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Beebipidu
Emadepäeval,09 mail, toimus VAK
saalis meie valla pisikeste kodanike
vastuvõtt. Beebid said koos
sünnitunnistusega raamatu ning
oma nime ja sünnikuupäevaga
graveeritud lusika.
Vastuvõtule
oli
kutsutud
12
perekonda, kohale tuli 9. Lapsi
tervitas vallavanem Jaanus Valk ja
noortekeskuse
töötaja
Evelyn
Pähn, esinesid line-tantsu tüdrukud
Erika Paju juhendamisel ja Kättriin
Remmelg, Teele Reitav, Siim
Otsak
lugesid
luuletusi.
Sünnitunnistused
said:
Oleksi
Potorotšenko,
Trevor
Sepp,
Martin Liiva, Henry Laanemäe,

TASUTA

SÜNDIS UUS VALLAKODANIK

KEITLIN ROHTVEE
OLIVER KALLAS

ÕNNITLEME MAIKUU
EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
JA JUUBILARE!

Laura Mäesalu, Keito Kuur, Martti Opikov, Mihkel Saar, Ott
Otsak, Alexandria Barinov, Kaur Laur ja Keitlin Rohtvee.
Lastekaitse- ja peretööspetsialist
Larissa Babõnina

Kaks toredat lauluüritust
Sel kevadel toimus meie vallas
lisaks
traditsioonilisele
Kõrgessaare
valla
laste
lauluvõistlusele LAUKA LAULULIND ka Hiiumaa
laste lauluvõistlus, kus lauljateks piirkondlike
lauluvõistluste parimad.
Alustuseks siis kohalikust lauluüritusest, mis
toimus 16. aprillil Kõrgessaare Vaba Aja
Keskuses. Saalitäie publiku ette astus 15 laululast,
kes võistlesid neljas vanuserühmas. Üks tore
etteaste järgnes teisele ja kohtunikekogul,
koosseisus Sirje Garamaga, Andrus Roosa ja Arvo
Haasmaa oli kindlasti tükk tegemist, et välja
selgitada vanuserühmade parimad, kes pääsesid
maakonna lauluvõistlusele. Häid esitusi oli palju,
aga olgu siis ära toodud vanuserühmade parimad
alates kõige noorematest: Jaanika Valk, Janeli
Liivak, Anne-Mai Valk ja Kersti Jaanus.
Traditsioonikohaselt kuulutati välja ka selleaastane
Lauka Laululind ja selleks sai Janeli Liivak. Üks
tore traditsioon on meie lauluvõistlusel veel, nimelt
on ka publikul võimalus valida oma lemmik ja selle
aasta publiku lemmikuks sai Kaija Soop.
Siinkohal tahaks tänada Jaanika Kuuske ja Helgi
Kaibaldit, kes lastele laulud selgeks õpetanud ja
võistlusele toonud.
Mõned sõnad ka Hiiumaa laste lauluvõistlusest,
mis toimus 2. mail jällegi siinsamas Kõrgessaares
ja, kus osalejateks parimad laululapsed üle saare.
Tegemist oli suurepäraste etteastetega ja lausa
nauding oli sellest lauluüritusest osa saada.
Võistluspinge oli sellel üritusel kindlasti veelgi
suurem, sest kolme noorema vanuserühma
võitjaid ootab ees osalemine Eesti televisiooni
saates LAULUKARUSSELL.
Alates kõige noorematest luulutati võitjateks: Linda
Jürimäe, Jan Arnar Saarna, Anne-Mai Valk ja
Greete Kivi. Põnevust ja võistluspinget oli juba
piisavalt, kui hiljem selgus tõsiasi, et noorema
vanuserühma võitja saab enne selle aasta lõppu 8
aastaseks, mis on aga vastuolus telesaate
juhendiga, et nooremate vanuserühma laulja peab
olema vanuses 3-7 aastane ja seda aastalõpu
seisuga. Võidukohta ei võta keegi Lindalt, kuid
seoses sellega osutus tõsiasjaks, et nooremas
vanuserühmas esindab Hiiumaad Jaanika Valk.
Lõpptulemuseks on siis nii, et Hiiumaa esinduses,

Pildil Jaanika Valk (foto Katrin Laan)
kes osalevad sügisel Laulukarusselli saates on
kolmest laululapsest kaks Kõrgessaare vallast
(Jaanika Valk ja Anne-Mai Valk).

