Kõrgessaare Valla

TEATAJA

REEDE 16. DETSEMBER 2011

Soovime valla rahvale
rahulikku jõuluaega ja
meeleolukat aastavahetust!
Kõrgessaare Vallavolikogu ja
Vallavalitsus

Kiriku teated
24.12 jõuluõhtu jumalateenistus
Reigi kirikus kell 15.00
25.12 jõulupüha ehk Kristuse
sündimispüha jumalateenistus
Reigi kirikus kell 12.00

Kõrgessaare Vaba Aja
Keskuse teated
Teisipäeval, 20. detsembril algusega
19.00 Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses

Pühalepa kirikukoori ANNA
Advendikontsert . Kontsert tasuta.
Võimalus annetada Kohtla-Järve
lastekodu heaks.
*******************
Reedel, 23. detsembril algusega 15.00
Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses Eesti

Filharmoonia kammerkoori
meeskvarteti kontsert.
Kavas tuntud ja tundmatud jõululaulud .
Kontsert on tasuta ja on kingituseks
valla eakatele, valla allasutuste
töötajatele, kõigile laulusõpradele.
Kaetud ka väike pidulaud.
*******************
Esmaspäeval, 26. detsembril algusega
12.00 Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses

Kõrgessaare valla koduste laste
jõulupidu.
Kärdla Nukuteatrist tulevad meile külla
Päkapikk ja Jõuluhaldjas. Ka Jõuluvana
koos kommikottidega lubas meid
külastada. Kodused lapsed on peole
oodatud koos emade-isade ja
õdede-vendadega.
*******************
31. detsembril kell 24.00
tervitame uue aasta saabumist

ilutulestikuga
/aleviku jõulukuuse juures/

Omavalitsuse infoleht
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ILMUB KORD KUUS *** TASUTA

Tere hea vallarahvas!

Sündis uus vallakodanik:

2011 on kohe läbi saamas ja uus aasta ukse ees.
Arvan, et oli päris tegus aasta. Kõigil meil tuli harjuda
uue raha – euroga ja sellega, et väike number on
mõnikord väga petlik ja rahakott tühjeneb kuidagi
kiiremini kui enne.
Vaatamata üsna rasketele majandusoludele said valla
asutused hästi hakkama. Kõiki tegevusi ja üritusi ei
tahaks hakata üles lugema, see täidaks kogu lehe. Kuid
kõige suuremat rõõmu tegi see, et 1. septembrist tuli
avada lasteaias, vahepeal suletud, sõimerühm. Kus on
lapsi, seal on ka tulevikku ja elu!
Suur tänu kõigile, kes aitasid Kõrgessaare valla elu
korraldada, kas siis valla asutuses või oma külas!
Mida toob aasta 2012? Kindlasti on siin märksõna –
koostöö. Kuidas läheb edasi kogu Hiiumaa, kui palju
teeme koos või eraldi valdadena, kas ääremaastume
või tahame ühtset elukvaliteeti kogu saarel?
Kõrgessaare volikogu ja valitsus on kindlad, et kõiki
sõlmprobleeme saab lahendada ainult üheskoos
Hiiumaa asju ajades ja seega vastati ka Kärdla
ettepanekule, isutada ühise laua taha, jaatavalt.
Aruteludes ja uuringutes selgub, mis meile parem ja siis
saab valla elanike arvamusele toetudes ka lõplike
otsuseid teha, kuidas edasi minna.
Mis 2012 vallas sees toimumas? Päris kindlad asjad on
- meie sümbol, Kõpu tuletorn, saab päris valgeks;
lõpetatakse
tööd
Tervisemaja
küttesüsteemiga;
uuendatakse
noortekeskuse
(Valitsejamaja)
köögiplokki;
algavad
Lauka
ja
Kõrgessaare
ühisveevärgi
rekonstrueerimistööd.
Ülejäänud
tegevustest juba järgmistes lehtedes, kui ka valla
eelarve numbrid hakkavad täpsemaks saama.

KARL WILLIAM GIACOMO
COSTARELLI

Soovin kõigile rahulikku jõuluaega ja
mälestame ka neid keda enam meiega pole.
Rõõmuküllast aastavahetust!
Jaanus Valk
Vallavanem

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
2012. Valla preemia kandidaadid ja nende esitajad
avalikustatakse.
Valla
preemia
saaja
(saajad)
otsustatakse
15.veebruariks 2011 selleks moodustatud komisjoni
poolt. Preemia saajad nimetab vallavalitsus.

