Kõrgessaare Valla

TEATAJA
REEDE 15. APRILL 2011

Hiiumaa Maraton 2011
Hiiumaa Maraton toimub laupäeval, 04 juuni
2011. aastal Hiiumaal, jooksutrassil Kärdla
kesklinn – Kõpu tuletorn.
Registreerida saab täismaratoni 42,2 km ja
poolmaratoni
21,1
km
jooksule.
Eraldi
vanuseklasse ei ole.
Hiiumaa
Maratoni
korraldab
Kõrgessaare
Vallavalitsus, Viskoosa Spordiklubi, Hiiumaa
Spordiliit ja Hiiumaa Kergejõustikuklubi Hiiker.
Rada. Start. Finiš
Start antakse Kärdlas, Keskväljakul kl 12.00.
Rada on avatud 6 tundi. Rajal asub 11
teeninduspunkti. Teeninduspunktides pakutakse
vett ja spordijooki ning energiat andvaid toitaineid.
Igas teeninduspunktis saab vajadusel meditsiinilist
abi.
Osavõtjad
Maratonil osaleja peab olema või saama maratoni
toimumise aastal vähemalt 18. a vanune.
Maratonist osavõtt toimub omal vastutusel.
Registreerimine
Osavõtjate eelregistreerimine toimub osavõtjatasu
maksmisega Kõrgessaare valla arveldusarvele.
Eelregistreerimine lõpeb kolmapäeval, 1. juuni
2011 õhtul kl 17.00.
Registreeruda on võimalik ka võistluspäeval
stardipaigas (04. juuni 2011 kl 10-11.45).
Osavõtja on registreeritud peale osavõtumaksu
tasumist.
Registreerumise ja osavõtumaksu tasumisega
aktsepteerib võistleja võistluse juhendit.
Osavõtumaksud:
Osavõtumaksu suurus on eelregistreerimisel kuni
31. mai 2011 maratoni distantsil 5 € (viis eurot).
Tasumisel jooksude toimumise päeval on
osavõtumaks maratoni distantsil 10 € (kümme
eurot).
Osavõtumaks
tuleb
tasuda
Kõrgessaare
Vallavalitsus
arveldusarvele
Swedbankis
1120118253. Selgitusse märkida HM (lühend
sõnast Hiiumaa maraton) ees- ja perekonnanimi ja
sünniaasta ning distants nt. (HM, Mati Mets, 1981,
42,2).
Katkestamine
Juhul, kui võistleja otsustab võistluse katkestada,
peab
ta
sellest
teavitama
lähimasse
teeninduspunkti. Korraldajatel on õigus võistleja
rajalt ära kutsuda kui ta ei lõpeta maratoni 6
tunniga. Võistluse meditsiinipersonalil ja kohtunikel
on õigus võistleja rajalt ära kutsuda, kui nad
peavad seda vajalikuks.
Autasustamine
Kõik maratoni lõpetajad saavad tänukirja.
Maratoni võitjate autasustamine toimub kell 16.00
Kõpu tuletorni juures.
Maratonil autasustatakse 6 paremat meest ja 6
paremat naist.
Maratoni võitjaid (M/N) autasustatakse diplomi,
medali ja meenetega.
Välja on pandud ka eriauhinnad ja loosiauhinnad.
Soovi korral korraldatakse võistlejate isiklikud
asjad (vahetusdress, jalanõud, hügieenivahendid
jm esmaselt vajalikud vahendid) Kärdlast Kõpu
tuletorni juurde (korraldajate poolt antud võistleja
numbriga eristatud kotis, koti kättesaamine toimub
ainult võistlusnumbri esitamisel)
Juhendis
käsitlemata
juhud
lahendavad
korraldustoimkond ja/või žürii jooksvalt.
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Teeme ära –

TALGUPÄEV!
Heakorratööd Reigi kalmistul
Möödunud lumerohke talve kahjustused puudele,
põõsastele ja hekkidele on olnud suured.
Vallavalitsus kutsub kõiki 07. mail kella 10.00 –
15.00 Reigi kalmistule heakorratalgutele.
Tööde põhirõhk on suunatud seni suuresti
korrastamata nn vanale kalmistu osale, kuid
vajadusel võtame ohtlikke ja kuivanud puid ning
võsa maha ka mujalt. Võimalik on trimmerdada
vana kuluheina ja põletada oksi. Nii, et tööd jätkub
igale soole ja igale eale.
Kaasa palume võtta trimmerid, võsalõikajad, saed,
kirved, ka töökindad. Tööriietus vastavalt ilmale.
Pakume: hulgaliselt tööd, head seltskonda ja
talgusuppi ning tööriistadele vajalikku bensiini ja
õli.
Talgu korraldaja: Kõrgessaare Vallavalitsus
telefon 4622488
e-post valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee

Kootsaare - Mudaste
rannaniitude taastamine
Mudaste küla
Talgute eesmärk: Rannaniidu taastamistöödega
anname panuse kõrge looduskaitselise väärtusega
alade taastamiseks Kõrgessaare - Mudaste
hoiualal.
Tehtav
töö
on
osa
projektist
"Kõrgessaare - Mudaste hoiuala taastamine"
Projekti rahastab MTÜ Hiiu Rannad ja Euroopa
Regionaalarengu Fond.
Talgutöödeks on võsa ja puude saagimine,
langetatud võsa ja okste korjamine, randa uhutud
prügi koristamine, karjaaia rajamine, pilliroo
niitmine ja korjamine. Talguliste maksimumarv 30.
Kaasa võtta saed, võsasaed, turvavarustus jms.
abivahendid, kummikud. Talgulistele tutvustatakse
rannaniitude
taastamisega
seotud
projekti,
pakutakse talgusööki-jooki, igale osalejale tänukiri.
Kütus, määrdeained, töökindad on korraldaja
poolt. Kogunemine 7.mail kell 09.45 Mudaste
külatee ristmik Malvaste - Posti tee ääres.
Talgujuht Indrek Sammal
telefon 5040039
e-post hiiurannad@hot.ee

Veeohutuse teadlikkuse
tõstmine Hiiumaal
Mangu küla Randmäe puhketalu
Eesmärgiks on Hiiumaa inimeste veeohutuse ja
päästevalmiduse tõstmine. Talgutöödeks on
erinevad
veteohutuse,
päästevalmiduse,
informeerimisega seonduvad õpitoad, praktilised
näpunäited jpm. Talguliste maksimumarv 100.
Tulge kogu perega. Kindlasti tuleks vaadata ilma
ja vastavalt sellele riietuda, kuna põhiline tegevus
toimub mere ääres ja selle läheduses (üritus
toimub iga ilmaga). Talguliste päeva muudab
lõbusamaks ansambel Hands Three.
Kogunemine 28. mail kell 11.00
Talgujuht Henry Laanemäe
telefon 56913883
e-post puhketalu@hot.ee

ÕNNITLEME APRILLIIKUU
EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI JA
JUUBILARE!

VIRGINIA ALLIKSOO
Miralde-Natalie JÄRVROOS
ARVID KIIVE
ÕIE SEPP
SILVI HÄRMA
MARET VALK
LAIMA SENNIKOVA
Ingvar Holger Robert
HOLMEN
SIINA MALK
LINDA KARK
ANTS FILIPPOV
JUTA TAMMEVESKI
KRISTA RANNAST
ANNE MÄETAGAS
HAITI VOOLAID
TOOMAS SAAL
ELLEN JÕHVIK
ENE LAUR
HELI NIID

Vabane oma kodus
olevatest vanadest
elektroonika-romudest
1.ja
ohtlikest jäätmetest
OÜ Hiiu Autotrans ja OÜ Kesto
korraldavad koostöös Kõrgessaare
vallavalitsusega laupäeval, 28.mail
2011a. 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
(ainult
kompressoriga), pliite, tolmuimejaid
jne
Üleandja
peab
tagama
juurdepääsu jäätmetele!
Et teaksime teie juurde kodudesse
eelnimetatud jäätmetele järgi tulla,
palume hiljemalt 25.maiks eelnevalt
registreerida telefonidel 46 31737,
5203795
või
e-maili
teel
info@hiiuauto.ee.

2.

3.

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Detailplaneeringute teated

Volikogu istung

Kõrgessaare Vallavolikogu otsustas 11.märts
2011 otsusega nr 58 mitte kooskõlastada Hiiu
maakonnaplaneeringu
tuuleenergeetika
teemaplaneeringut. Otsuse aluseks võeti
asjaolu, et kavandatud arenduspiirkonna H4
põhjaosa ulatub Tihu looduskaitseala Tihu
sihtkaitsevööndisse ja ei arvesta kaitseeeskirjaga.

