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ILMUB IGA KUU KOLMANDAL REEDEL

LAUKA PÄEVAKESKUSE
TEATED
30. aprillil KÄRDLA TERVISETUBA
alates kella 10.30 Lauka Piirkonna
Külaarendusseltsi ruumides: saab määrata
veresuhkrut, kolesterooli ja mõõta
vererõhku. Oodatud kõik, kes tunnevad huvi
oma tervise vastu.
kell 13.00 pensionäride koosviibimine:
õnnitleme sünnipäevalapsi
Transport: 12.30 Pihla, Rootsi; 12.45
Viskoosa
Reedel 16. aprillil Kõrgessaare Vaba Aja
Keskuses, algusega 18.00
Kõrgessaare valla laste lauluvõistlus

LAUKA LAULULIND
Vanuserühmad: 3-7 aastased, 8-10 aastased,
11-13 aastased ja 14-16 aastased.
Valitakse publiku lemmik ja loomulikult
selgitatakse välja "LAUKA LAULULIND"

Vesivõimlemine
14.mail toimub väljasõit Käina ujulasse
vesivõimlemiseks, treener Helin
Kääramees, osalustasu 50 krooni. Osalusest
teatada hiljemalt 7.maiks Lauka
Päevakeskuse telef. 4693712; 53339472
(Heli). Transport: 12.00 Lauka, 12.05
Viskoosa
18.mail JUUKSUR alates kell 8.00. eelnev
registr. Sirje Vaku telef. 4631297; 56662317
20. mail kell 13.00 Lauka seltsimajas
eakate koosviibimine, sünnipäevalaste
õnnitlemine. Transport: 12.30 Pihla, Rootsi;
12.45 Viskoosa

Vanadest ajalehtedest:

TASUTA
SÜNDIS UUS VALLAKODANIK

ALEXANDRIA BARINOV
KAUR LAUR
ÕNNITLEME APRILLIIKUU
EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
JA JUUBILARE!
VIRGINIA ALLIKSOO
MIRALDE-NATALIE JÄRVROOS
ARVID KIIVE
ÕIE SEPP
RAIMO PULLAT
AINO METS
IVAR REINING
MERIKE KLEIN
REIN JÄRVROOS
HELI PIHLAMÄGI
HILLE KÕRM
ARNE UUSNEEM
LIISI ÜLEMAANTEE
LUULE LEIGER
ALEKSANDER KALINKIN
HARRI ARON
SILVIA TAMMEVESKI

Raimo Pullat 75
Palju õnne ja head tervist!
soovib
Kõrgessaare Vallavalitsus

20. märtsil toimus Kõrgessaare Vaba
Aja Keskuses meie valla tantsijate
esinemine, mis kandis nime

"Tantsudega kevadesse".
See oli traditsiooniline tantsijate
pidu, kus üles astusid meie valla suured
ja väikesed tantsijad

Pühapäeval, 2. mail algusega 14.00
Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses

Hiiumaa laste lauluvõistlus
(osalevad Hiiumaa valdade ja Kärdla
linna parimad laululapsed)

Eile õhtupoole umbes kella 4 ajal peale
lõunat süttis Hiiumaal Kõrgessaare wallas
Luidja rannas Willem Espenbergile kuuluw
kauplus, mis põles maani maha. Tuli kandus
ka kõrwalhoonetele. Maha põles kuur,
laoruum, tall ja kelder. Sisse põles kogu poe
kaup ja suurem osa wallaswara. Kaupluse
põlemisest kandus tuli edasi ka kõrwalolewa
Kalda talu keldrile, mis põles samuti maha.
Ka süttis lähedalolew mets. Tules sai surma
Maria Raudile kuuluw kolmekuune põrsas.
Kinnitatud olid hooned 2500 krooni ja kaup
10000 krooni eest. Omanik hindab kahju
40000 kroonile. Tuli algas arvatavasti
kõrwalolewa saeweski korstna sädemetest.
Raskendas kustutustöid eriti tugew tuul, mis
wahepeal
ulatus
isegi
7
pallini.
Kustutustöödest wõtsid peale kohalikkude
tuletõrjujate osa ka Kärdla alewi tuletõrjujad
Postimees
Reede 26.juuni 1936 nr 168

