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BEEBIPIDU 2012
11. mail toimus Vaba Aja Keskuse saalis
meie valla kõige pisemate kodanike
vastuvõtt. Beebid said kingituseks raamatu
ning omanimelise lusika.
Vastuvõtule oli kutsutud 12 peret. Pidulisi
tervitas vallavolikogu esimees Aili Küttim
ja lasteaialapsed, kes esinesid väikese
laulukontsertiga Liilia Karmi juhendamisel.
Lusika said: Jete Loora Teeäär, Sten
Siirak, Trevor Pilvar, Alexandra Lilleväli,
Joonas Morgan Rokk, Saara Romandi,
Karl William Giacomo Costarelli, Sergo
Sinilaid, Rainer Silk, Lisanna Rohtvee,
Eleanora Printsmann ja Triinu Saar.
Tekst: Larissa Babõnina

Tuletorni kohvik ootab külla!
Traditsiooniliselt avas 1. maist uksed
Kõpu
majaka jalamil asuv kohvik. Sellest hooajast küll
uue operaatoriga.
Kergitame natuke katet ja vaatame, mida uut ning
huvitavat on meil plaanis lähemalt kui kaugemalt
tulijaile pakkuda.
Meie sooviks on pakkuda Kõpu tuletorni jalamil
meeldivat einestamise ja ajaveetmise võimalust.
Pakume menüüs erinevad suppe ja praade,
kergema eine soovijaile erinevaid suupisteid ja
kindlasti kohalike kalurite poolt püütud ja
suitsutatud kala. Kohviku menüüs on ka erinevad
kohvijoogid, laste rõõmuks pakume kakaod. Kohvi
kõrvale saab värskeid saiakesi ja kooke.
Loomulikult on ka jäätis, mida peavad kõik palaval
suvepäeval saama!
Kohviku kõrval on avatud käsitöökiosk, kust on
võimalik kaasa osta erinevate käsitöömeistrite töid
ja Kõpu tuletorni sümboolikaga esemeid.
Jätkame torni jalamil populaarseks saanud
kontsertide korraldamist. Nii võib juba täna maha
hüüda uudise, et Jaanipäeval, 24.06 esinevad
Jaak Tuksam, Riho Sibul ja Jaanus Nõgisto,
27.06 esineb
Janne Sevtshenko, see on
meeleolukas kontsert viisidest, mis tulevad
Ladina-Ameerikast ringiga Eestisse. Janne
fantastilisele esitusele, kommentaaridele ja
lavalisele liikumisele lisab Villu Veski põnevad
pajatused enda ja Tiit Kalluste reisidest
Argentinasse ning mujale. Lapsed saavad samal
ajal kohvikus joonistada ja mängida Hedda Peet
poolt koostatud lauamängu “Minu tuletornid“.
27.07 Silvi Vrait ja Raivo Tafenau bänd, 10.08
Helin Mari Arder. Ootame Teid nautima kauneid
suveõhtuid mõnusa muusika saatel.
Sellised plaanid meil ja kindlasti pole see kõik.
Eks iga uus algus ole pisut raske ja asjad tahavad
paika loksumiseks aega. Ärge siis pahaks pange
kui mõni detail või pisiasi päris ideaalselt lihvitud
pole, ent peaasi on tahe kõike seda südamega
teha.
Ootame teid kõiki endale külla, tulge lugege torni
trepiastmed üle, kinnitage keha ja nautige
mõnusat äraolemist meie kohvikus.
Annely Heilmann
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Lasteaed Vigri „lugemispesa“
15 parima hulgas
Eesti Lugemisühingu vabariiklikul konkursil "Parim
Lugemispesa" valiti lasteaed Vigri vanem rühm 15
parima „pesa“ hulka. Projekti lasteaiapoolne vedaja
on juba seitsmendat aastat Lii Romandi.

Mis asi see "Lugemispesa" üldse on?
Lugemisühing käivitas projekti „Lugemispesa“ 2005
aastal.
Saades
vastavaid
teadmisi
„lugemispesadest“, alustasin sama aasta kevadel
vanemas rühmas „pesa“ punumisega. Meie lasteaia
töö on korraldatud nii, et õpetajad töötavad iga aasta
erinevas rühmas. Seega sätin oma „lugemispesa“
vastavalt laste vanust arvestades.
„Lugemispesa “on laste lemmikkoht, nimetame seda
ka „padjapesaks“. Esimesed padjad sain lasteaia ja
lastevanemate abiga, lisanud olen erikujulisi patju
juurde. Padjad sobivad põrandal istumiseks
raamatute vaatamiseks või lihtsalt lebamiseks või
mugavalt tugitoolides olles.

