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Valla preemia 2012 Kaido Kiinile
Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas, valla
preemia määramise komisjoni ettepanekul,
anda 2012. aasta Kõrgessaare valla preemia
Kaido
Kiinile
vallaelu
edendamise
ja
arendamise eest.
Lauka piirkonna külaarendusselts esitasid 2012.
aasta valla preemia kandidaadiks piirkonna
ettevõtte, OÜ Lauka Saeveski tegevjuhi Kaido
Kiini.
Kaido Kiin on inimene, kes ei põlga ega pelga
pikki tööpäevi, ei kannata lohakust, on nõudlik,
kuid õiglane oma töötajate vastu. Lauka
Saeveskis peetakse lugu töökatest inimestest.
Üksjagu julgust on nõudnud osalemine valla
pikaajalistele töötutele mõeldud projektis, kuid
Lauka Saeveski on olnud osavõtlikuks ettevõtteks,
mis on võimaldanud mitmel kohalikul inimesel
uuesti tööturule pääseda. Sõbraliku ja asjaliku
inimesena on Kaido Kiin võimaluse korral alati
vastutulnud Lauka külaseltsi abipalvetele, olgu
selleks jaanitule lõkkematerjali täiendamine,

abi ehitusöödes või isegi meie isetegevuskavas
meremeherollis osalemine. Kaido Kiin on andnud
suure panuse vallaelu edendamisse ning väärib
tunnustust.
Esitaja: Lauka piirkonna külaarendusselts MTÜ:
Vilve Kirs, Heli Harak, Arno Kuusk, Katin Sarapuu,
Liilia Otsing, Velli Barinov.
Lauka Päevakeskus ja seeniortantsurühm Marta
esitasid valla preemia kandidaadiks Heli Haraku.
Oma töökohal, Lauka Päevakeskuses, on Heli
kohusetundlik, nõudlik ja abivalmis inimene.
Tantsurühma Marta liikmed peavad Helit heaks
juhendajaks, ning on tema tööga väga rahul. Heli
on nõudlik nii enda kui ka teiste suhtes.
Heli eestvedamisel toimub Laukal mitmeid üritusi,
alati on ta oma tööga ja ideedega abiks.
Heli on tantsurühma Marta liikmete ja ka kogu
Lauka piirkonna inimeste innustaja ja eeskuju
oma positiivse ellusuhtumisega.
Esitaja:
Tantsurühm
Marta
ja
Lauka
Päevakeskuse nimel Liisi Ülemaantee
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Kõrgessaare kalakombinaadi lastepäevakoduna
alustanud lasteaed kuulub praegu vallale ja
kannab olümpiamaskott Vigri nime. 50 aasta
jooksul on lasteaias olnud üllatavalt palju inimesi,
kes siia tööle tulnud ja jäänudki.
HARDA ROOSNA
harda.roosna@hiiuleht.ee
Juhataja Sirje Garamaga tunnustas pidupäeval
lillede ja kingitusega kõigepealt töötajaid, kes
selles majas kaua ametis olnud. Nii näiteks töötas
Saima Sedrik vaid väikeste vaheaegadega
lasteaias kokku 47 aastat, Hilda Silk 42 aastat.
Praegugi on tööl kuus naist, kelle jaoks lasteaed
on olnud esimene ja seni ainus töökoht: Lea Leo
(al 1969), Lii Romandi (al 1967), Ellen Jõhvik (al
1977), Lea Volens (al 1981) Heli Pihlamägi (al
1981) ja Margit Polukainen (al 1982). Sirje
Garamaga ise on samas kollektiivis töötanud 33
aastat, sellest 23 aastat juhatajana.
Üks lasteaia õpetajatest, Elna Pähn ütles, et ta on
proovinud ka mujal töötada, kuid lasteaed on ikka
kõige parem: “Lapsed annavad energiat ja
hoiavad noorena.”
Veel tänas juhataja lasteaia uue hoone ehitajaid:
“Vohu Peetril oli raha, Jüri Kuusemets tegi projekti
ja Sulebv Pihel ehitas.” Nii kirjeldas juhataja
kalurikolhoosi Hiiu Kalur rahastatud uhke hoone
valmimist 80ndatel.
“Kutsun teid ajarongi, et meenutada kõike seda,
mis olnud,” ütles lasteaia juhataja 11. veebruaril
saalitäiele peolistele Kõrgessaare vaba aja
keskuses.
Peolistele
esinesid
praegused
lasteaialapsed, kelle laule-tantse teadustas Vigri
ise. Seinal jooksis pildirida lasteaia pidu- ja
argipäevadest läbi aastate. Lasteaia vilistlased
Janne Valk ja Liisa Otsak, kes praeguseks
jõudnud ülikooli, tõid kingituseks kolm laulu. Päris
suureks kasvanud lasteaialapsed Artur Valk ja
Jaanus Valk laulsid koos praeguste lasteaialaste,

Reedel, 24. veebruaril algusega
14.00 Kõrgessaare Vaba Aja
Keskuses Eesti

Vabariigi 94. aastapäevale
pühendatud
kontsertaktus.