Raimo Pullat kohtumas Lauka
Põhikooli õpilastega 1. septembril
2008. aastal
KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA
-Omavalitsuse infolehtIlmub iga kuu kolmandal reedel
Toimetaja Tarvo Malk
Telefon: 4622487; 5200908
e-mail: tarvomalk@gmail.com

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Volikogu istung
9.APRILL

1.Paope
küla
Lasketiiru
kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine.
Kehtestada Paope küla Lasketiiru kinnistu
detailplaneering
Matto
Maakorralduse
ja
Kinnisvarabüroo OÜ töö nr MB09_DP07.
Muuta Kõrgessaare valla üldplaneeringut ja viia
üldplaneeringusse
muudatused
vastavalt
kehtestatud detailplaneeringule.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
2.Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Taotleda munitsipaalomandisse Kõrgessaare
alevikus ehitatava kergliiklustee rajamiseks
vajalikud järgmised maa-alad:
Kõrgessaare alevikus jätkuvalt riigi omandis
olevat, endisel Laiu A-200 talumaal asuvat
maatükki pindalaga 714 m2 (asendiplaan lisa 1);
Kõrgessaare alevikus jätkuvalt riigi omandis
olevat, endise Mati A-205 talumaal asuvat
maatükki pindalaga 93 m2 (asendiplaan lisa 2);
Kõrgessaare alevikus jätkuvalt riigi omandis
olevat, endisel kruntrendimaal nr 27 asuvat
maatükki pindalaga 752 m2 (asendiplaan lisa 3).
3.Kõrgessaare valla terviseprofiili koostamise
algatamine.
Algatada
Kõrgessaare
valla
terviseprofiili
koostamine ning delegeerida profiili koostamise
meeskonna moodustamine ja profiili koostamise
koordineerimine vallavalitsusele.
Vallavalitsusel esitada Kõrgessaare valla
terviseprofiil volikogule hiljemalt augustikuuks
2010. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Vallavalitsuse istungid
25.MÄRTS

2.Kinnisasja jagamine.
Nõustuda Pihla külas asuva Reigi koguduse
kinnistu katastriüksuse jagamisega ja määrata
moodustavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed järgmiselt:
Maaüksus: Reigi koguduse
Pindala: 8,89 ha
Sihtotstarve: Ühiskondlike ehitiste maa 100%;
Maaüksus: Kergliiklustee L1
Pindala: 1265 m2
Sihtotstarve: Transpordimaa 100%.
3.Maaüksuse jagamine.
Nõustuda
Pihla
külas
asuva
Männa
katastriüksuse jagamisega alljärgnevalt:
1) Maaüksus: Männa
Pindala: 4,18 ha
Sihtotstarve: Maatulundusmaa 100%;
2) Maaüksus: Kergliiklustee L2
Pindala: 1998 m2
Sihtotstarve: Transpordimaa 100%;
Nõustuda
Pihla
külas
asuva
Luudja
katastriüksuse jagamisega alljärgnevalt:
1) Maaüksus: Luudja
Pindala: 6,11 ha
Sihtotstarve: Maatulundusmaa 100%;
2) Maaüksus: Kergliiklustee L3
Pindala: 2256 m2
Sihtotstarve: Transpordimaa 100%.
5.Toimetulekutoetus.
Maksta välja märtsikuu toimetulekutoetus 18
taotlejale summas 27150 krooni.
9.Projekteerimistingimuste väljastamine.
Väljastada
projekteerimistingimused
Eesti
Energia Võrguehituse AS-le Mardihansu F1
rekonstrueerimiseks Mardihansu ja Nõmme
külades.
10.Elektrivõrgu pingeparanduse kasutusloa
väljastamine.
Väljastada kasutusluba nr 102 Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ-le Kidaste alajaama fiider F3
pingeparandustööde teostamisel.

11. Puurkaevu kasutusloa väljastamine.
Väljastada kasutusluba nr 103 Lembit Aun´ile
puurkaevu rajamisel Paope küla Kadaka
kinnistule, mille omanik on Lembit Aun.

