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Lauka kool 110

Oktoobrikuus tähistab Lauka kool oma 110.
sünnipäeva.
8.
oktoobril
toimus
koolis
õpilaskonverents
teemal
„Kõrgessaare
valla
hariduselu läbi aegade“. Laupäeval, 16. oktoobril
tähistatakse kooli sünnipäeva vilistlaste ja endiste
õpetajate ja kooli töötajate kokkutulekuga. Kooli 110
juubeli puhul ilmus ka järjekordne õpilastööde
almanahh, ning Lauka kooli ja Kõrgessaare valla
hariduselu tutvustav väike infovoldik.

Õpilaskonverents
Reedel, 8. oktoobril, toimus Lauka koolis kooli 110
sünnipäevale pühendatud õpilaskonverents teemal
„Kõrgessaare valla hariduselu läbi aegade“.
Õpilaste ettekanded kajastasid Kõrgessaare valla
aladel olnud koole, esimesi õpetajaid, Reigi kiriku osa
koolide tekkes. Ka oli väike ettekanne Lauka kooli
endistest direktoritest. Lisaks olid kutsutud esinema
ka inimesi väljapoolt kooli - Teele Saar Hiiumaa
Muuseumist rääkis koolide tekkest Hiiumaal ning
kooli endine õpilane Kadri Kuusk, samuti Hiiumaa
Muuseumist, tegi väga mõnusa ettekande koolivormi
teemadel. Lauka kooli õpetaja Jane Soop tegi
ettekande Kõrgessaare Algkoolist. Ühtekokku oli
võimalus kuulata 13 ettekannet. Vahepaladena esitas
Krista Rannast Alja Sasteri mälestusi Puski koolist ja
tegi kooli kirjavahetuse põhjal pisikese ülevaate
Paope koolist poliitiliste tõmbetuulte ajal.
Lauka kool tänab kõiki külalisi, kes olid tulnud
osalema ja kuulama, erilise tänu aga ütleme lastele,
kes tegid ära suure töö konverentsi ettevalmistusel
ning esinesid tublilt ja enesekindlalt enda koostatud
ettekannetega. Nendeks õpilasteks olid: Johanna
Käär, Markus Mihhaliski, Sandra Päll, Anneli Jaanus,
Agnes Saagim, Kertu Jalakas, Kaupo Heinmets,
Kaija Soop, Morris Leo ja Anett Rajang. Suur tänu
Hiiumaa Muuseumile ja kõigile neile inimestele, kes
andsid meile kasutada erinevaid ajaloolisi materjale,
tekste ja pilte ettekannete koostamiseks.

Lauka Põhikool

ILMUB KORD KUUS

Hariduselu Reigi kihelkonnas

1625 - Paulus Lempelius ja Jonas Kempe - kirikuõpetajad, kes lugesid külarahvale kirikuraamatuid ja
õpetasid lugemist.
18. sajand - Rahvaloetamine.
Kirikuõpetajad ja köstrid käisid kodudes lapsi
õpetamas ja lugemist loetamas.
Koolide avamisaastad
1776 - Kõpus
1786 - Jõerannas
1862 - Metsiku Vallakool
1862 - Pandja Vallakool
1673 - Kõpu Vallakool
1884 - Paope Vallakool
1885 - Puski Vallakool
1885 - Mudaste Vallakool
1900 - Lauka Vallakool
1908 - Kõpu Abikool
1917 - Suureranna Algkool
1920 - Reigi Kõrgem Algkool
1932 - Malvaste
1961 - Kõrgessaare Algkool
1989 - Kõrgessaare Algkool
1990 - Kõpu Algkool (Metsavahil)
Pandja koolimaja

Esimesed õpetajad
Kõrgessaare valla koolides
Peeter Reikman sen. - Metsiku ja Pandja kool
Peeter Reikman jun. - Pandja kool
Karl Kvarnström - Paope kool
Peeter Kvarnström - Kõpu kool
Voldemar Kvarnström - Lauka ja Reigi kool
Gustav Laur - Kõpu kool
Kosma Laredei - Puski kool
Andrus Wolens - Pandja kool
Georg Lesk - Kõpu õigeusukirik
Jaan Liivo - Pandja, Mudaste, Kodeste ja
Malvaste kool
Georg Lesok - Kõpu kool
Nikolai Tšistjakov - Puski kool
Eha Remmelkoor - Kõrgessaare Algkool
Tiiu Malk - Kõrgessaare Algkool
Aiki Altmäe - Kõpu Algkool

Lauka Põhikool arvudes

Konverentsil esinejad

2010. aastal on Lauka koolis õpilasi kokku 85: poisse
48 ja tüdrukuid 37. Õpetajaid on praegu 17. Suurim
lastearv oli koolis 1972. aastal, kui koolis õppis 212
õpilast.
Liitklasse on praegu 3: 1.-4. klass Kõpus, 5. ja 6.
klass ning 2. ja 4. klass.
Hooneid koos sööklaga on koolil 4.
Kooli territoorium on 7 ha.

