Kõrgessaare Valla

TEATAJA

TEISIPÄEV 23. JUULI 2013

XII Kõpu poolsaare külade päev
"Külla Kalana külla"
laupäev, 27. juuli 2013
Kell 14.00 külapäeva avamine Kalana
sadamas (külaliste registreerimine, lipu
heiskamine, sõnavõtud ja külaliste teele
saatmine). Soovituslikult liigelda jala või
rattaga;
Kell 14.30-17.30 on külalistele avatud
talude "sümboolsed väravad";
Kell
18.00-19.30
Torma
valla
külalisesinejad Lilli Prometi ja Ralf Parve
jandiga
"Naine
on
ka
inimene";
rahvatantsurühm ja koor;
Kell 19.30 simman-tantsupidu paadikuuris
(ansambel "1 in 2");
Kell 23.00 kesköödisko (Siim Nestor).
Paadikuuris on avatud Laura Kallasvee
fotonäitus Kalana inimestest oma taludes;
Jüri Ristna ja Laasi Kusti maalinäitus;
puhvet; Hõbekala kohvik.
Avatud külaväravad ja märksõnad
pakutavast:
Purje - Toivo Lepiku Londoni hirve
fotonäitus ja maalinäitus; puhvet
Maaranna
Margit
Randmaa
keraamikanäitus;
Marje
Randmaa
näputöönäitus; puhvet
Tuulemänni - Hendrik Osula fotonäitus;
puhvet
Vähendi - Kalana kabeli koopia
Luguse
Valve
Zachrissoni
kivimaalinäitus; biblioteek; Kõpu poolsaare
külade ja Tõnu Õnnepalu (kohal)
raamatute müük; puhvet
Tohtri - tervislikud smuutid, toormaiused
ning taimetoit; meditsiinilise nõustamise
töötuba
Neitsisääre - ehituse töötuba
Lammassoo - Janika Kuusiku tõlgitud
raamatute
väljapanek;
puhvet
Merineitsi - puhvet, vardas küpsetatud
metssiga
Kiviranna - lastemängumaailm; puhvet
Keldrimäe - supiköök
Teeristi
puhvet,
töötuba
maksuhuvilistele;
Teelille – puhvet
RMK Ristna looduskeskus loodusväljapanekud ja merekaubamaja
Ristna ilmajaam
Ristna majakas
Parimate tervitustega
Marje 503 4699 ja Ain 5622 6136
KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA
Omavalitsuse infoleht
Toimetaja Tarvo Malk
Telefon: 4622487; 5200908
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ILMUB KORD KUUS *** TASUTA

Hüti klaasikoda 385
Suur klaasikunstnike ülevaatenäitus
„Liivast oled sa võetud …“
Reigi pastoraadis
(Pihla küla, Kõrgessaare vald, Hiiumaa)
Näitus avatud 21.juuli - 17. august 2013
Avatud iga päev E-P 12:00 -17:00
Näituse pealkiri on kummardus piiblifraasile, sest
näituse asupaigaks on valitud Reigi kiriku vahetus
läheduses asuv ajalooline pastoraadihoone ja teisalt
viitab pealkiri klaasi põhilisele toorainele – liivale – mida
omal ajal Hüti klaasikoja jaoks kaevandati siitsamast
Hiiumaalt.
Hiiumaa oma peene valge liivaga on Eesti
klaasitööstuse sümboolne häll.
Näitus toob esimest korda Hiiumaa ajaloos siia
peaaegu täieliku läbilõike meie kaasaegse klaasikunsti
hetkepildist, esindatud on tegevklaasikunstnike kõik
vanusegrupid ja pea kõik Eestis viljeldavad
klaasikunstitehnikad.
Näituse fuajees on müügis väike valik osalevate
kunstnike klaasikunstiesemeid ja saadaval on infolehed
klaasikunstnike, Hüti klaasikoja ja Reigi pastoraadi
ajaloo ja oleviku kohta.
Osalevad kunstnikud:
Ivo Lill, Eve Koha, Rait Prääts, Maie Mikof-Liivik, ViiviAnn Keerdo, Kai Koppel, Pilvi Ojamaa, Kersti Vaks,
Tiina Sarapu, Kalli Sein, Eeva Käsper, Kai KiudsooVärv, Agnes Torm, Sofi Aršas, Piret Ellamaa, Malle
Hallimäe, Niina-Anneli Kaarnamo (Soome), Anne-Liis
Leht, Helena Orgla, Kaire-Leen Varik, Birgit Pählapuu,
Kateriin Rikken, Kristi Rinkjob, Maret Sarapu, AnnaMaria Vaino.

