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Valla preemia 2011
postuumselt Olev Valgule
Kõrgessaare Vallavalitsuse korraldusega määrati
2011. aasta valla preemia postuumselt Olev
Valgule.

Valla preemia kandidaatideks esitati:

Artur Valk esitas valla preemia kandidaadiks
Olev Valgu.
Ei möödu päevagi, kus me ei tunneks puudust
Olevi tööalastest oskustest, olgu siis tegemist
kütte-, elektri-, helitehnika või muu sellise
temaatikaga. Sageli on tõesti tunne, et on
asendamatuid.
Lisaks oma põhitööle oli Olevil üks armastus ja
hobi – selleks oli Kõrgessaare valla erinevate
kultuuri- ja spordiürituste muusika ja helipoole
korraldamine. Neid toimetamisi oli aastate jooksul
tõesti palju, alates Jaaniõhtutest kuni Vabariigi
aastapäeva
aktusteni,
lisaks
erinevad
spordivõistlused, kus tuli helindamine korraldada
vägagi ekstreemsetes tingimustes (... nii tuules,
kui vihmas, nii lõõskava päikese all, kui ka talvises
külmas).
Paljude aastate jooksul oli Olev abiliseks
külaseltside
ürituste
korraldamisel.
Oma
tagasihoidlikul, kuid kindlal moel tuli tal helitehniku
tööd teha ka Hiiumaale esinema tulnud
külalisesinejatele. Kõik jäid tema tööga rahule.
Arvan, et Olev tegi oma tööd hästi eelkõige
sellepärast, et ta armastas seda, millega tegeles,
lisaks
loomulikult
suurepärased
tehnilised
teadmised, mida ta ka pidevalt edasi arendas.
Kõrgessaare valla preemia oleks Olevile küll
hilinenud tunnustus, kuid ikkagi väärikas
meelespidamine kohaliku kogukonna poolt.
Lauka
Päevakeskuse
tantsunaised
ja
Kõrgessaare
Puuetega
Noorte
Klubi
VIKERKAAR
esitasid
valla
preemia
kandidaadiks Heli Haraku.
Heli on aktiivne erinevate projektide kirjutamisel,
tänu millele oleme saanud käia mitmetel
tutvumisreisidel üle Hiiumaa, Eesti ja ka riigi piiride
taga. Ta aitab kõigiti kaasa „Vikerkaare“
tegemistes, on aktiivne liige LauRe külaseltsi
juhatuses, aitab organiseerida küla jaanipäevi ja
Lauka öölaata.
Rosilje Saame, Ene Valk ja Marje Laanejõe
esitasid valla preemia kandidaadiks Aigor
Soika.
Aigor on alati toeks oma nõu ja jõuga inimestele,
kes on kaotanud lähedased, leides mõistlikke
lahendusi ka kõige keerulisemates olukordades.
Aigor on oma panuse andnud valla laste
huvitegevusse (kunstiring) ja elavdanud Luidja
külaseltsi elu.
Tarvo Malk esitas valla preemia kandidaadiks
Viskoosa Spordiklubi saalihokipoisid, treenerid
ning spordiklubi organisaatorid.
Korduvalt on Kõrgessaare saalihokivõistkonnad
tunnistatud Hiiumaa aasta parimaks võistkonnaks.
Praegugi osaleb Kõrgessaare saalihokimeeskond
Eesti
MV
esiliigas
ja ka U-17
Eesti
meistrivõistlustel. Mitmed Viskoosa Spordiklubi
kasvandikud osalevad ka eesti Meistriliigas, seda
küll erinevates võistkondades

Neljapäeval, 24. veebruaril algusega 13.00
Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses
EESTI VABARIIGI 93. aastapäeva

KONTSERT-AKTUS
Esinevad Kõrgessaare valla isetegevuslased. Kontserdile järgneb vallavolikogu
esimehe ja vallavanema vastuvõtt.

Oodatud on kõik vallakodanikud

6.märtsil toimuvad
Riigikogu valimised
Kõrgessaare Vallavalitsuse määrus 6.jaanuar
2011 nr 1.
§ 1. Moodustada Kõrgessaare valla territooriumil 1
valimisjaoskond – Kõrgessaare valimisjaoskond nr
1.
§ 2. Kõrgessaare valimisjaoskonna nr 1 piirid –
Kõrgessaare alevik, Heigi, Heiste, Heistesoo,
Hirmuste, Hüti, Isabella, Jõeranna, Jõesuu,
Kalana, Kaleste, Kanapeeksi, Kauste, Kidaste,
Kiduspe, Kiivera, Kodeste, Koidma, Kopa, Kurisu,
Kõpu, Laasi, Lauka, Lehtma, Leigri, Lilbi, Luidja,
Malvaste,
Mangu,
Mardihansu,
Meelste,
Metsaküla, Mudaste, Mägipe, Napi, Nõmme,
Ogandi, Ojaküla, Otste, Palli, Paope, Pihla,
Poama, Puski, Reigi, Risti, Rootsi, Sigala,
Suurepsi,
Suureranna,
Sülluste,
Tahkuna,
Tammistu, Tiharu, Viita, Viitasoo, Vilima, Villamaa,
Ülendi külad.