1.APRILL

1.Alaeelarvete kuluartiklite kinnitamine.
Kinnitada alaeelarvete kuluartiklid vastavalt
lisale. Korraldust rakendatakse tagasiulatuvalt
alates 01.01.2010.
2.Ehitusloa väljastamine elektrivarustuse
rajamiseks. Väljastada ehitusluba nr 133 Eesti
Energia Jaõtusvõrk OÜ-le Luidja küla Kääro
kinnistu elektrivarustuse rajamiseks vastavalt
tööprojektile.
3.Projekteerimistingimuste
väljastamine
loomade varjualuse püstitamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused MTÜ-le Hiiu
Rannad loomade varjualuse püstitamiseks
Mudaste küla Sauepõllu kinnistule, mille omanik
on Annemari Aun.

14. APRILL

1.Hooldajatoetus
Lubada välja maksta aprillikuu hooldajatoetus 18
isiku hooldajale summas 5120.- krooni.
2.Kinnisasja jagamine.
Nõustuda
Vilima
külas
Vainu
kinnistu
jagamisega alljärgnevalt:
Lähiaadress: Vainu
Pindala: 5,66 ha
Sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
Lähiaadress: Vainumetsa
Pindala: 9,00 ha
Sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
Lähiaadress: Vainupõllu
Pindala: 6,81 ha
Sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%
3.Katastriüksuse
koha-aadressi
ja
sihtotstarbe määramine.
Määrata kergliiklustee aluseks vajaliku, endisel
Laiu A-200 asuva maatüki koha-aadressiks
Kõrgessaare
vald,
Kõrgessaare
alevik,
Kergliiklustee L4. Määrata katastriüksuse
sihtotstarbeks transpordimaa (007;L) 100%.
Määrata kergliiklustee aluseks vajaliku, endisel
Mati A-205 asuva maatüki koha-aadressiks
Kõrgessaare
vald,
Kõrgessaare
alevik,
Kergliiklustee L5. Määrata katastriüksuse
sihtotstarbeks transpordimaa (007;L) 100%.
Määrata kergliiklustee aluseks vajaliku, endisel
kruntrendimaal nr 27 asuva maatüki kohaaadressiks
Kõrgessaare vald, Kõrgessaare
alevik, Kergliiklustee L6. Määrata katastriüksuse
sihtotstarbeks transpordimaa (007;L) 100%.
4.Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
Muuta Paope külas asuva Lasketiiru kinnistu,
katastritunnus
39201:002:0258,
senine
sihtotstarve riigikaitsemaa 100% ja määrata
uueks sihtotstarbeks elamumaa 100%.
5.Kohalike maanteede ajutise sulgemise
lõpetamine Seoses teekatete kandevõime
taastumisega
lõpetada
Kõrgessaare
Vallavalitsuse 25.03.2010 määruse nr 1
“Kohalike maanteed ajutine sulgemine” kehtivus.
6.Projekteerimistingimused.
Väljastada
projekteerimistingimused
AS-le
Dagöplast konteinerkatlamaja püstitamiseks
Lehtma küla Lehtma Kala kinnistule.
7.Ehitusluba
Väljastada ehitusluba MTÜ-le Kõrgessaare
Külmhoone Kõrgessaare sadama maaüksusel
paikneva
külmhoone
rekonstrueerimiseks.
Väljastada ehitusluba OÜ-le Balti Puurkaev
puurkaevu rajamiseks Kalana küla Kulli
maaüksusele.
Väljastada ehitusluba MTÜ-le Kalana Küla Selts
kergliiklustee valgustuse rajamiseks Kalana küla
Ristna lõunasadama ja Ristna jahisadama
maaüksustele.
Väljastada
ehitusluba
OÜ-le
Ewent
kaldakindlustuse rajamiseks Kalana küla Ristna
lõunasadama
ja
Ristna
jahisadama
maaüksustele.