TASUTA
SÜNDIS UUS
VALLAKODANIK
INGEL KASS
PILLERIIN PIIRME
EMMA KAROLIINA PEDOR
SANDER LEO
ÕNNITLEME OKTOOBRIIKUU
EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
JA JUUBILARE!

ARMILDA-ANITA VALK
LEIDA KÕSTER
ALFRED SÜLLA
MARTA KÕRM
HEINO KERDE
HEINARD KLAAS
SENTA NIGUL
AARNO SILK
EVA TIHANE
RUTT RÜGA
LIIDA KASSER
ALEKSEI KALLAS
MARE JAAKSOO
URVE LUIK

Issiga koos Hiiumaa
Militaarmuuseumi
Lp. Lapsevanemad!
Tahame kõiki isasid ja teisi asjast
huvitatuid kutsuda isadepäeval,
14. novembril, Tahkunasse,
Hiiumaa Militaarmuuseumisse.
Üritus algab 12.00 . Orienteeruv
lõpp 13.30.
Kuulame Urmas Seliranda ja
vaatame eksponaate. Joome teed
ning
krõbistame
küpsist.
Isadele ja lastele on ekskursioon
tasuta. Emadele pilet 25.- krooni.
Et asi õnnestuks, oleks meil vaja
eelregistreerimist huviliste ja
transpordi kohta.
Rühmades on väljas samasugune
teade, pange sinna kirja, kes on
huvitatud, kui palju teid on, kas
tulete oma autoga või vajate
ühistransporti.
Oleks tore, kui Teie soovid
jõuaks meieni 5. novembriks.
Head kaasalöömist!
Sirje Garamaga
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Volikogu istung
8. OKTOOBER
Kõrgessaare valla terviseprofiil 2010-2020.
Võtta vastu Kõrgessaare valla terviseprofiil 20102020.
Paikkonna terviseprofiil on dokument, mis aitab
kaardistada kohalike elanike tervise olukorda ja
seda mõjutavaid tegureid.
Samuti saab terviseprofiili abil määratleda
paikkonna
peamised
tervist
mõjutavad
probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja
vajalikud tegevused.
Terviseprofiili
koostamise
eesmärgiks
on
suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste
elukvaliteeti parema tervise kaudu, juhtida
tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste
tervisemõjudele ja tagada tervise arendamise
temaatika olulisem kajastumine omavalitsuse
arengukavas.
Kohalikel omavalitsustel, kes on koostanud oma
paikkonna terviseprofiili ja tegevuskava, on
võimalik alates augustist 2010 ESF programmi
"Tervislikke valikuid toetavad meetmed" raames
tegevustele toetust taotleda. Selle programmi
üldine eesmärk on tervislikel põhjustel tööturul
mitteaktiivsete inimeste osakaalu vähendamine
ja tervisehäirete ennetamine.
Lisainfo:
www.terviseinfo.ee;
www.sm.ee;
www.tai.ee.
Valla arengukava 2007-2013 muutmine.
§1. Lugeda arengukava avalikeks aruteludeks
12.03.2010 Kõpus, 14.05.2010 Laukal ja
10.09.2010 Reigis toimunud valla arengukava
arutelud.
§2. Vallavalitsusel avaldada teade arengukava
muutmise kohta ajalehes Hiiu Leht ja valla
veebilehel.
§ 3. Valla arengukava on kättesaadav valla
veebilehel,
vallamajas
ja
Kõrgessaare
raamatukogus.
Määrata ettepanekute tegemise tähtajaks
3.11.2010.
Ehitise peremehetuse tuvastamine.
Tuvastada peremehetuks ehitiseks Kõrgessaare
vallas Paope külas asuv pumbamaja.
Vallavalitsusel korraldada ehitise kandmine
riiklikku
ehitisregistrisse
kandes
ehitise
omanikuna registrisse Kõrgessaare valla.
Kõrgessaare
Vallavolikogu
õigusaktide
muutmine
seoses
euro
kasutusele
võtmisega. Lõpetada eelnõu 1. lugemine
Varaliste kohustuste võtmine.
1.
Osaleda
meetme
«Veemajanduse
infrastruktuuri arendamine» raames projektiga
Kõrgessaare aleviku ja Lauka küla ühisveevärgija
kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimiseks.
2. Omafinantseerimise kohustuse täitmise
tagatakse eelarvelised vahendid 2011-2012
aastate vallaeelarvetes kokku summas kuni 3,5
milj EEK / 223,7 tuh EUR.
3.
Nõustuda
garantiikirja
väljastamisega
nimetatud projekti juurde vastavalt lisale nr 1.
4. Volitada Kõrgessaare vallavanem Jaanus Valk
olema taotleja ametlik esindaja ja allkirjastama
projektitaotlust.