SÜNDIS UUS VALLAKODANIK

LOORE PRUUL

ÕNNITLEME JUULIKUU
EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
JA JUUBILARE!

EVALD WIIBURG
LINDA VOOGLA
MAURI TOMINGAS
VELJA SINISTE
HIRLANDE KIIVIT
HEIKI ULA
JÜRI TOLPPA
AADO VALK
Loode-Hiiumaa külade päev

10. augustil
Lauka Olümpiamängud

NÄITUSED
Klaasikunstnike Helen Jaaksoo & Karin Mölderi
ühisnäitus "Impulss" 15. juuni – 30. august 2013
Tahkuna tuletornis , Hiiumaal.
*****
Enn Johannes /1936 Narva/ näitus Hiiumaal Tahkuna
tuletornis juuni/september 2013.

Sündmused Kõpu tuletorni juures
Suveunistused - musikaalne komöödia
2. ja 3. augustil algusega kell 19.00
Mängivad: Nele-Liis Vaiksoo, Kleer Maibaum, Ülle
Kaljuste, Jane Kruus, Veikko Täär, Tõnu Kilgas, Villu
Kangur jt.
Keskeakriisis vaevlev raamatuillustraator kujundab
väikeses suvemajakeses lasteraamatut Koletis ja
Kaunitar.
Ühel kaunil suveõhtul juhtub midagi ootamatut – tema
taiesed elustuvad! Vähe sellest! Selgub ka, et siinse
reaalsusega suudavad muinasjututegelased suhelda
vaid lauldes!!! Õhtu arenedes hakkab ilmnema, et
laulmine teeb imet; avab ja rikastab meie
argireaalsuses loksuvate „tõsimeelsete“ tegelaste
umbekasvanud tundeelu …
Pilet: 18 €
Sooduspilet: 14 €
Invapilet: 10 € (Invaliid, invaliidi saatja)
Piletid müügil Piletilevis ja 1 tund enne üritust kohapeal.

Kell 13.00 piirkonna lähiajalugu
tutvustava näituse avamine seltsimajas.
Kell 13.30 algab võistkondade
registreerimine seltsimaja juures.
Kell 13:45 Helgi Põllo koduloorongkäik,
algusega seltsimaja juures.
Kell 15:00 Olümpiamängude
avatseremoonia Lauka kooli staadionil.
Kell 20:00 Tants ja trall
Külasupp, kohvik, näitused, töötoad,
esinemised, simman.
NB! Kõikidel küladel palume kokku
panna 6-liikmeline võistkond, mis
esindaks küla(sid) Olümpiamängudel.
Võistkonnas vähemalt 2 liiget peavad
olema nooremad kui 18 ja 2 liiget
vanemad kui 55 aastat. 18-55
vanuserühmas peab võimalusel mehi ja
naisi olema võrdselt. Riietus sportlik ja
80ndate stiilis, stiilseimatele auhind.
Küladel on lubatud ka vajadusel
võistkonnaks ühineda.
Korraldavad: Lauka ja Otste külad ning
Loode-Hiiumaa külade selts.
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Volikogu istung