Pildil lasteaja juhataja Sirje Garamaga
sünnipäevatorti lõikamas (Foto: Harda Roosna)
tütarde Brita ja Jaanikaga. Kontserdi lõpuloo esitas
lasteaiaõpetajate-töötajate ansambel.
Hiiu maavalitsuse tervituse tõi Ermo Mäeots,
maakonna teiste lasteaedade nimel tervitas
Pühalepa valla lasteaia juhataja Antti Leigri.
Õnnitlemas olid vallajuhid, tänusõnu ütles volikogu
esinaine Aili Küttim.
Varasematest juhatajatest oli kohal Vaike Kutser,
kes tunnustas, et lasteaiapere on nii muredes kui
rõõmudes hoidnud ühe mütsi alla ja nimetas Sirje
Garamagat maa soolaks, kes lasteaeda hästi järjel
hoidnud.

Kontsertkavaga esineb
R. Tobiase keelpillikvartett.
Toimub ka Kõrgessaare Valla
preemia üleandmine.
Peale kontsertaktust toimub
Kõrgessaare Vallavolikogu esimehe
ja vallavanema vastuvõtt.
Kaetud väike peolaud.
Olete oodatud !
KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA
Omavalitsuse infoleht
Toimetaja Tarvo Malk
Telefon: 4622487; 5200908
e-mail: tarvomalk@gmail.com
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Vallavolikogu istung
10. VEEBRUAR
Kõrgessaare valla 2012. aasta eelarve II
lugemine.
Lõpetada eelarve II lugemine.
Valla haridusasutuste töötajate gruppide ja
ametikohtade
liikide
piirmäärade
kehtestamine.
§1 Kinnitada Lasteaias Vigri rakendatavad
töötajate gruppide ja ametikohtade liikide
piirmäärad.
(1) Grupp A – juhid 1 ametikoht.
(2) Grupp B – spetsialistid 8 ametikohta.
(3) Grupp C – töölised ja abipersonal 5,25
ametikohta.
§2 Kinnitada Lauka Põhikoolis rakendatavad
töötajate gruppide ja ametikohtade liikide
piirmäärad.
(1) Grupp A – juhid 1,5 ametikohta.
(2) Grupp B – spetsialistid 5 ametikohta.
(3) Grupp C – töölised ja abipersonal 5
ametikohta.
(4) pedagoogid – 12 ametikohta.
§3 Lasteaed Vigri ja Lauka Põhikooli direktoritel
esitada Kõrgessaare Vallavalitsusele oma
asutuses kinnitatud koosseisunimestikud ning
nendes tehtud muudatused kolme tööpäeva
jooksul.
§4
Tunnistada
kehtetuks
Kõrgessaare
Vallavolikogu 11.02.2011 määrus nr 29 “Valla
haridusasutuste ametikohad” §1 ja §2.
§5 Määrus jõustub kolmandal päeval peale
avalikustamist.
Kõrgessaare
Vallavolikogu
09.12.2011
määruse nr 46 „Kõrgessaare Vallavalitsuse
(asutusena)
teenistujate
koosseis
ja
struktuur ning teenistujate palgamäärad ja
palgatingimused“ muutmine.
Muuta Kõrgessaare Vallavolikogu 09.12.2011
määruse nr 46 „Kõrgessaare Vallavalitsuse
(asutusena) teenistujate koosseis ja struktuur
ning
teenistujate
palgamäärad
ja
palgatingimused“ ja asendada § 5 tabelis sõnad
„Palgaaste F1 kuupalgamäär eurodes 280“
sõnadega
„Palgaaste
F1
kuupalgamäär
eurodes 290“.
Määrust rakendatakse alates 01. jaanuar 2012.
Kõrgessaare valla eelarvest lapsetoetuse
määramise ja maksmise kord.
Kehtestada eelnimetatud määrus. Määruse
terviktekst lk.3.
Varaline kohustus.
Lubada Kõrgessaare Vallavalitsusel lõpetada
kasutusrendi leping Nordea Finance Estonia
AS-iga sõiduauto Renault Trafic kombi Pack
Clim
(VIN-kood
VFIJLEMB68V326260,
registrinumber 312 BCJ) kohta.
Lubada Kõrgessaare Vallavalitsusel soetada
kasutusrendi korral sõiduk Renault Trafic
(väljalaskeaasta
2012;
M1,
sõiduauto),
kasutusrendi tähtajaga 60 kuud.
Hiiumaa arengustrateegia.
Osaleda Hiiumaa 2014-2020 arengustrateegia
koostamisel.
Volitada Hiiumaa arengustrateegia koostamise
koostöömemorandumit
allkirjastama
vallavanem Jaanus Valk.