Detailplaneeringute teated
Kõrgessaare Vallavalitsuse 25.03.2010 istungi
korraldusega nr 77 algatati Kõrgessaare aleviku
Nõmmerga tee 18 kinnistu detailplaneeringu
koostamine. Planeeringu koostamise eesmärk
on ca 0,5 ha suuruse elamukrundi hoonestusala
ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete
püstitamiseks.
Valla
üldplaneering
planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooni
osas ettekirjutusi ei tee. Kuna planeeringuala
paikneb
tiheasustusalas
ja
planeeritav
hoonestus eeldatavalt olulist keskkonnamõju ei
kujuta, otsustas vallavalitsus sama korraldusega
mitte algatada keskkonnamõju strateegilist
hindamist
seoses
detailplaneeringu
koostamisega.
Kõrgessaare Vallavalitsuse 01.aprill 2010 istungi
korraldusega nr 85 kehtestati Hirmuste küla
Sammelselja kinnistu detailplaneering vastavalt
Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ
tööle nr MB09_DP11. Kõrgessaare valla
üldplaneering
planeeritava
maaüksuse
juhtfunktsiooni osas ettekirjutusi ei tee.
Koostatud
detailplaneering
näeb
ette
maatulundusmaa maaüksuse jagamise neljaks
eraldiseisvaks maatulundusmaa sihtotstarbega
maaüksusega,
uute
hoonete
püstitamist
planeering ette ei näe. Avaliku väljapaneku
perioodil 01.-14.03 esitati planeeringu kohta üks
ettepanek, mille osas jõudsid ettepaneku esitaja
ning
huvitatud
isik
planeeringuvälise
kokkuleppeni, mille tulemusel välja kuulutatud
avalikku arutelu ei toimunud.
Kõrgessaare Vallavolikogu 09.04 otsusega nr 30
kehtestati Paope küla Lasketiiru kinnistu
detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse
ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB09_DP7.
Detailplaneering näeb ette kinnistu ehitusõiguse
määramise
uute
hoonete
püstitamiseks,
Läänemere ehituskeeluvööndi vähendamise ja
riigikaitsemaa
sihtotstarbe
muutmise
elamumaaks. Avaliku väljapaneku perioodil
04.01
01.02.2010
ettepanekuid
ega
vastuväiteid ei esitatud, Hiiu maavanem on
teostatud järelevalve käigus planeeringu heaks
kiitnud.
Kõrgessaare Vallavalitsuse 14.04.2010 istungi
korraldusega võeti vastu Suureranna küla
Ranna kinnistu detailplaneering vastavalt Matto
Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle
MB09_DP6. Koostatud detailplaneering näeb
ette ca 1 ha suurusele elamukrundile
hoonestusala ja ehitusõiguse määramise kokku
kuni kolme hoone (elamu ja kaks abihoonet)
püstitamiseks. Ehituskeeluvööndit on kinnistul
Kõrgessaare valla üldplaneeringuga vähendatud
100 meetrini, üldplaneering maakasutuse
juhtfunktsiooni osas ettekirjutusi ei tee.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
ajavahemikul 28.04 - 12.05.2010. Vastu võetud
planeeringuga saab tutvuda lahtiolekuaegadel
Kõrgessaare Vallavalitsuses (Kõpu tee 8
Kõrgessaare) ja Kõrgessaare valla avalike
dokumentide registris.

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

PUHKUSED
Maanõunik Kalle Viin
10. – 16.05.
Asjaajaja Maire Türnpuu
10. – 16.05.
Vallasekretär Ludmilla Träder 17. – 23.05.

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Lõkkel hoia silma peal

Tulevalve

Hooldusravi

Lõkke tegemisel tuleb jälgida, et sellest
tulekahju algust ei saaks. Kulu ei ole
lubatud põletada.

Alates 16.aprill 2010 alustab
koostöös Päästeametiga
tulevalvet Kõrgessaare Tuletõrje
Seltsi kustutusauto GAS- 53.

