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ÕNNITLEME 
DETSEMBRIKUU 

EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI 
JA JUUBILARE! 

 
MAGDA LAANEORG 

ILSE SÜLLA 
ÜLO NOORKÕIV 

MIHHAIL PAVLOV 
EEVI TŠUFISTOVA 

MAIMU KALLAS 
TAIMI MARK 

MARJE KALLAS 
KALLE SAMUEL 
TÕNU VOLENS 
MATTI MÜRK 

 

SÜNDIS UUS VALLAKODANIK 
 

LOORE KAUR 
KAISA LIINJÄRV 

 

TEADE 
 

Kõpu tuletorn on aastavahetusel 
avatud kell 23.30 - 00.30 

 

Vaba Aja Keskuse teated 
 

Neljapäeval, 23. detsembril algusega 
15.00 Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses 
KÕRGESSAARE VALLA EAKATE 

JÕULUPIDU 
Esinevad valla isetegevuslased. Külla tuleb 

jõuluvana. 
Ootame rohket osavõttu. Lisainfo 5055732 - 

Artur Valk 
 

Pühapäeval, 26. detsembril algusega 
12.00 Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses 

KÕRGESSAARE VALLA  
KODUSTE LASTE JÕULUPIDU 

Külla tuleb loomulikult ka Jõuluvana... 
Lisainfo 5055732 - Artur Valk 

 

Teisipäeval, 21. detsembril algusega 16.00 
Valitsejamajas Kõrgessaare VAK-i 

kunstiringi laste näituse  

"OODATES TALVE"  
avamine 

Edaspidi näitus avatud tööpäeviti 9.00 - 
17.00 kuni jaanuari lõpuni. 

 

UUSAASTAÖÖ  
KÕRGESSAARE VABA AJA KESKUSES 

Kohe peale uue aasta saabumist ootavad 
Sind kaetud pidulauad ja mõnus 

tantsumuusika hommikuni... 
Sissepääsu 100.- krooni inimese kohta 

saab tasuda Tervisemajas 21. detsembrist 
kuni 29. detsembrini tööpäeviti 9.00 - 15.00. 

Toimub ainult eelmüük, kuna kohtade arv 
on piiratud. Lisainfo 5055732 - Artur Valk 

 

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus soovib 
vallarahvale rahulikku jõuluaega ja head 

uut aastat ! 
Kõigile oma koostööpartneritele soovime, 

et uus aasta oleks veelgi tegusam, 
toimekam ja ka edukam, kui käesolev 

aasta ! 

LAUKA PÄEVAKESKUSE 

TEATED 
 
18.jaanuaril 2011.a. JUUKSUR 
alates kell 8.00. eelnev registr. Sirje 
Vaku telef. 4631297; 56662317 
 
26. jaanuaril 2011.a. kell 13.00 
eakate koosviibimine Lauka 
seltsimajas: vallaametnike infotund, 
jaanuarikuu sünnipäevalaste 
õnnitlemine. Transport: 12.30 Pihla, 
Rootsi; 12.45 Viskoosa 
 

Lauka Päevakeskus soovib 
kogu valla rahvale rahulikku 

tervislikku jõuluaega, 
rõõmsameelset aastavahetust 

ja eurorohket uut aastat! 
 

Soovime valla rahvale 
rahulikku jõuluaega ja 

meeleolukat aastavahetust! 
 

Aitäh  perekond Elsterile, tänu kellele on 

Reigi kirikul kaunis öine valgustus. 

 

Kõrgessaare Vallavolikogu ja Vallavalitsus 
 

Päkapikud RMK Ristna Looduskeskuse 
töötajaid õnnitlemas looduskaitse 

100.aastapäeval ja tänamas meeldiva 
koostöö eest. 

 
Foto: L.Träder 

 

24.12 jõuluõhtu jumalateenistus 
kell 15.00; laulab Lauka segakoor 

 

26.12 Kristuse sünnipüha missa 
kell 12.00 

 

9.01 Kristuse ristimise püha 
missa kell 12.00 

 

 

Kõrgessaare valla preemia 
Kõrgessaare valla preemia on igaaastane (ka 
rahaline) tunnustus, mis määratakse isikule või 
isikute rühmale saavutuste eest Kõrgessaare 
vallaelu edendamisel ja arendamisel. Valla 
preemia kandidaate võivad esitada nii füüsilised 
kui ka juriidilised isikud. Taotlused esitatakse 
Kõrgessaare Vallavalitsuse kantseleisse 31. 
jaanuariks 2011. Valla preemia kandidaadid ja 
nende esitajad avalikustatakse. 
Valla preemia saaja (saajad) otsustatakse 
15.veebruariks 2011 selleks moodustatud 
komisjoni poolt. Preemia saajad nimetab 
vallavalitsus. 