Vallavalitsuse istungid

28. JUUNI

20. JUUNI

Hiiumaa arengustrateegia 2020+.
Lõpetada eelnõu esimene lugemine.
Hiiu valla põhimäärus.
Lõpetada eelnõu esimene lugemine.
Hiiu Vallavolikogu kodukord.
Lõpetada eelnõu esimene lugemine.
Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri.
Lõpetada eelnõu esimene lugemine.
Hiiu Huvikooli asutamine.
Lõpetada eelnõu esimene lugemine.
Kõrgessaare aleviku ja Lauka küla
energiamajanduse arengukava vastuvõtmine.
Lõpetada eelnõu esimene lugemine.
Sihtasutus Hiiumaa muuseum.
Osaleda sihtasutuses Hiiumaa Muuseum.
Volitada
sihtasutuses
Hiiumaa
Muuseum
Kõrgessaare valda esindama vallavanem Jaanus
Valk.
Laenu võtmine.
Lubada Kõrgessaare Vallavalitsusel võtta laenu
summas 240 000 eurot tähtajaga kuni 8 aastat.
Vallavara võõrandamine (pumbamaja).
Lubada vallavalitsusel võõrandada Leesla Talu
OÜ-le otsustuskorras Paope külas asuv
Pumbamaja
maaüksus,
katastritunnus
39201:002:0409, kinnistusraamatu registriosa
2
number 1268833, pindala 62 m , sihtotstarve
tootmismaa (003; T) 100%.
Määrata maaüksuse müügihinnaks 600 eurot.
Järelmaksu müügihinna tasumisel ei rakendata,
müügihind tuleb tasuda 3 kuu jooksul peale
käesoleva otsuse jõustumist. Ostu-müügi
vormistamise kulud tasub ostja
Vallavara võõrandamine (Tööstuse tee 29 a).
Lubada vallavalitsusel võõrandada kirjaliku
enampakkumise teel Kõrgessaare alevikus asuv
Tööstuse tee 29a kinnistu, katastritunnus
39201:004:0979, pindala 1048 m2, sihtotstarve
tootmismaa (003; T) 100%.
Määrata enampakkumise alghinnaks 1500 eurot,
tagatisraha suuruseks 150 eurot ja osavõtutasu
suuruseks 10 eurot.
Järelmaksu müügihinna tasumisel ei rakendata,
müügihind tuleb tasuda 3 kuu jooksul peale
käesoleva otsuse jõustumist. Ostu-müügi
vormistamise kulud tasub ostja.
Osalemine äriühingus AS Kärdla Veevärk.
Astuda Kõrgessaare aleviku ja Lauka küla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni jätkusuutlikuks
haldamiseks
äriühingu
Kärdla
Veevärk
aktsionäriks.
Volitada vallavanem Jaanus Valku esindama
Kõrgessaare valda lepingute sõlmimisel ning
aktsionäride üldkoosolekul.
Kõrgessaare valla 2013.aasta lisaeelarve.
Lõpetada eelnõu esimene lugemine.

Toimetulekutoetus.
Lubada välja maksta juunikuu toimetulekutoetus
9 taotlejale summas 1179 eurot ja 83 senti.
Kirjaliku nõusoleku väljastamine abihoone
püstitamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek suveköök-abihoone
püstitamiseks Tiharu küla Lõuka maaüksusel.
Ehitusloa väljastamine elektrivarustuse
rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Jõeranna küla Kopli
maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks.
Ehitusloa väljastamine abihoone
püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba abihoone saun-suvemaja
püstitamiseks Tiharu küla Lõuka maaüksusel.
Kasutusloa väljastamine hoone kasutamise
otstarbe muutmisel.
Väljastada kasutusluba Lauka küla Farmi
maaüksusel paiknevale puidutöökojale.
Ehitusloa väljastamine katlamaja
püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba katlamaja püstitamiseks
Lauka küla Käina tee 27 maaüksusele.

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

PUHKUSED
Maanõunik Kalle Viin kuni 31.07.
Raamatupidaja Kulla Nabbi kuni 31.07.
IT-spetsialist Jüri Pihel kuni 02.08.
Pearaamatupidaja Inge Elissaar kuni 04.08. ja
12. – 19.08.
Vallasekretär Ludmilla Träder kuni 04.08.
Sotsiaalnõunik Linda Kiivit kuni 04.08.
Abivallavanem Katrin Sarapuu kuni 04.08.
Ehitusnõunik Arno Kuusk kuni 07.08.
Lastekaitse- ja peretööspetsialist Larissa
Babõnina 12. – 18.08.
Asjaajaja Maire Türnpuu 05. – 19.08.
Vallavanem Jaanus Valk
05. – 25.08.

