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Jaaniüritused Kõrgessaares
Teisipäeval, 22. juunil Kõrgessaares
algusega 17.00

KÕRGESSAARE
JAANIJOOKS
Põhidistantsid 4,6 ja 9,2 km , lisaks
lastejooksud alates 3-4 aastastest.
Parimatele auhinnad ja medalid, lisaks
rohkesti loosiauhidu .
Stardipaik valitsejamaja juures,
sealsamas ka jooksule registreerimine
alates 16.00-st
Teisipäeval, 22. juunil algusega 21.00
Kõrgessaare mõisa pargis

KÕRGESSAARE VALLA
JAANIÕHTU
Esinevad Kõrgessaare valla
isetegevuslased,
kell 22.00 süütame jaanitule,
korraldame erinevaid jõukatsumisi.
Õhtu peaesinejaks

IVO LINNA ja
ROCK HOTEL

Söök ja jook kohapeal olemas. Pidu
kestab pikalt...- kord aastas ju võib!
Kolmapäeval 23. juunil, algus 11.00
Kõrgessaare aleviku korvpalliplatsil

JAANITURNIIR
KORVPALLIS

ILMUB IGA KUU KOLMANDAL REEDEL

Lauka Põhikooli lõpetajad

2010
ARON MAARJA-LIIS
ALEX KARK
KRISTI KÄSSER
MIKO MALK
ANDRUS NIGUL
HOLGER OAGO
MÄRTEN POTARI
IRMA SARAPUU
PRIIDIK VALK
MARKO VIITAMEES

Lauka Põhikooli lõpuaktus
toimub pühapäeval,
20. juunil kell 14.00
Seeniortantsurühma MARTA
reisimuljed
Tantsurühm MARTA kutsuti Rakverre esinema
28.mail toimuvale seenioride tantsupäevale. Meie
tantsujuhi Heli eestvedamisel õppisime ära kolm
tantsu. Meie ühine arvamus oli, et tantsud on
selged ja sõit võib alata.
Hiiumaalt sõitsime ära juba 27.mail ja otsejoones
Narva välja, kus kohtusime Eesti Majas
tantsurühmaga Värtnad. Meie tantsisime neile ja
nemad meile ja siis keerutasime jalga veel
üheskoos. Muljet avaldas heakorrastatud ja puhas
piirilinn Narva.

TASUTA

SÜNDIS UUS VALLAKODANIK

OSKAR RANDMAA
LAURI SILLAOTS
MARLEEN TURSK
ÕNNITLEME JUUNIKUU
EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
JA JUUBILARE!

REET KARK
BERTA GUSSEVA
VILMA LAHEMAA
HARALD LIIVA
OLEV LAURI
BENITA EESTALU
ENDEL NIGUL
AGU TAKIS
JAAN PUUSEPP
LINDA-LIINA TINNO
NIKOLAI OVSJANKOV
MARIINA GITAL
TIIT JUURSALU
Laupäeval 10. juulil, algusega
10.00 Kõrgessaare Vaba Aja
Keskuse spordihoones
saalihokiturniir

VISKOOSA CUP 2010

Mandaat kell 10.30-11.00. Osalustasu
300.- krooni võistkonna kohta saab
tasuda kohapeal .
lisainfo ja registreerimine: Mati Kiiver 5082208 ja Artur Valk - 5055732

Lauka jaanituli

23.juunil algusega kell 20.00 Lauka
Põhikooli pargis.
Kavas väike etteaste, suur šašlõkisöömine, Tootsi-laud, tants ja trall
niikaua kui jaksu on. Muusikat teevad
Teet Kääramees ja Sigrid Leigri. Karta
on, et sel õhtul võib tulla üllatusi... aga
tulge ise kohale, tulge üksi või
kaaslasega, teme üheskoos õhtu
mõnusaks.
MTÜ Lauka piirkonna
külaarendusselts

Seitsmendatel
Lääne-Virumaa
seeniortantsu
päeval Rakveres esinesid rühmad Virumaalt,
Harjumaalt, Põlvamaalt, Tartust, Tallinnast, 2
rühma Hiiumaalt, sõbrad Soomest ja Lätist.
Vallimäel tantsis sadu tantsijaid, tervitamas olid
maakonna juhid, linnapea ja ansambel “Musa
BOX”. Ilm oli ilus, samm kerge ja esinesime
mõnuga.
Tagasiteel uudistasime Sagadi ja Vihula mõisa,
Oru parki, Valaste juga ja Kiiu torni. Reis ja
esinemine läksid igati korda. Tantsurühmal
MARTA ei olegi aega puhata, sest järgmised
esinemised on juba jaanipäeval ja 26.juunil
Hiiumaa laulu- ja tantsupeol Orjakus.