Kõrgessaare Vallavalitsus 

Kauneid jõule! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 
 

13.detsember 2010 koraldusega nr 294 algatati 
Kalana küla Purje maaüksuse 
detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärkideks on planeeritava 
maaüksuse jaotamine ning ehitusõiguse 
määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. 
 
13.detsember 2010 korraldusega algatati Paope 
küla Pedaja maaüksuse detailplaneeringu 
koostamine. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärkideks on planeeritava maaüksuse 
jagamine elamukrundi eraldamiseks 
maatulundusmaa maaüksusest, elamukrundile 
ehitusõiguse määramine hoonete püstitamiseks 
ja infrastruktuuri rajamiseks, planeeritava 
elamukrundi maakasutuse sihtotstarbe 
muutmine elamumaaks. 
Vastu võetud korraldustega on võimalik tutvuda 
tööpäevadel Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 
8 Kõrgessaare Hiiumaa) ja Kõrgessaare valla 
avalike dokumentide registris internetis 
www.korgessaare.ee  
 

Detailplaneeringute teated 
 

24.november 2010 korraldusega nr 278 
kehtestati Luidja küla Kalda maaüksuse 
detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ 
Projektbüroo tööle nr 10-52. Detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega 
vastuväiteid ei esitatud. Detailplaneering näeb 
ette olemasolevast maatulundusmaa 
sihtotstarbega maaüksusest 0,5 ha suuruse 
elamukrundi eraldamise ja krundile ehitusõiguse 
määramise. 
 
24.november 2010 korraldusega nr 279 võeti 
vastu Suureranna küla Jüri maaüksuse 
detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ 
Projektbüroo tööle nr 10-42. Detailplaneeringuga 
nähakse ette planeeritava maaüksuse jaotamine 
kaheks eraldiseisvaks maaüksuseks, 
ehitusõiguse ja hoonestusala määramine uue 
abihoone ja tuulegeneraatori püstitamiseks ning 
Läänemere ehituskeeluvööndi vähendamine. 
Detailplaneeringuga saab tutvuda Kõrgessaare 
vallamajas ja valla kodulehel avaliku väljapaneku 
perioodil 27.12.2010 - 23.01.2011. 
 

13.detsember 2010 korraldusega nr 291 
kehtestati Kalana küla Poomi maaüksuse 
detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ 
Projektbüroo tööle nr 10-66. Detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega 
vastuväiteid ei esitatud. Detailplaneering näeb 
ette olemasoleva maaüksuse jagamise kolmeks 
maaüksuseks ja kruntidele ehitusõiguse 
määramise elamute ja abihoonete püstitamiseks. 
 
13.detsember 2010 korraldusega nr 292 võeti 
vastu Laasi küla Lepa maaüksuse 
detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ 
Projektbüroo tööle nr 10-75. Detailplaneeringuga 
nähakse ette planeeritavale maaüksusele 
ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete 
püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m². 
Detailplaneeringuga saab tutvuda Kõrgessaare 
vallamajas ja valla kodulehel avaliku väljapaneku 
perioodil 27.12.2010 - 09.01.2011.  
 
13.detsember 2010 korraldusega nr 293 algatati 
Tiharu küla Kretu maaüksuse 
detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse 
määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. 
 