§ 3. Hääletamisruumide asukoht on
Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare alevik.

§4. Valimisjaoskonnas nr 1 saavad valijad
hääletada
väljaspool
oma
elukohajärgset
jaoskonda.
§ 5. Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada
valijad, kelle elukohajärgsed andmed Kõrgessaare
vallas on kantud rahvastikuregistrisse valla
täpsusega.

Loode-Hiiumaa külaselts "LauRe"
kutsub peole:
11.märts 2011 Lauka koolimajas
Elava muusikaga

TANTSUÕHTU

SÜNDIS UUS
VALLAKODANIK

MIRJAM AUL
AVE-LY ARON
ÕNNITLEME VEEBRUARIKUU
EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI JA
JUUBILARE!

LEIDA AIM
LEIDA POPOVA
AINO TURSK
VAIKE LAANEORG
LINDA ROOSA
AINO ARON
VALVE TEEÄÄR
JAAN KURM
HEINO KOIT
KALJU KUUM
IVO PÄHN
VIIVE KAIBALD
RAIVO SINILAID

1.

Pilet eelmüügist (kuni 10.03)
5 eurot, pilet kohapeal 7 eurot.

2.

Võimalus perele, sõprus- või
naabruskonnale laud broneerida!
Kohapeal võimalik osta kergeid
suupisteid ja keelekastet.
Tants ja trall esimeste
hommikutundideni
Lisainfo www.laukaselts.ee ja
telefonil 53038128

3.
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Volikogu istung
11. VEEBRUAR
Lootusetu nõue.
Kanda lootusetuks nõue Merineitsi Puhkeküla
OÜ vastu summas 48 000 kr.
Vallavara võõrandamine.
Lubada vallavalitsusel võõrandada avaliku
suulise enampakkumise teel Sireeni mü Kalana
külas, üldpindala 0,78 ha, millel asub olulise
osana Ristna majaka udusireeni hoone
alghinnaga 65000 eurot.
Kohanime määramine.
Määrata Hiiu maakonnas, Kõrgessaare vallas,
Lehtma külas Lehtma sadama kinnistu
detailplaneeringu koostamisel tekkinud erateele
ametlik kohanimi Lehtma tee.
Kohanime määramine.
Määrata Hiiu maakonnas, Kõrgessaare vallas,
Kalana külas Kalana sadama kinnistul,
katastritunnusega
39201:001:0032
asuva
sadama nimeks Kalana sadam.
Kõrgessaare
Vallavolikogu
14.09.2007
määruse nr 35 “Koolitoetus” kehtetuks
tunnistamine.
Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu
14.09.2007 määrus nr 35 „Koolitoetus“.
Haridusasutuste ametikohad.
Kinnitada lasteaed VIGRI ametikohad:
juhid 1, spetsialistid 6, spetsialistid (01.09.2011 31.08.2012) 8, töölised ja abipersonal 4.25,
töölised ja abipersonal (01.09.2011-31.08.2012)
5.25.
Kinnitada Lauka Põhikooli ametikohad alates
01.03.2011:
juhid
1.5,
pedagoogid
12,
spetsialistid 5.5, töölised ja abipersonal 4.25.
Jaoskonnakomisjoni moodustamine.
Nimetada Kõrgessaare jaoskonnakomisjoni nr 1
koosseis: Esimees – Marika Võsamaa. Liikmed –
Siiri Kruus, Mare Karilo, Rosilje Saame, Leelo
Sarapuu, Ilme Treisalt, Aino Kerde, Elna Pähn,
Tõnis Ülemaantee. Asendusliikmed – Hille Kõrm
ja Lii Romandi
Rahvakohtunikukandidaadi valimine.
Valida Pärnu Maakohtu rahvakohtunikukandidaadiks Küllike Riisna, elukoht Mudaste küla,
töökoht
Hiiu
Maavalitsus,
arenguja
planeeringuosakonna juhataja asetäitja.
Kõrgessaare
Vallavolikogu
10.03.2006
määruse
nr
16
“Valla
põhimääruse
kinnitamine” muutmine.
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse“ ja „Kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seaduse“ alusel
Valla 2011 eelarve II lugemine.
Lõpetati eelarve II lugemine.

