
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        

 

    

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Kõrgessaare Valla 

TEATAJA 
TEISIPÄEV   24.  JAANUAR  2012                                                            ILMUB KORD KUUS   ***   

TASUTA 

 

NR. 1 
2012 

Omavalitsuse infoleht 

 

SÜNDIS UUS VALLAKODANIK 

 

RAINER SILK 

LISANNA ROHTVEE 
 
 

Tänuavaldus 
  

Täname Kõrgessaare valla ettevõtjaid Kaido 

Kiini, Janar Pähna, Veiko Kirssi, Marek 

Kuumi ja Marko Tammeveskit toetuse eest. 

Tänu Teie rahalisele panusele sai 

võimalikuks korraldada Kõrgessaare valla 

uusaasta ilutulestik. 

 

Tegusat ja edukat uut aastat Kõrgessaare 

valla ettevõtjatele. 
  

Kõrgessaare Vallavalitsus 
Kõrgessaare Vaba Aja Keskus 

 

Õnnitleme jaanuarikuu 

eakaid sünnipäevalapsi ja 

juubilare! 
 

ERICH TÕNISMAA 

ELLA NOORKÕIV 

LEHTI KIIVE 

HILDA VAHT 

ELVI KÄÄR 

LEMMIT-KAUPO 

LAANEORG 

ANU-MAIE JÕGI 

TOIVO VALK 

URVE NÕMMERGA 
 

 

Lasteaed Vigri ootab oma endisi 

töötajaid lasteaia 50.juubeli 

tähistamisele 11.veebruaril 2012 
 

Kavas:    
kell 12.00   külastame endist ja praegust lasteaeda; 

kell 13.00 pidulik aktus ja kohvilaud Kõrgessaare 

Vaba Aja Keskuses (Tervisemaja) 

 

Oma osalemisest teatada ja maksta osavõtumaks 2€ 

lasteaeda hiljemalt 1.veebruariks 2012. 

 

Kontakt telefonidel 4693359 või 5231844 või e- post 

garamaga@gmail.com  

Sirje Garamaga 

 

Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse 

TEADE 
  

Teisipäeval, 24. jaanuaril algusega 15.30 

Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses Eesti 

Lasteteatri etendus  

"LOOMAD LIIKLUSES" 
Pilet: 1.50 eurot 

 

Tänuavaldus 
 

Suured tänud Kadri Tasale ja tema 

meeskonnale kõikide meie valla perede 

nimel, kes  said osa projektist „Väike 

heategu“. 

 

Kõrgessaare valla 

preemia 
 

Kõrgessaare valla preemia on 

igaaastane (ka rahaline) tunnustus, 

mis määratakse isikule või isikute 

rühmale saavutuste eest Kõrgessaare 

vallaelu edendamisel ja arendamisel.  

 

Valla preemia kandidaate võivad 

esitada nii füüsilised kui ka 

juriidilised isikud. Taotlused 

esitatakse Kõrgessaare Vallavalitsuse 

kantseleisse 31.jaanuariks 2012. 

Valla preemia kandidaadid ja nende 

esitajad avalikustatakse. 

Valla preemia saaja (saajad) 

otsustatakse 15.veebruariks 2012 

selleks moodustatud komisjoni poolt. 

Preemia saajad nimetab vallavalitsus. 
 

Kõrgessaare Vallavalitsus 

Lugupeetud kliendid! 
 
Alates 1. Veebruarist 2012 loovutab 
Kõrgessaare vallavalitsus nõuded 
kestvusega üle kolme kuu või summas üle 65 
euro inkassofirmale. 
 

Kõrgessaare Vallavalitsus 

 

Lasteaed Vigri 50 
 
Veebruari alguses möödub pool sajandit ajast, mil 
ametlikult võimaldatud laste hoiu ja alushariduse 
omandamise võimaluse teenust Kõrgessaares. 
Nüüd tunneme me asutust, kus meie lapsed mõnuga 
mängimas käivad ning enne kooliminekut tarkust 
omandavad lasteaed Vigri nime all. 
Kuid nagu ikka, on heal lapsel olnud mitu nime: 
1962-1975 Hiiumaa Kalakombinaadi lastepäevakodu; 
1975-1980 Hiiu Kaluri Lastepäevakodu;  
1980-1992 Kalurikolhoos Hiiu Kaluri Lastepäevakodu 
Vigri; 
1992-1999 Kõrgessaare valla lastepäevakodu Vigri 
1999- Kõrgessaare valla lasteaed Vigri 
 
Majagi pole alati seesama meile tuttav, hiljuti 
värskenduskuuri saanud hoone olnud. Alustati tegevust 
hoopis kõrvalolevas endises Valitsejamajas ning päris 
oma maja saadi tänu Hiiu Kaluri tollastele juhtidele 
1980 aastal. 
 