11. JUULI
Raha eraldamine omafinantseerimise fondist.
Eraldada omafinantseerimise fondist 67,99 eurot
valla vanimale elanikule kingituse tegemiseks,
300 eurot Pärimusmuusikafestivali Hiiu Folk
toetuseks ja 100 eurot MTÜ Hiiumaa
Lasterikaste Perede Ühenduse projektide
toetuseks.
Riigihange.
Tunnistada edukaks OÜ Berku Eriööd pakkumus
kui madalaima hinnaga pakkumus. Sõlmida OÜ
Berku Eritöödega leping Lauka Põhikooli
hoonete soojustrasside rajamiseks vastavalt
hankedokumentides
esitatud
tingimustele
hankelepingu täitmise tähtajaga 30. september
2013.
Hooldajatoetuse maksmine.
Lubada välja maksta juulikuu hooldajatoetus 21
isiku hooldajale summas 383 eurot ja 46 senti.
Vajaduspõhine peretoetus. Lubada välja
maksta juulikuu vajaduspõhine peretoetus 8
taotlejale summas 115 eurot ja 08 senti.
Kasutusloa väljastamine elektrivarustuse
rajamisel. Väljastada kasutusluba Kauste küla
Unistuse maaüksuse elektrivarustuse rajamisel.
Ehitusloa väljastamine elamu püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba elamu püstitamiseks Reigi
küla Männi maaüksusele.
Ehitusloa
väljastamine
soojatorustiku
rajamiseks.
Väljastada
ehitusluba
soojatorustiku rajamiseks Lauka küla Käina tee
27 ja Käina tee 38 maaüksustel.
Ehitusloa
väljastamine
elektrivarustuse
rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Mudaste küla Lautri
maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Kiivera küla Sillakopli
maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Kodeste küla Virve
maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks.
Projekteerimistingimuste
väljastamine
elektrivarustuse rajamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Mangu küla
Raudmäe maaüksuse elektrivarustuse rajamise
ehitusprojekti koostamiseks.
Projekteerimistingimuste
väljastamine
korterelamu rekonstrueerimiseks.
Väljastada
projekteerimistingimused
Kõrgessaare aleviku Näkmani tee 9 maaüksusel
paikneva korterelamu rekonstrueerimisprojekti
teostamiseks.
Kinnisasja jagamine.
Nõustuda Reigi külas Põllumaa kinnistu
jagamisega Põllumaa ja Nastiku maaüksuseks.
Nõustuda Reigi külas Põlluotsa kinnistu
jagamisega
Põlluotsa
ja
Põllumehe
maaüksuseks

Detailplaneeringute teated
Kõrgessaare Vallavalitsuse 11.juuli 2013
korraldusega nr 158 võeti vastu Kalana küla
Läänemere
maaüksuse
detailplaneering
vastavalt Dagopen OÜ Projektbüroo tööle nr 1326. Koostatud detailplaneering on kehtivat
detailplaneeringut
muutev
hoonestusala
paiknemise osas ja näeb ette maaüksuse
ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete
püstitamiseks.
Detailplaneeringu
avalik
väljapanek toimub perioodil 05.-18.august.
Väljapaneku perioodil on detailplaneeringuga
võimalik tutvuda Kõrgessaare vallamajas ja
valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid on
võimalik esitada kuni avaliku väljapaneku
lõpuni.