SERGO SINILAID
ÕNNITLEME DETSEMBRIKUU
EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI JA
JUUBILARE!

MAGDA LAANEORG
ILSE SÜLLA
ÜLO NOORKÕIV
MIHHAIL PAVLOV
EEVI TŠUFISTOVA
ROLEIDA RÕMMEL
HILJA MARKUS
ANATOLI NOVITSKI
HEINO KARILO
HILDA SILK
REIN PÕLLUSTE
MATTI BARINOV
PIRKKO-HELENA BERGMAN
ASTRID SEDRIK
ENN JÕELEHT
LJUBOV KAIVAPALU
HELGI PÕLLO
EVE KARK
AIVO KÜTTIM
TOIVO MALLING

Kõrgessaare Vallavalitsus

Kohalik toit meie toidulauale!

Ootame kõiki neid aiapidajaid, kel oma pere tarbest
jääb üle marju, puu- ja köögivilju, või nad arvavad, et
maad jagub ning tuleval aastal võiks rohkem maha
panna, kalureid ning toitlustajaid ühisarutelule 10
jaanuar 2012.a kell 18.00 Kõrgessaare vallamajja.
Meie toitlustajad (näiteks nii kool kui lasteaed) on
huvitatud kohaliku toidu pakkumisest . Nemad ütlevad
mida ja kui palju soovivad osta teie pakute välja oma
võimalused.
Eesmärk on võimalusel sõlmida ka eellepingud kauba
ostmiseks 2012 aastal.

Kallis juubilar Hilja!
Sul soovida tahame tänasel päeval
kõike seda, mis siiras ja hea.
Ole õnnelik kümnest üheksal juhul
aastaid sada siis kindlasti vastu pead.
Õnnitleme!
Aive, Ivo, Rando ja Kohila sõbrannad

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Volikogu istung
9.DETSEMBER
Maamaksu määrad ja soodustused.
Määrus kehtestatakse “Maamaksuseaduse” § 5
ja § 11,
rahandusministri 17.01.2001.a.
määruse nr 10 kinnitatud “Maamaksuseaduse
rakendamise kord” alusel.
§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 rendivõi üüritulu.
§5 Maamaksu tasumisest vabastuse saamiseks
esitavad käesoleva määruse §-des 3 ja 4
toodud isikud Kõrgessaare Vallavalitsusele igal
aastal 25. jaanuariks
avalduse järgmiste
andmetega:
1)ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, pensionivõi represseeritu tunnistuse number;
2)alalise elukoha aadress;
3)kinnistu asukoht ja nimi, millele taotletakse
maksuvabastust.
§6 Määrus jõustub 01.01.2012. a.
Kõrgessaare valla 2012. aasta eelarve I
lugemine.
Otsustati lõpetada eelnõu I lugemine.
Arvelduslaenu võtmine.
Lubada Kõrgessaare Vallavalitsusel võtta

Vallavalitsuse istungid
30.NOVEMBER
Lasteaed Vigri muude kulude arvestusliku
maksumuse kinnitamine.
Kinnitada
koolieelse
lasteasutuse
majandamiskulude,
personali
töötasu
ja
sotsiaalmaksu
ning
õppevahendite
kulu
arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta
2012.aastal lasteaias Vigri 3224,52 eurot.
Lauka Põhikoolid õppekohtade tegevuskulu
arvestusliku maksumuse kinnitamine.
Kinnitada õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks
maksumuseks ühe õpilase kohta Lauka
Põhikoolis 2012.aastal 1353,01 eurot.
Hiiumaa
omavalitsusüksuste
vahelise
kokkuleppe alusel rakendada arvlemisel ühe
õppekoha tegevuskulu maksumus 44,74 eurot
kuus.
Arveldada eeltoodud maksumuste alusel
igakuiselt, arvestades õpilastea arvu muutumist

23.NOVEMBER
Jõusaali kasutamise hindade kehtestamine.
Kehtestada jõusaali kasutamiseks alates
1.jaanuar 2012 alljärgnevad hinnad:
* ühekordne kasutus (1 kord: 1,5 tundi) 1 eurot;
* kuupilet 10 eurot.
Kinnisasja jagamine.
Nõustuda Metsaküla külas asuva Metsise
kinnistu jagamise järgnevalt: 2,86 ha Metsise ja
12559 m² Tedre maaüksus.