Vallavalitsuse istungid
27. JAANUAR
Metsateede registreerimine.
Registreerida ning määrata tee numbrid ja nimed
RMK Hiiumaa metskonna maadel asuvatele
metsateedele.
Kinnisasja jagamine.
Nõustuda Suureranna külas Putkaste metskond
20 maatüki jagamisega järgmiselt: 17,80 ha
Putkaste metskond 20, 9,65 ha Putkaste
metskond 159 ja 1284 m² 12160 Suureranna tee
maaüksus.
Nõustuda Kaleste külas Putkaste metskond 9
maatüki jagamisega järgmiselt: 1096,74 ha
Putkaste metskond 9, 39,41 ha Putkaste
metskond 157, 7,36 ha Putkaste metskond 158,
10397 m² 12161 Ojaküla tee ja 2604 m² 12161
Ojaküla tee maaüksus.
Nõustuda Kanapeeksi külas Kärdla metskond 10
maatüki jagamisega järgmiselt: 2735,97 ha
Kärdla metskond 10, 40,54 ha Kärdla metskond
137 ja 2,23 ha 12159 Malvaste-Koidma-Kidaste
tee maaüksus.

Projekteerimistingimuste
väljastamine
puhkekoha ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Kalana küla
Puhkuse
maaüksusele
projekteeritava
puhkekoha ehitusprojekti koostamiseks vastavalt
korralduse lisale 1.
Projekteerimistingimuste väljastamine.
Väljastada projekteerimistingimused Tahkuna 10
kV
haruliini
rekonstrueerimise
II
etapi
ehitustööde projekteerimiseks.
Ehitusloa
väljastamine
elektrivarustuse
rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Kõpu küla Mäekalda
maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks.
Kõrgessaare
Vallavalitsuse
06.01.2011
korralduse nr 04 „Projekteerimistingimuste
väljastamine
elamu
ehitusprojekti
koostamiseks“ muutmine.
Muuta Kõrgessaare Vallavalitsuse 06.jaanuar
2011
korraldusega
nr
04
“Projekteerimistingimuste väljastamine elamu
ehitusprojekti
koostamiseks”
väljastatud
projekteerimistingimuste punkti nr 3.6 ja
sõnastada see järgnevalt: 3.6 ehitusalune
pindala: kuni 250 m².
Lauka
Põhikooli
õpetajate
õppeja
kasvatustöö normtundide arvu kinnitamine.
Kinnitada Lauka Põhikooli õpetajate õppe-ja
kasvatustöö
normtundide
arvuks
alates
01.veebruar 2011.a 23 tundi seitsmepäevase
ajavahemiku jooksul.

3. VEEBRUAR
Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
Muuta
Suureranna
küla
Mihkliranna
katastriüksuse senine sihtotstarve elamumaa
(001;E) 100% uueks sihtotstarbeks: ärimaa
(002;Ä) 50% ja elamumaa (001;E) 50%.
Muuta
Suureranna
küla
Mardiranna
katastriüksuse
senine
sihtotstarve
maatulundusmaa
(011;M)
100%
uueks
sihtotstarbeks: ärimaa (002;Ä) 50% ja elamumaa
(001;E) 50%.
Projekteerimistingimuste väljastamine elamu
abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Reigi küla
Taala II maaüksusele projekteeritava elamu
abihoone ehitusprojekti koostamiseks vastavalt
korralduse lisale 1.
Tootmishoone kasutusloa väljastamine.
Väljastada
kasutusluba
tootmishoone
rekonstrueerimisel
Kõrgessaare
aleviku
Kõrgessaare sadama maaüksusel.

14. VEEBRUAR
Lasteaed Vigri laste vastuvõtu ja sealt
väljaarvamise kord.
Määrusega sätestatakse lasteaed VIGRI laste
vastuvõtu ja sealt väljaarvamise tingimused.
Ehitusluba Väljastada ehitusluba Kalana küla
Puhkuse maaüksusele terrassi rajamiseks.
Elektrivõrgu kasutusluba.
Väljastada kasutusluba ehitise nr 220568686
(tuulemõõtemast)
tähtajalise
kasutusloa
pikendamiseks
kahe
aasta
võrra
kuni
26.02.2013.
Projekteerimistingimuste väljastamine.
Väljastada projekteerimistingimused Reigi küla
Pikasääre mü elektrivarustuse rajamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused EmmasteNurste-Luidja-Kõpu valguskaabli Kõrgessaare
territooriumil paikneva osa rajamiseks.
Väljastada
projekteerimistingimused
lauda
rekonstrueerimiseks
külakeskuse
hooneks
Kõrgessaare
valla
Reigi
küla
Ratturi
maaüksusel.
Vallavolikogu õigusaktide eelnõud,
vastuvõetud vallavalitsuse korraldused ja
määrused ning vallavolikogu otsused ja
määrused on avalikustatud valla kodulehel
www.korgessaare.ee