Tantsurühma liige, Luisa

Mandaat 9.30-10.00
Kõik saalihokisõbrad oodatud –
näha saab kõrgetasemelist hokit.

LAUKA PÄEVAKESKUSE

TEADE
8. juulil kell 13.00 Lauka seltsimajas
eakate koosviibimine: vaatame
ühiselt ürituste fotosid, saab teha oma
tellimusi. Transport: 12.30 Pihla,
Rootsi; 12.45 Viskoosa

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Volikogu istung
11. JUUNI

1.Kõrgessaare
valla
2009
aasta
majandusaasta aastaaruande kinnitamine.
Audiitori järeldusotsus. Revisjonikomisjoni
arvamus. Vallavalitsuse seisukoht.
Kinnitada
Kõrgessaare
valla
2009.a
majandusaasta aruanne.
2.Vallavara võõrandamine.
Lubada vallavalitsusel võõrandada avaliku
suulise enampakkumise teel Lauka külas, Käina
tee 14 asuv 901/14121 mõttelist osa kinnistust
(suurus 5200 m2), katastritunnus
39201:004:0227, mille reaalosa on eluruum nr.
17, mille üldpind on 90,10 m2.
Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised
ja juriidilised isikud, kelle osavõtt ei ole
seadusega keelatud ning kes ei ole seotud
enampakkumise läbiviimisega.
Määrata enampakkumise alghinnaks 250 000.krooni, tagatisraha suuruseks 25 000.- krooni ja
osavõtutasu suuruseks 1 000.- krooni.
Järelmaksu müügihinna tasumisel ei rakendata
ja müügihind tuleb tasuda kolme kuu jooksul
enampakkumise
korraldaja
poolt
enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse
teatavakstegemise päevast arvates.
3.Sõiduki kasutusliising.
Lubada Kõrgessaare Vallavalitsusel liisida valla
heakorratöötajale sõiduk.
4.Vee-ettevõtja
määramine
ja
tegevuspiirkonna kehtestamine.
Määrata Lehtma sadama piirkonna veeettevõtjaks AS Direct Consulting.
5.Koduteenuste
loetelu
ning
nende
osutamise tingimused ja kord Kõrgessaare
vallas.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja lg 2 ning
sotsiaalhoolekande seaduse § 13 alusel.
6.Kõrgessaare Vallavolikogu alatise sotsiaalja tervishoiukomisjoni, maa-, ehitus- ja
heakorrakomisjoni, kultuuri-, haridus- ja
spordikomisjoni
ning
eelarveja
majanduskomisjoni põhimäärused.
Põhimäärused esitada kinnitamiseks järgmisele
vallavolikogu istungile.
7.Kõrgessaare
Vallavolikogu
revisjonikomisjoni põhimäärus.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 48 alusel.

Detailplaneeringute teated
Kõrgessaare Vallavolikogu 11. juuni 2010
otsusega nr 40 võeti vastu ja suunati avalikule
väljapanekule Kõrgessaare valla üldplaneeringu
teemaplaneering
"Maakasutusreeglite
ja
ehitustingimuste määramine". AS Pöyry Entec
poolt koostatud töö nr 859/08 Kõrgessaare valla
üldplaneeringu teemaplaneering “Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine” on
koostatud
vastavalt
väljastatud
lähteseisukohtadele, planeering vastab valla
ruumilise
arengu
eesmärkidele
ning
üldplaneeringu
teemaplaneering
on
nõuetekohaselt kooskõlastatud.
Avaliku väljapaneku raames on võimalik
teemaplaneeringuga tutvuda perioodil 28.juuni 26. juuli Kõrgessaare vallamajas, Kõrgessaare
Raamatukogus ja Kõpu Internaatkoolis ning
valla kodulehel www.korgessaare.ee.
Vastuväiteid ja ettepanekuid ootab vallavalitsus
enne avaliku väljapaneku lõppu kirjalikult
aadressil Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa
92201 või e-kirjaga aadressil
valitsus@korgessaare.ee.