Hooldusravile suunab patsiendi kodust perearst
või haiglast raviarst pärast ägeda seisundi ravi.
Hooldusravi sihtgrupiks on patsiendid, kes
vajavad küll meditsiiniõe abi, kuid mitte
igapäevast arstikontrolli.
Hooldusravist rääkides ei saa üle ega ümber
rahamurest. Kuna haigekassa vahenditest ei
piisa, siis juba 2004. aastal heaks kiidetud
hooldusravi arengukava alusel pidi 2010.
aastaks
statsionaarse
hooldusravi
eest
tasumisel inimese omaosalus olema 16%,
omavalitsuse osalus 49% ja haigekassa osalus
35%. Seni omavalitsuse osaluse kohustust
statsionaarse hooldusravi eest tasumisel ei ole
kehtestatud.
Alates
1.
jaanuarist
2010
kehtibki
statsionaarsele
hooldusravile
inimese
omaosalus 15% ja haigekassa osalus 85%.
Hooldusravi üks voodipäev maksab 632,62
krooni Patsiendi tasutav osa sellest on 94,90
krooni ja haigekassa osa u 538 krooni.
Juba varasemast kehtib hooldusravis sarnaselt
eriarstiabile voodipäevatasu, mis on 25 krooni
päevas ning mida tohib võtta esimese kümne
ravil oldud päeva eest ehk maksimaalselt 250
krooni ühe haiglasoleku korra kohta.
Statsionaarse hooldusravi kõrval pakutakse ka
ambulatoorset
hooldusravi
ehk
kodust
õendusabi. See on inimesele mugavam, sest ta
saab edasi elada oma kodus. Samuti tuleb see
ka rahaliselt nii ühiskonnale kui ka inimesele
(tema omastele) odavam. Koduse õendusabi
eest maksab haigekassa 100%.
Tänu statsionaarses hooldusravis omaosaluse
kehtestamisele rahastatakse 2010. aastal
hooldusravi 11 % enam võrreldes eelmise
aastaga, lisaks võimaldab muudatus pakkuda
13 % võrra rohkem koduõendusteenust.

Üldjuhul on okste või lehtede põletamine
lõkkes lubatud, tingimusel, et lõkkest
tulekahju algust ei saaks. Lõket tohib teha
oma krundi piires. Väljaspool oma krundi
piire tohib lõket teha ainult maaomaniku
poolt eelnevalt ette valmistatud ja
tähistatud
lõkkeplatsil.
Sellisteks
kohtadeks on riigi maal RMK lõkkekohad
Kui kohalik omavalitsus on heakorraeeskirjaga
lõkke
tegemine
oma
territooriumil ära keelatud, siis ei tohi tuld
teha ka oma hoovis.
Tulekahju
ärahoidmiseks
on
lõkke
tegemisele kehtestatud nõuded. Lõket
tohib teha ainult tuulevaikse ilmaga,
paigutades selle hoonetest ja metsast
eemale. Lõkke ümbrus tuleb kuluheinast
puhastada, et tuli mööda maapinda edasi
ei leviks. Lõkkel tuleb kuni kustumiseni
pidevalt silma peal hoida. Lõkke tegijal
peavad
käeulatuses
olema
tulekustutusvahendid juhuks, kui tuli liiga
suureks paisub või sädemed laiali
lenduvad.
Ka sütega grillahju võib väljaspool oma
aeda üles seada ainult tähistatud
lõkkeplatsidel. Oma hoovis grillides tuleb
ahi paigutada hoonetest nii kaugele, et
lenduda võivatest sädemetest tulekahju ei
tekiks. Rõdule või terrassile sütega
grillahju üles seada ei ole lubatud, sest
tegemist on hoone osaga.
* kulu ei ole lubatud põletada;
* lõket tohib teha tuulevaikse ilmaga oma
krundi piires või tähistatud lõkkeplatsil;
* lõke peab asuma ohutus kauguses nii
ehitistest kui metsast, hoonetest vähemalt
15 meetrit ja metsast 30 meetrit;
* lõkke ümbrus tuleb kuluheinast ja muust
põlevast materjalist puhastada;
* lõkke tegijal peavad käeulatuses olema
esmased kustutusvahendid (ämber veega
ja märjad oksad);
* lõket ei tohi järelevalveta jätta;
* lõkke põlemisjäägid tuleb kustutada
veega;
* lõkkes ei tohi põletada olmeprahti;
* lõkke tegemisest ei ole vaja teavitada
häirekeskust või päästeteenistust

TEADE
Vallamajja saab eelnevalt kokkulepitud ajal
tasuta tuua esemeid, mis teie kodus enam
rakendust ei leia.
On oodatud järgmised esemed:
naiste-, meeste-ja lasteriideid (v.a beebiriided)
jalanõusid (naiste-, meeste- ja lastejalanõud)
mänguasju (terved, puhtad)
lasteraamatuid
majapidamistarbeid
(seinalampe,
õmblusmasinaid , nõusid jms)
sporditarbeid (jalgrattad, suusad, kelgud,
rulluisud)
mööbel (riiulid ,toolid, koolilauad jne).
NB! Ei võta vastu kulunud, topilisi, väljaveninud, musti ja kasutamiskõlbmatuid asju
Info: 4622493; 5064565 Larissa Babõbina