arvelduslaenu 2012 aasta 01. jaanuarist kuni 31.
detsembrini limiidiga 35 000 (kolmkümmend viis
tuhat) eurot.
Hallatavate asutuste palgakorralduse alused.
Kinnitada Kõrgessaare valla hallatavate asutuste
töötajate (väljaarvatud pedagoogiline personal)
palgagrupid ja sellele vastavad palgamäärad.
Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes
pedagoogiliste
töötajate
töötasustamise
alused.
Kinnitada Lauka põhikooli ja Lasteaed Vigri
õpetajate palgamäärad.
Tasu volikogu tööst osavõtu eest.
§1 Volikogu esimehele makstakse tasu „Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse” § 42
sätestatud ülesannete täitmise eest 280 eurot
kuus.
§2 Volikogu aseesimehele makstakse tasu 35
eurot kuus, lisaks volikogu esimehe asendamise
korral volikogu istungi juhtimise ees 65 eurot
(vastava summa võrra on volikogu esimehe
hüvitus väheneb).
§3 Määrata volikogu liikmetele, kes on valitud
alatiste komisjonide esimeesteks, tasu 35 eurot
kuus.
§4 Määrata volikogu liikmetele volikogu tööst
osavõtu eest tasu 20 eurot kuus.
§5 Määrata vallasekretärile tasu volikogu istungi
protokollimise ja asjaajamise korraldamise eest
35 eurot kuus.
Vallavanematöötasu.
Määrata Kõrgessaare vallavanema töötasuks
1155 eurot kalendrikuus.
Nõude lootusetuks tunnistamine.
Kanda lootusetuks nõue Inna Vidavanova vastu
seisuga
30.11.2011
summas
2131,96 eurot.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
algatamisega nõustumine.
Nõustuda Kärdla Linnavolikogu ettepanekuga
haldusterritoriaalse
korralduse
muutmise
algatamiseks läbi liitumismenetluse.
Kõrgessaare
Vallavalitsuse
(asutusena)
teenistujate koosseis ja struktuur ning
teenistujate palgamäärad ja palgatingimused.
Kinnitada
Kõrgessaare
Vallavalitsuse
(asutusena) teenistujate koosseis ja struktuur
ning
teenistujate
palgamäärad
ja
palgatingimused.

Nõustuda Metsaküla külas asuva Kingu kinnistu
jagamisega järgnevalt: 5,4 ha Kingu ja 2704 m²
Laanepüü maaüksus.
Nõustuda Kodeste külas asuva Lille-Mihkli
katastriüksuse jagamisega järgnevalt: 7,42 ha
Lille-Mihkli ja 4,01 ha Puraviku maaüksus.
Kirjaliku nõusoleku väljastamine kuuri
püstitamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek kuuri püstitamiseks
Rootsi küla Väljapõllu maaüksusel.
Ehitusloa väljastamine elamu laiendamiseks
ja rekonstrueerimiseks. Väljastada ehitusluba
elamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
Kurisu küla Matse maaüksusel.
Elamu kasutusloa väljastamine.
Väljastada kasutusluba elamu püstitamisel Viita
küla Tindi maaüksusel.
Ehitise kasutusloa väljastamine.
Väljastada kasutusluba Kalana küla Ristna
jahisadam ja Ristna lõunasadam maaüksustele
kaldakindlustuse rajamisel
Kasutusloa väljastamine elektriühenduse
rajamisel. Väljastada kasutusluba Kaleste küla
Mihkli maaüksuse elektrivarustuse rajamisel.
Projekteerimistingimuste väljastamine elamu
püstitamiseks.
Väljastada
projekteerimistingimused elamu püstitamiseks
Kodeste küla Lille-Mihkli maaüksusel.