Volikogu istung 
 

10. DETSEMBER 
1. Valla 2010 lisaeelarve vastuvõtmine. 
Kinnitada Kõrgessaare valla 2010.aasta 
lisaeelarve tulud ja kulud. 
2. Maamaksu määrad ja soodustused. 
§1. Kehtestada Kõrgessaare valla 
haldusterritooriumil hinnatsoonis H0392001 
ühtne maamaksu määr 1,5 protsenti maa 
maksustamishinnast aastas, hinnatsoonis 
H0392002 ühtne maamaksumäär 2,5 protsenti 
maa maksustamishinnast aastas. 
§2. Kehtestada Kõrgessaare valla 
haldusterritooriumil haritava maa ja loodusliku 
rohumaa maamaksu määraks 1,5 protsenti maa 
maksustamishinnast aastas. 
§3. Vabastada maamaksu tasumisest kirjaliku 
avalduse alusel riikliku pensionikindlustuse 
seaduse järgselt pensioni saaja, tema 
omanduses oleva elamu juurde kuuluva õuemaa 
eest kuni 1,0 ha ulatuses, tingimusel, et 
maksusoodustuse saaja ei saa 
maakasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. 
§4. Vabastada maamaksu tasumisest 
represseeritu ja represseerituga võrdsustatud 
isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud 
isiku seaduse mõistes tema omanduses oleva 
elamu juurde kuuluva õuemaa eest kuni 1,0 ha 
ulatuses, tingimusel, et maksuvabastuse taotleja 
ei saa maakasutusõiguse alusel rendi- või 
üüritulu. 
§5. Maamaksu tasumisest vabastuse saamiseks 
esitavad käesoleva määruse §-des 3 ja 4 toodud 
isikud Kõrgessaare Vallavalitsusele 24. 
jaanuariks 2011 avalduse järgmiste andmetega: 
1)ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, pensioni- 
või represseeritu tunnistuse number; 
2)alalise elukoha aadress; 
3)kinnistu asukoht ja nimi, millele taotletakse 
maksuvabastust. 
§6. Määrus jõustub 01.01.2011.a. 
3. Arvelduslaen. 
Lubada vallavalitsusel võtta arvelduslaenu 2011 
aasta 01.jaanuarist kuni 31. detsembrini limiidiga 
35000  eurot. 
4. Vallavolikogu määruste muutmine seoses 
euro kasutusele võtmisega. 
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 22 lõige 1, euro 
kasutusele võtmise seaduse § 5 alusel 
5. Valla 2011 aasta eelarve. 
Lõpetati eelnõu I lugemine. 
6. Lasteaed VIGRI sisehindamine.  Anti 
kooskõlastus lasteaed VIGRI sisehindamisele 
 

Vallavalitsuse istungid 
 

24. NOVEMBER 
Katastriüksuse lähiaadressi määramine. 
Määrata Paope külas asuva Uue-Tõnise kinnistu 
katastriüksusele tunnusega 39201:002:1344 
lähiaadressiks Sookuse. 
Raha eraldamine reservfondist. 
Eraldada reservfondist tundmatu isiku matuse 
korraldamise kulude katteks 4 420 krooni ja 
Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse lipumasti 
remondiks 3 000 krooni. 
Raha eraldamine omafinantseerimise fondist, 
artiklite muutmine. 
Suunata Omafinantseerimise fondist Reigi kiriku 
välisvalgustusele 4 080 krooni ja MTÜ Vikerkaar 
projekti „Teadmistejanulised noored“ 
kaasfinantseeringuks 1 700 krooni. 
Ehitusloa väljastamine hoone 
rekonstrueerimisel puhkemajaks. 
Väljastada ehitusluba nr 170 olemasoleva hoone 
puhkemajaks rekonstrueerimiseks Kalana küla 
Vaatluspunkti maaüksusel. 
Ehitusloa väljastamine piirdeaia 
püstitamiseks ja välisvalgustuse rajamiseks. 
Väljastada ehitusluba nr 171 piirdeaia 
püstitamiseks ja välisvalgustuse rajamiseks 
Kõrgessaare aleviku Kõrgessaare sadama 
maaüksusel. 
Kirjaliku nõusoleku andmine hoone 
tehnosüsteemide muutmiseks. 
Anda kirjalik nõusolek nr 65 hoone 
tehnosüsteemide muutmiseks Kõrgessaare 
aleviku Tööstuse tee 12-2 maaüksusel. 
 

2.DETSEMBER 
Lasteaed Vigri muude kulude 
arvestusliku maksumuse kinnitamine. 
Kinnitada koolieelse lasteasutuse 
majandamiskulude, personali töötasu ja 
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu 
arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 
2011. aastal lasteaias Vigri 38973 krooni. 
Lauka Põhikooli õppekoha tegevuskulu 
arvestusliku maksumuse kinnitamine 
§1 Kinnitada õppekoha tegevuskulu 
arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta 
2011. aastal Lauka Põhikoolis 20388 krooni. 
§2 Hiiumaa omavalitsuste vahel kokkuleppe 
saavutamisel rakendada arvlemisel ühe 
õppekoha tegevuskulu maksmist 700 krooni 
kuus. 
§3 Arveldada eeltoodud maksumuste alusel 
igakuiselt, arvestades õpilaste arvu muutumist. 
 