Vallavalitsuse istungid
26. MAI

1. Toimetulekutoetus.
Lubada välja maksta maikuu toimetuleku toetus
18 taotlejale summas 23868 krooni.
Lubada välja maksta täiendav sotsiaaltoetus 3
taotlejale summas 600 krooni.
2.Kinnisasja jagamine.
Nõustuda
Luidja
külas
Kääro
kinnistu
jagamisega alljärgnevalt: 22,11 ha Kääro ja 14
629 m² Kasesalu maaüksus.
Nõustuda Hirmuste külas Sammelselja kinnistu
jagamisega alljärgnevalt: 8,07 ha Sammelselja,
8,89 ha Sambliku, 8,57 ha Samblasoo ja 9,27 ha
Samblaaluse maaüksus.
3.Ehitusloa väljastamine tiigi rajamiseks.
Väljastada ehitusluba tiigi rajamiseks Risti küla
Oomäe maaüksusele.
4.Ehitusloa väljastamine elektrivarustuse
rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜ-le Kõrgessaare aleviku Nõmmerga tee 18
maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks vastavalt
Eesti
Energia Võrguehituse AS poolt koostatud
ehitusprojektile nr K07013.
5.Ehitusloa
väljastamine
puurkaevu
rajamiseks.
Väljastada
ehitusluba
DAGOpen
OÜ-le
puurkaevu rajamiseks Kalana küla Vööri
kinnistule, mille omanik on DAGOpen OÜ.
6.Ehitusloa
väljastamine
grillhoone
püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba MTÜ-le Kõrgessaare
Sadam grillhoone püstitamiseks Kõrgessaare
aleviku Kõrgessaare Sadama kinnistule, mille
omanik on OÜ Best Holding.
7.Ehitusloa
väljastamine
katlamaja
lammutamiseks.
Väljastada ehitusluba OÜ-le Baltic Steel ImpEx
katlamaja lammutamiseks Kõrgessaare aleviku
Tööstuse tee 23a kinnistul, mille omanik on OÜ
Baltic Steel Impex. Lammutustööd lõpetada
tähtajaga 21.06.2010. Peale lammutustööde
teostamist hoone alune maa-ala koristada
segaprahist ning tasandada.
8.Projekteerimistingimuste
väljastamine
puurkaevu rajamiseks.
Väljastada
projekteerimistingimused
OÜ-le
Landbroker puurkaevu rajamiseks Mudaste küla
Tuuleranna maaüksusele, mille omanik on OÜ
Landbroker.
9.Kirjaliku nõusoleku väljastamine ehitise
püstitamiseks.
Väljastada
kirjalik
nõusolek
töökoja
püstitamiseks Kidaste küla Väike-Laasiniidu
kinnistule.
10.Kirjaliku nõusoleku väljastamine ehitise
tehnosüsteemi muutmiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek Raini Zubko'le ehitise
tehnosüsteemi
muutmiseks
Kõrgessaare
alevikus Tööstuse tee 14-4.
11.Elektrivarustuse kasutusloa väljastamine.
Väljastada kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜ-le elektrivarustuse rajamisel Suureranna küla
Mastiranna ja Mihkliranna ja Mihkliranna tee
maaüksustel.

TEADE
13. – 14. juulil vallamaja suletud.
Vabandame!
Seoses puhkustega on juulis kassa
avatud järgmistel kuupäevadel:
1., 5., 7., 13., 14., 20., 21., 27. juulil kella 9.0017.00
2., 9., 23., 30. juulil kella 9.00-12.30

3. JUUNI

1.Raha
eraldamine
omafinantseerimise
fondist.
Eraldada omafinantseerimise fondist projekti
„Ohtlike
jäätmete
kogumine
Hiiumaa
elanikkonnalt“
2009/2010
aasta
omafinantseeringuks 14000 krooni.
2.Kinnisasja
piiride
ja
pindala
kindlaksmääramine.
Kinnitada Kiduspe külas Vanaõue kinnistu
(katastritunnus 39201:001:0160) piirid vastavalt
katastriüksuse moodustamise plaanile. Kinnitada
Vanaõue kinnistu pindalaks 2,63 hektarit.
3.Projekteerimistingimuste
väljastamine
puurkaevu rajamiseks.
Väljastada
projekteerimistingimused
OÜ-le
Landbroker puurkaevu rajamiseks Mudaste küla
Rannapiiga maaüksusele, mille omanik on OÜ
Landbroker.
4.Projekteerimistingimuste
väljastamine
elamu laiendamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Kaia Aru'le
elamu
laiendamiseks
Reigi
küla
Paju
maaüksusel.
5.Ehitusloa
väljastamine
puurkaevu
rajamiseks.
Väljastada ehitusluba AS-le Keila Geoloogia
puurkaevu rajamiseks Kalana küla Masti
kinnistule.
6.Hooldajatoetuse maksmine.
Lubada välja maksta juunikuu hooldajatoetus 18
isiku hooldajale summas 5120 krooni.
7.Luba projektlaagri läbiviimiseks.
Anda luba projektlaagri läbiviimiseks Lauka
Põhikoolis 27.06-04.07.2010 (projektlaagri eest
vastutav isik on Annely Veevo).
Anda luba projektlaagri läbiviimiseks Viimsi kooli
õpilastele Kõpu Internaatkoolis 05.-12.07.2010
(projektlaagri eest vastutav isik on õpetaja
Monika Turu).
8.Terviseprofiili
koostamise
meeskonna
moodustamine.
Moodustada
terviseprofiili
koostamiseks
meeskond koosseisus: Jaanus Valk, Katrin
Sarapuu, Kalle Viin, Arno Kuusk, Linda Kiivit,
Larissa Babõnina, Artur Valk, Liisi Aron, Andrus
Roosa, Kadi Ruus. Nimetada meeskonna juhiks
Linda Kiivit.