Detailplaneeringute teated
27.01.2011 istungi korraldusega kehtestati Laasi
küla Lepa mü detailplaneering vastavalt
DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-75.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete
püstitamiseks.
Detailplaneeringu
avaliku
väljapaneku
perioodil
ettepanekuid
ega
vastuväiteid ei esitatud.
27.01.2011 istungi korraldusega võeti vastu
Tiharu küla Kretu maaüksuse detailplaneering
vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr
10-89.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärkideks on maaüksuse maatulundusmaa
sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning elamu
ja abihoonete püstitamiseks ehitusõiguse
määramine. Detailplaneeringu avalik väljapanek
Kõrgessaare vallamajas ja valla kodulehel
toimub 07.-20. märts 2011.
03.02.2011 istungi korraldusega võeti vastu
Suureranna
küla
Liivaranna
maaüksuse
detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse
ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB10_DP05.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
maaüksuse ehitusõiguse määramine elamu ja
abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu
avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas ja
valla kodulehel toimub 04.-18. märts 2011.
03.02.2011 istungi korraldusega võeti vastu
Ülendi küla Räägu maaüksuse detailplaneering
vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr
10-81. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on maaüksuse jaotamine ning ehitusõiguse
määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare
vallamajas ja valla kodulehel toimub 04.-18.
märts 2011.
11.02.2011 istungi Kõrgessaare Vallavolikogu
otsusega algatati Reigi küla Kastani maaüksuse
detailplaneering.
Planeeringu
koostamise
eesmärkideks on 0,5 ha suuruse elamumaa
maaüksuse maakasutuse sihtotstarbe osaline
muutmine
ärimaaks
ning
ehitusõiguse
määramine kahe vaatetorni püstitamiseks ja
tornide teenindamiseks vajaliku infrastruktuuri
rajamiseks. Kuna kavandatav tegevus ei ole
eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, otsustas
volikogu mitte algatada detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilist hindamist.
14.02.2011 istungi korraldusega kehtestati
Kalana küla ristna Lõunasadama maaüksuse
detailplaneering
vastavalt
DAGOpen
OÜ
Projektbüroo tööle nr 10-71. Detailplaneering on
ehitusõigusega määratud hoonete arvu ja
ehitusalust pinda suurendades maaüksusel seni
kehtivat
detailplaneeringut
muutev.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil
ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
14.02.2011 istungi korraldusega võeti vastu
Kõpu küla Pihla maaüksuse detailplaneering
vastavalt
Matto
Maakorralduse
ja
Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB10_DP04.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
planeeritava maaüksuse jaotamine olemasoleva
puhkemaja
aluse
maa-ala
eraldamiseks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare
vallamajas ja valla kodulehel toimub 04.-18.
märts 2011.
Avalikul väljapanekul olevate detailplaneeringute
kohta on võimalik ettepanekuid või vastuväiteid
esitada kirjalikult või e-maili teel kuni väljapaneku
lõpuni. Vastu võetud korraldustega on võimalik
tutvuda
www.korgessaare.ee.
tööpäevadel
Kõrgessaare
vallamajas
(Kõpu
tee
8
Kõrgessaare Hiiumaa) ja Kõrgessaare valla
avalike dokumentide registris internetis
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Korstnapühkijate kontakte
saab lühinumbrilt 1524
Päästeala infotelefonile 1524 on koondatud
kutseliste korstnapühkijate kontaktandmed.
Teenustööna tohib korstent tahmast puhastada
ainult kutseline korstnapühkija.
Oma kodukandis tegutsevate korstnapühkijate
kontaktandmeid saab päästeala infotelefonilt
1524 küsida ööpäevaringselt. Kortermajas,
ridaelamus ja paarismajas tuleb korsten alati
kutselisel korstnapühkijal puhastada lasta.
Üksikelamusse tuleb kutseline korstnapühkija
kutsuda vähemalt üks kord viie aasta jooksul,
ülejäänud korrad võib korstent ise tahmast
puhastada kui vastavad oskused ja ka
töövahendid olemas on.
Päästeteenistus soovitab siiski ka üksikelamu
puhul rohkem kutselise korstnapühkija teenust
kasutada, sest lisaks tahmast puhastamisele
vaatab kutseline korstnapühkija üle kogu
korstna seisukorra ja annab nõu kus on vaja
parandustöid teha. Kutseline korstnapühkija on
läbinud
vastava
koolituse
ja
tal
on
kutsetunnistus.
Korstent saab tahmast puhastada ka talvel.
Seda tulebki mitu korda aastas teha, kui
küttekollet
kasutatakse
aastaringselt
ja
köetakse mitu korda päevas. Korstna pühkimise
sagedus
peab
välistama
tahmapõlengu
tekkimise ohu.
Päästeala infotelefon 1524 on päästeameti
hallatav infotelefon, millele helistamine on
tavakõne hinnaga. Telefoniteenus töötab
üleriigiliselt ja ööpäevaringselt. Numbrit saab
valida nii mobiiltelefonilt kui lauatelefonilt.