Lasteaed on sõnastanud omale visiooni: 
Oleme lasteaed kuhu laps tahab tulla, kuhu 
lapsevanem tahab oma last tuua, kus töötaja tahab 
töötada. 
 
Tundub, et eelöeldu ei ole ainult sõnad: nii on nende 50 
aasta jooksul lapsi lasteaia nimekirjas olnud ca 1000 
(esimesel päeval oli lasteaias 6 last) , töötajaid läbi 
aegade kokku 108. Praegusest 14st töötajast on 8 
inimest majas tööl olnud 30 ja enam aastat 
Staažikaimal saab sel aastal täis 45 aastat.  
Juhte on lasteaial olnud kokku 6. Meie praegune 
direktor Sirje Garamaga töötab lasteaias aastast 1979 
ning selle juhina on vastutust ta kandmas 23ndat 
aastat.  
 
Praegu tegutseb majas 3 rühma , kus igapäevaselt 
rõõmsalt päeva mööda saatmas osavõtlike õpetajate, 
nende abide ja teiste töötajate armastava pilgu all 44 
last.  
 
Soovime: 
Et ikka jätkuks peredesse lapsi. 
Et ikka jätkuks südamesoojust. 
Et ikka jätkuks armastust ja hoolivust. 
Et ikka oleks tervist.  
Ja palju, palju õnne! 
 

Kõrgessaare Vallavalitsus 

 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 
Omavalitsuse infoleht 
Toimetaja Tarvo Malk 

Telefon: 4622487; 5200908 
e-mail: tarvomalk@gmail.com 

Perepidu kõigile:  
Laulame karaoket Lauka seltsimajas 

laupäeval 28 jaanuar 2012.a. Algus 

kell 20.00. 

Kui kardad, et suure laulmisega kõht tühjaks 

läheb , siis võta võileib kaasa. Meie pakume 

tasuta kohvi niipalju kui süda lustib. 

Peaasi, et hing ja suu laulavad! 
 

mailto:garamaga@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 Detailplaneeringute teated 
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 05.jaanuar 2012 
korraldusega nr 01 algatati detailplaneeringu 
koostamine Luidja küla Järve maaüksusel. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ca 5 ha 
suuruse hoonestatud krundi jaotamine ja 
ehitusõiguse määramine. Kavandatud 
uushoonestuse moodustab puhkemaja koos 
abihoonetega. 
Detailplaneeringu koostamise algatamisel on 
vallavalitsus seisukohal, et kavandatud tegevus ei 
ole iseloomuga, mis vajaks keskkonnamõju 
strateegilise hindamise läbiviimist. 
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 05.jaanuar 2012 
korraldusega nr 02 võeti vastu Kõrgessaare aleviku 
Tööstuse tee 17a maaüksuse detailplaneering.  
Koostatud detailplaneering näeb ette maaüksuse 
hoonestamise elamu ja abihoonetega ning 
tehnovarustuse hoonete teenindamiseks. 
Planeeringu alusel muudetakse senine tootmismaa 
maaüksuse elamumaaks. Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub Kõrgessaare vallamajas (Kõpu 
tee 8 Kõrgessaare) ning Kõrgessaare valla kodulehel 
ajavahemikul 30.jaanuar kuni 12.veebruar 2012. 
Ettepanekuid ja vastuväiteid vastu võetud 
planeeringu kohta võib väljapaneku lõpuni esitada 
vallavalitsusele kirjalikult (Kõpu tee 8 Kõrgessaare 
Hiiumaa 92201) või e-mail teel 
valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee 
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 05.jaanuar 2012 
korraldusega nr 04 algatati detailplaneeringu 
koostamine Kiduspe küla Tooma maaüksusel. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundil 
kehtiva detailplaneeringuga määratud elamukrundi 
ehitusõiguse muutmine abihoonete asukohtade ja 
suuruste määramiseks. Kuna tegu on olemasoleva 
hoonestusega krundiga ning kavandatud tegevus ei 
erine oluliselt kehtiva planeeringuga võimaldatud 
tegevusest, ei ole vallavalitsuse seisukoha järgi 
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine 
vajalik. 
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 05.jaanuar 2012 
korraldusega nr 06 võeti vastu Kalana küla 
Kaplisääre ja Ristna jahisadama maaüksuste 
detailplaneering. Koostatud detailplaneering näeb 
ette planeeritava jahisadamaga seotud maaüksuste 
liitmise ja piiride ning ehitusõiguse määramise. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare) 
ning Kõrgessaare valla kodulehel ajavahemikul 
30.jaanuar kuni 26.veebruar 2012. Ettepanekuid ja 
vastuväiteid vastu võetud planeeringu kohta võib 
väljapaneku lõpuni esitada vallavalitsusele kirjalikult 
(Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa 92201) või e-mail 
teel valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee 
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 05.jaanuar 2012 
korraldusega nr 07 algatati detailplaneeringu 
koostamine Kiduspe küla Meretooma maaüksusel. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundil 
kehtiva detailplaneeringuga määratud elamukrundi 
ehitusõiguse muutmine. Kavandatud tegevus ei erine 
oluliselt kehtiva planeeringuga võimaldatud 
tegevusest, millest lähtuvalt ei ole vallavalitsuse 
seisukoha järgi keskkonnamõju strateegilise 
hindamise koostamine vajalik. 
 