Puurkaevu kasutusloa väljastamine. 
Väljastada kasutusluba nr 125 puurkaevu  
rajamisel Kodeste küla Lille-Mihkli maaüksusel. 
Kirjaliku nõusoleku väljastamine. 
Väljastada kirjalik nõusolek abihoone ja väliköögi 
püstitamiseks Kauste küla Pisi-Andruse 
maaüksusele. 
“Maareformiseaduse” § 22 lõikes 1.2 
sätestatud maa erastamine 
Nõustuda Kalana külas Heli kinnistuga liidetava 
katastriüksuse Ääre, pindalaga 356 m², 
erastamisega Heli Hellrandi’le. 
Kinnisasja jagamine. 
Nõustuda Lehtma külas Lehtma sadama kinnistu 
jagamisega.  
Nõustuda Luidja külas Kalda kinnistu jagamisega 
alljärgnevalt: 2,76 ha Kalda ja 5005 m² Madise 
maaüksus. 
 
13. DETSEMBER 
Kasutusloa väljastamine. 
Väljastada kasutusluba Kalana küla 
kergliiklustee valgustuse rajamisel. 
Väljastada kasutusluba lava ja välikäimla 
püstitamisel Käina tee 27 maaüksusel. 
Kirjaliku nõusoleku väljastamine tiigi 
rajamiseks. Väljastada kirjalik nõusolek: 
1.1. tiigi rajamiseks Isabella küla Kärdla 
metskond 11 maaüksusele; 
1.2. tiigi rajamiseks Leigri küla Putkaste 
metskond 40 maaüksusele. 
Kinnisasja jagamine. 
Nõustuda Kõpu külas Rõõsaku kinnistu 
katastriüksuse jagamisega alljärgnevalt: 9,47 ha 
Sinika ja 2,95 ha Mustika maaüksus. 
Nõustuda Kiduspe külas Rõõsaku kinnistu 
katastriüksuse jagamisega alljärgnevalt: 5,33 ha 
Rõõsaku, 3,53 ha Roosaku ja 12193 m² Lillaku 
maaüksus. 
Raha eraldamine omafinantseerimise fondist. 
Suunata 10 100 kr Omafinantseerimise fondi: 
Piirkondlikule spordile (saalihoki noorte 
võistkonna osalustasu) 3500 kr; 
Eesti Maakilva võistlussarjas osalemise tasuks 
1000 kr; 
Valla eakate jõulupeo korraldamiseks 4000 kr; 
Koduste laste jõulupeo korraldamiseks 500 kr; 
VAK- i lastekoori 2011 laulupeo laulikute 
soetuseks 1100 kr. 
Raha eraldamine reservfondist. 
1.Eraldada reservfondist: 
1.1 korstnapühkijate kutseeksami toetuseks 
1000.- krooni; 
1.2 Elle Malgale tulekahjus kannatada saanud 
korteri taastamiseks 5000.- krooni; 
1.3 loomade varjupaik 2000.- krooni. 

Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid on 
avalikustatud valla kodulehel 

www.korgessaare.ee 



 
     

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

1. 

2. 

3. 

Swedbanki lahtiolekuajad 
kuni 14. jaanurini 2011 

 
Seoses läheneva eurole üleminekuga on Kärdla 
kontor kuni 14. jaanuarini 2011 avatud 
tööpäevadel kell 9:00 – 18:00 ehk tavapärasest 
tunni võrra kauem.  
Detsembris ja jaanuaris on kontorisse oodata 
tavapärasest rohkem inimesi, sest paljud 
soovivad 1. jaanuari läheduses oma krooni 
sularaha eurode vastu vahetada. Kõige lihtsam 
viis on krooni mündid ja paberraha 
pangakontole viia ning 1. jaanuaril muudetakse 
kontol olevad kroonid automaatselt, 
teenustasudeta ja keskkursiga eurodeks. Alates 
detsembrist saab krooni sularaha vahetada euro 
paberraha vastu. 2011. aasta jaanuarist kuni 
juuni lõpuni saab krooni sularaha vahetada nii 
euro paberraha kui müntide vastu. 
Detsembris toimub pangakontori vahendusel 
kaaseeljaotus, mille raames varustatakse 
kaupmehed jaanuari alguseks vajaliku euro 
sularahaga. Kaaseeljaotuse lepingut saab 
sõlmida kontoris kohapeal, kus koheselt ka raha 
väljastatakse. Sularaha vajavad ettevõtted 
saavad lepingu alusel ja broneeringu vastu võtta 
kuni 10 000 eurot. 
Soovitame kontori külastust aasta viimastele 
päevadele mitte jätta, sest aasta lõpus on 
kontoris alati tavapärasest rohkem inimesi.  
 

