuks, 
maakonnas  on  tegemisel  ka  turismi  ja  ettevõtluse  arengukava.  Koostamisel  on  Eesti 
väikesadamate  kontseptsioon  ja  regionaalarengukava.  Täiendamisel  on  külade  ja  piirkondade 
arengukavad.
Liia  Toom  tegi  ettepaneku,  et  kuna  jalgrattaturism  on  arenguteel,  siis  oleks  vajalik 
jalgrattahoidlate  rajamine.  Abivallavanem  vastas,  et  sellekohane  seminar  toimub  just  reedel, 
7.septembril.
Henry  Laanemäe  andis  teada,  et  turistidel  oli  pikka  aega  puudu  teabest  majutuskohtade  ja 
ujumiskohtade kohta.  Kahju,  et  kergliiklusteel jäi  jupp vahelt  väljaehitamata.  Jalgrattahoidjate 
puudumine on ülemuretsemine, on tähtsamaid küsimusi, mida lahendada.
Vallavanem selgitas,  et  veeproove  võtame ainult  Luidja  rannas  ja  see  on  ka  ainuke  ametlik 
supluskoht  vallas,  Mangu rannas  on ainult  prügikast,  seal  me ei  võta veeproove ega  pole ka 
kabiine. Kergliiklusteel jäi tõesti suur lõik välja ehitamata, 2010.aastal jäi palju ehitamata.
Liia  Toom- oleks  hea,  kui  inimesed  kasvataksid  rohkem juurvilju,  lastelaagrite  korraldamisel 



Artur  Valk ütles,  et  jääb arusaamatuks,  miks muudatus valla  ajalehe osas vajalik on. Elanike 
teavitamise osas tegi ta ettepaneku, et oleks vajalik infolehtede ülespanek bussipeatustesse, siis 
bussi või autokauplust oodates tekib inimeste vahel antud teemal arutelu.
Triin Simson soovitas, et koosolekute puhul võiks teave jõuda inimeseni e-posti teel.
Arno Kuusk avaldas arvamust, et kõik teave on valla veebilehel olemas, saab sealt lugeda infot 
koosolekute, arutelude ja ürituste kohta.
Artur  Valk küsis,  kas  on vajalik  konkreetselt  arengukavasse sisse kirjutada „taastatakse Pihla 
kõrts“, kes seda teeb.
Vallavanem selgitab, et see on maaomaniku soov.
Küllike Riisna lisab, et samamoodi on sees, et taastatakse pastoraat, kes siis renoveerib.
Inge  Elissaar  selgitab,  et  arengukava  peab  haarama  kogu  valla  territooriumi,  seepärast  on 
vastavad tegevused ka arengukavasse sisse kirjutatud.
Abivallavanem selgitab, et raamatukogu kogub valla ajalehe jaoks informatsiooni ja edastab selle 
ajalehe toimetajale. Vallasekretär tegeleks rohkem õigusaktidega.
Henry Laanemäe ja Naima Kukkur lisavad teavet metsiku ja massiturismi kohta.
Küllike Riisna küsib, kas on planeeritud i-punkt valda.
Abivallavanem selgitab, et i-punkt võiks olla tuletornide juures.
Liia  Toom teeb  ettepaneku,  et  tuletornide  piletite  müüjaid  võiks  koolitada,  et  nad  turistidele 
oskaks teavet jagada.
Henry Laanemäe küsib, miks parvlaevadel pole Hiiumaa turismi informatsiooni.
Artur Valk lisab, et § 40 sõnastus võiks olla täpsem ja konkreetsem (avalik haldus ja koostöö).
Henry Laanemäe küsib, kes kirjutab turismi arengukava ja kas ka ettevõtjaid kaastakse.
Küllike  Riisna  arvab,  et  arengukava  koostamiseks  oleks  tulnud  moodustada  töögrupid  ja 
aruteluga  alustada varem.  Arengukava ülesehitus on raske ja  arengukava määrus  peab olema 
eraldi ja arengukava on selle lisa.

Jaanus Valk
Koosoleku juhataja Ludmilla Träder
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