13.DETSEMBER
Kinnisasja jagamine
Nõustuda Malvaste küla Järve kinnistu

Detailplaneeringute
teated
Kõrgessaare Vallavolikogu 09.detsember
2011 otsusega algatati Mudaste küla
Sauepõllu maaüksuse detailplaneeringu
koostamine. Detailplaneeringu koostamise
eesmärkideks on 49,24 ha suuruse
maaüksuse jaotamine krundi eraldamiseks
ning ehitusõiguse määramine loomade
varjualuste püstitamiseks. Vallavalitsuse
seisukoha järgi on regulaarse hoiuala
hooldamise eesmärki täitvate hoonete ja
rajatiste
püstitamine
hoiuala
territooriumile õigustatud ning ei ole
olulise keskkonnamõjuga tegevus ega
vastuolus avalike huvidega.
Kõrgessaare Vallavalitsuse 13.detsember
2011 korraldusega algatati kinnistu
omaniku taotluse alusel detailplaneeringu
koostamine Kiduspe küla Laasiniidi
maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise
eesmärkideks on olemasoleva ca 4,01 ha
suuruse maaüksuse jaotamine ning
tekkivale elamukrundile ehitusõiguse
määramine
elamu
ja
abihoonete
püstitamiseks.
Kõrgessaare Vallavalitsuse 13.detsember
2011 korraldusega algatati kinnistu
omaniku taotluse alusel detailplaneeringu
koostamine
Kalana
küla
Vähendi
maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise
eesmärkideks on olemasoleva ca 6,11 ha
suuruse maaüksuse jaotamine ning
tekkivale elamukrundile ehitusõiguse
määramine eluhoonete püstitamiseks.
jagamisega järgnevalt: 11,25 ha Järve ja 5,56ha
Kotkapoja maaüksus.
Ehitusloa väljastamine elamu püstitamiseks
Väljastada ehitusluba elamu- püstitamiseks
Kodeste küla Lille-Mihkli maaüksusel.
Kirjaliku nõusoleku väljastamine
Väljastada
kirjalik
nõusolek
lambalauda
püstitamiseks
Suurepsi
küla
Madise
maaüksusel.
Lasteaed Vigri lahtiolekuajad.
Lubada sulgeda lasteaed Vigri ajavahemikul
27.detsember kuni 30.detsember 2011
(kaasa arvatud) seoses laste vähesusega
eelnimetatud
perioodil
ning
vajadusega
majanduskulusid kokku hoida.
Raha eraldamine reservfondist.
Eraldada
reservfondist
Lauka
kanalisatsioonpumba soetuseks 1428 eurot.
Vallavolikogu õigusaktide eelnõud,
vastuvõetud vallavalitsuse korraldused ja
määrused ning vallavolikogu otsused ja
määrused on avalikustatud valla kodulehel
www.korgessaare.ee

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA
Omavalitsuse infoleht
Toimetaja Tarvo Malk
Telefon: 4622487; 5200908
e-mail: tarvomalk@gmail.com

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Killukesi Lauka Päevakeskuses toimunust ja
toimuvast
hakkab lõppema ja paras aega
on
suvepäevadel Käsmus. Projekte püüame

Aasta
vaadata tagasi tehtule. Igakuuliselt on toimunud
erinevaid temaatilisi üritusi, on käidud külas
Hiiumaa teiste valdade eakatel ja ka puuetega
inimeste ühendustel, on loodud sõbralikud
suhted Sangaste tantsurühmaga “Rõõmurullid”,
nii neil külas käidud kui ka neid vastu võetud, ja
palju muid huvitavaid tegevusi.
Tublid
on
olnud
meie
valla
eakate
seeniortantsurühm MARTA tantsijad, kes on
esindanud meie valda Hiiumaa eakate
erinevatel üritustel, samuti on olnud tublid meie
puuetega noored, kes on olnud aktiivsed
osalema päevakeskuse üritustest.
Tänu projekti rahastusele, oli päevakeskuse
eakatel võimalus käia 23-26.mail teabesõpruspäevadel Setomaal, samuti, tänu
projektile, said puuetega noored osaleda 57.juulil toimunud erivajadustega inimeste

ka
edaspidi kirjutada ja jääme lootma, et ehk
õnnestub ka 2012.aastal rahastust saada ning
jätkata huvitavate teabereiside või laagrite näol.
Hea on see, et oleme saanud soovijatele
pakkuda
võimalust
käia
osalemas
vesivõimlemisest Käina ujulas. 2011.aasta
kevadel ja sügisel pakkus uudsena hiina
klassikalist massaažiteenust Silvi Varg Laukal,
päevakeskuse ruumis. Seda kõike püüame
võimaluste korral jätkata ka 2012.aastal.
Aasta on olnud kiire ja teguderohke. Rohkesti
rõõmu oleme tundnud lahketest ja sõbralikest,
meid ümbritsevatest inimestest, positiivsest
ellusuhtumisest.
Jõudu, tervist, rõõmsat meelt teile kõigile ja
jätkuvat koostööd!