Vallavolikogu õigusaktide eelnõud,
vastuvõetud vallavalitsuse korraldused ja
määrused ning vallavolikogu otsused ja
määrused on avalikustatud valla kodulehel
www.korgessaare.ee

TEADE
Asjaajaja Maire Türnpuu puhkusel 12. - 25.03.

Vallavalitsuse istungid
26. JAANUAR
Vallavara võõrandamine.
Võõrandada otsustuskorras seoses teenuse
nõudluse
puudumisega
Kõrgessaare
Raamatukogus olevad videod hinnaga ´a 2 €.
Maamaksu tasumisel soodustuste andmine.
Anda soodustust 2012 aastaks maamaksu
tasumisel pensionäridele ja represseeritutele,
kes on kantud soodustuse saajate nimekirja
alates 2007 aastast ning kes on 01.01.2012
jätkuvalt hoonete omanikud.
Anda
täiendavalt
avalduse
esitanud
pensionäridele soodustust maamaksu tasumisel
2012 aastaks vastavalt korraldusele lisatud
nimekirjale.
Kohalike maanteede ajutise sulgemise
lõpetamine.
Lõpetada
Kõrgessaare
Vallavalitsuse
11.10.2011 määruse nr 5 “Kohalike maanteed
ajutine sulgemine” kehtivus.
Ehitusloa
väljastamine
hoone
rekonstrueerimiseks.
Väljastada
ehitusluba
Kõrgessaare
tuletõrjedepoo
rekonstrueerimiseks
Kõrgessaare aleviku Tööstuse tee 27a
maaüksusel.
Ehitise kasutusloa väljastamine.
Väljastada kasutusluba suvila püstitamisel
Kalana küla Poomi maaüksusel.
Väljastada kasutusluba Kõrgessaare sadama
kaide rekonstrueerimisel Kõrgessaare aleviku
Kõrgessaare sadama maaüksusel.
Kasutusloa väljastamine elektriühenduse
rajamisel.
Väljastada kasutusluba Kalana küla Läänemere
maaüksuse elektrivarustuse rajamisel.

2. VEEBRUAR
Ehituslubade
väljastamine
elamu
ja
abihoone püstitamiseks.
Väljastada Kõrgessaare valla Suureranna küla
Potiranna maaüksusele hoonete püstitamiseks
ehitusload:
1.ehitusluba nr 210 elamu püstitamiseks;
2.ehitusluba nr 211 abihoone püstitamiseks.
Ehitusloa
väljastamine
elamu
rekonstrueerimiseks.
Väljastada
ehitusluba
nr
212
elamu
rekonstrueerimiseks Suureranna küla Alaniidi
maaüksusel.
Kirjaliku nõusoleku väljastamine kuuri
püstitamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek nr 98 kuuri
püstitamiseks Kõrgessaare valla Suureranna
küla Alaniidi maaüksusel.

e-PRIAs avanesid uued
e-teenused
PRIA arendab Euroopa Liidu struktuurifondide
toetuse
abil
jätkuvalt
elektroonilise
kliendiportaali e-PRIA teenuseid eesmärgiga
pakkuda klientidele võimalust suhelda PRIAga
paberivabalt ja teenindusbüroosse tulemata.
Taas on avanenud kaks
uut teenust
investeeringutoetuste valdkonnast – LEADER
projektitoetuse ja nõuandetoetuse taotlejatele.

1. LEADER-projektitoetused e-PRIAsse!
Möödunud aasta lõpu avanes e-PRIA uus
teenus, mis võimaldab LEADER projektitoetuste
taotlejail PRIAga seotud asjad korda ajada ePRIA kaudu.