8.APRILL

Kõrgessaare Vallavalitsuse 24.märts 2011
korraldusega nr 76 kehtestati Ülendi küla Räägu
maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen
OÜ Projektbüroo tööle nr 10-81. Detailplaneering
näeb ette planeeritava maaüksuse jaotamise
maatulundusmaa ja elamumaa sihtotstarbega
maaüksusteks, ehitusõiguse ja hoonestusala
määramise kuni nelja hoone püstitamiseks.
Avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega
vastuväiteid ei esitatud.

24.MÄRTS

Kõrgessaare Vallavalitsuse 24.märts 2011
korraldusega nr 77 kehtestati Tiharu küla Kretu
maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen
OÜ Projektbüroo tööle nr 10-89. Detailplaneering
näeb ette planeeritava maaüksuse sihtotstarbe
muutmise
elamumaaks,
ehitusõiguse
ja
hoonestusala määramise kuni nelja hoone
püstitamiseks. Avaliku väljapaneku perioodil
ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Kõrgessaare Vallavalitsuse 24.märts 2011
korraldusega nr 78 kehtestati Suureranna küla
Liivaranna maaüksuse detailplaneering vastavalt
Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ
tööle nr MB10_DP05. Detailplaneering näeb ette
planeeritava
maaüksuse
ehitusõiguse
ja
hoonestusala määramise kuni kolme hoone
püstitamiseks. Avaliku väljapaneku perioodil
ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Kõrgessaare Vallavalitsuse 24.märts 2011
korraldusega nr 80 kehtestati Kõpu küla Pihla
maaüksuse detailplaneering vastavalt Matto
Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr
MB10_DP04.
Detailplaneering
näeb
ette
olemasoleva maaüksuse jaotamise puhkemaja
aluse maa eraldamiseks eraldi krundiks,
ehitusõigust uute hoonete püstitamiseks ei
määrata.
Avaliku
väljapaneku
perioodil
ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Kõrgessaare Vallavalitsuse 24.märts 2011
korraldusega nr 80 algatati Kalana küla
Naabriaia
maaüksuse
detailplaneeringu
koostamine.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärkideks on olemasoleva maaüksuse
jaotamine kaheks ja tekkivatele kruntidele
ehitusõiguse
määramine
puhkemajade
püstitamiseks
ja
ärimaa
sihtotstarbe
määramiseks. Kõrgessaare valla üldplaneering
planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooni
osas ettekirjutusi ei tee.
14.04.2011 istungi korraldusega võeti vastu
Kalana küla Nurmenuku, Vesinurme ja Sinilille
maaüksuste
detailplaneering
vastavalt
DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 11-08.
Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on
maaüksuste jatamine ja piiride muutmine,
maaüksuste
sihtotstarvete
muutmine
ja
kruntidele ehitusõiguse määramine uute hoonete
püstitamiseks.
Detailplaneeringu
avalik
väljapanek Kõrgessaare vallamajas ja valla
kodulehel toimub 02.-15. mai 2011.

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

Detailplaneeringu koostamise algatamine.
Algatada detailplaneeringu koostamine Tahkuna
küla Tahkuna tuuliku maaüksusel.