24.novembril 2011 korraldati Kõrgessaare vallamajas 
Kalana küla Kaplisääre maaüksuse 
detailplaneeringu avalik arutelu. Detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega 
vastuväiteid esitatud ning avalikul arutelul osalejaid 
ei olnud. 
 
28.novembril 2011 korraldati Kõrgessaare vallamajas 
Tahkuna küla Tahkuna tuuliku maaüksuse 
detailplaneeringu avalik arutelu. Detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega 
vastuväiteid esitatud ning avalikul arutelul osalejaid 
ei olnud. 

Vallavolikogu õigusaktide eelnõud, 
vastuvõetud vallavalitsuse korraldused ja 
määrused ning vallavolikogu otsused ja 

määrused on avalikustatud valla kodulehel 

www.korgessaare.ee 

Vallavalitsuse istungid 
 

29. DETSEMBER 
Kõrgessaare vallavalitsuse raamatupidamise 

sise-eeskirja muutmine. 

Asendada Kõrgessaare Vallavalitsuse 

14.12.2006 määruses nr 15 „Kõrgessaare 

Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri“ 

12. peatükk §31 Lõige (3)¹ järgmiselt: 

„Euroopa Liidu struktuurfondide projektidega 

seotud dokumente säilitada aastani 2025. 

Toimetulekutoetuse maksmine. 

Lubada välja maksta detsembrikuu 

toimetulekutoetus 13 taotlejale  summas 1419 

eurot ja 37 senti. 

Inventuuri tulemuste kinnitamine. 

Kinnitada 2011. aasta varade 

inventeerimiskomisjoni poolt koostatud 

Inventeerimisnimestikud ja mahakandmise 

aktid 

Kõrgessaare valla hankekord. 

Kinnitada Kõrgessaare valla hankekord. 

 
5. JAANUAR 
Kirjaliku nõusoleku väljastamine 

puurkaevu rajamiseks. 

Väljastada kirjalik nõusolek puurkaevu 

rajamiseks Reigi küla Valgesääre maaüksusele.  

Kirjaliku nõusoleku väljastamine garaaži 

püstitamiseks. 

Väljastada kirjalik nõusolek garaaži 

püstitamiseks Reigi küla Kastani maaüksusel. 

Riigihankekomisjoni moodustamine. 

Moodustada valitsuse poolt korraldatavate 

riigihangete läbiviimiseks alatine riigihanke 

komisjon järgmises koosseisus: Jaanus Valk 

(komisjoni esimees), Arno Kuusk ja Inge 

Elissaar. 

Hooldajatoetuse maksmine. 

Lubada välja maksta jaanuarikuu 

hooldajatoetus 17 isiku hooldajale summas 301 

eurot ja 66 senti. 

 

Maamaksust 
 

Vastavalt maamaksuseadusele ja Kõrgessaare 

Vallavolikogu määrusele “Maamaksu määrad 

ja soodustused” on pensionäridel, kelle 

omandis on elamu, õigus taotleda elamu juurde 

kuuluva õuemaa eest arvestatud maamaksu 

vabastust. 

Pensionärid, kes on nimetatud soodustust 

taotlenud eelnevatel aastatel ei pea uut 

avaldust esitama. 