2. Nõuandetoetuse teenus
Alates 1. veebruarist on e-PRIAs kasutatav ka
nõuandetoetuse teenus. See on mõeldud

Detailplaneeringute teated
Kõrgessaare Vallavalitsuse 26.jaanuar 2012
korraldusega nr 21 võeti vastu Mägipe küla
Indreku maaüksuse detailplaneering vastavalt
FE Arhitektid OÜ tööle nr 06/11. Koostatud
detailplaneering näeb ette üldplaneeringuga
määratud
riigikaitsemaa
juhtfunktsiooni
muutmise
ärija
sotsiaalmaaks
ning
ehitusõiguse määramise muuseumihoone ja
abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuga
saab avaliku väljapaneku perioodil 27.02 25.03.2012 tutvuda Kõrgessaare vallamajas ning
valla
kodulehel
www.korgessaare.ee.
Ettepanekud ja vastuväited detailplaneeringu
osas tuleb Kõrgessaare Vallavalitsusele esitada
kirjalikult või e-maili teel enne avaliku
väljapaneku lõppu.
Kõrgessaare Vallavalitsuse 02.veebruar 2012
korraldusega nr 26 võeti vastu Kalana küla Lodja
ja Püharanna maaüksuste detailplaneering
vastavalt Matto MKB OÜ tööle nr MB12_DP01.
Koostatud detailplaneering määrab kahele
kõrvutiasetsevale krundile ehitusõiguse elamu ja
abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuga
saab avaliku väljapaneku perioodil 27.02 11.03.2012 tutvuda Kõrgessaare vallamajas ning
valla
kodulehel
www.korgessaare.ee.
Ettepanekud ja vastuväited detailplaneeringu
osas tuleb Kõrgessaare Vallavalitsusele esitada
kirjalikult või e-maili teel enne avaliku
väljapaneku lõppu.
Kõrgessaare Vallavolikogu 10.veebruar 2012
otsusega nr 87 algatati Ristna tuletorni
lähiümbruse
detailplaneeringu
koostamine
maaüksuste jaotamise, ehitusõiguse määramise
ning Kõrgessaare valla üldplaneeringuga
määratud juhtfunktsioonide muutmise eesmärgil.
Kavandatava tegevuse iseloom ei ole olulise
keskkonnamõjuga
ja
detailplaneeringu
koostamiseks puudub vajadus keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimiseks.

2011. aasta tulude
deklareerimine
Kätte on jõudnud 2011. a tuludeklaratsioonide
esitamise aeg.
Maksu- ja Tolliamet on 2011. aasta tulu
deklareerimist puudutava informatsiooni ülesse
pannud teemaveebi
www.emta.ee/tuludeklareerimine.
Tulu saab deklareerida alates 15. veebruarist
kuni 2. aprillini e-maksuameti/e-tolli kaudu või
Maksu- ja Tolliameti teeninduskohtades.

kõigile
PRIA
kaudu
taotletavatele klientidele.