PUHKUSED
Pearaamatupidaja Inge Elissaar 21.06. – 15.08.
Asjaajaja Maire Türnpuu
21. – 30.06.
Vallavanem Jaanus Valk
28.06. – 25.07.
Maanõunik Kalle Viin
28.06. – 12.08.
Sotsiaalnõunik Linda Kiivit
01. – 16.07.
Vallasekretär Ludmilla Träder 01. – 28.07.
IT spetsialist Jüri Pihel
01.07. – 23.08.
Ehitusnõunik Arno Kuusk
12.07. – 01.08.

TOIDUABI
Kõrgessaare valda saabus Euroopa Liidu
abina makaronid ja jahu. Juunikuu jooksul
on tulemas kaerahelbed.
Kõik, kes tunnevad, et vajavad toiduabi,
võivad pöörduda vallamajja alates
1.juunist.
4622492 Linda
4622493 Larissa

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

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Ettevaatust, elektriseadmete vargad!
Elektriseadmete
vargad
on
põhjustanud
eluohtlikke olukordi nii elektrivarastele endile kui
ka mänguhoos varaste poolt rüüstatud
paikadesse sattunud lastele.
Juhtmevarguste puhul on tavaline, et vargad
lahkuvad kiirustades ja jätavad lahtised, pinge
all olevad juhtmed ripakile, mida lapsed võivad
hiljem niisama uudishimust näppima minna. On
teada mitmeid juhtumeid, kus alajaamadesse
sisse murdnud vargad jätavad lahkudes
alajaamade uksed lahti, mis meelitab ohtlikusse
alasse lapsed. Hiljuti oli isegi üks selline juhtum,
kus viidi minema terve alajaama rauduks koos
piitadega.
Elektriseadmete vargused on põhjustanud
eluohtlikke olukordi ka varastele endile. Eesti
Energiale on teada näiteks üks selline juhtum,
kus alajaamast vaske varastades võtsid vargad
pinge all olevast esemest kinni, mille tagajärjel
üks varastest hukkus. Üks teine teadaolev
õnnetult lõppenud juhtum tulenes sellest, et
tööriista kasutamiseks elektrit varastama
minnes läksid vargad ekslikult kõrgepinge all
olevate juhtmete kallale ja said selle tagajärjel
üsna tõsiseid tervisekahjustusi.
Lisaks on vargad läinud jõutrafode kallale.
Metalli saamise soovis lammutatakse seade ja
seadmes olev õli valgub laiali, millega võib
kaasneda otsene oht keskkonnale – reostus.
Kahju kannatavad nii kliendid kui Eesti Energia
Elektrivaraste tegevuse mõju ei piirdu aga ainult
otsese Eesti Energiale tekitatud kahjuga.
Esiteks kaasnevad vargustega enamikel
juhtudel ulatuslikud elektrikatkestused, mis
loomulikult tekitavad meie klientides suurt
pahameelt. Teiseks võivad elektrikatkestuste
tõttu otsest kahju saada ka meie kliendid ise.
On selliseid näiteid, kus Eesti Energiale
tekitatud otsese kahju number on väike, kuid
märkimisväärset kahju on kannatanud kliendid.
Näiteks tekkis ühest alajaamast varastatud
1500-kroonise vasejupi tõttu olukord, kus rikki
läinud elektrisüsteemist tulenevalt purunes
ümbruskonna majapidamistel umbes 200 000
krooni eest olmeelektroonikat.