Ise endale pensionimaksja
Nii Eestit kui ka paljusid teisi arenenud riike
ootab juba lähitulevikus ees olukord, kus
pensionäre on palju ning töörahvast aina
vähem. Ja see süveneb veelgi. Sestap peame
kõik hakkama ise endale pensioni maksma. Ja
seda ei tee me mitte siis, kui vanaks jääme, vaid
juba täna, pannes iga kuu 2% teenitud tulust
tuleviku tarbeks isiklikule pensionikontole. Riik
lisab sellele omalt poolt 4%. Pensioniraha
hoidja, kelle hooleks tulevane pensionär oma
raha usaldab, peab seda hästi hoidma ning
teenima panema just nii suuri riske võttes, kui
tulevane eakas soovib.
Paljude
inimeste
silmis
tekitab
pensionisammaste
süsteem
kahtlusi.
Pensionikogujate usaldus sai eriti kannatada
siis, kui riik otsustas raskel ajal peatada
endapoolsed
maksed
inimeste
pensionikontodele. Siiski oli ka sel ajal võimalik
endal pensioni edasi koguda ning umbes
kolmandik teise sambasse kogujatest seda ka
tegi. Need inimesed saavad vahepealsete
aastate eest riigi käest järgmise nelja aasta
jooksul 6% pensioniraha senise 4% asemel.
Samas saavad ka need, kes vahepeal ise
kogumist ei jätkanud, riigilt 6% pensionikontole,
kui on valmis omalt poolt lisama 1%
brutopalgast ehk maksma nelja aasta jooksul
ise 2% asemel 3%. Isiklikku pensionimakset
saavad vabatahtlikult tõsta aga ka need, kes
vahepeal makseid jätkasid.
Aga ka natukesehaaval säästmine on tuleviku
seisukohast igal juhul parem kui üldse mitte
säästmine. Seega tasub tulevikus ära ka 1%
võrra
suurem
sissemakse
teise
pensionisambasse, mis tänast elukvaliteeti ehk
vaid õige pisut mõjutab. Avaldust maksete
suurendamiseks saab teha kuni 15. septembrini
kõigis Eesti pankades ning ka interneti-pankade
vahendusel.
Lihtsam on säästa täna kui koonerdada
eakana
Paljud ei tea ka seda, et teenitud tulu hakkab ka
ise omakorda lisa teenima. Nii et kui sambasse
pandud eurost saab poolteist eurot, teenib
edaspidi lisa juba poolteist eurot ja samas vaimus edasi. Ehkki keeruline arvutada, on see
nähtus nimega "liitintress" kasulik just siis, kui
kogutakse pikema aja jooksul.
Tähtis on teada ka seda, et mida varem
kogumisega alustada, seda kindlam võib
tuleviku osas olla - seda rohkem jõuab kontole
koguneda ja seda paremat tööd saab teha
liitintress.
Kahjuks ei saa me ära unustada, et tulevikus
sõltume iseenda tänastest otsustest ja oleme
ise endale pensioni maksvad pensionärid.
Sestap tasuks igaühel meist aeg-ajalt huvi
tunda oma teise samba käekäigu vastu ja asuda
lisaks säästma mugavama ja rahaliselt paremini
kindlustatud elu nimel eakana.
Ulla Ilisson, Swedbanki jaepanganduse juht
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Suuremad toetused enim abi vajavatele ning
lasterikastele peredele
Eelolev suvi toob endaga olulise muudatuse
peretoetuste
maksmises.
Seni
on
peretoetused olnud universaalsed, kõigile
lastega peredele ühtemoodi. Juulikuust
hakkavad saama lisatoetust need pered, kes
kõige enam abi vajavad ehk madalama
sissetulekuga pered. Lisaks hakkavad
märgatavalt suuremat toetust saama pered,
kus kasvab kolm või enam last. Kinnitan, et
ükski praegune toetus ära ei kao.
Ees seisavad aga suured muudatused ning
seepärast viiakse lastetoetuste reform läbi
kahes osas. Selle aasta 1. juulist tõuseb
allpool suhtelist vaesuspiiri elavatel peredel
esimese ja teise lapse toetus 28,77 euroni ja
kõigil kolme või enama lapsega peredel 76,72
euroni lapse kohta. 1. jaanuarist 2015 on
enim abivajavate laste toetused praegusega
võrreldes tõusnud kahekordseks – näiteks
maksab riik siis kahe lapsega perele lapse
kohta toetust ligi 38,36 eurot. Väga oluline on
ka see, et täiendavaid toetusi ei arvestata
toimetulekutoetuse
määramisel
pere
sissetuleku sisse.
Lastetoetuste reformiga tähtsustame eriti neid
peresid, kus kasvab kolm või enam last. Kui
praegu on alates kolmandast lapsest toetus
57,54 eurot lapse kohta, siis alates 1. juulist
tõuseb see kahe lapsetoetuse määra ehk
19,18 euro võrra 76,72 euroni kuus. Kui
reform on täielikult rakendunud 2015. aastal,
suureneb kolmanda ja enama lapse toetus
95,9 euroni kuus. Alates kolmandast lapsest
tõusvat lastetoetust eraldi taotlema ei pea,
see suureneb automaatselt. Kui perre sünnib
korraga kolm või veelgi suurem arv lapsi,
toetame sellist erakordset sündmust alates 1.
juulist praeguse 320 euro asemel 1000
euroga lapse kohta. Seega kolmikute
sünnitoetus hakkab olema 3000 eurot,
nelikutel 4000 eurot jne.

Vajaduspõhise toetuse
taotlemisest
Vajaduspõhiseid
peretoetusi
hakkavad
määrama
elukohajärgsed
kohalikud
omavalitsused ning neile tuleb ka vastav
taotlus
esitada.
On
sümboolne,
et
vajaduspõhist peretoetust saab taotlema
hakata juba 1. juunist ehk alates
lastekaitsepäevast. Valitsus otsustas hiljuti
laiendada toetuse saajate ringi ning
vajaduspõhise peretoetuse saajate ringi
lisanduvad edaspidi kõik toimetulekutoetust