nõuandetoetust

Kuidas tulla?
e-PRIAsse sisenege
PRIA kodulehelt
www.pria.ee.
Klõpsake esilehe paremal
ülaservas e-PRIA logole. e-PRIA kasutamiseks
peab klient esmalt sõlmima e-PRIA kasutamise
lepingu, mida saab teha esmakordsel ePRIAsse
sisselogimisel.
Kui teil tekib e-PRIA kasutamisel probleeme,
võib olla abi e-PRIA korduma kippuvatest
küsimustest PRIA kodulehel:
http://www.pria.ee/et/ePRIA/Korduma. e-PRIA
üldine kasutusjuhend on samuti
leitav
kodulehelt:
http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.
Ene Tulp
PRIA teabeosakonna
peaspetsialist
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Kõrgessaare valla eelarvest lapsetoetuse
määramise ja maksmise kord
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse“ §22 lõike 1 punkti 37,
„Sotsiaalhoolekande seaduse“ §23 lg1 alusel.
§1 Kõrgessaare vallas makstav lapsetoetus on
täiendav toetus lisaks „Riikliku peretoetuste
seaduse“ §3 lg2 p1 kohaselt makstavale
ühekordsele sünnitoetusele.
§2 Lapsetoetust makstakse osadena alates
lapse sünnist kuni lapse kaheaastaseks
saamiseni kolmes osas kokku 192€ suuruses
summas järgmiselt:
1)esimene osa lapse sünni korral 64€ suuruses
summas;
2)teine osa lapse 1-aastaseks saamisel 64€
suuruses summas;
3)kolmas osa lapse 2-aastaseks saamisel 64€
suuruses summas.
§3 Lapsetoetuse esimese osa määramise
aluseks on järgmised tingimused:
1)rahvastikuregistri
andmetel
on
lapse
elukohaks Kõrgessaare vald;
2)rahvastikuregistri
andmetel
on
ühe
lapsevanema elukohaks olnud vähemalt kuus
viimast kuud enne lapse sündi Kõrgessaare
vald;
3)taotlejal puuduvad võlgnevused valla ees.
§4 Lapsetoetuse teise ja kolmanda osa
määramise aluseks on järgmised tingimused:
1)rahvastikuregistri andmetel on lapse ja ühe
lapsevanema elukohaks olnud vähemalt kuus
viimast kuud enne tähtpäeva saabumist
Kõrgessaare vald;
2)taotlejal puuduvad võlgnevused valla ees.
§5 Lapsetoetuse teine ja kolmas osa laienevad
ka peredele, kes hiljem pärast lapse sündi
asuvad elama Kõrgessaare valda, kui on
täidetud käesoleva korra §4 p1-2 sätestatud
tingimused.
§6 Lapsetoetuse määramise aluseks on
Kõrgessaare Vallavalitsusele lapsevanema poolt
esitatud vormikohane avaldus (määruse lisa) .
§7 Taotlejal on õigus esitada avaldus
lapsetoetuse saamiseks kahe kuu
jooksul
arvates käesoleva korra §2 p1-3 nimetud
tähtpäeva saabumisest.
§8 Lapsetoetust ei määrata, kui laps on täielikul
riiklikul ülalpidamisel.
§9 Saanud taotlejalt avalduse lapsetoetuse
määramiseks,
kontrollib
registripidaja
rahvastikregistrist tegelike asjaolude käesolevas
määruses toodud tingimuste vastavust ja
edastab
avalduse
vastava
märkega
Kõrgessaare Vallavalitsusele
korralduse
vormistamiseks. Toetus kantakse taotleja
pangakontole hiljemalt ühe kuu jooksul arvates
avalduse saamisest.
§10 Kõrgessaare Vallavalitsusel on õigus nõuda
lapsetoetuse tagastamist, kui taotleja on
esitanud
toetuse
saamiseks
teadvalt
valeandmeid.
Rakendussätted
§11 Määrus jõustub kolmandal päeval peale
avalikustamist.
§12
Tunnistada
kehtetuks
Kõrgessaare
Vallavolikogu 10.09.2004 määrus nr 43
“Lastetoetus“.
Aili Küttim
Volikogu esimees

Rahvaloendajad alustavad tööd
Alates veebruari keskpaigast võivad kõik
need, kes e-loendusel osaleda ei jõudnud või
soovinud, hakata ootama rahvaloendaja
külastust. Üle 2000 rahvaloendaja alustavad
tööd 16. veebruaril.
“Rahvaloendajad hakkavad tõepoolest käima
alates 16 veebruarist, kindlasti mitte enne seda,”
kinnitas kohalik piirkonnajuht Sirje Jakobson.
“Loendajad külastavad vaid neid inimesi, kes pole
osalenud e-loendusel või kui ankeet on jäänud
lõpetamata,” lisas Jakobson.
Rahvaloendaja tunneb ära Statistikaameti poolt
väljastatud pildiga töötõendi, sinise kohvri ja
loenduse logoga salli järgi. “Tõendil on loendaja
nimi ja pilt, Statistikaameti logo, töötõendi number
ja kehtivuse aeg. Rahvaloendaja peab oma
töötõendit näitama kohe uksel”, selgitas
Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa ringkonnajuht
Malle Lehtma.

Tuleb arvutiga
Rahvaloendaja sinises kohvris on sülearvuti,
kuhu ta märgib kõik vastused. Iga leibkonna ja
inimese kohta avaneb arvutis ankeet, mida peale
täitmist ja kinnitamist enam uuesti avada ei saa.
Kõik andmed on loendajate arvutites krüpteeritud.
“See tähendab, et kui rahvaloendaja järel uks
sulgub, võite täitsa kindel olla, et teie vastused on
kindlalt kaitstud,” kinnitas ringkonnajuht.
Kui kedagi pole kodus või pole vastamiseks parim
aeg, jätab loendaja postkasti teatise oma
kontaktandmetega. “Siis tuleks loendajale
helistada ja leppida kokku kohtumiseks sobiv
aeg, pidades siiski silmas, et loendaja tööaeg on
kell 9-21,” ütles piirkonnajuht Sirje Jakobson.

