
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
 

Head Kõrgessaare valla 
elanikud 

 
Viimasel istungil kiitis Kõrgessaare valla 
volikogu heaks vallavalitsuse esitatud 
eelnõu, teha Kärdla linnale ettepanek 
alustada ühise omavalitsuse 
moodustamiseks läbirääkimisi. Seda 
võimaldab täna riigikogus arutusel olev 
seaduse muudatuse eelnõu, mis lubab 
saartel ka ühtset piiri mitte omavatel 
omavalitsusel ühineda. 
Kõrgessaare vallal on see juba seitsmes 
kord ühtse Hiiumaa läbirääkimiste alguse 
juures olla, mõnikord on jõutud 
aruteludeni, mõnikord on sumbunud asi 
eos mõne omavalitsuse vastuseisu tõttu, 
kuid vaatamata volikogu koosseisule on 
Kõrgessaare alati olnud valmis läbi 
rääkima, arutlema ja otsima lahendusi. 
Tänane otsus ei ole ühinemise otsus, vaid 
kui Kärdla linna volikogu meile jaatavalt  
vastab, algavad ametlikud läbirääkimised, 
kus vaagitakse nii plusse kui miinuseid, 
mida ühine omavalitsus kaasa toob, 
vajadusel korraldatakse täiendavaid 
uuringuid, koostatakse ja avalikustatakse 
vähemalt kolmeks nädalaks liitumisleping, 
toimuvad arutelud elanikega ja 
korraldatakse ka küsitlus Kõrgesaare ja 
Kärdla elanikele. Kui need ja muud 
ettenähtud toimingud on tehtud, alles siis 
otsustavad volikogud, kas moodustada 
ühine omavalitsus või mitte. 
Kuna täna on võetud siht jõuda ühise 
vallani käesoleva aastal toimuvatel 
volikogude valimisteks, siis kogu 
eelloetletud tegevused peavad olema 
lõppenud ja ühinemispaberid esitatud 
maavanemale 19.aprilliks. Kiire on, aga 
arvan, et asi on seda väärt, kui tahame et 
ka tulevikus inimväärne elu Hiiumaal 
säiliks. 
Ei tohiks karta edasiviivaid muudatusi, 
kartma peab paigalseisu ja tagasiminekut. 
Hiidlast saab aidata ainult hiidlane ise ja 
loota, et seda teeb meie eest "keegi riik", 
on väga roosa unistus.                                     
Head kaasamõtlemist ja aktiivset 
osalemist!                                                                                                                   

Jaanus Valk 
Kõrgessaare vallavanem 
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Õnnitleme veebruarikuu eakaid 
sünnipäevalapsi ja juubilare! 
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ÜLO PIHEL 
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LILLE AUL 
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Valla preemia Alfred Süllale ja 
Andrus Roosale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kõrgessaare Vallavolikogu otsustas anda 2013. 
aasta Kõrgessaare valla preemia Alfred Süllale 
ja Andrus Roosale. 
 

Lauka Põhikooli ning Heigi, Kurisu ja Metsaküla 
külade rahvas esitas valla preemia kandidaadiks 
Alfred Sülla. 
Alfred Sülla on sündinud, kasvanud ja töötanud 
Kõrgessaare vallas. Ka oma pensionipõlve veedab 
ta siin, elukohaks endine Paope koolimaja. Leiame, 
et Alfred Süllal on hindamatud teened valla 
hariduselu edendamisel nii Paope kooli juhatajana 
kui ka õpetajana Lauka Põhikoolis ja Kõpu 
Internaatkoolis. Endised õpilased meenutavad teda 
parima näitena heast pedagoogist: sõbralik, 
sirgjooneline, väärikas, õiglane. Tänaseni on Alfred 
Sülla võimaluse korral aktiivne ürituste külastaja 
ning seltskonnas hinnatud oivaline jutustaja, kelle 
imetlusväärne mälu on meie kõigi kodulooline 
varandus. Tunnustame ja täname oma head 
kolleegi ning peame teda igati valla preemia 
vääriliseks. 
 

Kõrgessaare Valla haridus-, kultuuri- ja 
spordikomisjoni liikmed esitasid valla preemia 
kandidaadiks Andrus Roosa. 
Andrus Roosa on hinnatud ja austatud inimene meie 
vallas. Oma pika politseikarjääri jooksul on ta 
näidanud nii oma karmimat kui leebemat poolt, 
jäädes seejuures oma otsustes õiglaseks. Teda 
iseloomustades kasutatakse ikka sõnu: abivalmis, 
rahulik, heatahtlik, viisakas, sõnapidaja, inimlik. 
Ta on mees, kes ei oota, et temalt abi palutakse, 
vaid tuleb ja pakub ise abi. Temalt võib alati nõu 
küsida, kunagi ei jää küsimused vastuseta ja kui 
kohe ei oskagi vastata, siis ta uurib järgi ja annab 
peagi vastuse. Ta oskab võrdselt suhelda nii 
lasteaialaste kui seeniorite, pubekate kui 
eluheidikutega. Tema eestvedamisel on 
liikluskasvatuses ja seadusekuulekuse osas tehtud 
ära suur töö. 
Lisaks on ta aktiivne ühiskondlikus elus, Lauka 
Segakoori lauljana on ta esindanud paljudel üritustel 
nii meie valda kui Hiiumaad. 
Andruse töö ja tegevus on olnud kogukonna 
teenimine selle sõna parimas tähenduses ja 
Kõrgessaare valla preemia oleks vallapoolne tänu 
mehele, kes armastab oma tööd ja koduvalda. 
 