Kes on tundnud üksindust
Teab mida tähendab raamat

Parimad lugejad 2011

(I.Kotjuh)

Lapsed Kõrgessares: Anneli Jaanus, Kaija
Kokkota, Karmen Tee, Robin Lehtla.
Lapsed Laukal: Kaisa Valner, Rene Otsing,
Regina Otsing ja Leene Lilp
Täiskasvanud Kõrgessaares: Ilme Suve,Taivi
Rohtvee,Rita Vakker,Virve Padu.
Täiskasvanud Laukal: Tiina Lilp, Meida
Juursalu, Helga Köster, Taimi Sepp, Jüri Usin,
Kõpus: Linda Roosa, Eevi Tšufistova

Jõulud ja aastavahetus on aeg, kus mõeldakse
möödunud aastale ja tehakse plaane uueks
aastaks. Raamatukogus on samuti kokkuvõtete
tegemise aeg.
Õnneks ei saa kurta klientide vähesuse üle –
lugejate arv läheneb 2010 aasta tasemele,
oluliselt on suurenenud ajalehtede-ajakirjade
laenutajate arv. Tore on, et meid külastab 5-7
algklasside poissi, kes käivad raamatukogus
lihtsalt raamatuid vaatamas-lugemas ja väike
grupp teismelisi tüdrukuid loeb hea meelega ka
muud kui kohustuslikku kirjandust.
Aasta jooksul on raamatukogus toimunud 4
mininäitust, ligi 30 väljapanekut ja üle kümne
ürituse. Kõige tänuväärsem sihtgrupp on
lasteaed Vigri lapsed, kellega koos toimub
enamik üritusi. Lauka Põhikooli puhul saab
kahjuks sageli takistuseks transport. Üritustest
võiks esile tuua kindlasti „Kirjaniketuuri“, mis
jõudis Kõrgessaare Raamatukokku juba teist
aastat.
Sel aastal oli Hiiumaa raamatukogutöötajate
kokkutulek
Kõrgessaare
Raamatukogu
korraldada .Külastasime meie valla tähtsamaid
objekte – Lauka Põhikooli ja käsitöömaja, Lauka
saeveskit ning Jahimaja, Kõpu kooli, Kõpu
rahvamaja ja loomulikult raamatukogusid ja
teeninduspunkte.
Koosviibimine
lõppes
„Hõbekala“ kohvikus.
1.augustil täitus Leida Pielbergil 55 tööaastat
Kõrgessaare
valla
raamatukogudes
ja
kirjapanduna saaks sellest (vähemalt meie
vallas) kindlasti bestseller.
Uuel aastal tahame jõuda selleni, et Rikswebi
kaudu oleks võimalik teavikuid reserveerida
ning tagastustähtaegu pikendada. Tähtajaks
tagastamata raamatute eest hakkame nõudma
tasu st. raamatute eest, mida pole 60 päeva
jooksul tagastatud ega pikendatud. Kõigest
täpsemalt aga järgmisel aastal.
Lõpetan Teedy Tüüri aforismiga: Selle järgi, mis
meid huvitab ja millele oma aja ning energia
pühendame, ilmneb, mis me ise väärt oleme.
Soovin vallarahvale valgeid ja rahulikke
jõule ning kustumatut teadmistejanu!

Leelo Sarapuu

Teade
23.12.2011 Kõrgessaare Raamatukogu avatud
11.00 – 15.00;
Lauka teeninduspunkt avatud 11.00 -15.00

Heli ja Liisi päevakeskusest

Enim laenutatud raamatud: Helju Petsi „Ussikuninganna Egle“, „Õnneõiteta sirelid“,
L.Nuude - „Mati Nuude“, G.Marques „Eesti
naise õnn“ ja kasvavas joones A.Takise
„Härrana sündinud“ . Kõige enam laenutatud
ajakirjad
(üle
saja
korra)
„Kodukiri“,
„Kodutohter“, „Eesti Naine“ ja „Tervis Pluss“