Vallavalitsuse istungid
23. SEPTEMBER
Müügipileti väljastamine.
Väljastada müügipilet Seedri Puukool OÜ-le,
registrikood 10625735, 23.septembriks 2010
kauplemiseks istikutega Luidja külas ja
Kõrgessaare alevikus vallavalitsuse poolt
määratud kohas.
Spordiväljaku kasutusloa väljastamine.
Väljastada
kasutusluba
nr
118
Kõpu
Internaatkoolile spordiväljakute rajamisel Hiiu
maakonna Kõrgessaare valla Kõpu küla Kõpu
Internaatkooli maaüksusele.
Toimetulekutoetus.
Lubada välja maksta toimetulekutoetus 16
taotlejale summas 21663.- krooni
Kütusekaartide limiidid.
Kehtestada
Olerex
AS
kütusekaartidele
järgmised kasutuslimiidid kalendrikuus:
Kasutaja/vastutaja Limiit (krooni)
Jaanus Valk 3000
Tõnis Ülemaantee 4000
Sirje Laksaar 3000
Tööharjutuskeskus/Katrin Sarapuu 1000
Üldkaart – 2500
Lauka Põhikool/Märt Rannast 1500
Kõrgessaare VAK/Artur Valk 1500
Ago Träder 3500
Lasteaed VIGRI hoolekogu koosseis.
Kinnitada 2010/2011 õppeaastaks lasteaed Vigri
hoolkogu järgmises koosseisus:
Kerli Nabi, Kady Ruus, Merle Samuel, Evelyn
Pähn, Ellen Jõhvik ja Katrin Sarapuu.

30. SEPTEMBER
Kinnisasja jagamine.
Nõustuda Kiduspe külas Koidu kinnistu
jagamisega alljärgnevalt: Lõokese, Liivamäki,
Liivaluite, Peetri ja Mari maaüksus.
Kõrgessaare
Vallavalitsuse
26.08.2010
korralduse nr 195 „Arvamus geoloogilise
uuringuloa taotlusele“ muutmine.
Muuta Kõrgessaare Vallavalitsuse 26.08.2010
korralduse nr 195 punkti 1 ja sõnastada see
järgmiselt:
“Nõustuda geoloogilise uuringuloa andmisega
OÜ-le Hiiu Teed Suurepsi kruusamaardla III
uuringuruumis vastavalt taotlusele lisatud
asendiplaanile.
Kavandamisloa
taotluse
menetlemisel pidada vajalikuks, et oleks tagatud
mäeeralduse ja Torni kinnistu (katastritunnus
39201:001:0109) piiri vahel ca 100m laiuse
metsastatud puhvertsooni olemasolu.”
Kõrgessaare valla 2011.aasta eelarve projekti
koostamise lähtetingimuste kinnitamine.
Kinnitada Kõrgessaare valla 2011. aasta eelarve
projekti koostamise lähtetingimused vastavalt
lisale 1.
Kinnitada Kõrgessaare valla 2011. aasta eelarve
projekti esitamise vorm vastavalt lisale 2.
Kõrgessaare
Vallavalitsuse
30.07.2009
korralduse nr 205 muutmine.
Muuta Kõrgessaare Vallavalitsuse 30.07.2009
korraldust nr 205 alljärgnevalt:
1.1. tühistada korralduses ja korralduse lisas
Kaupo Rõhule antud õigused Ülendi küla Räägu
maaüksuse detailplaneeringu koostamise

PUHKUSED
Abivallavanem Katrin Sarapuu 18.10 – 30.11
Asjaajaja Maire Türnpuu 25. – 31.10.