Vallavalitsuse istungid
Kõrgessaare Vallavalitsuse 15.09.2005
korralduse nr 282 „Maa riigi omandisse
jätmine“ muutmine.
Muuta Kõrgessaare Vallavalitsuse 15.09.2005
korralduse nr 282 “Maa riigi omandisse jätmine”
punkti 1 alapunkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:
1)Koidma külas asuv maaüksus nr 589,
pindalaga 8,4 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
Riigi omandisse jäetava plaanimaterjali alusel
moodustatava katastriüksuse plaani ja
pindala kooskõlastamine ja lähiaadressi
määramine.
Määrata Kõrgessaare vallas, Jõeranna külas riigi
omandisse jäetava maatüki AT031008055
lähiaadressiks
Hämariku.
Kooskõlastada
plaanimaterjali alusel moodustatava Hämariku
katastriüksuse plaan pindalaga 13,62 hektarit,
mille koosseisus on 7,53 ha metsamaad ja 6,09
ha muud maad.
Määrata Kõrgessaare vallas, Heigi külas riigi
omandisse jäetava maatüki AT031007157
lähiaadressiks
Metsvitsa.
Kooskõlastada
plaanimaterjali alusel moodustatava Metsvitsa
katastriüksuse plaan pindalaga 6,85 hektarit,
mille koosseisus on 6,13 ha metsamaad ja 0,72
ha muud maad.
Määrata Kõrgessaare vallas, Koidma külas riigi
omandisse jäetava maatüki AT0509060093
lähiaadressiks
Sinisaba.
Kooskõlastada
plaanimaterjali alusel moodustatava Sinisaba
katastriüksuse plaan pindalaga 8,39 hektarit,
mille koosseisus on 3,43 ha looduslikku
rohumaad, 4,33 metsamaad ja 0,63 ha muud
maad.
Määrata Kõrgessaare vallas, Jõeranna külas riigi
omandisse jäetava maatüki AT031008050
lähiaadressiks
Koidu.
Kooskõlastada
plaanimaterjali alusel moodustatava Koidu
katastriüksuse plaan pindalaga 9,31 hektarit,
mille koosseisus on 9,30 ha metsamaad ja 0,01
ha muud maad.
Määrata Kõrgessaare vallas, Paope külas riigi
omandisse jäetava maatüki AT031008047
lähiaadressiks
Pöialpoisi.
Kooskõlastada
plaanimaterjali alusel moodustatava Pöialpoisi
katastriüksuse plaan pindalaga 3,84 hektarit,
mille koosseisus on 3,82 ha metsamaad ja 0,02
ha muud maad.
Määrata Kõrgessaare vallas, Metsaküla külas
riigi omandisse jäetava maatüki AT031007179
lähiaadressiks
Tirtsu.
Kooskõlastada
plaanimaterjali alusel moodustatava Tirtsu
katastriüksuse plaan pindalaga 5,52 hektarit,
mille koosseisus on 4,60 ha metsamaad ja 0,92
ha muud maad.
Alaeelarvete kuluartiklite kinnitamine.
Kinnitada alaeelarvete kuluartiklid vastavalt
lisale.
Ringide osalustasu.
Kehtestada
Kõrgessaare
valla
eelarvest
finantseeritavate täiskasvanutele (alates 18.a.)
suunatud kultuuri- spordi- ja hobi-huviringide
osalustasu hinnaks 4 € (neli eurot 00 senti)
kalendrikuus.
Ringide osalustasu tasumine toimub ringijuhte
tasustatud kuude eest (üldjuhul 8 kuud). Osaleja
puudumisel
ringitegevusest
olenemata
põhjusest, osalustasu osas ümberarvestust ei
tehta v.a rohkem kui üks kuu kestnud haiguse
puhul arstitõendi alusel.
Ringide osalustasu maksta sularahas ringijuhile
või Kõrgessaare Vallavalitsuse kassasse või

ülekandega
Kõrgessaare
Vallavalitsuse
arvelduskontole nr 1120118237 Swedbank
hiljemalt järgneva kuu 15ndaks kuupäevaks.
Ringijuhid esitavad Kõrgessaare Vallavalitsuse
raamatupidamisele järgneva kuu 5-ndaks
kuupäevaks ringidest osavõtu arvestuslehed
(vorm on käesoleva määruse lisa nr 1).
Ehitusloa väljastamine ehitiste rajamiseks.
Väljastada ehitusluba nr 179 Rebastemäe ja
Neljateeristi õpperadade rajamiseks Putkaste
metskond 3 maaüksusele.
Ehitusloa väljastamine suvila püstitamiseks.
Väljastada
ehitusluba
nr
180
suvila
püstitamiseks
Kalana
küla
Männisaare
maaüksusele.
Ehitusloa
väljastamine
elektrivarustuse
rajamiseks.
Väljastada ehitusluba nr 181 Reigi küla
Pikasääre
maaüksuse
elektrivarustuse
rajamiseks.
Kirjaliku
nõusoleku
väljastamine
tiigi
rajamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek nr 72 tiigi rajamisel
Pihla küla Toobri maaüksusel.
Puurkaevu kasutusloa väljastamine
Väljastada kasutusluba nr 135 puurkaevu
rajamisel Kodeste küla Priidu maaüksusel.