Algab Hiiumaa
turismistrateegia
koostamine
Sihtasutus Tuuru kutsub kõiki Hiiu maakonna
turismiettevõtjaid, turismisektoris tegutsevaid
ühendusi,
omavalitsuste
esindajaid
ja
turismihuvilisi osalema kolmapäeval, 23.
veebruaril algusega kell 13.00 strateegia
esimesel töökoosolekul SA Tuuru saalis,
Vabrikuväljak 1, Kärdlas.
Loodav turismiarengustrateegia kaardistab
olemasoleva
olukorra
ja
seab
uued
tegevussihid aastateks 2012 – 2017.
Palume
teatada
oma
osalemisest
inga@tuuru.edu.ee (Inga Jürimäe)

Korraldatud jäätmevedu
Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete
kogumine ja vedamine määratud piirkonnast
määratud
jäätmekäitluskohta
Hiiumaa
Omavalitsuste Liidu poolt valitud ettevõtte poolt.
Korraldatud jäätmeveopiirkond hõlmab kogu
Hiiu maakonda. Määratud jäätmekäitluskoht on
Hiiumaa jäätmejaam.
Hiiumaa Omavalitsuste Liidu korraldatud
konkursi tulemusel valiti vedajaks AS Veolia
Keskkonnateenused, kellele omistati järgnevaks
kolmeks aastaks Hiiu maakonna territooriumil
jäätmeveo ainuõigus. Jäätmeveo ainuõigus
rakendub 1.aprillist 2011 ja sellest hetkest
puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid
(segaolmejäätmeid)
koguda
ja
vedada.
Samamoodi ei tohi enam ise korraldatud
jäätmeveoga
hõlmatud
jäätmeid
(segaolmejäätmeid) jäätmejaama viia.
Nende jäätmete käitlemine, mis ei kuulu
korraldatud jäätmeveo hulka (suurjäätmed,
ohtlikud jäätmed, ehitus- ja lammutusjäätmed,
metall ja klaas, taaskasutatavad jäätmed,
pakend), ei muutu. Neid võib kas ise
jäätmejaama viia, tellida selleks jäätmeveoga
tegeleva
ettevõtte
teenuse
või
panna
olemasolevatesse
kogumiskonteineritesse
(klaas, papp-paber, pakend).
Kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii
eramajade omanikud, korteriühistud kui ka
ettevõtted, loetakse jäätmeseaduse alusel
korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates vedaja
jäätmeloa kehtima hakkamisest (1.aprill 2011).
Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka suvila,
elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri
omanik.
Jäätmeveo ainuõiguse rakendumisel lõppevad
automaatselt seni kehtivad jäätmeveolepingud.
Ainuõiguse
võitnud
jäätmevedaja
võtab
jäätmevaldajatega ise ühendust uute lepingute
sõlmimiseks. Jäätmeveolepingutega on võimalik
täpsustada
veosagedust
(välja
arvatud
miinimumsagedust), mahutite suurust, veo- ja
postiaadressi jms. infot. Jäätmeveolepingu
sõlmimata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveost, sel juhul toimub
kogumismahutite
tühjendamine
vastavalt
kehtestatud sagedustele ja veograafikule,
arvestades mahuti suuruseks eramus 80 liitrit,
korterelamus (5 ja rohkem korterit) 240 liitrit,
ettevõtete, asutuste- ja kohaliku omavalitsuse
allasutuste puhul 240 liitrit.
Hiiumaa Ametikool korraldab