Kevad - suvisel perioodil asub auto Kõpu
külas, tööde teostamise tagavad seltsi
liikmed, kes 2009 aastal on läbinud
vastava pädevuskoolituse.
Võimalik on tellida ka erinevaid
veevedamis ja pumpamisteenuseid.
Kontaktisikud:
Kõrgessaares- Jaanus Valk 5260796
Laukal - Kaimer Leo 56637663
Kõpus- Kait Holtsmann 56630519
Valvetelefon- 53430388

Konkurss „Maamehe ramm
ja vägi”
Maamees ei ole siidikäpp, vaid töötegija,
see õige maa sool.
Kõikide tublide maameeste tegemiste ja
saavutuste
tunnustamiseks
ning
säilitamiseks
kuulutas
Eesti
Põllumajandusmuuseum välja konkursi
„Maamehe ramm ja vägi“. Konkursil
osalemiseks ootame materjale maal
elavate või elanud, nii noorte kui juba
taadiikka jõudnud maameeste elust ja
tööst. Olgu selleks oma kätega rajatud
talu, nutikad lahendused ja huvitavad
leiutised maatöö lihtsustamiseks, uudse
tehnoloogia rakendamine maaviljeluses
või omanäolised sepis- ja puutööd – kõik
maameeste eluga seotud teemad on
teretulnud. Materjali võib esitada nii
reaalsete näidiste, fotode, videolõikude
kui makettide või kavanditena. Samuti
ootame olmeesemeid, dokumente ning
mälestusi ja eluolu kirjeldusi.
Mälestuste kirjapaneku hõlbustamiseks
aitab teid küsimustik, mille leiate
muuseumi kodulehelt www.epm.ee.
Kogutud materjal säilitatakse Eesti
Põllumajandusmuuseumis ja kasutatakse
novembris
2010
avatava
näituse
„Maamehe ramm ja vägi” koostamisel.
Soovi korral tagastatakse laekunud
materjalid omanikule peale konkursi
lõppu.
Võitjad kuulutatakse välja 2010. aasta
isadepäeval, 14. novembril.
Materjalid palume saata või tuua kuni
2010. aasta 30. septembrini Eesti
Põllumajandusmuuseumisse aadressil
Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu
maakond.
Juurde palume kindlasti märkida oma
nime, sünniaasta ja kontaktandmed.
Informatsioon konkursi ja näituse kohta
tel 738 3819 või e-posti aadressil
kerle.arula@epm.ee.

Perearsti töökorraldusest
Kuna perearst ja –õde on inimese esimesteks
abistajateks tervisemuredes, siis alljärgnevalt
tutvustame lühidalt nende töökorraldust.
Perearsti vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi
nädalas - 5 tööpäeval nädalas vähemalt 4 tundi
päevas ajavahemikus 8.00-18.00. Vähemalt üks
vastuvõtt nädalas peab toimuma õhtusel ajal kuni kella 18.00. Pereõe iseseisev patsientide
vastuvõtuaeg on vähemalt 15 tundi nädalas. Nii
perearsti kui pereõe vastuvõtuajale lisandub
aeg muudeks vajalikeks tegevusteks.
Perearsti tegevuskoht peab olema avatud ja
patsientide vastuvõtule registreerumine tagatud
tööpäeviti vähemalt 8 tundi päevas.
Ägeda tervisehäirega patsient peab pääsema
vastuvõtule pöördumise päeval, teistel juhtudel
viie tööpäeva jooksul. Nendest tähtaegadest
kinnipidamiseks peab perearst vajadusel
pikendama oma vastuvõtu aega.
Patsiendid soovivad ka tervisetõendeid, mis ei
ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud – nt
autojuhiloa saamiseks, lastelaagrisse jne.
Selliseid tõendeid ei pea patsiendile väljastama
kohe, vaid võib väljastada 15 päeva jooksul.
Täpsustatud on ka perearsti informeerimise
kohustust. Perearsti tegevuskohas ja veebilehel
olemasolul ka seal peab olema teave lahtiolekuja vastuvõtuaegade ning sidevahendite (telefon,
e-posti aadress) andmete kohta. Samuti peab
nähtaval olema teave patsiendile, et kuhu ja
kelle poole ta saab pöörduda arstiabi või
meditsiinilise
nõu
saamiseks
väljaspool
perearsti vastuvõtuaega. Oma ajutise äraoleku
ajaks peab arst korraldama asendusarsti.
Allikas: Eesti Haigekassa