Valla preemia kandidaadid 
MTÜ Lauka Piirkonna külaarendusselts esitas valla 
preemia kandidaadiks Lehte Niguli. Lauka 
Piirkonna külaarendusselts ja seeniortantsurühm 
Marta esitasid valla preemia kandidaadiks Heli 
Haraku. Kõrgessaare valla inimesed ja 
seeniortantsurühm Marta esitasid valla preemia 
kandidaadiks Tiina Miku. Lauka Põhikooli vilistlased 
esitas valla preemia kandidaadiks õpetaja Krista 
Rannasti. 
 

 

SÜNDIS UUS VALLAKODANIK 
 

RAIMOND ANGERJAS 
  

Pühapäeval, 24. veebruaril algusega 
14.00 Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses 

Eesti Vabariigi 95 
aastapäevale pühendatud 

aktus- kontsert 
Esineb Lauka segakoor, kontsertosas 

Mihkel Mattiseni kontsert / klaver, laul /. 
Aktusel antakse üle ka selleaastane 

Kõrgessaare valla preemia. 
Kontsertaktusele järgneb vallavolikogu 

esimehe ja vallavanema vastuvõtt. Kaetud 
väike pidulaud. 

Tänu ja tunnustus 
 

Eesti Vabariigi 95.aastapäeval räägime riigist ja 
tema kodanikest. 
Meie vallast on maakondlikul ja vabariiklikul 
tasandil kultuuri valdkonnas märgatud ja 
tunnustatud: 
Jaan Puusepp – Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa 
ekspertgrupi aastapreemia 2005 Hiiumaa 
kultuurielu edendamise ja Kõpu tornimuusika 
kontsertide korraldamise eest; 
Aili-Nelside Soop – Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa 
ekspertgrupi preemia „Tänu ja kummardus“ 
Hiiumaa kultuuri ja koorilaulu edendamise eest; 
Riho Saard – tunnustus Kõpuotsa külade 
raamatute eest; 
Artur Valk – tunnustus järjekindla eestkõnelemise 
ja kultuurikeskkonna arendamise eest, „Tänu ja 
kummardus“ preemia kohaliku kultuuri- ja spordielu 
tahtekindla juhtimise eest; 
Tiit Leito – aastapreemia kaasahaarava loo eest; 
Erkki-Sven Tüür – aasta kodanik 2009, Hiiu 
maakonna teeneteplaat 2012; 
Lauka külaselts – tunnustus tegusa 2010 aasta 
eest; 
Katrin Sarapuu – aastapreemia 2012, tunnustus 
avatud meele eest Kõrgessaare valla elu 
rikastamisel; 
Heino Kerde – kodanikupäeva aumärk; 
Helgi Põllo – aasta parim muuseumitöötaja, aasta 
koolitaja, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö liidu  auhind 
pärandihoidja 2010, Eesti Kultuurkapitali 
aastapreemia. 
Tunnustust ja äramärkimist on saanud mitmed 
vallakodanikud, kes ettevõtluse eest, kes tubli 
õpetaja või raamatukogu töö eest, kes aktiivsuse 
eest spordis või külaelu edendamisel. Kõrgessaare 
vallas elavad tunnustatud loomeinimesed: Erkki-
Sven Tüür, Raimo Pullat, Tõnu Õnnepalu. 
Meil on väike vald, kus igaüks on oluline. On ta siis 
oluline oma perekonna, kogukonna, valla või riigi 
jaoks. 
Eesti riigi sünnipäeval avaldame tänu ja tunnustust 
neile, kelle tubli tegevus on teistele eeskujuks. 
Suur tänu kõigile südame ja hingega tehtud töö 
eest.                                        Ludmilla Träder 