SELMA KATTEL
EELE LAURI
KALJU MÄGI
LII KOHARI
TIIU ARON
ENNAR LAUR
ANDRES LAID

Reedel, 21. mail algusega 17.00
stardipaigaga Kõrgessaare
aleviku Valitsejamaja juures

KÕRGESSAARE-LUIDJAKÕRGESSAARE

RATTASÕIT
Lastele alates 3-4 aastastes
kuni 9-10 aastasteni
lastesõidud.
Registreerimislaud avatud
alates 16.00.
Parimatele auhinnad, lisaks
rohkesti loosiauhindu.
Lisainfo 5055732 - Artur Valk , 4693134 Aiver Kark
Pildil Anne-Mai Valk (Foto: Tarvo Malk)
Nagu on öelnud üks tuntud poliitik: Pole paha…,
ise lisan, et lausa suurepärane…
Veel olgu lisatud, et mõlemal üritusel tegi kõik
ürituse
helindamisega
seotud
tööd
Mart
Nõmmerga, kellest loodan, et kujuneb meie
varalahkunud legendaarse helimehe Olev Valgu
väärikas mantlipärija.
Lõpetuseks
tahan
öelda,
et
mõlemad
lauluvõistlused olid väga nauditavad ja heameel
on tõdeda, et publikupuudust pole sellelaadsetel
üritustel karta.
Ilusat suve algust soovides.
Artur Valk

Teisipäeval, 1. juunil algusega
11.00 Kõrgessaare aleviku
korvpalliplatsil
ja valitsejamaja juures

Lastekaitsepäeva
üritus
Erinevaid tegevusi nii suurtele, kui ka
väikestele. Loomulikult sööme koos
komme ..., päev lastele ju!

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Volikogu istung
14.MAI
1.Riigivara omandamise taotlus.
Taotleda Keskkonnaministeeriumilt alljärgneva
riigivara tasuta võõrandamist Kõrgessaare
vallale:
Maaüksus Kergliiklustee L2 ja maaüksus
Kergliiklustee
L3.
Maaüksuste
asukoht
Kõrgessaare vald Pihla küla.
2.Vallavara omandamine.
Taotleda Eesti Evangeelse Luterliku Kirikult
EELK Reigi Jeesuse kogudusele kuuluva Pihla
külas
asuva
Reigi
koguduse
kinnistu
katastriüksuse nr 39201:004:0351 jagamise
tulemusena
moodustatud
maaüksuse
Kergliiklustee
L1
tasuta
võõrandamist
Kõrgessaare vallale.
3.Kõrgessaare
Vallavolikogu
08.06.2007
määruse
nr
34
“Kõrgessaare
vallas
korraldatud jäätmeveo rakendamise korra
kehtestamine” muutmine.
Muuta Kõrgessaare Vallavolikogu 08.06.2007
määrusega nr 34 kehtestatud “Kõrgessaare
vallas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra”
§ 9 lõiget (1). (vt. lk. 3)
4.Eluruumi alatiste kulude piirmäärade
kehtestamine
toimetulekutoetuse
määramisel.
Kehtestada volikogu määrus. (vt. lk. 3)
5.Kõrgessaare
Vallavolikogu
18.12.2009
otsuse
nr
22
“Audiitori määramine”
muutmine.
Määrata Kõrgessaare valla majandusaasta
aruande kohta arvamuse andjaks ning
järeldusotsuse tegijaks KMRA Audiitorbüroo OÜ
vandeadvokaat ELLEN ASUMETS.

Vallavalitsuse istungid
29.APRILL
1.Kinnisasja jagamine.
Nõustuda Luidja külas Lubjaselja kinnistu
jagamisega alljärgnevalt: 5,57 ha Lubjaselja ja
5,58 ha Vana-Lubjaselja maaüksus.
2.Toimetulekutoetus.
Lubada välja maksta aprillikuu toimetulekutoetus
17 taotlejale summas 24359 krooni ja 95 senti.
Lubada välja maksta täiendav toimetulekutoetus
3 taotlejale summas 600 krooni.
3.Kirjaliku
nõusoleku
väljastamine
väikeehitise püstitamiseks. Väljastada kirjalik
nõusolek nr 42 Merilin Koskinen´ile sauna
püstitamiseks Paope küla Lasketiiru kinnistule.
4.Kirjalike
nõusolekute
väljastamine
väikeehitiste
püstitamiseks
ja
rekonstrueerimiseks.
Väljastada kirjalikud nõusolekud Valev Sein´ile
Lauka küla Pärdi maaüksusel
1.1. nr 43 ateljee-tööruumi rekonstrueerimiseks;
1.2. nr 44 töökoda-kaevumaja püstitamiseks;
1.3. nr 45 varjualuse püstitamiseks;
1.4. nr 46 puukuuri püstitamiseks.
5.Kirjaliku nõusoleku väljastamine sauna
püstitamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek nr 47 Kristiina
Preimannile sauna püstitamiseks Hiiu maakonna
Kõrgessaare valla Suureranna küla Mihklimäe
kinnistule.