Vastamiseks tasub valmistuda
Et loendamine läheks võimalikult sujuvalt, tasub
inimestel rahvaloendaja külaskäiguks ka veidi
valmistuda.
Valmis
tasub
vaadata
leibkonnaliikmete isikukoodid ja ametinimetused,
sest seda sageli igapäevaselt ei teata. Samuti
tuleks täpsustada eluruumi ehitamise ajavahemik
ja suurus. “Küsimused on täpselt samasugused
nagu e-loendusel ning vajadusel rahvaloendaja
selgitab, mida täpselt soovitakse teada saada.
Näiteks tervise küsimuse juures pole sugugi
tarvis haiguslugu välja otsida, vaid märkida
lihtsalt,
kas
inimesel
esineb
pikaajalisi
terviseprobleeme. See on lihtne “jah-ei” küsimus,”
selgitas Sirje Jakobson.
Rahvaloendaja ei uuri üheltki inimeselt ka tema
sissetuleku suurust – küsitakse vaid elatusallika
kohta ehk kas selleks on palk, pension, toetus,
teiste pereliikmete poolne ülalpidamine vms.

Andmed turvaliselt kaitstud
Kõik loendusel kogutud isikuandmed on igal juhul
kaitstud ja mida keegi vastas, teab ainult tema
ise.
“Rahvaloendusel
kogutud
andmeid
kasutatakse vaid statistika tegemiseks. Neid ei
anta edasi teistele riigiasutustele. Seega ei pea
keegi ka kartma, et muutuks tema sissekirjutus,
sotsiaaltoetused või pensionimaksed,” selgitas
piirkonnajuht.
Rahva ja eluruumide loendust on vaja selleks, et
kogu ühiskonda puudutavaid olulisi otsuseid
tehes saaks tugineda värskele teabele ühiskonna
vajaduste kohta. Võimalikult täpsete andmete
saamiseks on loendus kõikne – see tähendab, et
küsitletakse igat Eestis püsivalt (alaliselt) elavat
inimest ja loendatakse kõik eluruumid.
31. detsember 2011: kõik rahvaloenduse
andmed kogutakse 31. detsembri seisuga.
Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab
salli ja sinist kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi ja
enne 16. veebruari Teid loendama ei tule.
Tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.
Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik.
Lisainfo: www.rel2011.ee ja infotelefonil 6225
9100 (küsitlusloenduse ajal E-R kell 8-18)
Karin Volmer, Statistikaamet

Uuel aastal uue hooga
Raamatukogus on aastaaruanded tehtud ja
tulemused teada. Kurta ilmselt ei tohi, sest
võrreldes 2010. aastaga on kojulaenutuste arv
kasvanud 3101 võrra, millest olulise osa
moodustab ajalehtede-ajakirjade laenutuste
kasv (+2833). Raamatukogu kasutajaid oli
eelmisel aastal 11 inimest vähem, kui 2010.
aastal, aga laste arv ei vähenenud, mis on väga
rõõmustav.
Võrreldes eelmise aastaga ostsime 27 raamatut
vähem, aga annetati 6 raamatut rohkem. Peale
ilukirjanduse osteti liigiliselt enam ajaloo,
ühiskonnateaduste, kunsti ja spordi teemalisi
teavikuid.
Tutvustaks veidi ka raamatukoguprogrammi
RIKSWEB, mis on programmi veebilahendus.
Selle abil saab teha otsinguid raamatukogu
fondis olevast kirjandusest, saada teavikust
lühiülevaade ning näha, kas sind huvitav teavik
on raamatukogus olemas, on see riiulis või
laenutatud. Samuti näeb infot ajakirjadeajalehtede kohta. Nüüd saab Kõrgessaare
Raamatukogu poolt antud lugejavöötkoodi ning
salasõnaga RIKSWEBi logida ja vaadata kõiki
endaga
seotud
andmeid
kogus
nagu
laenutused, laenutuste ajalugu, märkused,
viivised, samuti saab reserveerida oma nimele
sind huvitav raamat (maksimum 2 raamatut) ja
pikendada 2 korda laenutatud teavikut (30
päeva), kui ei ole ületatud laenutustähtaega.
Raamatukogus saab lühikese õpetuse ja midagi
keerulist ei ole
Selle aasta 1.veebruarist hakkas Kõrgessaare
Raamatukogu arvestama viivist tagastamata
teavikute eest alates 61-st päevast (kuid mitte
rohkem. kui 0,06€ iga viivitatud päeva eest ühe
teaviku kohta). Kujutan ette, kuidas niigi
korralikud lugejad paanikasse satuvad, aga
pole põhjust. Kahe kuu jooksul on piisavalt
aega ,et laenutust pikendada telefonil 469-3380
või saata e-kiri pielberg@hot.ee ning nüüd
lisaks
RIKSWEBi
teenuste
kasutamise
võimalus. Laste eest vastutavad vanemad ja
poleks paha vahel küsida-vaadata, et ega mõni
raamatukogu raamat pole liiga kauaks koju
ununenud, eriti kohustuslik kirjandus. Ei maksa
karta, et kauaks kätte jäänud ja ei julge tuua –
meil on iga tagasitoodud raamatu üle ainult hea
meel. Kellele ei sobi raamatukogu lahtioleku
ajad, leiame kindlasti sobiva lahenduse. Kui
Mare on majas, saab alati raamatuid ära anda.
Ootame ikka oma lugejaid ja rõõmustame uute
tulijate üle ning vaatamata kohustuslikele ja
valiknimekirjadele leiab igaüks ka omale sobiva
raamatu (ajakirja, ajalehe).
Leelo Sarapuu