Alates 2011. aastast pensioni saavatel 

elamuomanikel ja ka neil, kes mingil põhjusel 

ei ole varem maamaksu tasumisel soodustust 

taotlenud, peaksid vallavalitsusele esitama 

vastava avalduse hiljemalt 25. jaanuariks. 

Peale nimetatud kuupäeva esitatud avaldusi ei 

ole võimalik arvestada, kuna andmed on 

esitatud Maksu- ja Tolliametile. 

Avalduse vorm on saadaval valla kodulehel. 
 

Kõrgessaare Vallavalitsus 
 

2011. aasta rahva ja 
eluruumide loendus 
 

2011. aastal toimub Eestis 

üheteistkümnendat korda rahva ja 

eluruumide loendus. Selle käigus loetakse 

üle kõik Eesti püsielanikud ja eluruumid. 

Rahvaloendus on ainus uuring, mis annab 

põhjaliku statistika selle kohta, kui palju on 

Eestis elanikke, millistes piirkondades ja 

tingimustes me elame ning millised me 

oleme. Need teadmised on Eesti tuleviku 

kavandamise jaoks üliolulised. 

Rahvaloendus kestab kokku kolm kuud 

ning see toimub kahes osas: 

Esimese kuu jooksul (31. detsember 2011 

– 31. jaanuar 2012) saab rahvaloendusel 

osaleda interneti teel, täites küsimustiku 

enda, oma leibkonna ja eluruumi kohta 

spetsiaalses e-loenduse keskkonnas. 

E-loenduse keskkond avatakse 

31. detsembril 2011 aadressil 

www.REL2011.ee 

 

Neid, kes e-loendusel ühel või teisel 

põhjusel ei saa osaleda, külastab 

ajavahemikus 16. veebruar – 31. märts 

2012 rahvaloendaja. 

Rahvaloendaja tunneb ära Statistikaameti 

poolt väljastatud pildiga töötõendi, sinise 

kohvri ja loenduse logoga salli järgi. 

Tõendil on loendaja nimi ja pilt, 

Statistikaameti logo, töötõendi number ja 

kehtivuse aeg. Rahvaloendaja peab oma 

töötõendit näitama kohe uksel. Kui kedagi 

pole kodus või pole vastamiseks parim aeg, 

jätab loendaja postkasti teatise oma 

kontaktandmetega. 

 

Et loendamine läheks võimalikult sujuvalt, 

tasub inimestel rahvaloendaja külaskäiguks 

ka veidi valmistuda. Valmis tasub vaadata 

leibkonnaliikmete isikukoodid ja 

ametinimetused, sest seda sageli 

igapäevaselt ei teata. Samuti tuleks 

täpsustada eluruumi ehitamise ajavahemik 

ja suurus. 

 
Kõik loendusel kogutud isikuandmed on 

igal juhul kaitstud ja mida keegi vastas, 

teab ainult tema ise. Rahvaloendusel 

kogutud andmeid kasutatakse vaid statistika 

tegemiseks. Neid ei anta edasi teistele 

riigiasutustele. Seega ei pea keegi ka 

kartma, et muutuks tema sissekirjutus, 

sotsiaaltoetused või pensionimaksed. 

 

Igat Eesti inimest puudutava 

suurettevõtmise õnnestumiseks on väga 

oluline, et selles osaleks iga Eestis püsivalt 

elav inimene. Ainult nii saame järgmiseks 

kümneks aastaks teadmise, kuidas oma 

võimalusi kõige mõistlikumalt kasutada ja 

milliseid sihte ühiskonnana seada. 

 

Igaüks loeb! 
 

 

mailto:valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee
mailto:valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee
http://www.rel2011.ee/


 

     

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 

Galerii Vaba Aja Keskuses 

toimunud jõuluüritustest 
 

 
Ansambel MID Kõrgessaare valla noortel külas 
 

 
Noorteka jõulukohvik valitsejamajas 
 

 
Pühalepa kirikukoori Anna jõulukontsert VAK-is 
 

 
Eesti Filharmoonia kammerkoori kvarteti 
kontsert ja sellele järgnev pidulaud 
 

 
Koduste laste jõulupidu 
(Fotod: Katrin Laan) 
 

 

Kalana puhkeküla (puhkeküla-laager) 
Kalana sadam, Kalana küla, 
Tel: +372 53821844; +372 5652060 
www.kalana.ee 
info@kalana.ee 
Tubade arv: 11. Voodikohti: 55 
Lisateenused: Dušš, lisavoodi võimalus, 
peretoad, tasuta wifi ala, telkimine. 
Jalgratta rent, laste mänguväljak, lõkkeplats/grill, 
matkad, paadisõit, saun, spordivarustuse rent, 
supluskoht. Toitlustusvõimalus lähedal. 
 