31.MÄRTS

Kirjaliku nõusoleku väljastamine abihoone
püstitamiseks. Väljastada kirjalik nõusolek nr
73 sauna püstitamiseks Kalana küla Leesika
maaüksusele.
Ehitusloa
väljastamine
mikrotorustikus
valguskaabli rajamiseks.
Väljastada ehitusluba nr 182 mikrotorustikus
valguskaabli rajamiseks Kõrgessaare valla
territooriumil vastavalt Eltel Networks AS
tööprojektile nr 47000-07-11.
Korraldatud
jäätmeveoga
mitteliitunuks
lugemine.
Lugeda erandkorras korraldatud jäätmeveoga
2011. aastal mitteliitunuks kinnistute omanikud
vastavalt määruse lisale 1.
Korraldatud
jäätmeveost
vabastatud
jäätmevaldajail esitada järgmise aasta 20.
jaanuariks vallavalitsusele kirjalik kinnitus, et
kinnistul ei ole aasta kestel elatud või, et
kinnistut ei ole kasutatud.
Kohalike maanteede ajutine sulgemine.
§1.Seoses teekatte kandevõime nõrgenemisega
sulgeda ajutiselt üle 3,5 T teljekoormusega
raskeveokitele liiklemiseks kõik Kõrgessaare
valla kohalikud maanteed.
§2.Määruse § 1 piirang ei laiene AS Selver
poebussile ja jäätmeveofirmade prügiautodele
kinnitatud marsruutidel liikumisel.
§3.Menetlus käesoleva määruse rikkumise
asjades
toimub
“Kohaliku
omavalitsuse
korralduse seaduse” paragrahvis 664 sätestatud
korras.
§4.Avaldada määrus ajalehes Hiiu Leht,
Kõrgessaare Valla Teataja ja Kõrgessaare valla
kodulehel.
§5.Määrus jõustub 04. aprill 2011 ja kehtib kuni
uue määruse vastuvõtmiseni.
Raha eraldamine reservfondist.
Eraldada
reservfondist
elektripaigaldise
käidulepingu aasta maksumuse kulude katteks
828.- eurot (TT08202 Kõrgessaare VAK 108,eurot, TT092121 Lauka Põhikool 360.- eurot,
TT09110 lasteaed VIGRI 360.-eurot).
Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
Muuta
Suureranna
küla
Liivaranna
katastriüksuse
senine
sihtotstarve
maatulundusmaa
(001;M)
100%
uueks
sihtotstarbeks elamumaa (011; E) 100%.
Vallavolikogu õigusaktide eelnõud,
vastuvõetud vallavalitsuse korraldused ja
määrused ning vallavolikogu otsused ja
määrused on avalikustatud valla kodulehel
www.korgessaare.ee

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Maakondlik vabatahtliku
tegevuse koolituspäev

Ettevaatust, jää ei kanna
enam

2011. a. on Euroopa vabatahtliku tegevuse
aasta. Milline on vabatahtliku tegevuse olukord
Eestis? Mida, kuidas ja miks teevad
vabatahtlikud erinevates maakondades? Kuidas
tuua vabatahtliku tegevuse aasta oma
maakonda ning edendada kodanikuaktiivsust
oma kodukohas?
Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta raames
kutsume kõiki huvilisi igas maakonnas
toimuvale koolituspäevale, et saada:
* ülevaade vabatahtlikust tegevusest ja selle
korraldamisest Eestis
* vajalikku infot ja ideid, millal ja kuidas kaasa
lüüa vabatahtliku tegevuse aasta Eesti
ettevõtmistes (s.h. Euroopa aasta ringreis,
vabatahtliku tegevuse konkurss noortele,
Teeme Ära talgupäev 2011 jt.)
* praktilisi näpunäiteid ja töövahendeid, kuidas
vabatahtlikke paremini kaasata ja innustada
* kuulda ja jagada kohalike vabatahtlike ja
vabatahtlikke kaasavate ühenduste kogemusi ja
vajadusi
* erinevate osapooltega arutada ja kavandada,
kuidas edendada vabatahtlikku tegevust oma
piirkonnas.

Kevadine jää paistab pealt sile ja tugev, kuid
altpoolt on pehme ja nõrk. Vanematel tuleb
lastele selgitada jää ohtlikkust.

Hiiu maakonna koolituspäev toimub
20. aprillil kell 13.00
SA Tuuru saalis.
Pane ennast varakult kirja, sest osalejate arv on
piiratud! Koolituspäevad on osalejatele tasuta!
Registreerimine ja lisainfo:
evta@vabatahtlikud.ee