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

Kõrgessaare valla arengukava
muutmise eelnõu avalikustatud
Kõrgessaare valla arengukava muutmise eelnõu
on avalikustatud Kõrgessaare vallamajas,
raamatukogus
ja
valla
veebilehel.
Muudatusettepanekuid saab teha kirjalikult
kuni 3.11.2010 aadressil Kõpu tee 8,
Kõrgessaare alevik või
valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee

osaliseks korraldamiseks ja finantseerimiseks.
1.2. anda Ülendi küla Räägu maaüksuse
detailplaneeringu
koostamise
osalise
korraldamise ja finantseerimise õigused üle
kinnistu uuele omanikule Marian Laving.
1.3. Marian Lavinguga sõlmida detailplaneeringu
koostamise
osalise
korraldamise
ja
finantseerimise üleandmiseks haldusleping.
Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
Väljastada kirjalik nõusolek sauna püstitamiseks
Kalana küla Kiviranna maaüksusele.
Väljastada kirjalik nõusolek Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ-le elektrivarustuse rajamisel
Paope küla Lasketiiru maaüksusele.
Projekteerimistingimuste väljastamine.
Väljastada
projekteerimistingimused
Eesti
Energia Võrguehituse AS-le Tahkuna 10 kV
haruliini rekonstrueerimise I etapile.
Kasutusloa väljastamine.
Väljastada kasutusluba nr 122 Eesti Energia
Jaotusvõrk
OÜ-le
Kõrgessaare
aleviku
Nõmmerga tee 18 maaüksuse elektrivarustuse
rajamisel.
Väljastada kasutusluba elamu püstitamisel
Suureranna küla Suuremetsa kinnistul.
Väljastada kasutusluba suvila püstitamisel
Suureranna küla Mastiranna kinnistul.
Väljastada kasutusluba heinaküüni püstitamisel
Reigi küla Kordoni kinnistul.

7.OKTOOBER
Enampakkumise nurjunuks tunnistamine.
Tunnistada
Vallavalitsuse
02.09.2010
korraldusega nr 213 30.09.2010 väljakuulutatud
Lauka küla Käina tee 14-17 4-toalise korteri
võõrandamise
suuline
enampakkumine
nurjunuks osalejate puudumise tõttu.
Vallavalitsuse õigusaktide muutmine seoses
euro kasutusele võtmisega.
Euro kasutusele võtmise seaduse alusel
kehtestatud
määrus
loetav
aadressil
www.korgessaare.ee
Katastriüksuse lähiaadressi määramine.
Määrata Kõrgessaare vallas, Reigi külas riigi
omandisse jäetava maatüki AT031007174
pindalaga 6,77 ha, lähiaadressiks Seene.
Määrata Kõrgessaare vallas, Lilbi külas riigi
omandisse jäetava maatüki AT031008014
pindalaga 7,21 ha, lähiaadressiks Südame.
Määrata Kõrgessaar vallas, Leigri külas riigi
omandisse jäetava maatüki AT031113085
pindalaga 14,76 ha, lähiaadressiks Posti.
Katastriüksuste lähiaadresside muutmine.
Muuta Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas
Tahkuna külas senised Victoria tee maaüksuste
lähiaadressid.
Kinnisasja jagamine
Nõustuda Paope külas Tagapõllu kinnistu
maatüki
39201:002:0351
jagamisega
alljärgnevalt: 10,55 ha Tagapõllu ja 902 m2
Kruusapõllu maaüksus.
Ehitusloa
väljastamine
puhkekeskuse
teenindushoone
laiendamiseks
ja
rekonstrueerimiseks.
Väljastada ehitusluba nr 159 OÜ-le Hiiu Jorn
puhkekeskuse teenindushoone laiendamiseks ja
rekonstrueerimiseks vastavalt DAGOpen OÜ
Projektbüroo poolt koostatud Poama küla Tõnise
maaüksusel.
Puurkaevu kasutusloa väljastamine.
Väljastada kasutusluba nr 123 OÜ-le Landbroker
puurkaevu
Mudaste
küla
Rannapiiga
maaüksusel.
Elektrivarustuse kasutusloa väljastamine.
Väljastada kasutusluba nr 124 OÜ-le Eesti
Energia Jaotusvõrk Luidja küla Kasesalu (endine
Kääro) maaüksuse elektrivarustuse püstitamisel.