Vallasekretär 
 



 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

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

määrused on avalikustatud valla kodulehel 
www.korgessaare.ee 

Volikogu istung 
 

8.VEEBRUAR 
Kõrgessaare Vallavolikogu 09.12.2011 
määruse nr 46 „Kõrgessaare Vallavalitsuse 
(asutusena) teenistujate koosseis ja 
struktuur ning teenistujate palgamäärad ja 
palgatingimused“ muutmine. 
Muuta Kõrgessaare Vallavolikogu 09.12.2011 
määruse nr 46 „Kõrgessaare Vallavalitsuse 
(asutusena) teenistujate koosseis  ja struktuur 
ning teenistujate palgamäärad ja 
palgatingimused“ ja asendada § 5 tabelis sõnad 
„Palgaaste F1 kuupalgamäär eurodes 280“ 
sõnadega „Palgaaste F1 Kuupalgamäär eurodes 
320“ 
Määrus rakendatakse alates 01. jaanuar 2013. 
Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes 
pedagoogiliste töötajate töötasustamise 
alused. 
Kinnitada Kõrgessaare valla 
munitsipaalõppeasutustes pedagoogiliste 
töötajate töötasustamise alused. 
Kõrgessaare Vallavalitsuse teenistuskohtade 
koosseisu kinnitamine. 
Kehtestada Kõrgessaare Vallavalitsuse 
teenistuskohad. 
Lauka Päevakeskuse põhimäärus. 
Kehtestada Lauka Päevakeskuse põhimäärus. 
Maa munitsipaalomandisse taotlemine. 
Taotleda munitsipaalomandisse vallale kuuluva 
Paope külas asuva pumbamaja alune ja 
teenindamiseks vajalik maa suurusega 62 m2, 
sihtotstarbega tootmismaa (003;T) 100%. 
Valla 2013.aasta eelarve vastuvõtmine. 
Kinnitada valla 2013. aasta eelarve. 
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise 
algatamine. 
Teha Kärdla linnale ettepanek alustada 
haldusterritoriaalse korralduse muutmine 
läbirääkimisi läbi ühinemismenetluse. 
Ettepaneku kohaselt moodustatakse 
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna baasil uus 
haldusüksus. 
Teha ettepanek Kärdla linnale ühise 
juhtkomisjoni moodustamiseks. Kõrgessaare 
valda esindavad: 
Volikogu esimees Aili Küttim  
Volikogu liige Artur Valk 
Volikogu liige Mati Kiivit 
Vallavanem Jaanus Valk 
Vallavalitsuse liige Katrin Sarapuu 

 

Vallavalitsuse istungid 
 

24.JAANUAR 
Ehitusloa väljastamine Kõpu mänguväljakule. 
Väljastada ehitusluba Mägipe küla Kõpu majaka 
maaüksusele mänguväljaku rajamiseks. 
Ehitusloa väljastamine varjualuse 
püstitamiseks. 
Väljastada ehitusluba varjualuse püstitamiseks 
Tahkuna küla Tahkuna kordoni maaüksusel. 
Ehitusloa väljastamine ehitise 
rekonstrueerimiseks. Väljastada ehitusluba 
kaevikuliini rekonstrueerimiseks Tahkuna küla 
Tahkuna kordoni maaüksusel. 
Ehitusloa väljastamine puhkemaja 
laiendamiseks.  
Väljastada ehitusluba puhkemaja laiendamiseks 
Poama küla Tõnise maaüksusel. 
Projekteerimistingimuste väljastamine elamu 
püstitamiseks. 
Väljastada projekteerimistingimused elamu 
püstitamiseks Reigi küla Hõbepaju maaüksusel. 
Projektlaagri pidamise loa väljastamine. 
Rahuldada MTÜ Elukaar taotlus projektlaagri 
pidamiseks Kalana külas osaühingule Psyho 
hoonestusõiguse alusel kuuluval kinnistul. 
Projektlaagri pidamise eest vastutab MTÜ 
Elukaar juhataja Andrei Kipper. 

 

Detailplaneeringute teated 
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 24.jaanuar 2013 
korraldusega nr 11 võeti vastu Kõrgessaare 
aleviku Tööstuse tee 13 maaüksuse 
detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ 
Projektbüroo tööle nr 12-72. Koostatud 
detailplaneering näeb ette maaüksuse jaotamise 
ja uuele krundile ehitusõiguse määramise elamu 
ja abihoonete püstitamiseks. 
Detailplaneeringuga on kõikidele huvilistel 
võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 
04.-17.märts 2013 Kõrgessaare vallamajas ja 
Kõrgessaare valla kodulehel. 
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 24.jaanuar 2013 
korraldusega nr 12 kehtestati Kalana küla 
Vähendi maaüksuse detailplaneering vastavalt 
DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-47. 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil 
ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. 
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 31.jaanuar 2013 
korraldusega nr 25 võeti vastu Kauste küla 
Tõnismaa maaüksuse detailplaneering vastavalt 
DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-65. 
Koostatud detailplaneering näeb ette 
planeeritava maaüksuse jaotamise ja uutele 
kruntidele ehitusõiguse määramise elamu ja 
abihoonete püstitamiseks. 
Detailplaneeringuga on kõikidele huvilistel 
võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 
04.-17.märts 2013 Kõrgessaare vallamajas ja 
Kõrgessaare valla kodulehel. 

PUHKUS 
Asjaajaja Maire Türnpuu 11. – 17.03 
 

Toimetulekutoetus. Lubada välja maksta 
jaanuarikuu toimetulekutoetus 9 taotlejale 
summas 1347 eurot ja 06 senti. 
Inventuuri tulemuste kinnitamine. 
Kinnitada 2012.aasta varade 
inventeerimisnimestikud ja mahakandmise aktid. 
Koduteenuste osutamisega seonduvate 
dokumentide vormide kinnitamine. 
Määrusega kinnitatakse koduteenuste 
osutamisega seonduvate dokumentide vormid. 
Ehitusloa väljastamine elektriühenduse 
rajamiseks ja rekonstrueerimiseks. 
Väljastada ehitusluba Poama küla Saarelepa, 
Tõnise, Metsa, Simuna, Mihkli, Jaanuse ja Kase 
Maaüksuste elektrivarustuse rajamiseks ja 
rekonstrueerimiseks. 
 