Puuetega inimeste 
käsitöötooted  e-poes 

 
MTÜ THINK Eesti on loonud 
Kodanikuühiskonna Sihtapitali toel puudega 
inimeste valmistatud käsitöötoodete  e-poe.  E-
poes, mis asub aadressil 
http://www.shop.think.ee/ on hetkel müügil 
tikitud pildid, kindad, sokid, kampsunid, linikud, 
siidirätikud, ehted, kaardid ja mitmeid muid 
tooteid. Et toodete valikut mitmekesistada, otsib 
meie e-poe meeskond käsitööd armastavaid 
puudega inimesi või nende lähedasi, kes 
pakuksid oma tooteid meie netipoe kaudu 
tulevastele ostjatele. Pood on juba praegu eesti, 
vene, inglise ja soomekeelne, sest lähiajal 
tutvustame seda ka naaberriikides. Sageli 
käime laatadel kauplemas, osaleme detsembris 
Võru jõululaadal ning kahel päeval ka Mia 
Jõulumaal Kose vallas. Käsitöömeistrid- tuleme 
teie juurde kaupade järele, andke endast 
märku! Kaupa saab pakkuda telefonitsi 
51965729- Anneli Metson või e-kirja teel 
shop@think.ee  

Hoia põleval küünlal  
silma peal 

 
Päästeteenistus tuletab meelde, et põlevat 
küünalt ei tohi järelevalveta jätta, lahtisel tulel 
hoidku silma peal täiskasvanu. 
Tuleohuga tuleb arvestada juba küünlale 
asupaika valides. Tegemist on siiski lahtise 
tulega, mis on suur ohu allikas. Küünal tuleb 
paigutada mittepõlevale alusele ja paika, kus 
leegi lähedal pole tuld võtvaid esemeid, näiteks 
kardinat või kuuseoksi. Põleva küünla juures 
olgu täiskasvanu, sest küünal võib sulades või 
tuuletõmbega ümber kukkuda.  
Üpriski sagedased on ka juhtumid, kus süttib 
küünla kaunistus. Edasi võib tuld võtta laud, 
kardinad ja muu sisustus. Lauakaunistuste või 
kaunistusrosettidega küünlaid ei peaks üldse 
süütama, sest kaunistus on põlevast materjalist 
ja võtab kergesti tuld. 
Tulekahju korral helista kohe hädaabinumbrile 
112 ning asu siis ise võimalusel tuld kustutama. 
Abi kutsumisega viivitades võib tulekahju 
suuremaks paisuda. 
 

Maksu- ja Tolliameti 
infosüsteemide katkestus 

aastavahetusel 
  
Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et eurole 
ülemineku tõttu katkeb ajutiselt Maksu- ja 
Tolliameti infosüsteemide töö.  
Ajavahemikul 31. detsembrist kl 19.00 kuni 4. 
jaanuarini kl 8.00 ei saa Maksu- ja Tolliameti 
kliendid siseneda e-maksuametisse/e-tolli ega 
kasutada riigiportaalis www.eesti.ee Maksu- ja 
Tolliameti andmekogusid.  
Lisainformatsiooni saab Maksu- ja Tolliameti 
kodulehelt www.emta.ee rubriigist „Eurole 
üleminek”, MTA foorumist foorum.emta.ee ja 
helistades e-maksuameti/e-tolli infotelefonile 
880 0815. 
Maksu- ja Tolliameti eurole üleminekuga seotud 
infosüsteemide muudatused rahastatakse 
Euroopa Liidu struktuurifondidest. 

 
Lugupidamisega 

Maksu- ja Tolliamet 
 

Jätsid kooli pooleli? Nüüd 
oled targem – tule ja jätka! 