6.MAI
1. Majakate lepingud.
Sõlmida lepingud pääsmete müüjatega.
2. Hooldajatoetus.
Lubada välja maksta maikuu hooldajatoetus 18
isiku hooldajale kogusummas 5120 krooni.
3.Riigi
omandisse
jäetava
vaba
põllumajandusmaa
kasutusvaldusesse
andmine.
Kinnitada Kõrgessaare vallas Otste külas asuva

riigi omandisse jäetava ja põllumajandusmaana
kasutusvaldusesse
antava
vaba
põllumajandusmaa maatüki, mis on vabade
maade plaanil registreeritud nr 568 all,
nimetuseks Leesiku ning üldpindalaks 5,28 ha,
sellest haritavat maad 4,69 ha, looduslikku
rohumaad 0,48 ha ja muud maad 0,11 ha.
Kinnitada Kõrgessaare vallas Isabella külas
asuva
riigi
omandisse
jäetava
ja
põllumajandusmaana kasutusvaldusesse antava
vaba põllumajandusmaa maatüki, mis on vabade
maade plaanil registreeritud nr 570 all,
nimetuseks Rabu ning üldpindalaks 10198 m2,
sellest haritavat maad 10081 m2 ja muud maad
117 m2.
Maa kasutusvaldusesse taotleja on FIE AILI
NIGUL.
4.Toetus.
Eraldada omafinantseerimise fondist 3055.25
Kõrgessaare
alevikku
loodava
laste
mänguväljaku kulude osaliseks katteks.
Kasutada
rularambi
annetuseks
kogutud
vahendid summas 1944,75 kr Kõrgessaare
alevikku loodava laste mänguväljaku kulude
osaliseks katteks (projekt PUUHOBU 2010.a).
5.Ehitusloa väljastamine õuemänguvahendite
turvaalade rajamiseks.
Väljastada ehitusluba nr 138 Kõrgessaare
Vallavalitsusele
lastepäevakodu
“Vigri”
õuemänguvahendite
turvaalade
rajamiseks
Kõrgessaare aleviku Tööstuse tee 16 kinnistul.
6.Kõrgessaare
Vallavalitsuse
09.07.2009
määruse nr 6 „Lasteaed Vigri laste vastuvõtu
ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine.
Tunnistada
kehtetuks
Kõrgessaare
Vallavalitsuse 09. juuli 2009 nr 6 “Lasteaed Vigri
laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” §6 lg
1 olemaolevas sõnastuses ning kehtestada see
järgmises sõnastuses:
§6. Lasteaiateenuse ajutine võimaldamine.
(1) Juuni- ja augustikuus, lasteaia tööpäeval
vabade kohtade olemasolul, on lasteaia juhatajal
õigus võtta lasteaeda üheks kuni viieks
lasteaiapäevaks
ka
lapsi,
kes
on
rahvastikuregistri
järgi Kõrgessaare valla elanik, kuid ei ole
lasteaia püsinimekirjas.
(2) Määrus jõustub 15. mai 2010.a.

13.MAI
1.Müügipilet.
Väljastada
müügipilet
Halja
Tiitsule
käsitööesemetega
kauplemiseks
Ristimäe
parkimisplatsil 15.05-31.08.2010
2.Projekteerimistingimuste
väljastamine
suvila püstitamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Arvi Pink´ile
suvila püstitamiseks Kodeste küla Põldmarja
kinnistule.
3.Kirjaliku nõusoleku väljastamine suvemaja
püstitamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek Alo Ansmannile
suvemaja püstitamiseks Paope küla Tagapõllu
kinnistule.
4.Kirjaliku nõusoleku väljastamine aida
püstitamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek Veljo Roosimaale
aida püstitamiseks Jõeranna küla Suur Villemi
kinnistule.
5.Projekteerimistingimuste
väljastamine
hoonete rekonstrueerimiseks.
Väljastada
projekteerimistingimused
Kõrgessaare Vallavalitsusele Tahkuna küla
Tahkuna
tuletorni
maaüksusel
paikneva
masinahoone ja kütuselao rekonstrueerimiseks.
6.Raha eraldamine reservfondist.
Eraldada reservfondist 11640 krooni Lauka
veefiltrite puhastuskulude katteks.
7.Raha
eraldamine
omafinantseerimise
fondist.
Suunata Omafinantseerimise fondist lasteaed
Vigri õuemänguvahendite turvaalade loomise
projekti kaasfinantseeringuks 1920 krooni.