31.JAANUAR 
Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine. 
Muuta Kõrgessaare vallas Luidja külas Liiviku 
kinnistu senine sihtotstarve maatulundusmaa 
100%, määrates katastriüksuse uuteks 
sihtotstarveteks: elamumaa 60% ja veekogude 
maa 40%. 
Arvamus maavara kaevandaniise loa 
muutmise kohta. 
Nõustuda Maanteeametile väljastatud Puski 
liivakarjääri maavara kaevandamise loa 
kehtivusaja pikendamisega viie aasta v6rra, 
tähtajani 21.10.2018. Puski liivakarjääris on 
kaevandatavat varu ca 80 tuhat m3. 
Nõustuda Maanteeametile väljastatud Suurepsi 
kruusakarjääri maavara kaevandamise loa 
kehtivusaja pikendamisega nelja aasta võrra 
tähtajani 01.07.2017. Suurepsi kruusakarjääris 
on kaevandatavat varu ca 3,3 tuhat m3. 
Kasutusloa väljastamine ehitise püstitamisel. 
Väljastada kasutusluba nr KLl69 Otste küla 
Lauka 35/10 alajaama maaüksusele alalaama 
maaühendusvoolude kompenseerimisseadme 
hoone püstitamisel. 
 

14.VEEBRUAR 
Hooldajatoetuse maksmine. 
Lubada välja maksta veebruarikuu 
hooldajatoetus 19 isiku hooldajale summas 352 
eurot ja 78 senti. 
Projekteerimistingimuste väljastamine 
elektrivarustuse rajamiseks. 
Väljastada projekteerimistingimused Rootsi küla 
Kabelimäe maaüksuse elektrivarustuse 
rajamiseks. 
Projekteerimistingimuste väljastamine 
elektrivarustuse rekonstrueerimiseks. 
Väljastada projekteerimistingimused Jõeranna 
küla Kopli maaüksuse elektrivarustuse 
rekonstrueerimiseks. 
Kirjaliku nõusoleku väljastamine puurkaevu 
rajamiseks. 
Väljastada kirjalik nõusolek puurkaevu 
rajamiseks Pihla küla Sarviku maaüksusel. 
Kirjaliku nõusoleku väljastamine 
päikesepaneelide püstitamiseks. 
Väljastada kirjalik nõusolek päikesepaneelide 
püstitamiseks Kiduspe küla Mere maaüksusel. 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 
Omavalitsuse infoleht 
Toimetaja Tarvo Malk 

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

Tule uuenenud kohaliku oma-
algatuse programmi 

teabepäevale 
 
Reedel, 15. märtsil 2013, algusega kell 12.30 
toimub Tuuru maja saalis (Vabrikuväljak 1, 
Kärdla) Kohaliku omaalgatuse programmi 
teabepäev. 
Teemaks on uued taotlemise tingimused ja 
taotlusvormid. 2013. a. toetuse andmise 
tingimused ja vormid avaldatakse KÜSK 
kodulehel hiljemalt 26. veebruaril. Taotluste 
esitamise tähtajad on 1. aprill ja 1. oktoober. 
Kõik huvilised on oodatud! 

 

Projekti „Teadlik ja oskuslik lapsevanem“ 
raames jätkab Hiiumaa Lastekaitse ühing 

koostöös Hiiumaa Teavitamis- ja 
Nõustamiskeskusega HUPS  lapsevanematele 

mõeldud 
 

POSITIIVSE  VANEMLUSE 
TEEMATUBADEGA 

 

VALITSEJAMAJAS KELL 18.00-19.30 
27. veebruar PEREKONNA MÜÜDID JA  
SALADUSED 
Kuidas meid ja meie perekonda mõjutab see, 
kellest me ei räägi, kuid mida me teame. 
 

27. märts LAPSE SEKSUAALSUS 
Kuidas ja millal rääkida…. 
 

Vaata ka: www.lastekaitse.hiiumaa.ee 
Info ja registreerimine  e-mailile: 
ullevaga@gmail.com või tel 56491521 
PS! Võimalik koos lapsega tulla (lapsehoid). 