Päike sulatab jääd altpoolt, päikesekiirgus
peegeldub veekogu põhjast tagasi ning lõhub
jää
alumist
pinda.
Samuti
soojendab
päikesekiirgus jääalust vett. Jää paksus võib
olla 25 cm, millest tervet jääd on võibolla ainult
pealmine kiht 5 cm, allpool on vaid jääpudru.
Selline jää ei kanna enam. Ohtlikumad kohad
on just veekogu tumeda põhjaga madalamad
osad, kus päikesekiirgus ulatub veekogu põhja
välja ja peegeldab sealt tagasi.
Päästeamet palub eriti nendes peredes, kes
elavad veekogude läheduses, vanematel
selgitada lastele kevadise jää ohtlikkust. Jääle
enam minna ei tohi.
Jääolud võivad muutuda tundidega.
Läbi jää vajudes ürita võimalikult kiiresti veest
välja saada.
Jääaugu servas ei tohi püsti tõusta, sest jää
võib uuesti murduda. Jääaugust tuleb eemale
roomata või ennast rullida, tagasi tuleb minna
mööda tuldud rada.
Appiruttaja lähenegu abivajajale viimased 10 m
roomates ning ulatagu abivajajale puuroigas või
oma jope, millest vees olija saaks haarata.
Appiruttaja ja abivajaja vahele peab jääma
vähemalt 1 m turvatsooni. Kui jää ei kandnud
ühte inimest, siis vaevalt see kannab kahte.
Veest välja pääsenud inimene peab võimalikult
kiiresti sooja saama. Märjad riided tuleb
võimalikult kiiresti seljast võtta ja asendada
kuivadega.
Abi kutsumiseks helista hädaabinumbrile 112

Sirle Matt

Keskkonnaamet korraldab
2011. aastal poollooduslike
koosluste hooldamise
koolituse
Asukoht: Tuuru maja saal (Vabrikuväljak
1, Kärdla), Aeg: 19.04.2011
kell 10.00-16.00

avalike suhete büroo
Lääne-Eesti päästekeskus

Aita märgata ja tunnustada!
Me õpime igal sammul, iga päev, kogu elu.
Paljud inimesed on õppimise toel leidnud elus
pidepunkti, millest raskel hetkel kinni haarata ja
julguse, mille toel kannapööre teha. Nad on
leidnud oma ellu uued võimalused, uue
mõtteviisi, võib-olla ka uue töö ja uued sõbrad.
Nad on tihti ületanud raskusi. Need õppimise
usku inimesed on siinsamas, meie keskel.
Küllap olete nõus, et neid tuleb märgata ja
tunnustada,
sest
sageli
on
nad
ise
tagasihoidlikud ega kipu oma saavutustega
hooplema.
Hiiumaa
aasta
õppija
2010,
Palade
raamatukoguhoidja Marika Heinapuu on oma
õppimisest rääkides öelnud järgmist: „Ei
tundnud ma ennast noorte kõrval vanana
midagi, sain hoopis nii mõnigi kord oma
teadmistega vene keeles hiilata. Kindlasti
soovitan õppida neil inimestel, kes on jäänud
töötuks või kellel on palju vaba aega – kool
annab tegutsemisindu ning tunde, et oled veel
paljukski võimeline.“
Aita Sinagi leida inimesi, kelle õpijulgus on seda
väärt! Kandidaadi võib tunnustamiseks esitada
igaüks ja tunnustamist väärib igasugune
õppimine,
ka
väljaspool
formaalharidussüsteemi. Selleks, et 7. -14. oktoobrini juba 14.
korda toimuval täiskasvanud õppija nädalal
oleks taas võimalik tublide inimeste saavutuste
üle rõõmu tunda, tuleb tegutseda juba nüüd.
Täiskasvanud
õppija
nädala
raames
tunnustame traditsiooniliselt neljas kategoorias:
aasta õppija,
aasta koolitaja,
aasta koolitussõbralikum organisatsioon,
aasta koolitussõbralikum omavalitsus.
Esitamise vormid ja regelemendi leiad:
www.andras.ee/tunnustamine ja esitamiseks on
aega kuni 15. juunini. Täidetud vormi võid saata
ka Hiiumaa täiskasvanud õppija nädala
koordinaatorile, kelleks on Signe Zacek
(signe@hak.edu.ee).
Märkame ja tunnustame üksteist!

1.

2.

Külliki Steinberg

Pildid 21.märtsil Kõrgessaare Vaba Aja
Keskuses toimunud kevade tervitamise
peolt

Kavas:
Rannaniitude hoolduskava tutvustamine
(Silvia Lotman);
Poollooduslike koosluste taotlemise
seadusandlus, hooldamisnõuded;
Poollooduslike koosluste kaitsest Euroopa
Liidu ja Eesti õigusaktides;
Ülevaade pärandkultuuri objektidest;
Pealelõunal toimub väljasõit Kootsaare
rannaniitudele ja puiskarjamaadele.
Koolitusele on oodatud nii praegused
taotlejad, kui huvilised, kes plaanivad
alustada
poollooduslike
koosluste
(rannaniit,
loopealne,
puiskarjamaa,
aruniit, puisniit, kadastik) hooldamist.
Osalejad
saavad
PRIA
poolt
aktsepteeritud tunnistuse.