11. OKTOOBER
1. Valla 2010 aasta lisaeelarve.
Otsustati lisaeelarve eelnõu esitatada volikogu
komisjonidele
parandusettepanekute
tegemiseks.
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Detailplaneeringute
teated
30.september 2010 korraldusega nr 230
kehtestati
Suureranna
küla
Potiranna
maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen
OÜ Projektbüroo tööle nr 10-03. Kehtestatud
detailplaneering näeb ette 3,26 ha suurusele
maaüksusele maakasutuse sihtotstarbeks 100%
elamumaa ja ehitusõigust kuni kahe hoone
püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 180 m².
Avaliku väljapaneku perioodil 30.august kuni
12.september
2010
ettepanekuid
ega
vastuväiteid ei esitatud.
30.september 2010 korraldusega nr 231 algatati
Nõmme
küla
Andruse
maaüksuse
detailplaneeringu
koostamine
maaüksuse
jaotamiseks elamumaa ja maatulundusmaa
maaüksusteks ning elamumaale ehitusõiguse
määramiseks. Võttes aluseks vallavalitsuse
seisukoha, mille järgselt on maaüksusest
jagatav elamukrunt elamuehituseks sobilik, kuna
paikneb Nõmme küla territooriumil hoonestatud
piirkonnas
ja
piirneb
ühest
küljest
juurdepääsuteega,
ehitustegevuseks
on
maaüksusel sobiv lage ala, otsustati sama
korraldusega mitte algatada detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilist hindamist.
30.september 2010 korraldusega nr 232 algatati
Laasi
küla
Vanaõue
maaüksuse
detailplaneeringu
koostamine
maaüksuse
ehitusõiguse määramiseks elamu ja abihoonete
püstitamiseks.
Kuna
maaüksus
paikneb
asukohas, mis on elamuehituseks sobilik, ja
Kõrgessaare valla üldplaneering maakasutuse
juhtfunktsiooni osas ettekirjutusi ei tee, otsustati
sama
korraldusega
mitte
algatada
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist
hindamist.
30.september 2010 korraldusega nr 233 muudeti
Marian Lavingu taotluse alusel Kõrgessaare
Vallavalitsuse 30.07.2009 korraldust nr 205.
Korraldusega tühistatakse Kaupo Rõhule antud
õigused Ülendi küla Räägu maaüksuse
detailplaneeringu
koostamise
osaliseks
korraldamiseks
ja
finantseerimiseks
ning
antakse õigused kinnistu uuele omanikule
Marian Lavingule.
07.oktoober 2010 korraldusega nr 247 algatati
Kiduspe
küla
Laasi
maaüksuse
detailplaneeringu koostamine ca 2,63 ha
suuruse maaüksuse
jaotamiseks
kaheks
elamumaa
ja
üheks
maatulundusmaa
maaüksuseks
ja
elamumaa
kruntidele
ehitusõiguse määramiseks. Võttes aluseks
koostatud eelhinnangu ja Keskkonnaameti
seisukoha,
otsustas
vallavalitsus
sama
korraldusega mitte algatada keskkonnamõju
strateegilist hindamist.
07.oktoober 2010 korraldusega nr 248 võeti
vastu
Luidja
küla
Kalda
maaüksuse
detailplaneering. Koostatud detailplaneering
näeb ette ca 3,29 ha suuruse maaüksuse
jaotamise
kaheks
elamumaa
ja
maatulundusmaa
maaüksused,
ja
maatulundusmaa maaüksusele ehitusõiguse
määramine kuni kolme hoone (elamu ja kaks
abihoonet) püstitamiseks. Detailplaneeringu
avalik
väljapanek
toimub
Kõrgessaare
vallamajas ja valla kodulehel 01.-14.november
2010.
Vastu võetud korraldustega on võimalik tutvuda
tööpäevadel Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee
8 Kõrgessaare Hiiumaa) ja Kõrgessaare valla
avalike dokumentide registris internetis

Saalihokihooaja ilus algus

"...ja siis tuleb 56"

