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Kõrgessaare                                                                                   08. oktoober 2010 nr

Kõrgessaare Vallavolikogu õigusaktide 
muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõigete 1 ja 2 alusel ning 
seoses euro kasutusele võtmisega 1. jaanuarist 2011

§ 1. Kõrgessaare Vallavolikogu 08.12.2006 määruse nr 26 „Vallavara valitsemise kord“ § 
7 lg 2 punkti 1 ja 2 asendatakse sõnad „100000.- krooni“ sõnadega „6 391.16 eurot“, § 22 
lg 3 asendatakse sõnad „1000.-krooni“ sõnadega „63.91eurot“, § 21 lg1 ja 2, § 36 lg 5, § 37 
lg  2  asendatakse  sõnad  „30  000.-  krooni  „  sõnadega  „1917.35  eurot“  ja  §  35  lg  2 
asendatakse sõnad „100.- krooni“ sõnadega „6.39 eurot“.

§ 2. Kõrgessaare Vallavolikogu 08.08.2003 määruse nr 21 „Üüri piirmäärad“  asendatakse 
sõnad   „6.00  krooni/m2“  sõnadega  „0.38  eurot“,  sõnad  „5.50  krooni/m2“  asendatakse 
sõnadega „0.35 eurot“, sõnad „4.50 krooni/m2“ asendatakse sõnadega „0.28 eurot“, sõnad 
„4.00 krooni/m2 „ sõnadega „0.26 eurot“ , sõnad „3.50 krooni/m2“ asendatakse  sõnadega 
„0.22 eurot“.

§  3.  Kõrgessaare  Vallavolikogu  10.09.2004  määruse  nr  43  „Lastetoetus“  asendatakse 
sõnad  „3000.-  krooni“  sõnadega  „191.73  eurot“,  sõnad  „1000.-  krooni“  asendatakse 
sõnadega „63.91 eurot“.

§  4.  Kõrgessaare  Vallavolikogu  14.09.2007  määruse  nr  37  „Toetus  matuse  korral“ 
asendatakse sõnad „1000.- krooni“ sõnadega „63.91 eurot“.

§  5.  Kõrgessaare  Vallavolikogu  14.05.2010  määruse  nr  10  „Eluruumi  alatiste  kulude 
piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel asendatakse„ § 2 lg 1 sõnad 
„50.-  krooni“  sõnadega  „3.20  eurot“,  lg  2  punkt  1  asendatakse  sõnad  „40.-  krooni“ 
sõnadega „2.56 eurot“, punkt 2 asendatakse sõnad „20.- krooni“ sõnadega „1.28 eurot“, lg 
4 punkt 1 asendatakse sõnad „200.- krooni“ sõnadega „12.78 eurot“, punkt 2 asendatakse 
sõnad  „100.-  krooni“  sõnadega  „6.39  eurot“,  lg  5  punkt  1  asendatakse  sõnad  „150.- 
krooni“ sõnadega „9.59 eurot“, punkt 2 asendatakse sõnad  „60.- krooni“ sõnadega „3.83 
eurot“, lg 6 asendatakse sõnad „2.- krooni“ sõnadega „0.13 eurot“, lõikes 7 asendatakse 
sõnad „2 krooni“ sõnadega „0.13 eurot“,  lg 8 asendatakse sõnad „60.- krooni“ sõnadega 
„3.83 eurot“.

§ 6.  Kõrgessaare  Vallavolikogu 20.03.2009 määruse  nr 64 „Hooldajatoetuse  maksmise 
tingimused ja kord“ § 7 lg 2 punkt 1 asendatakse sõnad „300.- krooni“ sõnadega „19.17 
eurot“,  punkt  2  asendatakse  sõnad  „240.-  krooni“  sõnadega  „15.34  eurot“,  punkt  3 
asendatakse sõnad „400.- krooni “ sõnadega „25.56 eurot“.



§  7.  Kõrgessaare  Vallavolikogu  14.09.2007  määruse  nr  35  „Koolitoetus“  punkti  1 
asendatakse sõnad„500.- krooni“ sõnadega „ 31.96 eurot“.

§  8.  Kõrgessaare  Vallavolikogu  14.05.2004  määruse  nr  40  „Müügipileti  hinna 
kehtestamine“ punktis  1.1 asendatakse sõnad  „200.-  krooni“ sõnadega „12.78 eurot“, 
punktis 1.1 „100.- krooni“ sõnadega „6.39 eurot“, punktis 1.2 asendatakse sõnad 100,- 
krooni“ sõnadega „6.39 eurot“.

§ 9.  Kõrgessaare Vallavolikogu 11.12.1998 määruse nr 32 „Kõrgessaare valla preemia 
põhimäärus“ punktis 5.1 asendatakse sõnad „5000.- krooni“ sõnadega „319.56 eurot“.