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Hiiumaa Ametikool korraldab
Hiiumaa väiketootjatele tasuta
koolitus- õppereisi Saaremaale 5. 6. juunil, 2010.
Külastatakse Saare Mahe MTÜ-sse
kuuluvaid talusid ja Saaremaa Ökoküla
5. juunil külastatakse:
1. Olev Müüri Koplimäe talu, kus
kasvatatakse
teravilja,
toodetakse,
pakendatakse ja turustatakse erinevaid
maheteraviljatooteid.
2. Jaan Kiideri Riido talu, kus kasvatatakse
piima- ja lihaveiseid ning tegeletakse
teraviljakasvatusega.
3. Raivo Kauberi Uustalu talu, kus peetakse
Belgia
piimalambaid,
tegeletakse
lambapiimast
toodete
valmistamisega,
villakäitlemisega, viltimisega ning taimedega
värvimisega.
6. juunil külastatakse:
1. Liivi Ungru Lehtmetsa talu, kus
kasvatatakse lambaid ja kitsi, tegeletakse
poollooduslike rohumaade hooldamisega,
lambavilla töötlemise ja turustamisega.
2. Saaremaa Ökoküla- ettevõte, mis
propageerib loodussõbralikku ettevõtlust ja
traditsioonilist Saaremaa elustiili. Saaremaa
Ökokülas on alates 1999. aastast aretatud
Eesti Tumedapealist lambakarja.
Osalemisest teatada 20. maiks, 2010
Info ja registreerimine: Pille Kaups, e- post:
pille@hak.edu.ee, tel. 53 862 667

Lauka piirkonna
külaarendusseltsi teated
Laupäeval 01 mai 2010 Laukal seltsimaja
juures kell 11.00 (teeme tööd orient. kuni
kell 14.00) heakorratalgud .
Kaasa võtta reha või muruluud.
Täiendav info telefonil 5660-9863 (Liilia)
või 5333-9472 (Heli).
Pühapäeval 16.mai 2010 , Lauka
piirkonna külaarendusseltsi üldkoosolek
Laukal seltsimajas algusega kell 11.00.
Päevakorras:
• 2009 aasta aastaaruanne
• Ülevaade rahastatud projektidest
• 2010 aasta ürituste kava
• 2009 aasta jõulude eelse öölaada –
video vaatamine
• Muud küsimused
Juhatus
Alanud on puurkaevude rajamise tellimuste
uus hooaeg!

Balti Puurkaev pakub teile kaevude
puurimist, projekteerimist, kaevude
pesu, pumpade müüki ja paigaldust.
Kontakt: 52 17 415 ja 50 42 999
www.baltipuurkaev.ee

TEEME ÄRA 2010
Seoses üleriigilise kampaaniaga „Teeme ära
2010“ on Hiiumaa jäätmejaam avatud
1.mail kella 10.00 – 16.00
Palun eelnevalt talgupäeva kohalikel
koordinaatoritel ühendust võtta jäätmejaama
juhatajaga ! (Avo Kütt 533 23 950)
Tuletan ka meelde, et vastu võtame jäätmeid
sorteeritult, s.t. koormas peavad olema
eraldi: olmejäätmed, pakendid, vanarehvid,
kodumasinad, ehitusjäätmed, eterniit, vana
mööbel, biolagunevad aia- ja pargijäätmed.
Jõudu tööle!
1.mail võetakse jäätmeid vastu kõigilt
isikutelt
tavahinnakirja
alusel.
Soodustingimustel
vastuvõtt
tagatud
talgupäeva "Teeme ära" raames kogutud
jäätmetele, kui kohapealne talgujuht on
eelnevalt jäätmete toomise registreerinud.
Avo Kütt
533 23 950

Hiiu Autotrans korraldab
koostöös Kõrgessaare
vallavalitsusega
laupäeval,15.mail 2010a.
kogumisringi,
mille raames on elanikkonnal võimalik
vabaneda oma kodus olevatest vanadest
elektroonikaromudest ja ohtlikest jäätmetest.
Ära anda saab ohtlikke jäätmeid nagu akud,
patareid, vanad värvid, kodukeemia,
aegunud ravimid, päevavalguslambid jms.
Samuti võtame vastu vana kodutehnikat:
raadioid, telereid, arvuteid, monitore,
pesumasinaid, külmikuid (kompressoriga),
pliite, tolmuimejaid jne. Üleandja peab
tagama juurdepääsu jäätmetele! Et teaksime
teie
juurde
kodudesse
eelnimetatud
jäätmetele järgi tulla, palume hiljemalt
13.maiks eelnevalt registreerida telefonidel
4631737, 5203795 või e-maili teel
info@hiiuauto.ee.