LAUKA PÄEVAKESKUSE

TEATED
Lugupeetud Kõrgessaare valla eakad!
25.juulil algusega kell 13.00 toimub
memme-taadi päev Kärdla laululaval,
kogunemine ja registreerimine 12.45-ks.
Esinevad maakonna taidlejad, Tartu eakate
ansambel Kabedad ja muud huvitavat.
Lõunapausil pakutakse välikatlasuppi.
Osalustasu 2 eurot. Osavõtusoovist ja
transpordivajadusest
anda
eelnevalt
kindlasti teada 18. juuliks Lauka
Päevakeskuse telef.4693712 või Liisi
Ülemaantee 56713773. Transport MS
Reisid: 12.00 Rootsi, Pihla, 12.10 Lauka,
12.15 Viskoosa

saavad lastega peredel. Korraga määratakse
toetus kolmeks kuuks ning toetust hakatakse
välja maksma alates 1. juulist.
Vajaduspõhist peretoetust saavad taotleda
pered, kus kasvab vähemalt üks laps ning
perekonna sissetulek jääb allapoole suhtelist
vaesuspiiri. Sel aastal on selleks piiriks
perekonna esimese liikme kohta 280 eurot kuus.
Iga teise ja järgmise vähemalt 14-aastase
pereliikme kohta on see 140 eurot ning alla 14aastase pereliikme kohta 84 eurot kuus.
Vajaduspõhise toetusega lisandub ühe lapsega
perele sel aastal 9,59 eurot kuus, mis 2015.
aastaks kasvab
19,18
euroni.
Näiteks
neljaliikmelise perekonna puhul, kus on kaks
täiskasvanut, üks 15-aastane laps ning üks 10aastane laps, on sissetulekupiiriks 2013. aastal
644 eurot. Seega on sellise koosseisuga
neljaliikmelisel perekonnal 2013. aastal õigus
juhul, kui perekonna keskmine netosissetulek
taotlemisele eelneval kolmel kuul on olnud
väiksem kui 644 eurot kuus.

Paar olulist muutust veel
Eesti perekonnad on aja jooksul muutunud ning
neid muutusi arvestab ka käimasolev reform.
Nimelt saab peretoetust taotleda ka last
kasvatava vanema abikaasa. Eestis on üha
rohkem
kärgperesid, kus abielus olevatel
vanematel on ühiste laste kõrval lapsed
varasematest kooseludest. Nüüd tekib võimalus
vormistada üks vanematest peretoetuste
saajaks, mis võimaldab lapsed peres kokku liita.
See omakorda annab õiguse saada suuremat
lapsetoetust alates kolmandast lapsest peres või
lapsehooldustasu 3–8-aastaste laste eest.
Igal suvel on paljud pered silmitsi olnud murega,
et nende 16aastastele ja vanematele lastele,
kes on põhikooli lõpetanud, on lastetoetusi
makstud tagantjärele siis, kui sügisel on koolist
tulnud kinnitus, et laps ikka edasi õpib. Nüüd
jõustub erisäte, mille kohaselt makstakse
peretoetusi edasi ka suvekuude (juuli ja augusti)
eest. See peaks tooma suuremat rahu paljudele
peredele.
Täpsemat infot reformi kohta jagavad kohaliku
omavalitsuse töötajad, kes teavad muudatusi
detailsemalt, ning lähiajal avame kodulehe
www.lastetoetused.ee. Sellelt lehelt leiab
ka oma pere vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiiri
välja
arvutamiseks
sissetulekupiiri kalkulaatori.
Taavi Rõivas,
sotsiaalminister

6.augustil JUUKSUR alates kell 8.00.
eelnev registreerimine Sirje Vaku telefon
4631297; 56662317
Lugupeetud Kõrgessaare valla eakad!
Kärdla eakad lähevad 22. augustil
ühepäevasele väljasõidule Jõelähtmele,
külastatakse erinevaid vaatamisväärsusi
(kirikud, joad jm.). Juhul, kui neil on vabu
kohti, saavad ka teiste valdade eakad
osaleda, seetõttu oma osalussoovist anda
aegsasti teada Kärdla Päevakeskusesse
telef.46 32161, samast saate ka info sõidu
kohta. Osalustasu 15 eurot + lõunasöök.

Erivajadustega inimeste
3-päevane laager Krabi
Põhikoolis
2004 aastast alates toimuvad üle-eestilised
õppelaagrid erivajadustega inimestele, kus
saavad kokku erinevad Eesti puuetega inimeste
ühendused, viiakse läbi tegevustubasid käeliste
tegevuste
õpetamiseks,
tegeletakse
isetegevusega, tutvutakse kohaliku looduse ja
vaatamisväärsustega, veedetakse ühiselt vaba
aega. Ka sel aastal sai Kõrgessaare puuetega
noorte klubi Vikerkaar, tänu oma projekti
rahastamisele
Kohaliku
omaalgatuse
programmist meetmest kogukonna areng,
osaleda laagris, mis toimus Võru maakonna
Varstu valla Krabi Põhikoolis. Hiiumaalt oli laagris
inimesi Kõrgessaare, Pühalepa, Käina ja
Emmaste vallast ning Kärdlast.
Sellel aastal laagri teemaks oli „Elu nagu filmis“.
Meie valisime esinemiseks filmistseene „Viimsest
reliikviast“. Et seda korralikult etendada
alustasime ettevalmistustega kolm kuud varem:
toimusid proovid, riiete tegemine, muusika
valimine jne. Kõik osalejad olid tõelised staarid
ning
mängisid
oma
rolli
suurepäraselt.
Isetegevusprogrammis esitasime omakavandatud
tantsu „Lillede tants“, mille muusikaks valisime
samanimelise
loo
Tšaikovski
balletist
„Pähklipureja“.