 
Tänases Eestis on õppimisvõimalusi 
varasemast oluliselt rohkem. Täiskasvanuid 
koolitavad – sageli ka tasuta – ülikoolid, 
kutseõppeasutused, vabahariduslikud 
koolituskeskused, rahvaülikoolid ja muud 
õppeasutused üle kogu Eesti. Kel õppimistahe, 
peab pisut sügavamale enese sisse vaatama, 
oma tegelikud soovid üles leidma ja asja käsile 
võtma. Võimaluse leiab kindlasti. Katkenud 
haridustee jätkajate õppeasutustesse 
tagasitoomiseks on käivitatud ka riiklikke 
programme. Ülikooli tagasipöördujad saavad 
seda teha programmi TULE vahendusel, 
kutseõppeasutustesse kutsub poolelijätnuid 
tagasi programm KUTSE. Programmijuht Aivi 
Virma kutsub kõiki õpiteekonna katkestanuid 
üles taas koolipinki asuma: 
„Kas ka Sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu 
ajal tundus töötamine mõistlikum kui õppimine 
ja praktikalt tagasi kooli Sa enam ei jõudnud? 
Nüüd aga on olukord tööturul hoopis teine. Äkki 
kuluks lõputunnistus siiski ära? 
See programm on suunatud Sulle, kui oled 
õppinud kutsekoolis ja ajavahemikus 
01.01.2000-01.09.2010 selle pooleli jätnud. 
Katkestamise põhjused pole olulised. 
Kui asud õppima programmi KUTSE alusel, siis 
on Sul võimalik taotleda õppijatele ettenähtud  
õppetoetust, sõidusoodustust ja  koolilõuna 
toetust. Õpe on TASUTA! 
Huvi korral pöördu kutsekooli, kus õppisid enne 
või teise kutsekooli, kus on sama või sarnane 
eriala. Kooli kontaktandmed leiad aadressilt 
www.hm.ee/kutse. 
Kooli pöördumisega ära oota õppeaasta 
alguseni, uuri oma võimalusi kohe!“ 
Lisainformatsiooni saad ka telefonil 735 0382 ja 
e-post aivi.virma@hm.ee, jatkukutse@hm.ee. 
Küllap kripeldab katkenud koolitee paljudel 
hinges. See on üks uuesti alustamise 
võimalustest ilma, et keegi midagi üleliigset 
uuriks või katkestatu pärast etteheiteid teeks.  

Külliki Steinberg                                
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni 

Andras projektijuht  
 
Informatsiooni täiskasvanutele mõeldud tasuta 
õppimisvõimaluste kohta leiab veel: 
www.hm.ee/tasutakursused 
www.vabaharidus.ee 
www.rajaleidja.ee 
ning õppeasutuste kodulehekülgedelt.             
 

Täiskasvanute täiendõppe 
võimalused 

 
Tasuta kursused, mida finantseerivad Euroopa 
Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusminis-
teerium programmist „Täiskasvanute tööalane 
koolitus ja arendustegevused“.   
Tasuta tööalase koolituse kursustel saavad 
osaleda kõik täiskasvanud inimesed, kes ei ole 
koolikohustuslikud: põhihariduse omandanud 
17-aastased ja vanemad isikud, kes ei õpi 
tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. 
Kursused on mõeldud eelkõige  erialaseks 
täiendamiseks.  
Tasuta kursuste korraldamine sarnase 
skeemiga jätkub kuni aastani 2013.   

 
UUED KURSUSED 2011. a kevadtalvel 

Arvuti algõpe 40+, 40 tundi  
Juhendaja Külli Jesmin   
18.02 - 11.03. 2011 Suuremõisa lossis  
R, L 9.00-13.00   
Mesinike jätkukursus , 40 tundi  
Juhendaja Lui Remmelg    
1.- 2.04 ja 27.-28.05. 2011 Suuremõisa lossis  
R, L 9.00-17.45   
Väikeettevõtja täienduskoolitus, 80 tundi  
Juhendajad Aivar Pere, Helge Salusoo, Rita 
Tsarjov, Ly Kaups   
18.02.-16.04.2011 Suuremõisa lossis  
R, L üle nädala kl 9.00-16.00    
Restaureerimise erikursus. Stukkdekoor, 40 
tundi  
Juhendaja Ain Ilves  
Märtsis ja aprilllis Tartu Kõrgemas Kunstikoolis   
Täpsed kuupäevad selguvad jaanuaris   
Raietöölise koolitus, 64 tundi   
Juhendaja Ivo Mänd  
2.04. - 28.05. 2011 Suuremõisa lossi juures   
Plastitööstuse seadistaja täienduskoolitus, 
40 tundi  
Juhendajad Andrei Botvinov, Jüri Kotkas   
Märtsis ja aprillis Hiiumaal ja mandril 
plastiettevõtetes   
 