Detailplaneeringute teated
Kõrgessaare Vallavalitsuse 29.aprill 2010 istungi
korraldusega nr 104 võeti vastu Kiduspe küla
Koidu
kinnistu
detailplaneering
vastavalt
DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-13.
Koostatud detailplaneering näeb ette ca 5,5 ha
suuruse maaüksuse jagamise kuni viieks
elamukrundiks ja elamukruntide ehitusõiguste,
hoonestusalade ja infrastruktuuri määramise.
Koostatud detailplaneeringuga on võimalik
tutvuda ning ettepanekuid ja vastuväiteid esitada
avaliku väljapaneku perioodil ajavahemikul
31.mai kuni 13.juuni 2010. Paberkandjal
detailplaneeringu
toimikuga
on
võimalik
vastuvõtuaegadel
tutvuda
Kõrgessaare
vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa) ja
internetis
Kõrgessaare
valla
avalike
dokumentide registris.
Kõrgessaare Vallavalitsuse 29.aprill 2010 istungi
korraldusega nr 105 kehtestati Kiduspe küla
Tooma kinnistu detailplaneering vastavalt
DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 09-37.
Kehtestatud
detailplaneering
näeb
ette
planeeritava maaüksuse jagamise kolmeks
elamumaa ja üheks tootmismaa maaüksuseks,
tootmismaa maaüksusele planeeritakse kuni neli
üksikmajapidamise
tarbeks
kuni
12
m
mastikõrgusega
tuulegeneraatorit.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil
esitati kokku kolm ettepanekut ja vastuväidet
planeeritavate
tuulegeneraatorite
kohta.
Kõrgessaare vallamajas toimunud avalikel
aruteludel jäid vastuväidete esitajad oma
seisukohtadele
ja
huvitatud
isiku
kompromissettepanekut vastu ei võetud. Hiiu
maavanem
on
teostanud
järelevalvet
detailplaneeringu koostamise üle ning andnud
planeeringule
heakskiidu.
Kehtestamise
korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga
on võimalik tutvuda Kõrgessaare vallamajas
(Kõpu tee 8 Kõrgessaare) ja internetis
Kõrgessaare valla avalike dokumentide registris.
Kõrgessaare Vallavalitsuse 13.mai 2010 istungi
korraldusega nr 116 kehtestati Suureranna küla
Ranna kinnistu detailplaneering vastavalt Matto
Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr
MB09_DP6. Koostatud detailplaneering näeb
ette maaüksuse ehitusõiguse määramise kuni
kolme hoone püstitamiseks maksimaalse
ehitusaluse pinnaga kuni 250 m2, lisaks
määratakse
infrastruktuuri
rajamine
ning
keskkonnakaitse, haljastuse jms põhimõtted.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil
ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Kehtestamise korraldusega ja kehtestatud
detailplaneeringuga
on
võimalik
tutvuda
Kõrgessaare
vallamajas
(Kõpu
tee
8
Kõrgessaare) ja internetis Kõrgessaare valla
avalike dokumentide registris.

PUHKUSED
Vallasekretär Ludmilla Träder 07. – 18.06.
Lastekaitse- ja peretööspetsialist
Larissa Babõnina 15. – 22.06
Vallavolikogu õigusaktide eelnõud,
vastuvõetud vallavalitsuse korraldused ja
määrused ning vallavolikogu otsused ja
määrused on avalikustatud valla kodulehel
www.korgessaare.ee
KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA
Ilmub iga kuu kolmandal reedel
Toimetaja Tarvo Malk
Telefon: 4622487; 5200908
e-mail: tarvomalk@gmail.com