Viskoosa Spordiklubi saalihokivõistkond alustas
hooaega 2010-2011 edukalt. Esiliigas saavutati
9.-10. oktoobril Tallinnas toimunud mängudel
napid, aga seda väärtuslikumad võidud Eesti
Maaülikool II võistkonna ja Tallinna võistkonna
Bändidos-Team
Hummeli
üle.
Mõlemad
mängud lõppesid tulemusega 5-4 Viskoosa SK
kasuks. Viskoosa SK võistkonnas mängivad nii
koolinoored kui ka täiskasvanud, aga kes siiski
on meie klubis sporditegemist alustanud. Nagu
näha, raskuste kiuste saalihokitraditsioonid
siinmail jätkuvad, kuigi puudu on nii rahast, kui
ka uutest tegijatest.
Kooliealisi lapsi on niigi vähemaks jäänud, seda
rõõmsamad
oleme
iga
uue
noore
saalihokimängija üle. Treeninguajad ja muu info
leiate siitsamast valla lehest.
Artur Valk

sellise nimega on avatud kunstinäitus Kärdlas,
Hiiumaa Muuseumi pikas majas, kus oma
loomingut eksponeerib maalikunstnik ja skulptor
Märt Rannast.

KÕRGESSAARE
VABA AJA KESKUSE

1.

ringid ja treeningrühmad 2010-2011
info telefonidel: 4693134 ja 5055732
Saalihoki – E, K kell 18.00 ja R kell 17.00
juhendaja Teet Kivisilla (5284412)
Võrkpall – T, N kell 17.30
Juhendaja Anneli Mauer (53972242)
Korvpall – E, N, R kell 16.00
Ungrulust rahvatants – E, K kell 19.00
Juhendaja Helgi Taelma (5234649)
Õpilasrühmad (2) rahvatants – K kell 16.30
(nooremad) ja kell 17.30 (vanemad)
Juhendaja Helgi Taelma (5234649)
Line-tants 2 rühma Kõrgessaares – T, N kell
19.00
Juhendaja Erika Paju (56482405)
Tantsurühmad (2) Laukal – T, P kell 18.30
(naised) ja N kell 18.30 (neiud)
Juhendaja Katrin Sarapuu (53415285)
Kunstiringid (2) – T kell 16.00 (nooremad) ja N
kell 15.30 (vanemad)
Juhendaja Katrin Laan (53585830)
Lauka Segakoor – N kell 18.30
Juhendajad Aili Soop ja Aave Kark (5233773)
Lastekoor – R kell 14.30
Juhendaja Aave Kark (5233773)
Kõhutants – P kell 13.00
Juhendaja Laili Lutsar (5217308)
Jõusaal avatud : E, T, K, N 16.00-20.00, R
16.00-19.00
Lisaks võimalik mängida lauatennist ja
treeningutevälisel ajal tennist.

2.

Kõrgessaare valda
kavandatakse Läänemere
Teadmuskeskust
7.oktoobril 2010.a sõlmisid Kõrgessaare
Vallavalitsus, Eesti Mereakadeemia ja TTÜ
Meresüsteemide
Instituut
koostööleppe
Läänemere
Teadmuskeskuse
rajamiseks
Kõrgessaare alevikus Hiiumaal.
Kavandatav Läänemere Teadmuskeskus on
multifunktsionaalne merehariduskeskus, mille
missiooniks on tõsta Eesti elanike teadlikkust
Läänemerest ning äratada sügavamat huvi
Läänemerega seotud elukutsete ja vaba-aja
tegevuste vastu Eesti noorte seas. Lisaks on
Läänemere
Teadmuskeskuse
oluliseks
eesmärgiks kvaliteetse ja kaasaegse õpi-,
koolitus- ja uurimiskeskkonna pakkumine
merehariduse, mereteaduse ja merekeskkonna
kaitsega
tegelevatele
organisatsioonidele
Eestist
ja
välisriikidest.
Läänemere
Teadmuskeskus hakkab toimima ka atraktiivse
turismiobjektina,
võimaldades
Hiiumaa
külastajatel
interaktiivsete
lahenduste
ja
mitmesuguste simulaatorite kaudu tundma
õppida Läänemerd kogu oma kirevuses. Eraldi
tähelepanu osaks saab teadmuskeskuse
ekspositsioonis Läänemere tuletornide ajalugu
ja tänapäev – on ju Kõrgessaare vallas asuv
Kõpu tuletorn Läänemere ja Euroopa vanimaid
siiani tegutsevaid tuletorne.
Läänemere
Teadmuskeskuse
detailne
kontseptsioon ning teostatavus- tasuvusanalüüs
valmib 2010 a. lõpuks (toetatud Leadermeetmest)
ning
keskus
on
vastavalt
tegevuskava ajakavale kavas avada 2013.
aasta kevadeks.
Täiendav info: Katrin Sarapuu (tel. 5341 5285,
kati@korgessaare.ee).