2011. aasta rahva ja
eluruumide loendus
2011. aastal toimub Eestis üheteistkümnendat
korda rahva ja eluruumide loendus. Selle käigus
loetakse üle kõik Eesti püsielanikud ja
eluruumid. Rahvaloendus on ainus uuring, mis
annab põhjaliku statistika selle kohta, kui palju
on Eestis elanikke, millistes piirkondades ja
tingimustes me elame ning millised me oleme.
Need teadmised on Eesti tuleviku kavandamise
jaoks üliolulised.
Rahvaloendus kestab kokku kolm kuud ning
see toimub kahes osas:
Esimese kuu jooksul (31. detsember 2011–
31. jaanuar 2012) saab rahvaloendusel
osaleda interneti teel, täites küsimustiku enda,
oma leibkonna ja eluruumi kohta spetsiaalses
e-loenduse keskkonnas.
E-loenduse keskkond avatakse
31. detsembril 2011 aadressil
www.REL2011.ee
Neid, kes e-loendusel ühel või teisel põhjusel ei
saa osaleda, külastab ajavahemikus 16.
veebruar – 31. märts 2012 rahvaloendaja.
Igat Eesti inimest puudutava suurettevõtmise
õnnestumiseks on väga oluline, et selles
osaleks iga Eestis püsivalt elav inimene. Ainult
nii saame järgmiseks kümneks aastaks
teadmise, kuidas oma võimalusi kõige
mõistlikumalt kasutada ja milliseid sihte
ühiskonnana seada.

Igaüks loeb!

Lasteaed Vigri aasta
Hakkab lõppema 2011 aasta. Igaüks meist
vaatab tagasi oma tehtule, kordaminekutele ja
ka ebaõnnestumistele. Nii ka lasteaed, kuigi
suurema kokkuvõtte teeme iga õppeaasta lõpul.
Aga käesolev aasta on meie valla kõige
väiksematele olnud hästi sündmusterohke ja
tegus.
Aasta algas meil kohe lastevanemate ja
personali rahulolu uuringuga, mis on üks olulisi
lõike arengukava koostamisel. Küsimused
hõlmasid nii õppetööd, toitu, mängu, üritusi,
üldist läbisaamist jne. Üldine hinnang nii
personali kui lasteaia töö kohta on väga
positiivne.
Siinkohal saan tänusõnad öelda töötajatele
suurepärase töö eest; lastevanematele tubli
kaasalöömise ja abistamise eest; vallale
mõistmise ning koostöö eest. Olge tänatud!
Esmakordselt koostasime ning esitasime
sisehindamise
aruande.
Nõunikupoolne
tagasiside oli positiivne ning uue aruande
esitame 2014.
Oli väga meeldiv üllatus vallavalitsuse poolt, et
meid
esitati
Keskkonnaministeeriumi
keskkonnateokese kandidaadiks. Tore, et
nähakse seda suurt ja tänuväärset tööd, mida
lasteaias tehakse! Ministeerium pidas meid
aukirja vääriliseks.
Suureks saavutuseks pean pärast paariaastast
vaheaega
jällegi
sõimerühma
avamist.
Lõpetame aasta 11 pisikese, alla kahe
aastasega ning juba märtsis on neid tillukesi 14.
Tehes veidi uurimistööd, selgus, et ka järgmisel,
2012. aasta, sügisel on meil vaja sõimerühma.
Kui kaua me suudame 3-rühmalisena jätkata,
seda näitab aeg. Hetkel rõõmustame nende üle,
kes meil on. Rühma avamine tõi kaasa ka
koosseisude suurendamise 2 uue töötaja võrra,
kes on tublid, hakkajad, lastele pühendunud
ning hingavad meiega ühes rütmis.
Lastevanemate soovil alustas oktoobrikuus
mängu- ja tantsuring, mida juhendab Stella
Suitso. Kuna lapsed on erinevate vanustega,
siis töötab nii 3-4 aastaste kui ka 5-6 aastaste
rühm. Loodame nende tantsu näha juba
jõulupeol.
Jätkus eelmisel aastal alustatud õuevahendite
turvaalade ehitamine. See töö saab lõpuks
valmis 2012. aastal. Aitäh siinkohal JV Ehitus &
Arendus Oü-le, kes seda tööd on teinud ja
vaeva näinud.
Järgmisel aastal ehitame õue paviljoni, kus me
saame viia läbi õuesõppe tegevusi ning vihmaja tuulevarjus olla. Projektile tuli juba positiivne
vastus. Igapäevaseid tegevusi, üritusi, sõite ja
käike ei jõuagi kirja panna, nendega saate
tutvuda nii lasteaia kodulehel kui pildigaleriis.
Kuna Kõrgessaare lasteaed saab veebruarikuus
50.aastaseks, siis loodame kokku saada endiste
töötajate ja heade sõpradega, et meenutada
koosoldud aegu, töid ning tegemisi.

Päkapikuralli lasteaias
Soovin kogu valla rahvale ilusat ja rahulikku
jõuluaega.
Uueks aastaks vähem muremõtteid, rohkem
õnnehetki ning palju-palju tervist!