 

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi 
koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital” 
 

Alates 21.jaanuar- 28.veebruar 2013 Lauka 
teeninduspunkt ajutiselt avatud: 

E;T;K; 10.00-15.00 ja R 13.00-18.00 
 



 
   

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 
Vajad abi? 
Tasuta juriidiline nõustamine 
 

Lastekaitse Liitu ja Hiiumaa Lastekaitse 
Ühingusse saadetud e-kirjad ja telefonikõned 
algavad sagedasti sõnadega: „Mul on mure. 
Aidake mind!”  
Tihti arvatakse, et Lastekaitse Ühing teeb 
praktilist lastekaitsetööd. Nii see ei ole. 
Lastekaitse Ühing on mittetulundusühing, mis 
annab riigi poolt pakutavale lastekaitsetööle 
lisaväärtust. Tulenevalt sotsiaalhoolekande 
seadusest  on laste hoolekande (lastekaitsetöö) 
korraldamisel võtmeroll valla- või linnavalitsusel, 
kuhu tuleks oma murega esmalt  pöörduda. Abi 
saab ka  maavalitsuse spetsialistilt sotsiaaltöö 
alal, kellelt saab abi ka  lastekaitset seonduvates 
küsimustes. 
Aeg-ajalt juhtub, et KOV saadavast abist ja 
teenusest jääb inimesel väheseks või suunab 
KOV töötaja kliendi õigusabi andjate juurde. 
Eesti Advokatuur koostöös Lastekaitse 
Liiduga on algatanud heategevusliku projekti 
„Hea nõu lastega peredele“. Alates 2010 
aastast on advokaadid perekonnaõiguse vallas 
nõustanud üle 450 abivajaja. Teenust pakutakse 
hetkel ainult Lastekaitse Liidu vahendamisel 
kolmapäeviti kell 15.00-18.00 Tallinnas. 
Advokatuuri juhatus on otsustanud koostööd 
laiendada ja nüüd on suurepärane võimalus 
Hiiumaa peredele saada tasuta õigusabi 
Hiiumaal kohapeal. Tegemist on piloot 
projektiga, kus tänu kaasaegsetele 
tehnikavahenditele  (Skype) on võimalik saada 
õigusabi perekonnaõigust puudutavates 
küsimustes. Valdavad teemad millele saab 
vastuseid on: vanemate õigused ja kohustused, 
elatisraha, isaduse tuvastamised, vanavanemate 
hooldusõigus, välismaalastest isade õigused, 
lahutust puudutavad küsimused, perevägivald, 
lapsendamine ja kasupere, alaealiste laste vara 
pärimise küsimused jne.  
Nõustamine toimub Hiiumaa Teavitamis- ja 
Nõustamiskeskuses HUPS ruumes, Uus tn 2b, 
Kärdla, kolmapäeviti kell: 15:00 – 18:00. 
Arvestatud ca 45 minutit inimene. HUPS – i ühte 
ruumi on loodud Skype ühendus Tallinnas 
õigusabi osutava advokaadiga ja kokkulepitud 
kellaajal on inimesel õigus suhelda arvuti 
vahendusel ja saada abi. Advokaadi abil saab 
probleemi selgeks rääkida ja inimene saab info 
mis võimalused tal on edasi tegutsemiseks. Koos 
saab koostada ka vajalikke dokumente, 
riigiõigusabi taotlusi, kui on vaja kohtusse 
pöörduda ja selleks puudub rahaline võimalus jm. 
Nõustamise ruum on helikindel ja ka piisavalt 
ruumikas kuhu võib soovi korral kaasa võtta 
lapsed või kaaslased . 
 
Tasuta õigusabi hakatakse pakkuma alates 
veebruarist ja soovijad peavad eelnevalt 
registreerima, et kokkuleppida nõustamise 
aeg ja teema.  

Eelregistreerimine:  5245029; 
lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee 

Hiiumaa Lastekaitse Ühing 
www.lastekaitse.hiiumaa.ee  

 
 

 

Kohalik toit meie laste 
toidulaual 

 
Aastajagu kogemust on nüüd meil olemas. Meie 
Lauka Põhikooli ning lasteaed Vigri lapsed on 
saanud süüa palju meie oma maadel kasvanud 
toiduaineid. Tehes eelmisest hooajast kokkuvõtet, 
tõdesid nii Lauka Põhikooli söökla kokk kui 
lasteaed Vigri direktor, et kuigi ilmataat ei 
soosinud köögi- ja puuvilja, marjade kasvatajaid, 
siis suutsid kasvatajad parasjagu imesid teha ning 
küllaltki palju toiduaineid laste jaoks müüa. Kuid 
see ei tähenda seda, et kõik vajadused said 
täielikult kaetud. Meie  sööklad oleks veelgi enam 
valmis vastu võtma  omakasvatatut. 
Kutsume juba praegu nii eelmise hooaja 
kasvatajaid kui uusi põllupidajaid kaaluma 
võimalust maa olemasolu korral panna maha 
seemneid- taimi rohkem kui oma pere tarbida 
jõuab.  Eriti ootame ühendust võtma 
kartulikasvatajat, kes oleks valmis kasvatama just 
seda sorti kartulit, mis Lauka söökla soovib. 
Huvi korral palun võtke ühendust Aimi Aromatova 
tel .53995884 või Sirje Garamaga tel.5231844.  
Uskuge meie lapsed on väga tänulikud kui söövad 
head, värsket toitu.  