3.

Lauka piirkonna
külaarendusseltsi
üldkoosolek
toimub laupäeval 30.okt.2010 kell
11.00 Laukal seltsimajas.
Ootame osalema Pihla, Otste, Isabella, Napi,
Heigi, Kurisu, Metsaküla, Lilbi, Heiste, Hüti ,
Lauka; Leigri, Sülluste, Kiivera, Jõeranna, Reigi,
Rootsi, Ogandi, Sigala, Kidaste, Mudaste
külade elanikke.
Päevakorras.
1. MTÜ nime muutmine
2. Juhatuse valimine
3. Põhikirja muutmine
4. Piirkonna külade arengukava 2011-..
koostamise algatamine
5. Ülevaade senitehtust
6. Tegevuskava edaspidiseks
7. Muud küsimused
Juhatus

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Tunnustamine

Kõpu kooli spordiväljak on
valmis!
Väljaku avamispidu peeti 16. septembril.
Väljaku
ehitamist
rahastas
Euroopa
Regionaalarengu Fond projektiga „Väljakud
erivajadustega laste rehabilitatsioonitegevuseks“
Projekti nimetus on keeruline, kuid see tähendab
seda, et nüüd on meil vahendid ja võimalused, kus
me saame harjutada silma ja käe koostööd,
osavust, tasakaalu ja julgust.
Saime
koolile
jalgpalliväljaku,
korvpalli-ja
võrkpalliplatsi, 500-meetrise jooksuraja, mida
talvel kasutame suusarajana, 60-meetrise

26. augustil 2010 toimus sotsiaalminister Hanno
Pevkur´i vastuvõtt kõige tublimatele vabatahtlikku
tööd tegevatele eakatele. Hiiumaalt oli vastuvõtule
kutsutud MTÜ Hiiumaa Heatahteühing Lootus
eestvedaja Lea Kallas Kärdlast ja meie vallast
pikaajalise sotsiaaltööalase kogemusega Linda
Kark, kelle puhul märgiti ära oskust märgata
abivajajat ja talle vajalikku tuge pakkuda,
aktiivsust külaelu edendajana ning ettevõtjana.
Vastuvõtu korraldas sotsiaalministeerium koostöös
eakate poliitika komisjoniga ja see toimus vanurite
eneseabi- ja nõustamisühingu Poska keskuses
Tallinnas.
2. oktoobril Suuremõisas andis MTÜ Ühendus
Kodukant
Hiiumaa
tänukirja
Kõrgessaare
Puuetega Noorte Klubile Vikerkaar:
Me rõõmustame koos Teiega, et olete aktiivselt
elavdanud
oma
kodukandi
seltsija
huvitegevust, aidanud oma leidliku meelega
kaasa erivajadustega noorte elu rõõmsamaks
muutmisele. Üheskoos tegutsedes ja üksteist
toetades on homne päev päikeselisem. Jõudu
Teile, ja ikka head mõtted tegudeks.

Liia Toom

Jäätmejaama uued lahtiolekuajad
ESMASPÄEVAST NELJAPÄEVANI
09.00-17.00
REEDEL 09.00- 16.00
Iga kuu esimesel laupäeval 10.00- 14.00
Pühapäeval ja riiklikul pühal suletud.
Avo Kütt 53323950