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
toimetulekutoetuse määramisel
§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrusega kehtestatakse eluruumi
alaliste
kulude
piirmäärad
toimetulekutoetuse määramisel
Kõrgessaare vallas.
(2)
Toimetulekutoetuse
määramisel
võetakse aluseks:
1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud
eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis
on 15 m2
eluruumide üldpinda perekonna ja lisaks 18
m2 perekonna iga liikme kohta.
2) Normpinnana eluruumi üldpind, kui
eluruumi tubade arv on võrdne selles
eluruumis
alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi
üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist
suurem.
3) Üksi elava pensionäri eluruumi
normpinnana kahetoalise korteri puhul
üldpind ja suurema
arvu tubadega korteris mitte rohkem kui 51
m2.
4) Jooksval kuul tasumisele kuuluvad
eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle
kehtestatud
piirmäärade.
§ 2. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad
(1) Korteriüür või hooldustasu kuni 50
krooni 1 m2 kohta kuus.
(2) Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud
soojusenergia või kütuse maksumus:
1)
kaugküttega,
soojaveevarustusega
eluruum kuni 40 krooni 1 m2 kohta kuus;
2)
kaugkütteta
(ahi-,
gaasivõi
elektriküttega eluruum) kuni 20 krooni 1 m2
kohta kuus;
3) juhul kui kuludokumendil kajastub
taotlusele järgneva perioodi küttekulu,
kompenseeritakse
see
kuludokumendi
esitamisele järgnevatel kuudel
toimetulekutoetuse määramisel vastavalt
kehtestatud piirmäärale.
(3) Tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste
maksumus kuni 3 m3 perekonna iga liikme
kohta kuus.
(4) Tarbitud elektrienergia maksumus:

Kõrgessaare Vallavolikogu
08.06.2007 määruse nr 34
“Kõrgessaare vallas korraldatud
jäätmeveo rakendamise korra
kehtestamine” muutmine

Teenustasude piirmäärad
segaolmejäätmete veol on
alljärgnevad:
Jäätmemahuti
suurus liitrites

Jäätmekott kuni
50 l ja kuni 5 kg
Jäätmekott kuni
150 l ja kuni 15
kg
80
140
240
360
600
800
2500
4500

Ühekordse käitlemise teenustasu
piirmäär
(ilma km-ta)

1) kuni 200 krooni üheliikmelise pere kohta
kuus;
2) kuni 100 krooni iga järgneva pereliikme
kohta kuus.
(5) Tarbitud majapidamisgaasi maksumus:
1) kuni 150 krooni üheliikmelise pere kohta
kuus;
2) kuni 60 krooni iga järgneva pereliikme
kohta kuus;
3) juhul kui kuludokumendil kajastub
taotlusele
järgneva
perioodi
majapidamisgaasi kulu,
kompenseeritakse see kuludokumendi
esitamisele
järgnevatel
kuudel
toimetulekutoetuse
määramisel
vastavalt
kehtestatud
piirmäärale.
(6) Maamaksukulud, mille arvestamise
aluseks on kolmekordne elamualune pind
kuni 2 krooni 1
m2 kohta kuus.
(7)
Hoonekindlustuskulud,
mis
on
arvestatud kasutatavale eluruumile kuni 2
krooni 1 m2 kohta
kuus.
(8) Tegelik olmejäätmete veotasu kuni 60
krooni iga pereliikme kohta kuus.
Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub
teenuse osutaja või kauba müüja poolt
esitatud arvete
alusel. Eluruumi alaliste kulude tasumisel
varem tekkinud võlgnevust ei arvata
toimetulekutoetuse
määramisel jooksval kuul tasumisele
kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude
hulka ja see ei
kuulu
katmisele
toimetulekutoetuse
vahendite arvelt.
§ 3. Määruse rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare
Vallavolikogu 10. novembri 2006. a määrus
nr 24
„Toimetulekutoetuse
määramisel
arvestatavate eluruumi alaliste kulude
piirmäärade
kehtestamine“.
(2) Määrus jõustub 20. mail 2010.

Hiiumaa jäätmejaam avatud
alates 03.maist 2010.a.
esmaspäev, kolmapäev, neljapäev
09.00-17.00
teisipäev, reede 14.00-20.00
laupäev 10.00-14.00
pühapäev ja riiklikud pühad - suletud
Maikuust alates AS VEOLIA
KESKKONNATEENUSED teenindab
olmejäätmete äraveol Kõrgessaare vallas
endisi ja uusi kliente taas kolmapäevitiI.
tel. 46 22811

54,56
163,68
87,30
93,74
101,18
133,92
178,56
198,40
496,00
892,80

Mais algas tee ja sildade ehitus ReigiKõrgessaare lõigul. (Foto: Ludmilla Träder)