Katrin Sarapuu 
abivallavanem 

Lauka Päevakeskuse  
TEATED 
 
Kolmapäeviti kella 14-15 
tervisevõimlemisring (üle keskea), 
treeningud toimuvad Laukal seltsimajas, 
treener Stella Suitso, ringist osaluse tasu 4 
eurot kuus 
 
27.veebruaril (muutus eelmises lehes 
väljakuulutatud aeg) toimub eakate väljasõit 
Nurste kohtumiseks sellekandi eakatega 
Leisu koolimajas kell 12.00, oma osalusest 
teatada hiljemalt 21.veebruariks. Transport 
MS Reisid 11.00 Rootsi, Pihla, 11.15 Lauka, 
11.20 Viskoosa  
 
8. märtsil kell 13.00 eakate ja 
päevakeskuse noorte koosviibimine 
Laukal seltsimajas: naistepäeva tähistamine 
(eestvedajaks meespere). Transport: 12.30 
Pihla, Rootsi; 12.45 Viskoosa 
 
Kõigile asjast huvitatuile 12.märtsist kuni 
aprilli keskpaigani (vastavalt soovijate 
arvust), Laukal päevakeskuse ruumides, 
teisipäeviti ja neljapäeviti hiina 
klassikaline massaaž/ akupressuur ja 
kvantpuudutuse seansid, registreerida Silvi 
Varg telef. 53021198 
 
13.veebruaril JUUKSUR alates kell 8.00. 
eelnev registr. Sirje Vaku telef. 4631297; 
56662317 
 
Eelinfo! 
25.märtsil toimub väljasõit Käina ujulasse 
vesivõimlemiseks, osalustasu 3.70, 
osalusest teatada hiljemalt 20.märtsiks 
telef.46 93712; 53339472. Transport MS 
Reisid: 12.00 Lauka, 12.05 Viskoosa. 
(vesivõimlemistunnid jätkuvad sügisel) 
 
 

Hiiumaa ametikoolis 
avatakse veoautojuhtide 

õpperühm! 
Vastuvõtt põhi- või keskhariduse baasil 
(vanus 21 a. ja B-kategooria juhiload) 
Dokumente võetakse vastu kuni  
25. veebruarini 2013. a. 
Õppetöö toimub tsüklitena kord kuus ning 
kestab 28.02 - 22.06.2013. a. 
 
Eriala lõpetaja saab: 
- lõputunnistuse kutseõppe läbimise kohta 
- tunnistuse veoautojuhi ametiõppe läbimise 
kohta 
- võimaluse taotleda C kategooria juhi 
tunnistust 
 
Kõikidele õpilastele kehtivad ettenähtud 
õppetoetused ja muud soodustused. 
Koolil on 2012. a renoveeritud õpilaskodu, 
toitlustamine, professionaalsed 
erialaõppejõud. 
 
Kooli astumiseks on vaja esitada: 
- avaldus 
- haridust tõendav dokument 
- 4 fotot 
- isikut tõendav dokument 
- mootorsõiduki juhi tervisetõend (C 
kategooria) 
- B-kategooria juhiload 
 
NB! 2013. a sügisel avatakse bussijuhtide 
õpperühm veoautojuhtide asemel. 

Ungrulust Tuhamägedel 
tantsimas 

 

 
 
Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse tantsurühm 
Ungrulust osales 2. veebruaril IX Talvisel 
Tuhamägede Tantsupeol Kohtla-Nõmmel 
Tantsupidu sai alguse maa-alusest 
kaevandusmuuseumist Kaevurite Kaerajaani 
tantsimisega. Maa peale jõudes süüdati 
kaevanduspargi kivihiies peotuli ning läks lahti 
suurem pidu, kus tantsiti ainult k-tähega algavaid 
pärimustantse. Peo kaevanduspargis lõpetas 
uhke õletulestik koos tuletantsudega. Seejärel 
suundusid kõik pidulised tõrvikute valgel 
rongkäiguga Kohta-Nõmme Rahvamajja 
simmanile. 
Pidu oli tore ja ilm tantsupeoks suurepärane. 
Meeldejäävaks tegi sõidu meile veel asjaolu, et 
ühe reisi jooksul saime sõita lausa viie erineva 
bussiga. 

Inge Elissaar 

 

 

RAHVARALLI HIIU TALV 2013 
23. veebruaril 2013. a Hiiumaal 
 
Rahvaralli “HIIU TALV 2013” on 2013. a 
Moskvich Liiga Karikavõistluste II etapiks, 
Rahvaralli Karikavõistluste II etapiks ja SU 
klassi karikavõistluste etapp. 
 
Võistluse korraldab MTÜ Hiiu Ralli 
Koostöös: Pühalepa, Kõrgessaare ja Käina 
Vallavalitsusega, Hiiu Maavalitsusega ja 
Kärdla Linnavalitsusega. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 

 
MANALATEELE LÄINUD 

 

MATI PÕLLU 
ENN LAANSALU 

Lasteaed Vigri väikesed ja 
suured tänavad Randmäe 

Puhketalu perenaist-peremeest 
vahva ja meeldejääva 

vastlapäeva eest! 
 