Pihla turismitalu (külalistemaja) 
Pihla talu, Kõpu küla, 
Tel: +372 56470091, pihla@hot.ee 
www.hot.ee/pihla 
Tubade arv: 10. Voodikohti: 28 
Lisateenused: Arvuti kasutamise võimalus 
(lobby), Dušš, internet kaabelühendusega, 
lisavoodi võimalus, puhkeruum, tasuta wifi ala, 
teler puhkeruumis, telkimine. Laste mängutuba, 
laste mänguväljak, lõkkeplats/grill, spordiväljak. 
Toitlustamine. 
 
Sireli hostel, Sireli talu, Suureranna küla. 
Tel: +372 5060986, sireli@sirelihostel.ee 
www.sirelihostel.ee 
Tubade arv: 4. Voodikohti: 14 
Lisateenused: Dušš, lisavoodi võimalus, 
peretoad, puhkeruum, tasuta wifi ala, teler 
puhkeruumis. Jalgratta rent, lõkkeplats/grill, laste 
mänguväljak, saun.  
 
Paradiisi Villa puhkemaja, Ristna. 
Tel: +3725051015, paap@paap.ee 
www.paap.ee 
Tubade arv: 3. Voodikohti: 6 
Lisateenused: Arvuti kasutamise võimalus 
(lobby), Dušš, lisavoodi võimalus, peretoad, 
puhkeruum, tasuta wifi ala, teler puhkeruumis. 
Lõkkeplats/grill, matkad, paadisõit, saun, 
spordivarustuse rent, supluskoht. 
 
Pauka puhkemajad 
Poama küla. 
Tel: +372 5040967 
www.paukapuhkemaja.ee 
info@paukapuhkemaja.ee 
Tubade arv: N/A. Voodikohti: 40 
Lisateenused: Dušš, lisavoodi võimalus, 
peretoad, puhkeruum, teler puhkeruumis, 
telkimine. Lõkkeplats/grill, saun, supluskoht. 
 
Villamaa Puhkeküla (puhkeküla-laager) 
Villamaa küla,  

Tel: +372 53448060, info@dageida.ee 

www.dageida.ee 

Tubade arv: 12. Voodikohti: 45 
Lisateenused: Dušš, arvuti kasutamise võimalus 
(lobby), lisavoodi võimalus, peretoad, 
puhkeruum, teler puhkeruumis, telkimine, teler 
toas, tasuta wifi ala. Lõkkeplats/grill, saun, 
spordiväljak. 
 
Randmäe Puhketalu ja karavan 
Malvaste küla. 
Tel: +372 56913883, puhketalu@hot.ee 
www.puhketalu.ee 
Tubade arv: 6. Voodikohti: 20 
Lisateenused: Haagissuvila/karavani parkla, 
tasuta wifi ala, telkimine. Lõkkeplats/grill, saun, 
supluskoht. 
 
RMK tasuta telkimiskohad: 
Kaleste telkla 
Mägipe telkla 
Palli telkla 
Ninaotsa telkla 
www.rmk.ee 
puhkus@rmk.ee 
Lisateenused: Telkimine. Lõkkeplats/grill, 
supluskoht 
 

(allikas www.hiiumaa.eu) 

 

Kõrgessaare vallas 

tegutsevad majutusasutused 
 
Kalda Puhketalu, Mangu küla. 
Tel: +372 5279421, kalev@kaldapuhketalu.ee 
www.kaldapuhketalu.ee 
Tubade arv: 15. Voodikohti: 71 
Lisateenused: Dušš, lisavoodi võimalus, 
peretoad, puhkeruum, tasuta wifi ala, teler 
puhkeruumis, telkimine. Jalgratta rent, laste 
mänguväljak, lõkkeplats/grill, paadisõit, saun, 
supluskoht, spordiväljak. 
 
Malvaste Külalistemaja ja puhkeküla 
Malvaste küla. 
Tel: +372 56922978 / Faks: +372 4691901 
www.malvaste.hiiumaa.ee 
malvastecamping@hot.ee 
Tubade arv: 20 (külalistemajas) Tubade arv: 10 
(puhkekülas) 
Voodikohti: 54 (külalistemajas) Voodikohti: 50 
(puhkekülas) 
Lisateenused: Dušš, lisavoodi võimalus, 
telkimine. Lõkkeplats/grill, saun, spordiväljak. 
Toitlustamine tellimisel. 
 