Tasulised kursused toimuvad vastavalt 
nõudlusele. Traditsioonilised on kalurite, 
väikelaevajuhtide, töökeskkonna spetsia-
listide, toiduhügieeni jt koolitused.  
Nii tasuta kui tasuliste täiendkoolituste 
tellimiseks ootame kõigi arvamusi, et võimalikult 
täpselt Hiiumaa vajadustele reageerida. Hea 
hiidlane, palun võta ühendust, kui Sind huvitab 
ametialane täienduskoolitus. Püüame leida 
sobiva täiendamise võimaluse Hiiumaal või 
kaugemal.    
Info ja registreerimine tööpäevadel kl 9-16 
tel 4694391, 53309374 Signe Začek  

Sotsiaalkindlustusamet ja AS Eesti 
Post sõlmisid lepingu pensionide, 
toetuste ja hüvitiste kojukandeks 

aastateks 2011. - 2012 
 
30. septembril 2010 kuulutas Sotsiaal-
kindlustusamet välja avatud riigihanke riiklike 
pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukande 
teenuse osutamiseks kahel järgmisel aastal. 
Ainsa pakkumuse esitas AS Eesti Post, kellega 
sõlmiti leping 6.detsembril k.a. Leping jõustub 
29. detsembril 2010 ja kehtib kuni 28. 
detsembrini 2012. 
AS Eesti Post pakkus riiklike pensionide ja 
sotsiaaltoetuste ühe kojukande hinnaks alates 
2011.aasta  1. jaanuarist 4,60 eurot (72 krooni).  
Lepingu kohaselt viiakse pensionid-toetused-
hüvitised 12 940 inimesele koju maksja ehk riigi 
kulul, 15 230 inimest maksavad kojukande eest 
ise.  
  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 
 

Lugemisaasta raamatukogus 
 
Lugemisaasta eesmärk on tuletada meelde, 
et lugemine on nauding, mis annab nii 
elamusi kui teadmisi 
Lugemisaasta toimub Eestis esimest korda. 
Varem on olnud mitu raamatuaastat: aastatel 
1935, 1975 ja 2000. Kõigil neil kordadel on 
tähistatud esimese eestikeelse trükise 
ilmumise aastapäevi. Seekord on rõhk just 
lugemisel, mitte raamatul kui sellisel. 
Seoses lugemisaastaga oli ka üleskutse 
kinkida oma raamatukogule raamat (Et 
oleks, mida lugeda). Meie vallas  järgis 
üleskutset päris palju inimesi ja minu plaan 
kõiki nimeliselt ära märkida takerdub 
nimekirja pikkuse taha. Esimesena võttis 
ühendust nn. suvehiidlane  Tiiu Soots, kes 
kinkis kohe kolm raamatut ja sellega oli hea 
algus tehtud.  Meie oma saare kirjanik Esta 
Aksli kinkis 5 enda kirjutatud  raamatut. 
Eriti suur tänu kuulub Ene Nigul`ile, kes 
kinkis koguni 67 raamatut. Neist 39 
eksemplari  olid meie kogu jaoks uued, osa 
raamatuid sai Lauka teeninduspunkt ja 
järelejäänutega asendasime oma „kapsaks„ 
loetud eksemplarid uute ja puhaste vastu. 
Enamasti kingitigi mitu raamatut või siis üks 
väärtuslik teatmeteos.  Kokku on annetatud 
nii Kõrgessaare rmtk.-le kui Lauka 
teeninduspunktile kokku 100 raamatut 26-lt  
 

inimeselt ja 3 audioraamatut Lauka 
külaseltsilt. Tegelikult võib raamatukogule  
raamatuid kinkida ka järgmisel aastal. 
Siiras tänu kõikidele kinkijatele, kes aitasid 
raamatukogu lugemisvalikut täiendada laste- 
ja noorteraamatutega, romaanide ja 
teatmekirjandusega. 
Tänan kõiki toredaid lugejaid, „Linnusilma” 
vahvaid naisi, kaastöötajaid, kolleege jt., kes 
selle viimase krooniaasta meeldejäävaks ja 
toredaks muutsid. Rõõmsat meelt  ja head 
tuju! 

Leelo Sarapuu 
 
Parimad lugejad 2010 
Lapsed: Jaanika Sepp, Kaija Kokkota, 
Regina Otsing, Angelina Silk, Tuuli Oago. 
Täiskasvanud: Liivi Engso, Virve Padu, 
Taivi Rohtvee, Rita Vakker, Eha Tamm, 
Meida Juursalu, Tiina Lilp, Eevi Tšufistova. 
Kõige enam loetud raamatud 
Kõrgessaares:  
Paradiis, Eesti naise õnn: kuidas ma lahkusin 
Eestist ja läksin Hispaaniasse, Käed eemale 
Õnnest ja Murtud süda: ühe perekonna lugu. 
Laukal:  
Minu Moldova: diplomaadi naine Euroopa 
vaeseimas riigis, Anne Veesaar. Elus, see on 
kõige tähtsam, Minu kolm abikaasat, Heas ja 
halvas. 
 