Meie jaoks spetsiaalselt kokkulükatud 
liumäest said kõik ,kes tahtsid alla sõita  ning 
küll maitses hästi tee meega! Eriliselt tore oli 
saanisõit! Uudistasime lumes sumpavaid ja 
heina näksivaid lambaid. Soovitame 
omaltpoolt: minge ja nautige loodust, saate 
kelgutada-suusatada. Pererahval on kõikide 
külastajate üle hea meel! 

Pärandiaasta 
 
2013. aasta on Eestis kuulutatud pärandiaastaks, 
täpsemalt kultuuripärandi aastaks. Usun, et õige sageli 
leiame end mõttelt, et küll see elu ikka muutub kiiresti. 
Nüüd vist isegi palju kiiremini kui meie vanemate ajal.  
Huvitav, kas kõik ikka suudavad tempot hoida või kas 
need eestuiskajad märkavad tagant tulijaid.   
  Mõnikord öeldakse, et elu ripub niidikarva otsas. 
Ilmselt pole see eluniit ainult inimese sees, vaid ka 
meie ümber. See on elu, mille tervena püsimise eest 
kanname ühist vastutust. Just selles kohas muutub 
oluliseks, mida me ühelt põlvkonnalt teisele edasi 
anname ja kas üleandmise hetkedel  meile kultuur 
muutub tugevamaks või hapramaks.  Tasub meeles 
hoida, et minevikul on tuleviku kujundamises võtmeroll 
ja sedagi, et kultuur on alati vaimne.  Kõik, mida endast 
maha jätame: hooned, tarbevara, käsitööesemed või 
isegi  tööstustoodangu, on kõigepealt mõtteis ja 
seejärel erinevaid oskusi omandades  valmis tehtud. 
Tähtis on anda loodule väärtus ja tähendus, oluline on 
alles hoida just püsiväärtuslikke oskusi ja teadmisi.  
Kõrgessaare vald on pärandi poolest rikas. Lisaks 
väärikatele tuletornidele ja meresõiduajaloole, leiame 
siit haruldasi kaheinimese kiiktoole, üle aegade 
kestnud kalapüügioskust, sajandite pitseriga 
puutöötraditsiooni ja  mõnusat naljaviskamist. Siin on 
elanud ja elavad edasi kannatlikku seltsi hiidlased 
kõrvuti vandiraiujate, koldselõuameeste, tõrvakõplaste, 
oosiplaste ja pehmelövahiidlastega. Kunagised 
leivataignaga kalapirukad võiksid vabalt meiegi 
pühadelauda kaunistada ning metsarikkus saaks 
avalduda raielankide kõrval ka  pikkades korendusaia 
kilomeetrites.  
Pärandiaasta on mõeldud selleks, et püüaksime oma 
rabedas  kaasajas paremini mõista esivanemate 
maailma ( õpime kasvõi mõned murdesõnad pähe!) ja 
mitte ainult mõista, vaid ka ise oma lastele ja teistele 
kaaskondlastele edasi andma. Kuna eri põlvkondade  
koosolemist jääb järjest vähemaks, on ülesannegi 
varasemast keerukam.   
Tore oleks, kui paneksime kirja lehekülje või paar 
õpetussõnu, mälestusi või oma arvamuse hiiumaisest 
igapäevaelust. Nii vähesest algabki igaühe panus meie 
kui hiidlaste ühismällu. Ja kui sinu ümber ei ole sel 
hetkel kedagi, kes naerataks rõõmsast äratundmisest, 
anna kirjapandu muuseumisse hoiule.  Rõõm ja tänu 
tehtu eest saabuvad kunagi hiljem-selles võid kindel 
olla.  

Helgi Põllo 

 

Muutuste tuultest 
 

MTÜ Lauka Piirkonna Külaarendusselts, 
rahva hulgas lühidalt Lauka külaselts, pidas 
mõni aasta tagasi plaani seoses 
liikmeskülade arvu suurenemisega võtta 
nimeks Lauka-Reigi piirkonna külaselts 
LauRe. Mitteametlikult oli see nimi mõnel 
pool ka kasutusel, kuid aeg tegi pisut 
korrektiive ning 10.veebruaril käesoleval 
aastal otsustas seltsi üldkoosolek nimekuju 
MTÜ Loode-Hiiumaa Külade Selts kasuks. 
Katsugem siis harjuda, peagi saab asi 
ametlikuks. 
Lisaks nimele vahetub ka seltsi juhatus ning 
senise viieliikmelise asemel saab see olema  
kolmeliikmeline: Maiu Aasma, Triin Köster, 
Velli Barinov.   
Seltsi kuuluvad Leigri, Sülluste, Kiivera, Hüti, 
Heiste, Lilbi, Isabella, Napi, Jõeranna, Lauka, 
Kurisu, Metsaküla, Heigi, Otste, Pihla, 
Rootsi, Reigi, Ogandi, Sigala, Mudaste ja 
Kidaste külad. Siiani on meie üritused 
kippunud pigem Lauka-kesksed olema, kuid 
püüame seda viga parandada ja alustuseks 
kutsume liikmeskülade elanikke seltsiliikmeks 
astuma ning meie erinevatest ettevõtmistest 
osa võtma. 
 