§  10.  Kõrgessaare  Vallavolikogu  18.12.2009  määruse  nr  01  „Hüvituse  suuruse 
määramine“  §  1  asendada  sõnad  „4350.-  krooni  “sõnadega  „278.02eurot“,  §  2 
asendatakse  sõnad   „500.-  krooni  “sõnadega  „31.96  eurot“  ja  sõnad  „1000.-  krooni“ 
sõnadega „63.91 eurot“, § 3 asendatakse sõnad „500.- krooni sõnadega „31.96 eurot“ § 4 
asendatakse sõnad „500.- krooni“ sõnadega „31.96 eurot“.

§ 11. Kõrgessaare Vallavolikogu 18.12.2009 määruse nr 4 „Lasteaias Vigri vanemate poolt 
kaetava osa määr“ punktis 1 asendatakse sõnad „150.- krooni“ sõnadega „9.59 eurot“, 
punktis  2  asendatakse  sõnad  „100.00  krooni“  sõnadega  „6.39  eurot“  ja  „75.-krooni“ 
sõnadega „4.79 eurot“.

§ 12.  Kõrgessaare  Vallavolikogu 14.05.2010 määruse  nr 9 „Kõrgessaare Vallavolikogu 
08.06.2007 määruse nr 34 „Kõrgessaare vallas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra 
kehtestamine“ muutmine““ § 1 lg 1 asendatakse sõnad „54.56 krooni“ sõnadega „3.49 
eurot“,  „163.68  krooni“  sõnadega  „10.46  eurot“,  sõnad  „87.30  krooni“  asendatakse 
sõnadega „5.58 eurot“, sõnad „93.74 krooni“ asendatakse sõnadega „5.99 eurot“, sõnad 
„101.18 krooni „ asendatakse sõnadega „6.46 eurot“, sõnad „133.92 krooni„ asendatakse 
sõnadega „8.56 eurot“, sõnad „178.56 krooni„ asendatakse sõnadega „11.41 eurot“, sõnad 
„198.40 krooni“ asendatakse sõnadega „12.68 eurot“, sõnad „496.00 krooni“ asendatakse 
sõnadega „31.70 eurot“ ja sõnad „892.80 krooni“ asendatakse sõnadega „57.06 eurot“.

§ 13. Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2007 määruse nr 41 „Kõrgessaare Raamatukogu 
eeskirja kinnitamine“ § 4 lg 1 sõnad „ 1.- krooni“ asendatakse sõnadega „0.06 eurot“, lg 2 
sõnad „50.- krooni„ asendatakse sõnadega „3.20 eurot“.

§  14.  Kõrgessaare  Vallavolikogu  11.06.2010  otsuse  nr  37  „Vallavara  võõrandamine“ 
asendatakse sõnad  „250000.- krooni“ sõnadega „15978 eurot“, sõnad „25000.- krooni“ 
asendatakse  sõnadega  „1597.79  eurot“,  sõnad   „1000.-  krooni“  asendatakse  sõnadega 
„63.91 eurot“.

§  15.  Kõrgessaare  Vallavolikogu  14.11.2008  otsuse  nr  86  „Vallavara 
võõrandamine„ asendatakse  sõnad “30000.-  krooni“ sõnadega „1917.35 eurot“,  sõnad 
„3000.-  krooni“  asendatakse  sõnadega  „191.73  eurot“  ja  sõnad  „1000.-  krooni“ 
asendatakse sõnadega „63.91 eurot“.

§  16.  Kõrgessaare  Vallavolikogu  14.11.2008  otsuse  nr  87  „Vallavara  võõrandamine“ 
asendatakse   sõnad  „50000.-  krooni“  sõnadega  „3195.58  eurot“,  „5000.-  krooni“ 
asendatakse  sõnadega  „319.56  eurot“,  sõnad  „1000,-  krooni“  asendatakse  sõnadega 
„63.91 eurot“.



§  17.  Kõrgessaare  Vallavolikogu  12.12.2008  otsuse  nr  102  „Lauka  Põhikooli  huviala 
klasside osalustasu“ punktis 1 asendatakse sõnad  „300.- krooni“ sõnadega „19.17 eurot“, 
punktis 2 sõnad „300.- krooni“ asendatakse sõnadega „19.17 eurot“.

§ 18. Kõrgessaare Vallavolikogu 10.08.2007 otsuse nr 55 „Vallavolikogu 13.10,2006 otsuse 
nr 41 „Vallavara võõrandamine“ muutmine asendatakse sõnad „2.-kr/m2“ sõnadega „0.13 
eurot/m2“.

§  19.  Kõrgessaare  Vallavolikogu  18.12.2009  otsuses  nr  20  „Vallavanema  töötasu“ 
asendatakse sõnad „18 000.- krooni“ sõnadega „1150.41 eurot“.

§  20. Määrus jõustub 01.01.2011.

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees

Arutatud: Vallavalitsuses 23.09. ja 30.09.2010 – esitada volikogule
Eelarve- ja majanduskomisjonis 28.09.2010 – esitada volikogule