12., 13. ja 14 juulil kell 20
Tahkuna tuletorni all
Theatrumi uuslavastus
Marcel Pagnol

"Tuulesaared"
Piletid 225.-/170.- Piletilevi (Selveris) ja
Piletimaailma müügipunktides, Statoili jaamades
ja tund enne etenduste algust kohapeal.
Lavastaja: Maria Peterson
Kunstnik: Andri Luup
Helikujundaja: Marius Peterson
Kostüümikunstnik: Laura Pählapuu
Marcel Pagnol (1895-1986) on prantsuse tuntud
poeet, dramaturg, kineast, romaanikirjanik ja
tõlkija. Ta on kirjutanud üle 12 näidendi (hulgas
ka triloogia “Marius”, “Fanny”, “César) ja olnud
lavastajaks üle kolmekümnele mängufilmile. Ta
saavutas suurt kuulsust ja menu juba nooruses,
nii Prantsusmaal kui ka kogu Euroopas.
Näidendist “Marius” on tehtud mitmeid
filmiversioone, kaasaarvatud autori enda poolt,
ja ooper. Ei leidu prantslast, kes ei teaks
Pagnoli ega “Mariust”.

Elektrivargad tekitasid eelmisel aastal Eesti
Energiale otsest kahju rohkem kui pool miljonit
krooni.
Kahtluste korral helistage 1343
Kahjuks näitas käesoleva aasta algus, et
varguste trend üha hoogustub, mis on suure
tõenäosusega tingitud muu hulgas töötuse
kasvust. Viimasel ajal on
Lõuna-Eestis
sagenenud juhtumid, kus kiputakse õhuliine
varastama – ja seda pole juba ammu tehtud.
Üllatusrohke võib olla kevadine külaskäik
suvekodusse, kui ilmneb, et voolu pole ning
juhtmed on varastatud. Soovitame külma närvi
säilitada ja Eesti Energiat elektri puudumisest
koheselt teavitada. Kindlasti tuleks meid
teavitada
ka
sellest,
kui
näete
suvilapiirkondades elektriobjektidega seotud
kahtlast tegevust.
Palju elektriga seotud õnnetusi on ennetatud
tänu sellele, et juhuslikud pealtnägijad on
varaste tegevustest Eesti Energiat või politseid
teavitanud. Näiteks on nähtud lahtisi alajaama
uksi või öisel ajal erariietes inimeste kahtlast
tegevust avatud kilpide juures ja meile sellest
teada antud. Kahtlane võib olla igasugune
väljaspool
tööaega
ja
pimedas,
ilma
valgustuseta läbi viidav tegevus Eesti Energia
elektriobjektidel. Lisaks peaks kahtlust äratama
see, kui inimesed on erariietes ja eraautodega,
sest kui tegu on Eesti Energia töötajate või meie
lepingupartneritega, kannavad töötajad alati
spetsiaalset logodega märgistatud tööriietust ja
sõidavad logoga märgistatud autodega. Lisaks
on nendel volitatud inimestel alati kaasas
töötõendid,
mida
võib
vajadusel
ette
näitamiseks küsida.
Seetõttu palub Eesti Energia taolistest,
kahtlasena tunduvatest tegudest kindlasti
esimesel võimalusel teavitada kas Eesti Energia
rikketelefonil 1343 või politseinumbril 110. Teie
telefonikõne võib ära hoida mõne elektriga
seotud õnnetuse või päästa inimelu.

Jaanus Tiisvend
Eesti Energia Jaotisvõrgu käidu osakonna
juhataja

12. juulil Hiiumaal, Tahkuna tuletorni all
esietenduvat Maria Petersoni lavastust on
kavas mängida kuuel õhtul. Prantsuse
kultuuriruumis legendaarsed Marius, Fanny ja
César saavad kehastatud Ott Aardami, Laura
Petersoni ja Lembit Petersoni poolt. Teistes
osades Garmen Tabor, Margus Tabor, Andri
Luup, Helvin Kaljula, Tarmo Song jt.

Palutakse abi
Theatrum lavastab Tahkuna tuletorni juures
etenduse "Tuulesaared" . Esietendus on
12.07.2010, etendused 13, 14 juuli ja 4,5,6
august 2010.a. Aga et seda ellu viia oleks vaja
pisut abi.
Otsime laenuks või sümboolse tasu eest
Tahkuna suvise teatrietenduse tarbeks: vanem
ajalooline kassaaparaat; vanaaegsem kohviku
kohvimasin ehk espressomasin; baaripukk vms
kohvikusisustus; vanad baariesemed (õllekraan
jne);
Viini
toolid;
ümmargused
vanad
kohvikulauad (vineerist, puidust või metallist);
vana purjeriiet; vanu või uuemaid purjekamaste
või nende osi.
Otsitavad esemed võiksid kaudselt sobida
näiteks
1930ndatesse
aastatesse.
Palume saata foto olemasolevast aadressil
ere@arhipelaag.ee
või
andri@theatrum.ee ja lisada emailile ka
oma telefon. Kauba omanikuga võetakse
kindlasti ühendust. Lisaküsimuste puhul: tel 506
1924