Seltsi üldkoosolek leiab aset 
seltsimajas  

3.märtsil kell 11.00. 
Kontakt: laukaselts@gmail.com 

 
Kodulehekülg www.laukaselts.ee on töö 
lõpetanud. 

16.märtsil kella11st13ni Lauka Seltsimajas 

KIRBUKAS 
Tulge ostma, müüma, uudistama. 

Võimalik end turgutada kohvi ja koogiga. 
Rohkem infot 53441392 Maiu. 

Kui ilmataat meiega ühel meelel 
toimub 23.veebruar 2013  

Tahkuna poolsaarel 

Hiiumaa I suusamaraton ja  
Suur suusasõit 

(vabatehnikas) 
 

Ühisstart kell 13.30 Randmäe puhketalu õuest. 
Täpsem info www.maraton.hiiumaa.ee 
Pidevalt täienev info suuradade kohta 

http://www.puhketalu.ee/?id=12&lang=est 
 

Head Tahkuna poolsaarel ATV-de ja muude väike- 
mootorsõidukitega sõitjad. 

Palun ärge lõhkuge suusaradasid, need on avatud 
suusatajatel kuni lund jätkub. Püüame nautida kõik 
talvemõnusid nii, et keegi selle pärast ei kannataks. 

 
Tänulikult 

Suusamaratoni, suusasõidu korraldajad. 
 

      
 

Lauka kooli 
vastlapäeva luuletus 

 

Leluseljal liugu lasime, 
hõissa meil olid vastlad. 
Kelgud olid risti-rästi 
Osa võttis terve kool. 
 

Aitäh Arturile, kes päeva korraldas! 
Aitäh Aiverile, kes kuklid kohale tõi! 
Aitäh bussijuhile, kes lapsi sõidutas! 
Aitäh Ainile, kes ootas meid sooja teega! 
 

Kes kõige pikema liu laseb, sel koolis kõige 
paremad hinded! 
 

 

HIIUMAA  
SUUSAMARATON 

Eesti Rahva Muuseum 
ootab kirju kaugelt 

  
ERM soovib oma kogusid täiendada nii 
nende kirjadega, mida kirjutasid küüditatud 
kodumaale kui nendega, mida saadeti 
kaugele Siberisse. Samuti kirjadega, mida 
vahetasid omavahel Teise maailmasõja 
keerises välismaale pääsenud ja kodumaale 
maha jäänud eestlased. 
Eriti väärtuslikud on kirjavahetused, mille 
puhul on alles nii saadud kui saadetud kirjad. 
Kui kahepoolne kirjavahetus ei ole säilinud, 
siis on ka ühe poole kirjad uurijatele 
väärtuslikuks allikaks. 
  
„Oli vähe neid Eesti inimesi, keda ei oleks 
puudutanud küüditamised aastatel 1941 ja 
1949 või põgenemine välismaale 1944. 
aastal. Kirjad olid ainukeseks võimaluseks 
pidada sidet pereliikmete või sõpradega, kes 
sattusid itta või läände,“ selgitab ERMi 
peaarhivaar Tiina Tael kogumisaktsiooni 
tausta. 
  
Kirjad on oluliseks uurimisallikaks, kuna 
lisaks autobiograafilisele informatsioonile 
annavad nad teavet ümbritseva keskkonna ja 
sotsiaalsete olude kohta. Kuigi kirjades 
kirjutatakse enamasti isiklikust kogemusest, 
saab nende kaudu informatsiooni ka 
kollektiivsete hoiakute ja väärtushinnangute 
kohta. Keerulistel aegadel kirjutatud kirjade 
vahendusel saab aimu sellest, millistest 
teemadest pidi vaikima ja millistest tuli 
kirjutada valitud sõnadega. 
  
Lisainfo: Riina Reinvelt, peavarahoidja, 
telefonil 735 0406 või e-posti aadressil 
riina.reinvelt@erm.ee 
Tiina Tael, peaarhivaar, telefonil 735 0420 
või e-posti aadressil tiina.tael@erm.ee  
  
Lugupidamisega 
Reimo Rehkli 
Eesti Rahva Muuseumi kommunikatsiooni- ja 
turundusspetsialist 
 

Tulemusi 
spordivõistlustelt 

 
28. jaanuaril Kärdlas toimunud Hiiumaa 
koolinoorte meistrivõistlustel 
sisekergejõustikus saavutasid Lauka 
Põhikooli õpilased häid tulemusi. Väga 
positiivselt üllatas Risto Püssimi (5.klass) I 
koht hoota-kolmikhüppes. Tubli spordipoiss 
Robin Niidas (7.klass), kelle kollektsioonis 
on juba mitmeid Hiiumaa meistrivõistluste 
medaleid, saavutas seekord kuulitõukes II 
koha ja hoota-kolmikhüppes III koha. 

 
Tarvo Malk 