Sirje Garamaga
Lasteaed Vigri direktor

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

LAUKA PÄEVAKESKUSE

TEATED
22.detsembril kell 13.00 eakate ja
päevakeskuse noorte koosviibimine
Lauka
seltsimajas:
jõulude
tähistamine, kes soovib, võib kaasa
võtta loosipaki väärtusega 2 eurot.
**************************************

2012.aasta
20.jaanuaril toimub väljasõit Käina
ujulasse vesivõimlemiseks, treener
Helin Kääramees, osalustasu 3.50,
osalusest
teatada
hiljemalt
13.jaanuariks. Transport MS Reisid
12.00 Lauka, 12.05 Viskoosa

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 kontrollige oma dokumentide kehtivusaega ja
esitage 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 (pass) või
isikutunnistus (ID-kaart), siis esita taotlus uue ID-kaardi
saamiseks.
Dokumendi kättesaamiseks pead pöörduma meie
teenindusse.
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

26.jaanuaril kell 13.00 kõigile asjast
huvitatuile
Lauka
seltsimajas:
infotund
teemal
“Tervishoiuteenused
Hiiumaal”;
eakate ja päevakeskuse noorte
koosviibimine
jaanuarikuu
sünnipäevalaste
õnnitlemine.
Transport: 12.30 Pihla, Rootsi, 12.45
Viskoosa

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 e-posti teel taotleda üldjuhul ei ole
võimalik.
Täpsemat infot dokumentide taotlemise (sh taotlemise
võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on võimalik saada
Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee
rubriigist
teenused,
e-posti
aadressil
teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil 612 3000.

**************************************

24.jaanuaril JUUKSUR alates kell
8.00. eelnev registr. Sirje Vaku telef.
4631297; 56662317

**************************************

Lauka Päevakeskus soovib kogu valla
rahvale rahulikku jõuluaega, meeleolukat
aastavahetust
ja
kaunist
ning
rõõmuderohket uut aastat!

Maamaksust ja
jäätmeveost
Vastavalt
maamaksuseadusele
ja
Kõrgessaare Vallavolikogu määrusele
“Maamaksu määrad ja soodustused” on
pensionäridel, kelle omandis on elamu,
õigus taotleda elamu juurde kuuluva
õuemaa eest arvestatud maamaksu
vabastust.
Pensionärid, kes on nimetatud soodustust
taotlenud eelnevatel aastatel ei pea uut
avaldust esitama.
Alates 2011. aastast pensioni saavatel
elamuomanikel ja ka neil, kes mingil
põhjusel ei ole varem maamaksu tasumisel
soodustust
taotlenud,
peaksid
vallavalitsusele esitama vastava avalduse
hiljemalt 25. jaanuariks. Peale nimetatud
kuupäeva esitatud avaldusi ei ole võimalik
arvestada, kuna andmed on esitatud
Maksu- ja Tolliametile.
Avalduse vorm on saadaval valla
kodulehel.
Vastavalt jäätmeseadusele on hoonete
omanikel, kes tema omandis olevat elamut
(suvilat) aasta jooksul ei kasuta, õigus
taotleda
korraldatud
jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemist. Vastav taotlus
tuleb vallavalitsusele esitada iga aasta 20.
jaanuariks.
Taotluse vorm on saadaval valla
kodulehel.
Vallavalitsus

Politsei- ja Piirivalveamet
NB!
Palume kontrollida oma dokumentide kehtivusaega ja
esitada taotlus uue dokumendi saamiseks aegsasti,
soovitavalt umbes 6 kuud enne selle kehtivusaja
lõppemist. Lisaks soovitame 15-aastastele ja vanematele
Eesti kodanikele, kellele on varem välja antud Eesti
kodaniku pass (pass) või isikutunnistus (ID-kaart), esitada
taotlus uue ID- kaardi saamiseks posti või e-posti teel –
ID-kaardi taotluse esitamiseks ei pea isiklikult teenindusse
kohale tulema, kuid dokumendi kättesaamiseks tuleb
siiski pöörduda teenindusse.
Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida Euroopa Liidu ja
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, pass on
vajalik eeskätt reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu ning
seda posti ega e-posti teel taotleda üldjuhul ei ole
võimalik.