Lauka Põhikoolis tegutseb
õpilasesindus
Meie kooli õpilasesindus alustas 3-4 aastat
tagasi. Hetkel on meie liikmeteks: Siim Otsak,
Maria Valk, Gregory-Martin Linder, Robin
Niidas, Kristo Holtsman, Rudolf Uusneem,
Annely Jaanus, Angelina Silk ja Regina
Otsing. Õpilasesinduse president on Sandra
Päll ja asepresident Tuuli Oago. Me oleme
aktiivsed Lauka põhikooli noored, kellele
meeldib tegutseda! Oleme korraldanud oma
koolis mitmeid
üritusi, näiteks moešhow,
poistepäev ja palju muud! Aitame ka õpetajatel
korraldada üritusi ning tegeleme ka natuke
probleemidega, mis seostub meie kooli
õpilastega. Osaleme ka erinevatel koolitustel ja
üritustel. Hetkel on meil käsil ka nimelt üritus
mis toimuvad märtsis, aga sellest on praegu
vara rääkida.
Lauka Põhikooli õpilasesindus

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Tantsijad talvisel
tantsupeol
14
vaprat
hiidlast
tantsis
25kraadises külmas.
Tantsijad
Hiiumaa
rahvatantsurühmadest Hiiu Sõlg,
Ungrulust ja õpilased Käina huvi- ja
kultuurikeskuse
tantsurühmadest
,tantsuõpetaja
Helgi
Taelma
juhendamisel, osalesid laupäeval,
4.veebruaril,
Viljandis
talvisel
tantsupeol.. Pidu 25 kraadises pakases
kestis koos rongkäiguga umbes
poolteist tundi.
Kes Kõrgessaare valla tantsijatest
osalesid sellel üritusel?
Kõrgessaare valla tantsijatest osalesid
talvisel tantsupeol Lii Romandi, Mare
Karilo, Pille Köster ja Inge Elissaar.
Kus üritus täpselt toimus ja kuidas
oli organiseeritud?
XIV Viljandi talvine tantsupidu kestis
2.-4. veebruarini. Hiidlased osalesid
4. veebruari üritustel, mis oligi
tantsupeo nn. põhipäev. Päeva sisse
mahtusid erinevate tantsude õpitoad
ja kontserdid Pärimusmuusika Aidas,
peotule süütamine ja rongkäik
Viljandi Vabaduse platsile, kus
toimus ka suur ühistantsimine. Päeva
lõpetas simman koos ansambliga
Kihnu Poisid. Üritus oli väga hästi
organiseeritud ja rahvast oli hästi
palju.
Kas reisil juhtus veel midagi põnevat
või ebatavalist?
5.veebruari hommikul kell kuus, kui
hakkasime koju sõitma oli külma 33
miinuskraadi, aga õnneks buss
käivitus.
Naljakas seik reisil oli tagasiteel, kui
bussijuht võttis peale hääletaja (täiesti
asustamata kohast ja kuna bussi aknad
olid üleni jääs, ei tea ma mis koht see
oli), kõik tantsijad ju magasid bussis,
kuna öö une jaoks oli olnud lühike ja
kellaeg varajane. Hääletaja aga oli
energiat täis, rääkis humoorikalt
ankeetoodi
buratiinost,
kõikidel
tantsijatel uni läinud ja siis ütles
hääletaja, et nüüd lähen maha. Jälle
täiesti tundmatus kohas. Lihtsalt
kummaline seik.
Küsis Tarvo Malk ja vastas Inge
Elissaar

TEADE
Lastepsühhiaater dr. Lea Kalvo
vastuvõtt toimub 3. ja 4. märtsil
Kärdlas.
Registreerimine telefonil 5226633 või
e-postiga kalvo@planet.ee .