Vallakonstaabel tuletab meelde…
Üks külm ja lumerikas talv on minevikuks saanud ja kevad
täies hoos. On teine küll sellel aastal natuke jahedavõitu,
kuid sellegipoolest – nii suured kui väikesed liiklejad on
oma
liiklusvahenditel,
kas
siis
kondiauru
või
sisepõlemismootori jõul liikuvatega, teedel ja tänavatel
kilomeetreid mõõtmas.
Sellega seoses tahan kõigile noortele liiklusvahendi
juhtidele panna südamele, et kindluse mõttes vaataksite
läbi Liikluseeskirja, kuna olukord meie valla teedel ja
tänavatel näitab, et nii mõndagi on pika talve jooksul
meelest läinud. Sõidetakse valel pool sõiduteed, käed lahti
ja selline väga tähtis tegevus kui suuna- ja muud
märguanded on täiesti
unustatud. Kust peab siis
kaasliikleja teadma, mida tema ees sõitev jalgrattur või
mopeedijuht parasjagu kavatseb: kas pöörata paremale,
vasakule või pidurdada. Kõik suunamärguannetega
seonduv on kirja pandud Liikluseeskirja peatükis 8. Ikka ja
jälle ei taheta aru saada, et alla 10aastane jalgrattur ei tohi
liikluses osaleda üksi ilma täiskasvanud saatjata.
Liikluseeskirja peatükk 25, kus on kirjas lisanõuded
jalgratturile ja mopeedijuhile, sätestab muu hulgas ka
seda, et 10–15aastasel jalgratturil ja 14–15aastasel
mopeedijuhil peab mujal kui õuealal kaasas olema ohutu
sõidu võtete tundmist tõendav dokument, maakeeli
juhiluba. Teedel noori jalgrattureid ja mopeedijuhte
kontrollides millegipärast kohtab ikka neid, kes seda nõuet
täita ei taha, tuues muuhulgas põhjuseks, et seda on
ebamugav kaasas kanda. Enamikul aga on kaasas
mobiiltelefonid, mis oma kaalult ja gabariitidelt peaks
olema tunduvalt suuremad, ebamugavamad, kuid nende
jaoks
taskus
ruumi
leidub.
Siinkohal
tuletan
lapsevanematele meelde, et kui saadate oma last
hommikul jalgrattaga kooli või kui laps läheb õhtul
jalgrattaga välja, kontrollige, kas tal on ikka see dokument
kaasas.
Nii mõnigi jalakäija on siiralt imestunud, kui politseinik
kevadel ja suvel pimeda ajal tema helkuri olemasolu
küsib. Ei tea, kust on pärit sellised andmed, et suvel ei ole
helkur vajalik. Olen nõus sellega, et valget aega on
pikemalt, aga Liikluseeskirja peatükis 3 ei ole kirjas, et
helkurit kevadsuvisel ajal kandma ei pea. Küll aga
kohustab sama eeskirja § 25 halva nähtavuse korral või
pimeda ajal kõnniteeta ja valgustamata teelõigul kandma
helkurit või süüdatud laternat. Liikluse teema lõpetuseks
on kogu vallarahvale edastada väike palve. Nagu kõik on
tähele pannud, on alanud teeremont Reigi–Kõrgessaare
teelõigul ning tööde tsoonis välja on pandud kiirust
piiravad märgid. Pidagem palun nendest kinni ja ärgem
takistagem teetöid. Kõik see on ju meie turvalisuse
tagamiseks ette võetud ja sügisel paranevad koos teelõigu
valmimisega meie liiklustingimused tunduvalt. Seniks aga
varuge natuke kannatust.
Kevad on ärkamise aeg ja nii mõneski ärkab soov otsida
igasuguseid seiklusi, mida Kõrgessaare aleviku keskus
oma mitme hooletusse jäetud hoonete näol rikkalikult
pakub. Siinkohal tuletan meelde, et kõigil nendel objektidel
on olemas omanikud, kelle loata on neil viibimine
keelatud. Samuti on hooned ajahamba poolt sedavõrd
puretud, et on kohati päris ohtlikud. Kevadised soojad
ilmad kutsuvad loodusesse, et pidada piknikku või muul
kombel nautida vabadust peale pikka talve. Tuleb meeles
pidada, et mitte kõik paigad ei ole selliseks tegevuseks
avatud. Asjaõigusseaduse § 142 sätestab, et eramaal, mis
on omaniku poolt piiratud või tähistatud, ei või teised
isikud omaniku loata viibida, kui seda ei ole seaduses
sätestatud teisiti ja eramaal, mis ei ole piiratud või
tähistatud, võivad teised isikud viibida päiksetõusust
päikseloojanguni. Praegusel kuival ajal peab rangelt kinni
pidama tuleohutuse eeskirjadest ja kuival ajal parem jätta
looduses lõke süütamata või teha seda selleks
spetsiaalselt ettevalmistatud kohtades, kui pärast
tagajärgedega võidelda. Kõrgessaare valla avaliku korra
eeskirja p 14 järgi on lubatud lõkete ja muude tuletööde
tegemine ainult täiskasvanud isikute juuresolekul ja mitte
lähemal kui 30 meetrit hoonetest, kusjuures tuleb jälgida
ilmaolusid ja tuule suunda. Kulu põletamine on aga sama
eeskirja p 19.12 järgi keelatud.
Lõpetuseks
soovin
kõigile
vallakodanikele
üksteisemõistmist, kannatlikku meelt, turvalist, sooja ja
päikesepaistelist ning teguderohket kevadet ja sooja suve.
Lugupidamisega
Andrus Roosa (ülemkonstaabel)