Kuidas ravimite eest vähem
maksta?
Õige
vastus:
küsides
apteegis
sama
toimeainega ravimite hulgast soodsaimat.
Ravimites on mitmeid aineid, aga ainult ühel
neist (mõnikord ka rohkematel) on raviv toime.
Selliseid aineid nimetatakse toimeaineteks.
Teised ravimi koostisosad ehk abiained
annavad kas värvi, hoiavad ravimit koos vms.
See kehtib nii käsimüügis vabalt saada olevate
kui ainult retsepti alusel müüdavate ravimite
kohta. Sama toimeainega ravimeid on sageli
mitmeid, kuid maksavad - erinevalt. Miks? Hind
sõltub sageli sellest, kas tegu on originaal- või
geneerilise ravimiga.
Mis on originaalravim, mis on geneeriline ravim?
Ravimi teekond, alates selle loomisest kuni
apteegiletile jõudmiseni on kallis ning pikk
protsess. Seepärast on ravimi leiutanud ja turule
toonud firmal õigus patendiajale ehk ravimi
ainumüügiõigusele (tavaliselt umbes 10 aastat),
et saada oma leiutatud nn originaalravimist kasu
ning säilitada motivatsioon ka edaspidi uute
ravimite
väljatöötamiseks. Peale patendiaja
lõppu võivad hakata ka teised firmad tootma
ravimit, mis sisaldab täpselt sama toimeainet kui
originaalravim ning on mõeldud täpselt samade
haiguste raviks. Neid nimetatakse geneerilisteks
ravimiteks, vahel kasutatakse ka nimetust
koopiaravimid või geneerikud.
Geneeriline ravim on sama efektiivne, ohutu ja
kvaliteetne kui originaalravim, kuna sisaldab
sama
toimeainet
samas
koguses
kui
originaalravim ja on kontrollitud Ravimiametis.
Miks on hind erinev?
Geneeriliste ravimite tootjad ei kanna kulutusi,
mis on seotud ravimi leiutamisega ja turule
toomisega. Samuti ei pea geneerilise ravimi
tootja läbi viima kalleid kliinilisi uuringuid,
tõestamaks ravimi toimet konkreetse haiguse
korral, nagu seda teeb originaalravimi tootja.
Seetõttu saab geneerilise ravimi tootja müüa
ravimit tunduvalt odavamalt kui originaalravimi
tootja. Tavaliselt on apteegis müügil erinevate
ravimitootjate
poolt
valmistatud
sama
toimeainega geneerilised ravimid, nende
hinnatase võib olla erinev, kuid nad on kõik
sama toimega.
Geneerilised ravimid on reeglina odavamad kui
originaalravimid,
erinevatel
geneerilistel
ravimitel võib olla erinev hind, kuid nad on kõik
sama efektiivsed, kvaliteetsed ja ohutud.
Osake ja julgege apteekrilt küsida odavaimat
ravimit
Arstil on kohustus kirjutada ravimiretsept
enamasti toimeainepõhiselt ehk viisil, mis
apteegis võimaldaks inimesel valida talle
sobivaima hinnaga ravimi. Samuti on apteekril
kohustus pakkuda inimesele kõige soodsamat
sama toimega ravimit, kuid osake ja julgege
seda kindlasti ka ise küsida!
Kokkuhoid võib olla märkimisväärne
Võtame näiteks suhteliselt sageli (eriti
vanemaealiste
hulgas)
esineva
kõrgvererõhktõve ja sellega tihti kaasuva
kolesterooliprobleemi. Vererõhu ja kolesterooli
ohjamiseks on harilikult vaja enamat kui ühte
ravimit. Haigekassa tehtud arvutused näitavad,
et
kui
inimene
tarbib
Eestis
hetkel
enimkasutatava
kaubamärgiga
vastava
toimeainega vererõhu ja kolesterooli ravimeid,
maksab ta kuus umbes 310 krooni. Kui ta
kasutaks aga soodsaimaid saadaolevaid sama
toimeainega ravimeid, maksaks ta kuus 85
krooni. Vahe ühe kuu kohta on 220 krooni,
aasta peale tuleks kokkuhoid aga juba ligi 3000
krooni. Seega tasub apteegist soodsaimat sama
toimeainega ravimit alati küsida, rahaline
kokkuhoid võib olla märkimisväärne!