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni
Andras projektijuht

3.
Töösuhte lõppemist käsitlev
teabepäev Kärdlas
Alanud on registreerumine 5. mail
Kärdlas
toimuvale
Tööinspektsiooni
tasuta
teabepäevale
„Töösuhte
lõppemine“,
mille
eesmärgiks
on
kajastada töösuhte lõppemise erinevaid
aspekte.
„Töölepingu lõppemiseks on seadus ette
näinud erinevaid nõudeid ja neid on
kasulik teada, et vältida mõttetuid vaidlusi
töövaidluskomisjonis või kohtus. Neist ja
paljudest
muudest
töölepingu
lõppemisega
seotud
õiguslikest
küsimustest räägitakse Tööinspektsiooni
korraldatavatel
teabepäevadel,”
kommenteerib Tööinspektsiooni töösuhete
osakonna juhataja Niina Siitam.

Lisainfo: Hiiu-Lääne-Saare regiooni
maahoolduse spetsialistilt Kaie Hlusova:
telefon 463 6836, mobiil 503 5918

Täpsem informatsioon ja registreerumine
Tööinspektsiooni kodulehel www.ti.ee.
Fotod: Katrin Laan

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Vallavara
enampakkumisel müük
Võttes aluseks vallavolikogu 11.02.2011 otsuse nr
52 “Vallavara võõrandamine” andis vallavalitsus
14.04.2011 korralduse viia läbi Kalana küla
Sireeni kinnistu (kinnistul asub Ristna majaka
udusireeni
hoone)
müügi
suuline
enampakkumine 13. mail 2011.
Täpsemalt tingimustega võimalik tutvuda valla
kodulehel,
Hiiumaa
kinnisvara
kuulutuste
kodulehel avaldatavatest teadetest ja maanõunik
Kalle Viin’ilt telef 462 2494; 514 6841

MTÜ AJALOOLISED VÕTTED
KORRALDAB:
23. aprillil 2011 kell 10.00
Muldvärvide keetmise õppepäev
Tutvustatakse eritooniliste muldvärvide keetmist ja
kasutamist. Võimalus jälgida tootmisprotsessi
algusest lõpuni ja ka ise tootmises osaleda.

23. aprillil 2011 kell 10.00
Hülgerasva keetmise õppepäev
Tutvustatakse ajaloolisi hülgenülgimise ja rasvaeemaldusvõtteid.
Sulatatakse
rasv
ja
segatakse kokku puutõrvaga, mille tulemusena
saadakse erinevaid tooteid, nagu näiteks
vetthülgavad poldi-, ratta- ja saapamäärded.

7. mail 2011 kell 10.00
Kasetohu varumise ja kasutamise
õppepäev
Tutvustatakse kasetohu varumise traditsioonilisi
meetodeid läbi ajaloo ja selle kasutusvõimalusi.
Õppepäev toimub metsas (peatselt raiesse
mineval langil).

25. juunil 2011 kell 10.00
Vihtade valmistamise õppepäev
Tutvustatakse erinevaid vihtade valmistamise viise
ja kasutatava materjali varumise võtteid. Õpitakse
kasevitsade keeramist ja sidumist, tutvustatakse
ka erinevate vihtade kasutamist.

Info ja registreerimine õppepäevadele
votted@gmail.com

Lauka Päevakeskuse
TEATED
27.aprillil kell 11.00 – 15.00 Kärdla
Kultuurikeskuses
Hiiumaa
eakate
kevadpidu.
Kavas: eakate isetegevus, näitus; volinike
koosolek. Kellel meie valla eakatest on
käsitöönäituse jaoks midagi välja panna, siis
märgistage ese oma nimesildiga ja müügisoovi
korral ka hinnalipikuga. Esemed, palun, võtke
samal päeval kaasa.