Ludmilla Träderi 
fotod 

 

"Minu 
inimesed" 

 

tutvumiseks 
tööpäevadel 
vallamajas 

  

TEATED 
 

Lauka kooli 110. sünnipäeva pilte 
saab tellida koolimajast tööpäeviti 
kella 8.00 kuni kella 15.00 või 
internetist aadressil 
www.lauka.edu.ee 
 

Lasteabi nõuandetelefon 
116111 

 
Lasteabi nõuandetelefoni teenus 
käivitati alates 01.01.2009 üleriigilise 
tasuta ööpäevaringse lühinumbri 
116111 kaudu. Teenuse eesmärgiks 
on võimaldada kõigil isikutel 
operatiivselt teatada abivajavast 
lapsest, tagada saadud info 
edastamise vastavate spetsialistideni 
ning pakkuda lastele ja lastega seotud 
isikutele esmast sotsiaalset 
nõustamist ja vajadusel 
kriisinõustamist. Teenuse osutamise 
seaduslik alus on Eesti Vabariigi 
lastekaitse seaduse § 59 esimene 
punkt, mille kohaselt on iga kodaniku 
kohustus viivitamatult teatada 
abiandvatele organitele abivajavast ja 
hädasolevast lapsest, kui ta mõnest 
sellisest olukorrast teada saab.  
HELISTA NUMBRIL 116111, 
KÕNEDELE VASTATAKSE 24H!  
SKYPE: Lasteabi_116111  
(NB! Me ei lisa Teid oma kontaktide 
hulka, aga saate helistada 24h)  
Lisainfo www.lasteabi.ee 

Hiiumaa kunstnike  
ühisnäitus  

avatud kuni 9. jaanuarini 
Kärdla Kultuurikeskuses 

Kärdla Linnavalitsuse majas 
Gahwa kohvikus 

 

Korraldaja Hiiumaa loovisikute 
vabaühendus HIKU 

Aasta 2010 noortekeskuses on 
olnud põnev 

 

Aasta 2010 noortekeskuses on olnud põnev, 
seiklusterohke, loov ja mis peamine oleme 
saanud sõpradeks  noortega, paljude teiste 
noortekeskuste ja noorteorganisatsioonide-
ga. 
Selle aasta viimasest veerandist tahaksin ära 
märkida meie kaks suuremat väljasõitu, mis 
said teoks läbi projektikonkursi. 23. 
novembril oli võimalus Lauka Põhikooli 7.-
9. klassi noormeestel osaleda 
veeohutusalasel loengul Käina ujulas, kus 
väga väärtuslike nõuandeid andis oma ala 
professionaal. Lisaks teooriale said noored 
kuuldud võtteid rakendada vees. Loodan 
küll väga, et kellelgi ei tuleks ette ohtlike 
olukordi, ei enda ega sõprade hulgas ja just 
seepärast on hea alati teha ennetustööd. 
Teiseks vahvaks väljasõiduks oli külastada 

PUHKUSED 
Asjaajaja M. Türnpuu 15. – 23.12. 
Abivallavanem K. Sarapuu 21. – 31.12. 
Lastekaitse- ja peretööspetsialist  
L. Babõnina 27. – 29.12. 

rahvusooper Estoniat ja vaadata seal 
etenduvat operetti Silva. Tore, et avanes 
võimalus ka ringi vaadata teatri 
tagaruumides ehk siis näha niinimetatud 
lavatagust elu. 
Siinkohal tahaksin tänada kooli huvijuhti 
Aavet, kes aitas kaasa koolipoolselt, et kõik 
korrapäraselt sujuks.  
Usun, et ka järgnev aasta tuleb meile täis 
uusi põnevaid väljakutseid ja avatud 
võimalusi. Aasta lõpuks ja algavaks uueks 
soovin kõigile ausust, suuri unistusi, julget 
pealehakkamist ja eneseusku. 
Kaunist jõuluaega!                 

 Evelyn Pähn 
Noortekeskusest 

 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 
- Omavalitsuse infoleht- 

Ilmub kord kuus 
Toimetaja Tarvo Malk 

Telefon: 4622487; 5200908 
e-mail: tarvomalk@gmail.com 