Järveääre Puhkekeskus (puhkeküla-laager) 
Jõeranna küla. 
Tel: +372 5122290, jarveaare@jarveaare.ee 
www.jarveaare.ee 
Tubade arv: 6. Voodikohti: 18 
Lisateenused: Arvuti kasutamise võimalus 
(lobby), Dušš, internet kaabelühendusega, 
lisavoodi võimalus, peretoad, puhkeruum, tasuta 
wifi ala, teler puhkeruumis, telkimine. Laste 
mänguväljak, lõkkeplats/grill, saun, paadisõit. 
 
Meelste puhkeküla (puhkeküla-laager) 
Meelste küla, 
Tel: +372 56928572, info@estrent.ee 
www.estrent.ee 
Tubade arv: 8. Voodikohti: 16 
Lisateenused: Dušš, lisavoodi võimalus, 
peretoad, puhkeruum, teler puhkeruumis. 
Lõkkeplats/grill, saun, supluskoht. 
 
Külalistemaja “Viinaköök” 
Sadama tee 2, Kõrgessaare. 
Tel: +372 4693337, +372 5178639 
www.viinakook.ee 
info@viinakook.ee 
Tubade arv: 17. Voodikohti: 34 
Lisateenused: Dušš, lisavoodi võimalus, 
puhkeruum, tasuta wifi ala. Lõkkeplats/grill, saun, 
supluskoht. Toitlustamine. 
 
Puumetsa Suur puhkemaja, Kalana küla. 
Tel: +372 5182555, +372 5165600 
www.dagen.ee/maja.php?maja=4 
info@dagen.ee 
Tubade arv: 4. Voodikohti: 10 
Puumetsa Väike puhkemaja, Kalana küla. 
Tel: +372 5182555, +372 5165600 
 www.dagen.ee/maja.php?maja=2 
info@dagen.ee 
Tubade arv: 2. Voodikohti: 7 
Lisateenused: Dušš, lisavoodi võimalus, 
peretoad, puhkeruum, teler puhkeruumis. 
Jalgratta rent, lõkkeplats/grill, saun. 
 
Hõbekala külalistemaja ja kohvik 
Kalana küla. 
Tel: +37256674008, info@hobekala.ee 
www.hobekala.ee 
Tubade arv: 6. Voodikohti: 16 
Kalakohvik ning põnevust pakkuvad 
veeatraktsioonid. 
Lisateenused: Dušš, lisavoodi võimalus, 
peretoad, puhkeruum, internet 
kaabelühendusega, tasuta wifi ala, teler 
puhkeruumis. Jalgratta rent, lõkkeplats/grill, 
matkad, paadisõit, saun, spordivarustuse rent, 
supluskoht. Toitlustamine. 

 

http://www.kalana.ee/
mailto:info@kalana.ee
mailto:pihla@hot.ee
http://www.hot.ee/pihla
mailto:sireli@sirelihostel.ee
http://www.sirelihostel.ee/
mailto:paap@paap.ee
http://www.paap.ee/
http://www.paukapuhkemaja.ee/
mailto:info@paukapuhkemaja.ee
info@dageida.ee
www.dageida.ee
mailto:puhketalu@hot.ee
http://www.puhketalu.ee/
http://www.rmk.ee/
mailto:puhkus@rmk.ee
http://www.hiiumaa.eu/
mailto:kalev@kaldapuhketalu.ee
http://www.kaldapuhketalu.ee/
http://www.malvaste.hiiumaa.ee/
mailto:malvastecamping@hot.ee
mailto:jarveaare@jarveaare.ee
http://www.jarveaare.ee/
mailto:info@estrent.ee
http://www.estrent.ee/
http://www.viinakook.ee/
mailto:info@viinakook.ee
http://www.dagen.ee/maja.php?maja=4
mailto:info@dagen.ee
http://www.dagen.ee/maja.php?maja=4
http://www.dagen.ee/maja.php?maja=4
mailto:info@dagen.ee
mailto:info@hobekala.ee
http://www.hobekala.ee/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 

Kõrgessaare Vaba Aja 

Keskuse kunstiringi 

tegemised 
 

Detsembris avasime näituse "Taimed 

ja viljad". Enne jõule käisime kahel 

päeval kümne suurema lapsega 

koolivaheaja kunstipäevade raames 

Suuremõisa savikojas.  
 

 
Kõrgessaare lapsed Suuremõisa savikojas. 
 