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Meeldejääv Pärnu reis

Üleminek digitelevisioonile

Kõrgessaare puuetega noorte klubi Vikerkaar
korraldas 28.aprillil käesoleval aastal reisi
Pärnu sanatoorium Tervis tervisekeskuse
külastamiseks. Sõit toimus oma autodega ja
oma korjatud rahade eest. Nautisime spaas
kõike mida seal pakuti: erinevad saunad aroomi-, soola-, infrapuna-, türgisaun; ja
basseinid – mulli-, lastebassein ning 40°
jaapani kuumaveebassein; 25m suurune
mitmerajaline ujumisbassein – kõik olid
suurepärased. Päeva lõpuks olime kõik poole
kilo võrra kergemad. Reisist osalesid nii klubi
Vikerkaar oma liikmed kui ka
Lauka
Päevakeskuses riiklikul teenusel olevad
kliendid. Reis läks meil igati korda ja kõigi
osalejate sooviks jäi edaspidigi sellist reisi
korrata.
Vikerkaare juhataja Liisi

2010. aasta 1. juulil lõpetavad kõik Eesti telesaatjad
analoogtelevisiooni edastamise ning teleprogramme
näeb tavaantenni kaudu ainult digitaalsena. Selleks
hetkeks peavad kõik need, kes vaatavad täna vaid
kolme Eesti telekanalit, soetama endale digiboksi või
soovi korral uue digiteleri. Tingimata tuleks eelistada
Eesti Digilevi märgiga seadmeid, sest nende sobivust
siinse digilevi võrguga on põhjalikult kontrollitud.
Tasuta Eesti telekanalite (ETV, Kanal 2, TV3, ETV2,
Kanal 11) digitaalseks vastuvõtuks ei ole vaja liituda
ühegi teenusepakkujaga. Kui soovitakse lisaks vaadata
rahvusvahelisi ja kodumaiseid tasulisi kanaleid, võib
liituda sama katuseantenni kaudu vastuvõetava tasulise
digilevi paketi või mõne kaabel- või satelliittelevisiooni
teenusega. Praeguseks juba mõne teenusepakkujaga
liitunud televaatajaid Eesti üleminek digilevile tehnilises
mõttes ei puuduta.
Kui mõnes kodus üle Eesti esineb veel häireid
kodumaiste digikanalite vastuvõtul, siis tuleb sellest
teatada digilevi abitelefonil 17101 või e-posti aadressil
digilevi@mkm.ee
Vaata infot www.digilevi.ee
Lisainfot ja nõu saab küsida tööajal Heino Veanes
telefoninumber 5646-4450 ; http://www.nakmansat.ee/
Lisaks on igaühel võimalik uurida kaardilt, kuidas
digilevi teieni jõuab .http://www.dvbtmap.eu/

LAUKA PÄEVAKESKUSE
TEATED
15.juunil JUUKSUR alates kell 8.00.
eelnev registr. Sirje Vaku telef.
4631297; 56662317
17. juunil kell 13.00 Lauka
seltsimajas eakate koosviibimine:
BINGO mängimine. Transport: 12.30
Pihla, Rootsi; 12.45 Viskoosa
EV Sotsiaalministeerium ja Lauka
Päevakeskus korraldavad programmi
„Tervislikke valikuid toetavad meetmed
2010-2011“ raames:
3.juunil kell 13.00
Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses
Kõigile asjast huvitatuile

Loeng: Insult: kuidas insulti
ära tunda, millised on uued
ravivõimalused ja kuidas
insulti ennetada?
Esineb Dr. Siim Schneider, Põhja-Eesti
Regionaalhaigla neuroloogiaosakonna
neuroloog
Üritus on osalejatele tasuta

Silmade kontroll ja prillide müük
reede, 11.juuni 2010
kella 15:00-st
Kõrgessaare (Viskoosa) Vaba Aja
Keskuses
info ja etteregistreerimine
telefonil:6464614
Kallid pensionärid ja teised asjast
huvitatud