17.- 18. märtsil, 2011 16- tunnise
koolituse piimalehma kasvatajatele
Terve lehm ja kvaliteetne piim 2
(MAK meede 1.1 koolitus teavitustegevused)

Teemad:

Uus näitus Hiiumaa muuseumi
pikas majas – Pillimeistri
fantaasia C-duur
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi uhkuseks on
rohkem kui 85 aasta jooksul kogutud
muusikainstrumentide kogu, millest enamiku
moodustavad Eesti meistrite poolt välja
mõeldud,
leiutatud
ning
valmistatud
muusikariistad.
Käesolev näitus keskendub pillimeistrite
fantaasiale, nutikusele ning selle tulemusel
valminud omanäolistele pillidele. Nii võite
näitusel uudistada neid huvitavaid, naljakaid,
kummalisi muusikariistu, alates rahvapillidest
kuni elektrooniliste muusikainstrumentideni.
Väljapanek on Hiiumaa Muuseumis avatud
07.02.2011-17.03.2011

Söödaratsioonid ja nende koostamine.
Erinevad
söödad.
Mahesööt,
selle
kättesaadavus.
Tasakaalustatud
söödaratsioonid.
Sööda
mõju
piimakvaliteedile.
Söötmise
osa
sigimisprotsessis
ja
poegimisjärgsel perioodil. Lektor Nelly Oinus
Ainevahetushäiretest tingitud probleemid.
Sigimisprobleemid.
Lehmade tervisliku seisundi jälgimine ja
hindamine. Jalgade ja sõrgade tervishoid.
Praktiline
tegevus
ainevahetushaiguste
vältimiseks ja jalgade hooldamisel toimub
Hiiumaa Agro OÜ- s.
Koolitus
on
osalejatele
tasuta
Koolitus läheb arvesse mahepõllumajandusliku
tootmise
toetuse
saamise
kohustusliku
koolitusena.
Osalejatele väljastatakse tõend.
Info ja registreerimine: Pille Kaups,
e- post: pille@hak.edu.ee, tel. 53 862 667

Jäätmevaldaja
valib
jäätmemahuti
või
jäätmekoti suuruse vastavalt oma vajadusele,
arvestades kehtestatud tühjendamissagedust.
Minimaalne kogumismahutite tühjendussagedus on:
1) ühepereelamud hajaasustuses – 1 kord 12
nädala jooksul
2) ühepereelamud kompaktse hoonestusega
aladel (Kõrgessaare alevik, Lauka küla) – 1 kord
4 nädala jooksul
3) mitme korteriga, 5 ja enam, elamud
kompaktse hoonestusega aladel (Kõrgessaare
alevik, Lauka küla) – 2 korda 4 nädala jooksul
4) ettevõtted 1 kord 12 nädala jooksul
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmetele
kehtivad teenustasu (käibemaksuga):
kuni 50 l jäätmekott 2,05 eurot - 32,08 krooni
kuni 200 l jäätmekott 6,16 eurot - 96,23 krooni
kuni 80 l 3,28 eurot - 51,32 krooni
kuni 140 l 3,53 eurot - 55,12 krooni
kuni 240 l 3,80 eurot - 59,48 krooni
kuni 360 l 5,03 eurot - 78,73 krooni
kuni 600 l 6,71 eurot - 104,98 krooni
kuni 800 l 7,45 eurot - 116,64 krooni
kuni 2500 l 18,64 eurot - 291,60 krooni
kuni 4500 l 33,54 eurot - 524,88 krooni

1.

Ühismahutite soovijad (erinevad kinnistud – üks
konteiner)
peavad
esitama Kõrgessaare
Vallavalitsusele ühise kirjaliku sooviavalduse,
milles näidatakse jäätmekäitluse eest vastutav
isik, kes kantakse jäätmevaldajana registrisse,
ning ühismahuti asukoht.
Erandjuhul on võimalik taotleda korraldatud
jäätmeveoga
mitteliitunuks
lugemist.
Põhjendatud taotlus tähtajaliseks ja erandkorras
korraldatud
jäätmeveoga
mitteliitunuks
lugemiseks
tuleb
esitada
Kõrgessaare
Vallavalitsusele.
Mitteliitunuks
lugemine
kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Mõjuv
põhjus, mitteliitunuks lugemisel on kui kinnistut
ei kasutata või seal ei elata. Vabastuse
määramiseks kontrollib kohalik omavalitsus
enne korralduse väljastamist kohapeal, et
taotluses esitatud andmed on tõesed.
Korraldatud
jäätmeveost
vabastatud
jäätmevedaja peab esitama järgmise aasta
20.jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjaliku
kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud
või kinnistut ei ole kasutatud. Juhul kui kinnitust
ei esitata, loetakse jäätmevaldaja automaatselt
liitunuks 21.jaanuarist arvates.