Tekst ja pilt: Katrin Laan 

 

Lauka kooli tegemised 
 

Aeg läheb kiiresti. Alles oli 1. september 2011 ja juba on 
käes jaanuar 2012. Meenutame, mida oleme teinud 
esimesel poolaastal. 
Tegemisi on olnud päris palju.  
1. septembril tuli kooliperre juurde kümme I klassi õpilast. 
Nad  õpivad usinalt ja hoolega õpetaja Katrin Laane 
juhendamisel. Vahetunnis on neid justkui terve koolimaja 
täis. Müramist ja rõõmsat meelt jätkub neil rohkesti. 
Vahvad sellid! 
Lauka koolis õpib praegu 83 õpilast. Üheksandas klassis 
on 16 õpilast, kes kevadel lõpetavad kooli ja laste hulk 
koolimajas väheneb märgatavalt.  
Uus on meie koolis see, et oleme alustanud 
viktoriinisarjaga, mis toimub kord kuus. Võistlevad kõik 
õpilased. Arvestust peame kahes vanuseastmes. Teema 
on iga kord erinev ja võistkondadel on ka kodused 
ülesanded, mida nad peavad esitama järgmisel võitlusel. 
Tublimad võistkonnad selguvad kevadel. 
 

 
Õpilaste viktoriin. (Foto: Siiri Pielberg) 
 

Oleme liikunud palju õues: matkamäng Tervisepäeval, 
orienteerumine kooli sünnipäevanädalal, matkad koostöös 
RMK-ga, õppekäigud looduses jne. 
Toimunud on mitmeid ilusaid ja südamlikke üritusi. 
Oktoobris, kooli sünnipäevanädal, esines meile Eesti 
Kontsert kavaga „Suupill – väike sõbrake põuetaskus“. 
9.klassi õpilased külastasid endisi Lauka kooli õpetajaid ja 
töötajaid. Toimus vahva moeshow. Veel oleme tähistanud 
hingedepäeva ja valmistanud ette jõulupidu. 
Klassijuhatajad on korraldanud koos oma lastega 
õppekäike muuseumisse, leivamajja, Suuremõisa lossi ja 
Jõulumaale ning Palade Looduhariduskeskusesse. 
Koolis tegutseb aktiivselt õpilasesindus, kes on 
korraldanud kaasõpilastele mitmeid üritusi: moeshow, 
poistepäev, jõulupidu. Plaanis on  veel huvitavaid 
tegemisi, aga sellest kirjutame edaspidi. 
Lauka kooli õpilased on osalenud ka maakondlikel 
üritustel. Vene keele tõlkevõistlusel sai Regina Otsing 
(9.kl) II koha. Hästi esinesid ka Angelina Silk ja Tuuli 
Oago. Maakondlikul kirjandite kirjutamise võistlusel sai 
Sandra Päll (8.kl) I koha ja Tuuli Oago (9.kl) II koha. Osa 
on võetud veel geograafia olümpiaadist, SUDOKU 
lahendamise võistlustest. Suurem osa ainete 
olümpiaadidest toimuvad III veerandil ja  nende 
tulemustest kirjutame hiljem. 
5.,6. ja 8. klassi õpilased, koos õpetaja Siret Lahemaaga, 
võtsid osa projektist ITEC, mis katsetab tuleviku kooli 
stsenaariumeid. Üle Eesti osales 40 klassi koos 20 
õpetajaga. Lauka kool oli üks kolmest case study  s.t.  
pidime rohkem aru andma, kuidas katsetus läks. Kõik 
case study õpetajad üle Euroopa kutsuti 12.-14. 
jaanuariks Londonisse, kus külastati koolis kasutatava 
tehnoloogia messi BETT. Ka meie õpetaja Siretil oli 
võimalus olla seal messil. 
Maakondlikul sisekergejõustiku jooksualade 
meistrivõistlustel Emmastes saavutasid Lauka õpilased 
häid tulemusi. 50 m sprindis saavutas Robin Niidas (6.kl) I 
koha, Kaisa Tee (7.kl) II koha, ja Aleksander Silk (4.kl) III 
koha ning süstikjooksus (4x10 m jooks) sai Gerit Kala 
(4.kl) II koha.    
Teine poolaasta on juba alanud. Ees on veel palju 
õppetööd, huvitavaid tegemisi ja üritusi. 
Ilusat talve! 