Eesti Haigekassa

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Kunstiringi tegemistest

TEATED

Kes on sisse astunud Kõrgessaare valitsejamajja
on kindlasti tähele pannud laste joonistusi seintel.
Saali edasi astudes võib näha veel nii mõndagi
huvitavat,
mida
meisterdanud-joonistanud
kunstiringi lapsed. Näitus "Pühad ja tähtpäevad"
on selle hooaja teine näitus. Talvel said kõik
huvilised külastada väljapanekut "Enda ümber
vaadates".
Kuid ega ringitundides töötamine ole meie
kolmekümnele lapsele ainus tegevus. Kunstiga sai
tegeleda nii talvisel koolivaheajal kui ka suviste
ilmade saabudes. 1.juunil lastekaitsepäeva puhul
korraldatud tegemiste hulgas oli juba mitmendat
aastat pisematele asfaldile joonistamine ning
suurematele
akrüülvärvidega
pannoodele
maalimine. Nii ka sel aastal- poisid tegid oma pildi
autodest-lennukitest, tüdrukud aga tüdrukute
asjadest.
Juuni
algul
võtsime
osa
kunstiringide
ühismaalimisest. Iga Kärdla külastaja saab alates
5. juunist uue linnavalitsuse hoone ees ka meie
töid imetlemas käia. Samal päeval osalesid
maalijad ka veel Kärdla pargis toimunud
lasteüritusel.
Juba mitmendat aastat lõpetame oma hooaja
kunstilaagriga. See on n.ö. preemiaks kõige-kõige
tublimatele, neile, kes alati hoolsalt kohal käivad
ning tegevusi usinasti kaasa teevad. Laagrisse
saavad vaid vanema rühma lapsed. Loomulikult
kui keegi neist mingil põhjusel tulla ei saa või ei
taha, avaneb võimalus osalemiseks ka neile, kes
vähem kohal käinud või nooremasse rühma
kuuluvad.
Selleks, et meie laagrid toimuda saaksid peame
tänusõnad ütlema Kõrgessaare Vaba Aja
Keskusele
ning
Hiiumaa
Kultuurkapitali
ekspertgrupile, kes meid rahaliselt toetavad.
Lapsed peavad ise maksma vaid toiduraha. Kuigi
kuuleme iga päev majanduse raskest olukorrast,
on meie vald ja Vaba Aja Keskus suutnud hea
seista selle eest, et nii igapäevane ringide
tegevus, töövahendid ja materjalid kui ka kõik
lastele mõeldud vaba-aja tegevused oleksid
osalejatele tasuta. See ei pruugi muidugi nii jääda.
Aga nüüd laagrist. Sel aastal oli äärmiselt meeldiv
võimalus oma tegevusi läbi viia Kalana puhkekülas
ja selle ümbruses. Juhendajaid oli lisaks oma
õpetajale kolm- Triinu Mänd, Svetlana Reinmets
ning Liis Soonik RMK-st. Nimetasime seda laagrit
isekeskis
säästulaagriks,
sest
püüdsime
võimalikult palju kasutada looduslikke materjale,
mille eest ju raha ei küsita. See ei tähenda aga
sugugi, et valminud kunstiteosed kuidagi
odavamad või viletsamad oleksid tulnud- sootuks
vastupidi.
Esimesel päeval õppisid lapsed Triinu käe all
hobuseid joonistama. Svetaga koos meisterdati
Ristna rannal, samal ajal päikest võttes ja aeg-

Hea Kõrgessaare valla endine
kooliõpilane!