2.

3.

Kaibaldi suusasõit
saab taas teoks
Kaibaldi suusasõidule antakse start neljapäeval,
24.veebruaril kell 11 Kärdlas Vabaduse tänava
lõpus. Finiš suletakse kell 16.Sõidetakse
klassikalises stiilis. Matkaraja pikkus on 12 km.
Suusasõidule on oodatud kõik huvilised.
Soovijatele fikseeritakse raja läbimise aeg.
Osalejatele pakub suppi ja sooja teed
Naiskodukaitse.

Vabariigi aastapäeval
liikumisrekordit purustama!
Eesti Terviserajad kutsuvad eestimaalasi 24.
veebruaril
osalema
kõikidel
Eesti
Terviseradadel samaaegselt toimuval sportlikul
rekordiüritusel „Eesti Terviseradadel... ümber
maailma”. Osalejate poolt suusatades, sörkides
või kõndides läbitud kilomeetrite kogusummast
püütakse kokku saada rekordarv kilomeetreid
ümber maakera. Ühise rekordürituse „Eesti
Terviseradadel... ümber maailma” eesmärgiks
on kutsuda kõiki tervislikult aega veetma ja
tervisekilomeetreid koguma.
Omapoolse
panuse
andmiseks
rekordi
püstitamisse tuleb osalejatel sisestada läbitud
kilomeetrid
tervisepäevikusse
aadressil
www.terviserajad.ee . SA Eesti Terviserajad

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Viskoosa ajalugu meenutades
Kõrgessaarde hakati 1952.aastal ehitama suurt
kalakonservitehast vanade Viskoosa siidivabriku
varemetesse, mis pidi vahetuses tootma kaks ja
pool miljonit toosi konservi. Üks NSVL ministri
Mikojani asetäitja oli käinud otsimas kohta, kuhu
ehitada kalakonservi tehas ja Kõrgessaarest
mööda sõites oli näinud viinaköögi korstent ja
viskoossiidi tehase varemeid ja siis arvanud, et
siin on tehas juba peaaegu valmis. Siis anti
muidugi korraldus ENSV Ministrite Nõukogule ja
pandi kalatehase ehitus käima.
Peaehitajaks oli üks mereväevormis sõjaväeosa
ülem Vadim Rezov ja asetäitjateks Rapkov ja
Litvinov. Alltöövõtja oli sõjaväe tööpataljon, mida
hüüti UNR-iks, selle väeosa peamine osa oli
Saaremaal. Ennem see väeosa ehitas Tahkunas
ja Ristnas rannakahurite positsioone ja vaatetorne.
See väeosa oli maaväevormis ja pagunitel oli БФ.
Neil oli kasarmuks pärastised lihakombinaadi
ruumid. Staabi hooneks oli viinaköök ja söökla oli
neil konservitehase valmistoodangu laoruumides.
Kohalikest olid tööl autojuhtideks Sulev Sagur,
Endel Jõeleht, Heino Nappir, Ülo Põld.
Autolukksepaks oli Heino Karilo, bensiinijaamas oli
Elmar Alliksoo. Tislerid olid Artur Nappir ja Uno
Jõeleht, kokaks Elva Eespere. Materjalilao
juhataja oli Anatoli Novitski.
Uued hooned, mis nad ehitasid, oli külmhoone,
veepumbamaja viiekümne meetri sügavuse
kaevuga, väravahoone, kaks pumbamaja tehase
õue peal kahekümne meetri sügavuste kaevudega
ja veetorn. Selle torni ehitusmeister oli
armeenlasest ajateenija Markatsjan, tema ladus
torni seinad ja ta nimi on tellistest laotud torni
idapoolse seina ülaossa.
Sadama tee äärde ehitasid nad viis elamut ja
ühiselamu. Elamud ehitati aastatel 1953-1956.
Otsetee viinaköögi juurest sadamasse ristiti Häda
tänavaks ja praegune Ninametsa tee nimetati
Nälja tänavaks.