Aave Kark 
Lauka Põhikooli huvijuht 

 
 

Fotograafia kursused 

Hiiumaal 
 

Ööfoto kursus (Hiiumaa Ametikoolis),  22 
tundi 
9.-11.veebr 2012 a.  kl 10.30-17.00, 
praktiline osa alates kl 18.00 
Ajakava võib muutuda sõltuvalt ilmast ja 
valgusest ning täpsed kogunemisajad 
lepitakse kokku kursuse jooksul. 
Osalejate arv 10-12 
Juhendaja Sven Začek 
Hind: 90  eurot 
 
Tegelikkuse fotograafia (Hiiumaa 
Ametikoolis),  30 tundi 
2.-17. märtsini kl 10.00-17.00 
Osalejate arv 10-12 
Juhendajad Tiit Leito ja Toomas Kokovkin 
http://toomas.fotokogu.com 
Hind: 120  eurot 
 
Info  ja registreerimine Hiiumaa 
Ametikoolis toimuvatele kursustele: 
tööpäevadel kell 9-16.00 
telefonidel 469 3293, 5649 6468 Signe 
Začek, signe@hak.edu.ee 

 
******************************************** 

Fotograafia algkursus (Tuurus) 

6 tundi. 
Õpetab Toomas Kokovkin. 
Kursus toimub kahel päeval 2012 I 
poolaastal vastavalt osalejate soovidele. 
Hind 66 EUR. 
Täpsem info ja kursustele 
registreerimine Tuuru tel 462 2800 või 
info@tuuru.edu.ee 

 

 

 

 

 

LAUKA PÄEVAKESKUSE 

TEATED 
 

26.jaanuaril kell 13.00 kõigile asjast 

huvitatuile Lauka seltsimajas: 

infotund teemal 

“Tervishoiuteenused Hiiumaal”, 

rahva- ja eluruumide loendusest 
tuleb rääkima Sirje Jakobson 

(Hiiumaa koordinaator); eakate ja 

päevakeskuse noorte koosviibimine 

- jaanuarikuu sünnipäevalaste 

õnnitlemine. Transport: 12.30 Pihla, 

Rootsi, 12.45 Viskoosa 
*********************************** 

27.jaanuaril toimub väljasõit Käina 

ujulasse vesivõimlemiseks, treener 

Helin Kääramees, osalustasu 3.60. 

Transport MS Reisid 12.00 Lauka, 

12.05 Viskoosa 
************************************** 

Lauka Päevakeskus kutsub 

14.veebruaril kell 13.00 

Kõrgessaare Vaba Aja Keskusesse 

seeniortantsurühm MARTA 10-ndale 

sünnipäevapeole. Oma osalusest teada 

anda 9-ks veebruariks Lauka 

Päevakeskuse tel.4693712 või 

53339472 (Heli) 
************************************** 

17.veebruaril toimub väljasõit Käina 

ujulasse vesivõimlemiseks, treener 

Helin Kääramees, osalustasu 3.60, 

osalusest teatada hiljemalt 

10.veebruariks. Transport MS Reisid 

12.00 Lauka, 12.05 Viskoosa 
************************************** 

21.veebruaril alates kell 8.00 

JUUKSUR eelnev registr. Sirje Vaku 

telef. 4631297; 56662317 
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Lauka Päevakeskuse  

seeniortantsurühm MARTA 

tähistab veebruaris oma  

10-ndat sünnipäeva. 

 
Ei keelata saa aastate lendu, 

ikka tervist ja jõudu 

ning nooruslikku indu! 
 

Kõrgessaare Vallavalitsus 

 

Täname! 
 
Nüüd on see siis kohal. See uus ja hullem, 
mis üleilmselt on kuulutatud viimaseks ja 
mille, niisuguses valguses vaadatuna, 
peaks kuidagi erilisemalt mööda saatma. 
Lauka külaselts vähemalt üritas avalöögiks 
oma panuse anda sellega, et tegi 
seltsimaja ukse Uusaastaööl kenasti lahti, 
surus saabunud rohketele külalistele 
kroonid pähe (et kõik end kuninglikult 
tunneks) ja ühiselt möllati tantsides-
mängides kella seitsmeni hommikul. 
Kati ja Velli tänavad kõiki osalenuid, eriti 
oma uljaid tantsupartnereid. 
 
 

 
Abistan teid kinnisvara müümisel 

Hiiumaal. 

Samas aitan teid vajadusel soetada 

kinnisvara Tallinnas. 

Võta julgesti ühendust 7 päeva nädalas 

Andres Kuuse, 56618319, 

andres@adrem.ee 

http://toomas.fotokogu.com/
mailto:signe@hak.edu.ee
mailto:info@tuuru.edu.ee