5.juunil kell 15.00 toimub
kontsert Kõrgessaare vallas
Viskoosa pargis.
Esinevad Kiili isetegevuslased ja
Kassari näitering.
Palume teie lahket osavõttu,
kaasa võtta hea tuju.
Üritus tasuta

Kuidas joobes inimesed ära
upuvad
Joobes inimesed upuvad, sest ei saavuta
hingamise ja liigutuste vahel rütmi ja hingavad
vales kohas. Enamasti uputakse üsna kalda lähedal.
Inimestele on kinnistunud arvamus, et purjus inimene
hindab oma võimeid üle ja upub just sellepärast. See on
ka mõnel juhul tõsi, kuid minu kogemus näitab, et
uppunud inimesed leitakse enamasti üsna kalda
lähedalt, mitte kaldast väga kaugel. See näitab, et
ujuma minnes uppumisel ei ole mingit pistmist võimete
ülehindamisega. See pole nii, et joobes inimene on
tundnud, et suudab ujuda 50 ringi ümber saare ja siis
upub ära. Probleem on hoopis selles, et joobes inimene
arvab, et kõik tema keha funktsioonid toimivad
samamoodi nagu kainena, kuid paraku nii see ei ole.
Uputakse üsna selle koha lähedal kust vette mindi.
Joobnul puudulik tasakaal
Joobes inimene kipub tuikuma ja kergemini tasakaalu
kaotama. Kui sa maa peal kõnnid ja komistad ning
kukud, lööd ennast ära. Vees ei ole meil aga pidepunkti
maapinnaga, seal me hõljume ja lisaks eelnevale ei saa
me vee all hingata. Häiritud tasakaalu tõttu tehtud viga
on vees hoopis teiste tagajärgedega.
Ka heal ujujal joobnuna halb koordinatsioon
Ka kõige parema ujuja koordinatsioon on joobes olekus
häiritud. Kui koordinatsioon on paigast ära, ei liigu
inimene rütmis ning võib vales kohas ehk vee all
hingata. Inimene tõmbab endale vett sisse ja upubki
purjus peaga ära, sõltumata sellest kui hea või halb
ujuja ta on.
„Kuiv uppumine“
Inimene võib uppuda ka nii, et lahangul meedikud
inimese kopsudest vett ei leia.
Nagu öeldud, ei saavuta purjus inimene hingamise ja
liigutuste vahelist rütmi, hingab kord ühtepidi, kord
teistpidi ning tekib moment, kus ta võib sisse hingata
õhku veega pooleks. Vesi satub ootamatult tema
hingamisteedesse. Organismil on aga olemas
kaitsereaktsioon. Teatud asju teeb organism niimoodi,
et me ise seda kontrollida ei suuda. Kui
hingamisteedesse satub vesi, mis ei tohiks seal üldse
olla,
tekib
reflektoorne
hingamisteede
sulg.
Hingamisteed sulguvad, häälepilu tõmbub kokku, et
vesi kopsu ei satuks. Aga ka õhku ei pääse enam sisse.
Sellest hetkest hakkab lämbumine. Hädasolija
käitumine ja liigutused on identsed uppumisele.
Lahangul aga meedikud inimese kopsust vett ei leia,
kuid ikkagi on surma põhjus vesi.
Gert Teder
MTÜ Selts Eesti Vetelpääste

28.mail toimub RMK Hiiumaa
puhkeala järjekordne
varahommikune matk teemal

„Vabrikutöölise
varahommik”
Kogunemine kell 4.00- 4.15 Kärdlas
Vabaduse tn otsas
(uue Säästumarketi pool)
Kummik jalga, soe jook ja sõber kaasa.
Info ja eelregistreerimine telefonil
53 229 499 Liis Soonik.
Pane end kirja enne 26. maid, et teaksime
tellida piknikueine.

TUULEKALA FESTIVAL
Laupäeval 29. mail 2010 Orjaku
sadamas
*Meresõidu-, kala- ja kalapüügikraami laat
*Laada kalasupp
*Kala suitsutamise töötoad
*Sõlmede ja võrgukudumise töötuba
*"Veepeal kõndimise mullid"
*Lastetelk
*Mitmesugused mängud siit ja sealtpoolt
lahte vanematele ja noorematele

Ansambel UNTSAKAD
Päeva juhib KÜLA KARLA

TEATED
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

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.

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

MANALATEELE LÄINUD

HELLE ULA
ÕIE OJAÄÄR