Triinu Mänd lapsi õpetamas. (Foto: K.Laan)
ajalt veemõnusid nautides, erinevat värvi
kivikestest pilte. Päeva teisel poolel said lapsed
kahe üllatuse osaliseks- esiteks vaimustusid nad
toredast koerast, kes armastas sillalt mitme meetri
kõrguselt vette hüpates laste visatud puupulki
püüda. Pärast seda said nad Kalana tallis
hobustele süüa anda ja ühe seljas ka "ratsutada".
Inga Mear näitas kuidas hobuste eest hoolitseda,
neid saduldada ja tutvustas ka hommikusele
joonistustunnile täienduseks hobuse kehaosi.
Õhtul hiljem tegime väikese lõkkeõhtu ning
ülejäänud vaba aega sisustasid lapsed korvpalli
mängides,
batuutidel
hüpates,
kiikudes,
mänguväljakul tegutsedes ja mänge mängides.
Pisemad osalejad uinusid kämpingute pehmetes
voodites kesköö paiku kuid suuremate öörahu
saabus alles pisut enne kolme.
Hommikul selgus, et ilmataat ei soosi meie
plaanitud
jalgsimatka
RMK
Ristna
looduskeskusesse ja nii sai lapsed sinna kahe
autoga kohale viidud.
Liis Sooniku juhendamisel valmisid erinevast
looduslikust materjalist mitmesugused huvitavad
esemed- vaasid, uksesildid, lauakaunistused ja
iluesemed.
Kuna viimaseks tegevuseks oli jällegi kividest
mänguasjade valmistamine, saime sedagi teha
looduskeskuse ruumides. Eelmisel õhtul valmis
korjatud kivid jäid küll kasutamata aga RMK
kiviämber tühjenes jõudsasti.
Paduvihmas korrastati ööbimisruumid, söödi
lõunasööki ning paduvihmas saabus ka lahkumise
hetk. Vihm meie teise päeva tubaseid tegevusi ei
häirinud- laager läks hästi korda.
Jääb vaid öelda, et kui teil kellelgi kunagi tuleb
tahtmine puhata kauni looduse keskel imelises
mererannas, kus lisaks kõigele olemas mitmeid
vaba aja veetmise võimalusi ja võõrustamas
äärmiselt vastutulelik "pererahvas", siis uskuge
mind- Kalana puhkekeskusest te paremat ei leia.
Eks tutvuge ise lähemalt internetiaadressil
www.kalana.ee
Aitäh teile, kes te meile maitsvad toidud
valmistasite, vaba aega sisustasite, tööde
juhendajateks olite- meil oli väga tore laager !!!

Katrin Laan

Töölt seiklema
Sel kevadel sai läbi viidud Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse
Noortekeskuse noortele kirjutatud projekt nimega „Töölt
seiklema“.
Projekt hõlmas mõisapargi korrastamist ja bussijaama värvimist.
Pargi riisujad olid tüdrukud Kertu Suve, Gerli Suve, Kaisa Tee,
Eleri Lilp, Anne-Mai Valk, Pille-Riin Valk, Kärol Savenkov, Angela
Savenkov ja Kertu Jalakas. Veel aitasid kaasa Maria Valk, Birgit
Kala ja Arabella Rebbas. Värvimise tööd teostasid Anett Rajang,
Kaisa Tee, Kertu Jalakas, Priidik Valk,Tambet Kattel ja Ken Pähn.
Kui antud ülesanded teostatud sõitsime preemiareisile Roosta
seiklusparki, kus saime puude vahele rajatud atraktsioonidel enda
võimeid proovile panna. Tagasi tulles nautisime veemõnusid
Haapsalu veekeskuses.
Hea on tõdeda, et meie valla noored on jätkuvalt tegusad ja
tulevad pakutavale rõõmsasti kaasa.
Hindan kõrgelt noorte panust ja abi koduvalla kaunimaks
muutmise osas. Proovime olla ka edaspidi kasulikud ja aktiivsed.
Suur aitäh kõigile projektis osalejate!

Evelyn
Noortekeskusest

Mardihansu lahe äärse
metsarahva seltsing annab
teada, et

9. Kõpu külade päev
toimub 24.juulil 2010,
kell 13.00 -19.00 Puski
koolimajade varemete
juures.
Ootame Teid oma kaupu
pakkuma. Parima platsi valikuks on
hea eelnev kokkulepe
Selleks võtke palun ühendust
telefonidel:
521 0970; 4693560 või
meiliaadressil
lii.kohari@gmail.com

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

Lastekaitsepäev

Teatevõistlus (Foto: T.Malk)
1. juunil tähistati Kõrgessaare mõisa pargis
lastekaitsepäeva.
Toimusid
mitmed
mängud ja võistlused, kus auhindu jagus
kõigile osalejatele. Pakuti maitsvat kooki ja
söödi kommi. Kohal käis ka valla
konstaabel Andrus Roosa, kes viis läbi
lõbusa kuid samas õpetliku viktoriini.

Müüa kooritud männilatti
roovituseks, 3m/ 35.-/ tk.
Ehitan korendusaedasid, hind
kokkuleppel.
Soovi korral helista +372 52 72 473
KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA
- Omavalitsuse infolehtIlmub iga kuu kolmandal reedel
Toimetaja Tarvo Malk
Telefon: 4622487; 5200908
e-mail: tarvomalk@gmail.com