Teisel päeva tegevusteks olid erinevad käeliste
tegevuste õpitöötoad. Meie õpitöötuba õpetas
osalejatele sünnipäevakaartide tegemist, milleks
kasutasime erinevaid materjale ja vahendeid.
Kõik olid väga ametis ja valmisid väga
omanäolised kaunid kaardid, mis tegija ka koju
kaasa sai.
Südamlik oli kohtumine kohalike ametiasutuste
esindajatega ning huvitav oli teada saada
asutuste töödest/ tegemistest. Väga nauditav oli
kohaliku
looduse
ja
vaatamisväärsustega
tutvumine.
Suurt
elevust
pakkusid
võistlusmängud.
Võistkonnad
koosnesid
erinevate asutuste noortest ja omavaheline
tutvumine toimus kiiresti. Kõik osalejad proovisid
anda oma parima vastavalt võimetele ning õhus
oli tunda mõnusat pinget ja elevust iga
võistlusmängu ajal. Lõbu ja nalja said osalejad ja
pealtvaatajad.
Õhtune vaba aeg sisustati tantsimisega. Tore oli
ka see, et laagris ööbimine toimus telkides. See
ei lase telkide kokkupanemist ja lahtivõtmist ära
unustada.
Kõik need tegevused ja tegemised on aastate
jooksul väga palju ühendanud erivajadustega
inimesi erinevatest ühendustest üle Eesti. Nad
annavad inspiratsiooni, mõtteid ja teadmisi oma
tegemiste läbiviimisteks kodus, luuakse kontakte
ja saadakse juurde sõpru.
Tänu
projektile
oli
võimalik
Hiiumaa
erivajadustega
noortel
osaleda
sellest
suurepärasest üritusest. Järgmisel aastal on
korraldajaks Hiiumaa.
Laagrist osalejate nimel
Liisi Ülemaantee ja Heli Harak

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Kultuuripärandi aasta 2013
Eesti Erametsaliidu fotokonkurss
“Pärandkultuur minu metsas”

Hiiumaa II rattakross
Pühapäeval, 18.augustil

Pühapäeval,
18. augustil

Eesmärk
Jäädvustada
erametsades
asuvaid
pärandkultuuriobjekte, tugevdada metsaomanike sidet
oma
metsaga
ning
tutvustada
avalikkusele
erametsades leiduvaid ning hoitavaid kõrge ajaloolise
ja kultuurilise tähtsusega vaatamisväärsusi

Tulge tutvuma jalgratastel Hiiumaa
matkaradadega!
Registreerimine 11:00 kuni kell 12:00
Randmäe Puhketalu õuealal Mangu
külas.

Osalejad
Kõik metsandusest ja pärandkultuurist huvitatud
isikud, eelkõige erametsaomanikud ja nende
pereliikmed, kel on oma metsas huvipakkuvaid
pärandkultuuriobjekte.
Kestvus ja nõuded
Fotokonkurss kestab kuni 1. augustini 2013 (k.a.).
Saadetud JPG või JPEG-vormingus failide pikem külg
peab jääma vahemikku 2500-7000 pikslit. Võistlustööd
tuua mälupulgal või muul andmekandjal Eesti
Erametsaliidu kontorisse; saata digitaalsel kujul epostile erametsaliit@erametsaliit.ee või saata posti
teel Mustamäe tee 50 (III korrus), 10621 Tallinn.
Fotole lisaks tuleb esitada (ca. poole A4 pikkune)
lühijutt, kirjeldus või mõtisklus konkreetsest objektist
ning foto autori kontaktandmed (Nimi, e-post, telefon).
Hindamine
Žürii asub tööle augustikuu alguses ning tulemused
selgitatakse välja 16. augustiks. Tulemused tehakse
avalikuks Talumetsamajandajate kokkutuleku raames
24. augustil 2013. Esitatud töid hinnatakse
komplektselt st. pilt ning selle juurde lisatud jutt.
Žürii moodustavad:
Triinu Kusmin, pärandkultuuri spetsialist
Lembitu Tarang, pärandkultuuri spetsialist ning
metsanduse elutööpreemia laureaat 2013
Jarek Jõepera, fotograaf ja metsaomanik
Artur Talvik, pärandkultuuri saadik
Vaike Pommer, pärandkultuuri spetsialist