Sulev Pihel

Valla ajaloost

Selline nägi välja Kõpu kirik 1950-ndatel.
(aballanstrus.ee)

Vallamajas on avatud fotonäitus
100.aastat Kõpu kirikut

Ootame mälestusi vallamajast
Kõrgessaare vallamaja on vana ja väärikas hoone,
ehitatud aastatel 1894-1896 ja töötanud kõik need
115 aastat vallamajana.
Aegade jooksul on maja remonditud ja uuendatud,
taastatud seinu ja seintel jooniseid, nagu nad
võisid olla sajand tagasi. Maja on ilus, aga
ruumides pole säilinud ühtegi tooli, lauda ega
kappi eelmistest aegadest. Väärikana seisab ainult
rahakapp. Palju aastaid tagasi tõi üks mees
vallamajja tagasi ka õigusemõistmise haamri.
Sellest on väga hea meel. Ometi üks ese, mis
meenutab eelnevaid aegu.
Head inimesed, pöördun teie poole, et annaksite
teada, milline oli vallamaja mööbel, millise laua
taga istusid vallavanem ja vallakirjutaja, oli see
massiivne kirjutuslaud või tavaline lihtne laud, kas
kapid-riiulid olid uhkete klaasustega. Võibolla
mäletate, millised olid ahjud. Äkki on mõnel veel
fotosid, mis tehtud vallamajas sees.
Kui teile meenub, mis iseloomustab vallamaja
sisemust, siis palun kirjutage või helistage telefonil
4622487, 53020092.
Lugupidamisega

Ludmilla Träder
Vallasekretär

Lauka Päevakeskuse
TEATED
4.märtsil toimub väljasõit Käina
ujulasse vesivõimlemiseks, treener
Helin Kääramees, osalustasu 3.30,
osalusest teatada hiljemalt
28.veebruariks. Transport MS Reisid
12.00 Lauka, 12.05 Viskoosa

"Hiiu Kaluri" kolhoosi konservitehase sisevaade
1982. aastal.
Foto: E.Tarkpea (www.ra.ee)
KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA
- Omavalitsuse infolehtIlmub kord kuus
Toimetaja Tarvo Malk
Telefon: 4622487; 5200908
e-mail: tarvomalk@gmail.com

9. märtsil kell 13.00 eakate
koosviibimine Lauka seltsimajas:
naistepäeva tähistamine, väike üllatus.
Transport: 12.30 Pihla, Rootsi; 12.45
Viskoosa
16.märtsil JUUKSUR alates kell 8.00.
eelnev registr. Sirje Vaku telef.
4631297; 56662317

Alustava ettevõtja
baaskoolitus
Sihtasutus Tuuru koostöös Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusega ja Eesti
Ettevõtluskõrgkooliga Mainor korraldavad
alustava ettevõtja baaskoolituse.
Koolitusele
on
oodatud
eelneva
ettevõtlusalase kogemuseta alustavad
ettevõtjad
ning
vähekogenud
vastalustanud ettevõtjad.
Teemad:
ettevõtluse alused
äriplaan ja selle koostamine
toode ja turundus
turunduskommunikatsioon
finantsplaneerimine
väikeettevõtte
raamatupidamise
ja
maksunduse alused
tööõigus ja tööohutus
Täpsem kava on saadaval aadressilt
www.tuuru.edu.ee.
Koolituse viib läbi Eesti Ettevõtluskõrgkool
Mainor.
Individuaalsed
konsultatsioonid
kogu
kursuse vältel. Koolituse käigus valmib
äriplaan.
Koolitus
toimub
7
päeval
(56
akadeemilist
tundi):
17.,18.,28.,29.
märtsil ja 4.,7.,8.aprillil Tuuru majas,
Vabrikuväljak 1, Kärdla.
Koolitusel osalemise tasu on 36 eurot.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada
sooviavaldus (motivatsioonikiri) hiljemalt 7.
märtsiks
2011.
Vorm
saadaval
www.tuuru.edu.ee või Tuuru sekretärilt.
Täiendav
info
ja
registreerumine
Sihtasutus Tuuru,
e-post info@tuuru.edu.ee,
telefon 462 2800.

Talveteater
Tahkuna tuletornis
Jon Fosse

"Üks suvepäev"
24.,25.,26. veebruaril ja
3.,4.,5.,10.,11.,12. märtsil
Piletid 14€/11€ müügil Piletilevis,
Piletimaailmas, Kärdla
Kultuurikeskuses, Theatrumi kassas
ja vabade kohtade olemasolul tund
enne etendust kohapeal
Etendused algavad kell 19.
.

Reigi kirikus järgmine
missa 27.veebruaril
Peale missat koguduse täiskogu koosolek
Päevakorras: 2010 aasta aruande
kinnitamine 2011 aasta eelarve
vastuvõtmine.
Ootame rohket osavõttu!
Koguduse juhatus

MANALATEELE LÄINUD

ENDEL LAANEORG
EHA KIRRIS
ELFRIEDE OJALA