Hiiu maavanem moodustas
Hiiumaa arendusnõukoja
Eelmisel nädalal moodustas Hiiu maavanem oma
korraldusega Hiiumaa arendusnõukoja.
Arendusnõukoja
koosseisu
kuuluvad
Hiiumaa
Omavalitsusliidu juhatuse liige, Kõrgessaare vallavanem
Jaanus Valk, Hiiumaa Ettevõtjate Liidu juhatuse liige
Tanel Malk, Hiiumaa Kodukant juhatuse esimees Ester
Tammis, Tuuru juhataja Imbi Nurmoja, Hiiumaa
Noortekogu
esimees
Hergo
Tasuja,
Hiidlaste
Koostöökogu juhatuse esimees Üllar Padari ja Tartu
Ülikooli teadus-ja arendusosakonna ettevõtluse nõustaja
Aivar Pere.
Nõukoja tööd juhib maavanem Hannes Maasel
Hiiumaa arendusnõukoda on Hiiumaale oluliste
struktuuride ja ühenduste juhtidest koosnev maavanema
juurde moodustatud nõuandva õigusega komisjon
maakonda puudutavate regionaalpoliitiliste otsuste
tegemiseks ning oluliste majandus – ja sotsiaalpartnerite
kaasamiseks. Arendusnõukoja tööd reguleerib töökord,
mis määrab nõukoja eesmärgid ning ülesanded.
Arendusnõukoja eesmärgiks on laiapõhjalise osaluse
tagamine maakonna arendustegevuse kavandamisel ja
korraldamisel.
V

a

KIK toetas Lauka ja
Kõrgessaare
veemajanduse projekte
Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute
Keskuse 13.12.11 otsuse kohaselt
toetati Kõrgessaare aleviku veevärgi ja
kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja
Lauka küla kanalisatsiooni pumpla,
survetrassi
ja
puhastusseadme
rekonstrueerimise
projekt
kokku
summas 1,04 miljoni euroga.
Kõrgessaare aleviku projekti tegevustes
on planeeritud puurkaev-pumpla 13305
rekonstrueerimine, pumbajaama hoone
rekonstrueerimine,
puurkaev
pumpla
13306 rekonstrueerimine, aleviku tervikliku
vesivarustuse
rekonstrueerimine
ja
laiendamine. Eesmärk on, et kõik asula
tarbijad
saaks
ühendatud
olmeveetorustikuga.
Lisaks
veel
kanalisatsiooni
laiendamine
ja
rekonstrueerimine. Kuna Kõrgessaare
alevik asub põhjaveeliselt nõrgalt kaitstud
alal, siis projekti tulemina on eesmärk, et
on
vähenenud
heitvete
põhjavette
imbumise risk ja sellega kaasnev
reostuskoormus.
Lauka küla kanalisatsioonipumpla ja
amortiseerunud
reoveepuhasti
asendatakse uute nõuetekohaste ning
kaasaegsete pumpla ja reoveepuhastiga.
Rekonstrueeritavat
pumplat
ja
puhastusseadet ühendava malmtorudest
De100
ehitatud
survetorustiku
kasutamisest loobutakse, selle asemel
tehakse
tänapäevane
survetrass
pikkusega 577 meetrit. Uue trassi
rajamisega välditakse olemasoleva trassi
amortiseerumisest
tulenevaid
riske
(ummistused,
lekked).
Soetataksepaigaldatakse uus puhastusseade.
Lisaks eeltoodule toetas SA KIK
25.10.2011 otsusega lasteaed Vigri
projekti
"Lasteaed
Vigri
lapsed
metsamaailma
avastamas"
summas
5221.10 eurot.

Lasteaeda Vigri
tunnustati keskkonnaalase tegevuse eest
1. detsembril kuulutas keskkonnaminister
Keit Pentus välja silmapaistvamad 2011
aasta keskkonnateod.
Konkursile laekus 9 keskkonnateo, 14
keskkonnategija ja 14 keskkonnateokese
kandidaati. Keskkonnateo ja -teokese
tiitlitele võis kandidaate esitada igaüks,
lubatud
oli
ka
enda
kandidatuuri
ülesseadmine. Aasta keskkonnasõbraliku
ettevõtte esiletõstmiseks sai ettepaneku
teha kas ettevõte ise või erialaliit.
Aasta keskkonnateoke 2011 auhinna sai
MTÜ JCI GO Koda, „Laste teadlikkuse
tõstmine prügi teemal“ .
Meie
lasteaeda
Vigri
tunnustati
keskkonnateokese aukirjaga.

MANALATEELE LÄINUD
URMAS KATTEL