Vajalik
kindlasti
eelnev
registreerumine üritusele minekuks
päevakeskuse
telef.
4693712;
53339472 Heli Harak hiljemalt
21.aprilliks.
Transport MS Reisid: 10.00 Rootsi, Pihla,
10.10 Lauka, 10.15 Viskoosa
29. 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.
29. aprillil kell 13.00 pensionäride
koosviibimine: õnnitleme sünnipäevalapsi;
võistlusmängud,
toimunud
üritustest
projektoriga piltide vaatamine
Transport: 12.30 Pihla, Rootsi; 12.45
Viskoosa
NB! Alates 21.aprillist ja terve maikuu,
Laukal päevakeskuse ruumides, teisipäeviti ja
neljapäeviti hiina klassikaline massaaž ja
akupressuur eelnev registr. Silvi Varg telef.
53021198
11. mail kell 13.00 Lauka seltsimajas eakate
koosviibimine:
tähistame
emadepäeva.
Transport: 12.30 Pihla, Rootsi; 12.45
Viskoosa
13. mail toimub väljasõit Käina ujulasse
vesivõimlemiseks, treener Helin Kääramees,
osalustasu 3.30, osalusest teatada hiljemalt
6.maiks. Transport MS Reisid 12.00 Lauka,
12.05 Viskoosa
17.mail JUUKSUR alates kell 8.00. eelnev
registr. Sirje Vaku telef. 4631297; 56662317

KUTSIKAD OTSIVAD UUT
KODU
Head inimesed. Jane ja Sulevi koeral
sündisid kutsikad. Meil on ära anda kolm
emast kutsikat. Kutsikate ema on hundikoer
ja isa on hundi ning kolli segu. Kutsikad
ootavad uut kodu.
Info: tel 5233773 Aave

Meeldetuletused:
* puuetega noorte grupis osalejatele
väljasõiduks
18-19.mai
teabepäevadele
Järvamaale.
Kaasa – pensionitunnistus või ID -kaart
Väljasõit: 18.mail 7.15 Lauka; 7.20 Viskoosa
bussipeatus
* eakatele, kes osalevad 23.-26.mail
väljasõidul Setomaale.
Väljasõit: 23.mail 7.05 Rootsi, Pihla, 7.15
Lauka, 7.20 Viskoosa bussipeatus
Kaasa – pensionitunnistus või ID –kaart;
ujumisriided

14.mail – Muuseumiöö
Hiiumaa muuseumid ning Kõpu,
Tahkuna ja Ristna tuletornid
avatud kella 23ni

PUHKUSED
Vallasekretär Ludmilla Träder
18. – 26.04.; 09. – 15.05.
Abivallvanem Katrin Sarapuu
02. – 11.05.
Sotsiaalnõunik Linda Kiivit
09. – 15.05.

Hiiu Ohvriabikeskus
Hiiu Ohvriabikeskuses
toimub
kodanike
vastuvõtt:
Esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 13.00 18.00
Kolmapäeval ja reedel: 9.00 - 12.00 ja
13.00 - 16.00
Telefon: 463 6116
e-mail: hiiu.oa@ensib.ee
aadress: Põllu 17, Kärdla

Mis on ohvriabi?
Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus,
mille eesmärgiks on säilitada või
parandada ohvri toimetulekuvõimet
Ohvriabitöötajad
pakuvad
emotsionaalset
tuge
ja
jagavad
informatsiooni abi saamise võimaluste
kohta. Samuti juhendavad ja abistavad
suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse
asutustega ning teiste ohvrile vajalikke
teenuseid osutavate asutustega
Õigus pöörduda ohvriabisse on kõigil
inimestel, kes on langenud hooletuse või
halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või
seksuaalse vägivalla ohvriks. Igal
inimesel,
kellele
on
põhjustatud
kannatusi või tekitatud kahju, on
võimalik saada nõustamist sõltumata
sellest, kas kahju tekitaja on tulnud
avalikuks ja kas tema vastu on algatatud
kriminaalmenetlus
Pöördu ohvriabitöötaja poole, kui tahad
oma probleemist rääkida, tunned, et
vajad tuge oma murede lahendamiseks
või soovid leida oma olukorrast
väljapääsu.

Riik hüvitab süüteo
ohvritele ja nende
pereliikmetele vajaduse
korral psühholoogilise abi
kuulutused.
2007. aasta 1.jaanuaril jõustus ohvriabi
seaduse muutmise seadus, mille üheks
eesmärgiks on süüteo ohvritele ja nende
perekonnaliikmetele riigi poolt vajaduse
korral psühholoogilise abi kulutuste
hüvitamine.
Psühholoogilise abi kulude hüvitamiseks
tuleb
esitada
vastav
taotlus
piirkondlikule
ohvriabi
töötajale.
Psühholoogilise abi kulud maksab välja
Sotsiaalkindlustusamet.
Lisainfo:
http://www.ensib.ee/ohvriabi-jalepituskeskus/