Seeniortantsurühm
MARTA 10. aastapäev

14.veebruaril, sõbrapäeval, pidasid Martad oma
sünnipäeva ja kutsusid külla lisaks oma valla
inimestele ka tantsurühmad Hiiumaa teistest
valdadest.
Meenutasime
tantsurühma
10
tegevusaasta jooksul toimunut, võtsime vastu
tervitusi ja õnnitlusi, mis olid väga liigutavad ja
südamlikud.. Pidu jätkus väikese lõbusa
näitetükiga meie naiste esituses ja seejärel tuli nn.

Tulge uisutama!

”tantsuprogramm” tantsude esitustega
meie ja külaliste poolt ning vaheldust
pakkus
Pühalepa
lauluansambli
esinemine. Väga meeleolukas oli
peoliste
ühine
seeniortantsude
õppimine ja koostantsimine.
Täname
teid,
meie
tublid,
rõõmsameelsed tantsunaised, kõikide
koosveedetud aastate eest!
Suured, suured tänud teile kõigilekõigile, kelle abiga saime nii ilusa
peo!
Me ei karda olla õnnelikud, naer ja
elurõõm on meie hindamatud
kaaslased, neid tuleb hoolikalt
hoida, aga igal võimalusel ka
nähtavalt kasutada.
Seeniortantsurühm
MARTA
10.aastapäev ürituse salvestamiseks ja
Hiiumaa eakate nn. ”tantsuplaadi”
tegemiseks sai Lauka Päevakeskus
toetust
Hiiumaa
Kultuurkapitali
ekspertgrupi poolt.
Suured tänud veelkord
Heli ja Liisi poolt

LAUKA PÄEVAKESKUSE

TEATED
8. märtsil kell 13.00 eakate ja
päevakeskuse noorte koosviibimine
Laukal seltsimajas: naistepäeva
tähistamine. Transport: 12.30 Pihla,
Rootsi; 12.45 Viskoosa

Pildil Lauka kooli juures asuv liuväli. (Foto: Luule Leiger)

Koostöös Päästeametiga on Kõrgessaare aleviku
ja Lauka kooli korvpalliväljakutele rajatud liuväljad.
Noortekeskusest saab uiske laenutada teisipäev,
neljapäev ja reede kell 14.00-20.00. Uiske on
kokku 36 paari suuruses 34-46. Laenutada saab ka
hokivarustust. Noortele kuni 26 eluaastat ning
vabatahtlikele on uiskude laenutamine tasuta,
teistele huvilistele 50 senti või paar uisusaapapaelu, sisetaldu. Liuväli on õhtusel ajal
valgustatud.
Noortekeskus
ootab
abiks
vabatahtlike, kes aitaksid liuvälja lumest puhastada
ja vajadusel kasta ning tegeleksid ka teistel
päevadel uiskude laenutamisega.
23. veebruar on planeeritud hokimatš jahimeeste
ning noorte vahel, kuid täpsem kellaaeg on veel
kokku
leppimata,
jälgige
reklaami
valla
infotahvlitelt.
Lauka koolist saab uiske laenutada tööpäeviti kuni
kella 22-ni. Uiskude laenutamine on tasuta.
Uiskude maksimumsuuruseks on 44. Laenutada
saab ka päris väikeste laste (3-4 aastaste) uiske,
nii et tooge oma lapsed uisutama. Lauka liuväli on
ka õhtuti valgustatud kuni kella 22-ni.
Lauka kooli personal palub hoida korda liuväljal
ning käituda viisakalt ka uiskude laenutamise
ruumis.

Kõik suured ja väikesed, tulge uisutama!

23.märtsil toimub väljasõit Käina
ujulasse vesivõimlemiseks, treener
Helin Kääramees, osalustasu 3.60,
osalusest teatada hiljemalt
19.märtsiks. Transport MS Reisid
12.00 Lauka, 12.05 Viskoosa
märtsis juuksuriteenust ei ole
3.aprillil alates kell 8.00
JUUKSUR, eelnev registr. Sirje
Vaku telef. 4631297; 56662317
11. aprillil kell 13.00 eakate ja
päevakeskuse noorte koosviibimine
Laukal seltsimajas: sünnipäevalaste
õnnitlemine; mängime BINGOT.
Transport: 12.30 Pihla, Rootsi; 12.45
Viskoosa
Eelinfo
18.aprillil kell 11.00 – 15.00 Vaba
Aja Keskuses Hiiumaa eakate
kevadpidu. Kavas: kontsert; volinike
koosolek. Osalustasu 2 eurot.
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