Hiiumaa rattamatk
Tahkuna poolsaarel

Foto: Katrin Sarapuu

Lääne-Eesti maastikurattasari Marimetsa Kapp
2013 VI etapp - Hiiumaa II rattakross.
Võistlus
maastikuratastele
kahel erineval
põhidistantsil
ja
lastesõitudel,
kus on
tore aktiivselt sportida koos perega.
Võistluskeskus ja stardid Randmäe Puhketalu
platsil.
Registreerimine ja numbrite väljastamine 11.00 13.00*.
Põhisõitudele
eelnevad
lastesõidud
kell
12.45* ~1km distantsil kuni 7 aastastele ja ~2km
distantsil kuni 10 aastastele.
Kell 13.30* põhidistantsi start ~40 km pikkusele
rattakrossile ja kell 13.45* lühema distantsi start
pikkusega ~20 km.
* - ajad võivad muutuda sõltuvalt
praamisõidu aegadest.
Vaata lisaks: www.paralepa.ee; www.maraton.hiiumaa.ee

"Tule Lapsed"
etendus tuleb
Hiiumaale
Rahvusvahelise
tuletsirkuse
festivali "Tule Lapsed" (The
Children of Fire) raames
toimub 30.augustil kell 21.30
avalik
etendus
Luidjal,
Kõrgessaare
vallas,
Hiiumaal.Festival
ise
on
korraldatud selleks, et tuua
kokku
professionaale
ja
harrastajaid, kes armastavad
tsirkust ja tuld. Meile tulevad
külalised
Saksamaalt,
Tšehhist, Soomest ja mujaltki.

Kila-kola laat
27. juulil toimub Kärdlas
Vabrikuväljakul
järjekordne
Kila-kola laat. Laadal on kõigil
võimalus
müüa
ja
osta,
vahetada, kinkida majapidamistarbeid, raamatuid, mööblit,
vanavara jne. Lisaks veel: Torma
valla
segakoor
"Sõbrahing" - Torma naisrahvatantsurühm
tooli
polsterdamise töötuba - nugade
teritamine - Baabade töötoad õnneloos - söök ja jook.
Info ja registreerimine: 524
4110, 506 4144

Kell 12:15 koos giididega sõit kolm
kuni neli tundi kestvale retkele
Tahkuna poolsaarel. Valida on kahe
marsruudi vahel:
- giid Urve Merendiga keskendutakse
loodusväärtusele ja muidugi muule
ka, mis vaatamist väärt.
giid
Urmas
Selirannaga
keskendutakse militaarrajatistele ja
muidugi muule ka, mis vaatamist
väärt.
Matk on osalejatele TASUTA.
Lisainfo tel 5341 5285 Katrin
Sarapuu

Toetab programm "Tervislikke
valikuid toetavad meetmed
2013-2014"

Viskoosa SK võitis
Kõrgessaare
tänavakorvpalliturniiri
24. juunil toimus Kõrgessaare
aleviku
korvpalliväljakul
turniir
tänavakorvpallis.
Osales
neli
võistkonda ja mängiti kolm kolme
vastu ühel väljaku poolel. Seekordse
turniiri võitis Viskoosa SK võistkond
koosseisus Andres Kuuse, Kristjan
Kuuse ja Gejor Ender. Teise koha
saavutas KK Askus ja kolmandaks
jäi võistkond Vahet Pole.
Toimus ka vabaviskevõistlus, mille
võitis
seekord
Siim
Salin
võistkonnast KK Askus.

Metsaseltsi õppepäev
Hiiumaa Metsaselts korraldab 1.
augustil Kõrgessaare vallas Vilimaal
ühe metsaomanikele igati kasuliku
õppepäeva.
Metsakasvatus tarkusi jagab Martti
Vesingi. Toetusvõimalusi selgitab
Aira Toss.
Õppepäev on osalejatele tasuta.
Kogunemine kell 16.00 Kiduspe küla
maanteel viimases suures kurvis
enne Ülendi küla.
Rohkem infot meie kodulehel:
http://metsaselts.hiiumaa.ee/
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