Teeme Külamäe korda!
Taas on kätte jõudmas 1. mai. Nagu juba
vanadel headel aegadel oli kombeks
korraldada talguid, korraldatakse ka sellel
aastal üleriigilised talgud. Oleme ju igal
aastal koristanud oma peopaika Külamäel.
Sedakorda siis kõikide eestlastega koos ühel
päeval ja enamvähem ühel ajal.
Selleks, et saad õhtul uudiseid vaadates
tunda, et oled ka üks killuke suurest üritusest
registreeri ennast talgutele aadressil
http://talgud.teemeara.ee/events/kopukuelamaee-korrastamine
Edasist infot saad peale registreerimist siit
samast lugeda.
Muidugi kui tahad midagi üle küsida, võid
helistada
Svetale 56502573 ja Hardale 5109761

LAAGER 2010
Kõrgessaare valla lastele on see aasta
eraldatud 6 soodustuusikut. Laager toimub
Pärnumaal, Urumarjas, 17-24 juuli 2010 a.
Lapsevanemad tasuvad ainult transpordi
eest ja orienteeruv hind on 375.Info: 5064565 Larissa Babõnina

Hea Kõrgessaare valla
endine kooliõpilane!
Tulemas on Lauka kooli 110 sünnipäev.
Sellega seoses kogume mälestuskilde
Kõrgessaare valla aladel asunud koolide
elust-olust, õpetajatest, koolitöötajatest,
üritustest,
koolis
kordasaadetud
vempudest jne. Lisaks ootame fotosid,
tunnistusi, dokumente, koolivorme (või
nende osi), vihikuid, päevikuid, õpikuid jne.
Tagastame kõik esemed, tehes neist kooli
jaoks koopia või foto.
Kontaktisikud: vallamajas Ludmilla Träder
ja koolis Siret Lahemaa ja Krista Rannast.
Kooli telefon: 4693718
e-post: laukakool@gmail.com

Teade
Lasteaia hoolekogus on hästi tegusad ja
aktiivsed naised. Nende ettepanekul ja
soovitusel korraldamegi 22.-23 aprillil
lasteaia saalis kasutatud riiete, jalanõude ,
mänguasjade
äraandmise
päeva.
Eesmärgiks on saada lahti kasututest
asjadest, mis kellelegi teisele on
hädavajalikud ja rõõmu pakkuvad.
Saali paigutame korjanduskasti ning kuna
oleme esitanud projekti Hasartmängu
Nõukogule õuevahendite turvalisemaks
muutmise kohta, siis loodame Teie poolt
annetatud raha kasutada omapoolseks
finantseerimiseks.
Kui keegi soovib
oma asjade eest
sümboolset tasu saada, pange palun
hinnasilt juurde ja kui asi ostetakse, siis
loomulikult saate tasu Teie.
Ootame aktiivset osavõttu, ning Teie poolt
pakutavat võtame vastu paar päeva enne
üritust.

Lugupeetud Kõrgessaare
valla käsitöö tegijad ja
koduküpsetiste meistrid!
Olete oma toodetega oodatud 17.juulil Hiiu
Folgile, mis päeval toimub Kõpu Külamäel
ja õhtul Kalana paadikuuris.
NB! Üritus on alkoholivaba.
Täpsemat infot saab tel. 53821844 Inga.

Kõrgessaare
Raamatukogu üleskutse
Kingi raamatukogule üks äsjailmunud
laste- või noorteraamat. Kõik, kel on
võimalus ja huvi ,võtke ühendust
Kõrgessaare Raamatukoguga telefonil
469-3380 või elektronposti aadressil
pielberg@hot.ee.
Kingitusi saab teha 2010 aasta lõpuni.