TEATED
22.oktoobril toimub väljasõit Käina ujulasse
vesivõimlemiseks, treener Helin Kääramees,
osalustasu 50 krooni. Transport: 12.00 Lauka,
12.05 Viskoosa
28.oktoobril kell 13.00 eakate koosviibimine
Laukal seltsimajas: õnnitleme sünnipäevalapsi,
BINGO. Transport: 12.30 Pihla, Rootsi; 12.45
Viskoosa
5.novembril alates kella 10.00 KÄRDLA
TERVISETUBA Laukal seltsimaja ruumides: saab
määrata veresuhkrut, kolesterooli ja mõõta
vererõhku. Oodatud kõik, kes tunnevad huvi oma
tervise vastu.
Kell 13.00 pensionäride koosviibimine: kavas
erinevad võistlusmängud, viktoriin.
Transport: 12.30 Pihla, Rootsi; 12.45 Viskoosa
9.novembril JUUKSUR alates kell 8.00. eelnev
registr. Sirje Vaku telef. 4631297; 56662317
17.novembril
toimub
väljasõit
Hellamaa
Perekeskusesse
kohtumiseks
perekeskuse
eakatega, ühine kohvilaud. Transport MS Reisid:
11.15
Lauka,
11.20
Viskoosa.
Eelnev
registreerimine osalusest hiljemalt 12.novembriks
telef.4693712; 53339472
7.oktoobril,
rahvusvahelise
eakate
päeva
tähistamisel Kärdla Kultuurikeskuses andis Hiiu
maavanema Hannes Maasel üle antud tänukiri
Lehte Nigulile:
Eakate ühistegevusse pikaajalise pühendunud
panustamise eest

Direktor

Foto: Tuuli Tamla

LAUKA PÄEVAKESKUSE

Eesti Külaliikumise Kodukant tänukirja külaelu
edendamise eest sai abivallavanem Katrin
Sarapuu.
MTÜ-lt Ühendus Kodukant Hiiumaa tänukirja sai
ka Kõpu piirkonna arendusselts VALGUSKIIR:
Me täname, et olete aktiivselt elavdanud
seltsitegevust, aidanud kaasa oma kodukandi
kaunimaks ja elamisväärsemaks muutmisel.
Ainult üheskoos tegutsedes ja üksteist
toetades saame külaelu edasi arendada.

jooksuraja, kaugushüppekasti ja mitmeid
osavusmängude kohti.
Väljakut hakkavad kasutama ka Lauka
Põhikooli Kõpu liitklassi õpilased ja
ümbruskonna noored
Avamispeol oli meil palju külalisi. Meid
õnnitles maavanem Hannes Maasel,
projekti koordinaator SA „INNOVE“ Liivika
Põder, Ene Mänd, kes andis head nõu
projekti kirjutamisel, Anton Kaljula Hiiumaa
Spordiliidust, Lembit Sauer – meie kooli
esimene koolinõukogu esimees, Enn
Küttim, kes lõpetas Kõpu 7-klassilise kooli
1957. aastal ja oli tol ajal väljapaistev
spordipoiss Hiiumaal.
Suur tänu kõigile, kes olid oma tööga
seotud spordiväljaku ehitamisega. Ehitaja
OÜ Hiiu Teed, projekteerija OÜ Dagopen,
projektijuht
Tuuli
Tammla,
omanikujärelvalve teostaja Taavi Stomma

19.novembril toimub väljasõit Käina ujulasse
vesivõimlemiseks, treener Helin Kääramees,
osalustasu 50 krooni. Osalusest teatada hiljemalt
15.novembriks
Lauka Päevakeskuse telef.
4693712; 53339472 (Heli). Transport: 12.00
Lauka, 12.05 Viskoosa

Kutse õppepäevadest
osalema
MTÜ Vikerkaar kutsub eakaid Lauka
seltsimajja
osalema
käsitööalastest
õppepäevadest :
26. oktoobril kell 10.00 – viltimistehnika
9. november kell 10.00 – polümeersavist
ehted ja siidimaali tehnika
Osalustasu mõlemal päeval 10 krooni,
siidimaali sallitooriku jaoks lisaks 61
krooni.
Õppepäevadest osavõtmiseks palume
registreerida hiljemalt 5 päeva enne
ürituse toimumist Liisi Aroni telefonil 53
300 684.
Õppepäevi
finantseerib
Kohaliku
Omaalgatuse
Programm
projektiga
Elukestev Õpe.

31. oktoobril Kalana sadama
paadikuuris kell 15 Raimo Pullati ja
Risto Pullati äsjailmunud raamatu
"Viinameri. Salapiiritusevedu
Läänemerel kahe sõja vahel"
esitlus.
Võimalik soetada teost ning paluda
autogramme. Üles astuvad Kõpu otsa
muusikud
KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA
- Omavalitsuse infolehtIlmub kord kuus
Toimetaja Tarvo Malk
Telefon: 4622487; 5200908
e-mail: tarvomalk@gmail.com

MANALATEELE LÄINUD

LINDA KÄÄR