Mida seal tehakse?
Traditsiooniks on mulle saanud seal hommikujuttu
lugeda ja anda lastele teavet kogu päeva tegemiste
kohta. Sageli viime „padjapesas“ läbi tegevusi.
Samuti veedetakse vaba aega raamatuid vaadates
või lauamänge mängides.
Raamaturiiulid on süsteemselt kujundatud ja
materjalid lastele kättesaadavad.
Koos
lastega
valmistasime
täringumängu
„Talvelõbud“, mida esitlesin märtsis
Tallinna õppemängudelaadal koos omavalmistatud
pildiraamatutega ja kogutud erinevate luuletuste
mappidega. „Pesas“ on ka erinevaid teemamappe,
mis
sisaldavad
materjale
tähtpäevadest,
aastaaegadest ja ms. Kogutud on luuletusi, mis
süsteemselt
kileümbrikutes.
Lastele
meeldib
luuletusi lugeda ja ka ise neid kirjutada – saime
luuleõhtul
esitleda.
Väga
meeldib
lastele
dramatiseeringutes osaleda, selleks on vabaks
kasutamiseks peakatted ja maskid.

Mis võis olla see, miks lasteaed "Vigri" valiti
15 parema sekka?
Märtsis 2012 kuulutati välja konkurss Üle-Eestilise
lasteaedade ja koolide 1.-3. klasside parimate
lugemispesade
leidmiseks.
Mind
nimetati
kandidaatide hulka. Kandidaadil oli vaja esitada oma
tegevuse tutvustus ja fotod ja kirjeldused lastega
ühiselt valmistatud „lugemispesadest“; valmisolekut
esineda Tartu Ülikoolis
Eesti Lugemisühingu
20.juubeliürituse konverentsil „Loeme südamest“.
Varem olen esinenud Tallinnas Eesti Lugemisühingu
ja
Kasvatusteaduse
konverentsil
„Lugemine.
Kirjutamine. Mõtlemine. Tähest täheni“. Seega minu
7 aasta tegevusi koos lastega on märgatud ja
osutusin 15 parima „Lugemispesa“ hulka.

Kas parima 15 sekka tulekuga kaasnes ka
mingi auhind või tunnustus?
Võitjatele pakutakse vabariiklikul tasemel tunnustust,
võimalust tutvustada oma „pesa“ ja selle tegevusi
poster- ja lauaettekannetega, väikest täiendust
„lugemispessa“,
tõendit
vabariiklikul
tasemel
esinemise kohta.
Oma materjalid panen 9.juunil üles näitusele Tartu
O.Lutsu raamatukogus, mis jääb kogu päevaks
avatuks.
Palju õnne ning põnevaid ideid ja ettevõtmisi
edaspidiseks!
Lii Romandit küsitles Tarvo Malk

ÕNNITLEME MAIKUU EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI JA
JUUBILARE!

SELMA KATTEL
VALDEK OJALA
ÕIE HAAVAPUU
NAIMA KUKKUR
SIRJE TAMM
SIRJE GARAMAGA
PILLE KÖSTER
VIRGE SEDRIK
URMAS LIIV
IVO VALK
Reedel, 25. mail algusega 17.00

KÕRGESSAARE - LUIDJA KÕRGESSAARE RATTASÕIT
Stardi - ja finisipaik Valitsejamaja juures .
Registreerimine ja
numbrite väljastamine alates 16.00.
Lisaks põhisõidule, kõigile alates 3-4
aastastest jõukohased lastesõidud.
Vanuserühmade parimatele medalid ja
auhinnad. Lisaks loosime kõigi osalejate
vahel rohkesti loosiauhindu!
Lisainfo 5055732 - Artur.

II Hiiumaa maraton
Maraton toimub 2. juunil 2012.
Võrreldes eelmise korraga on lisandunud
maratonile,
poolmaratonile
ja
rahvajooksule
kepikõnd
ning
lastejooks ümber Kõpu tuletorni.
Lisainfo ja registreerimine:
http://www.maraton.hiiumaa.ee/

Kõrgessaare Algkooli
kokkutulek
Head koolikaaslased ja õpetajad, kes Te
õppisite ja töötasite KÕRGESSAARE
ALGKOOLIS ( 1961 - 1971 ), ootame
Teid kooli kokkutulekule laupäeval, 21.
juulil 2012 kell 12.00 Kõrgessaare
mõisapargis.
Meenutame vanu aegu . selleks võta
kaasa pildimaterjali ja mälestusesemeid,
mis meenutavad kooliaega.
Kaasa võta piknikukorv. Osalustasu 5
eurot saab tasuda kohapeal.
Osavõtust
teatada
Krista
Luugile
aadressil
kristaluuk@gmail.com
või
telefonil 5239596
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Vallavolikogu istung
11. MAI
Sõiduki kasutusliising.
Lubada Kõrgessaare Vallavalitsusel liisida valla
sotsiaalteenuste osutamiseks sõiduk.
Kinnisasja munitsipaalomandisse
taotlemine.
Taotleda tasuta sihtotstarbeliseks kasutamiseks
Kõrgessaare valla omandisse Siseministeeriumi
valitsemisel ja Päästeameti valduses oleva
kinnistu asukohaga Tööstuse tee 27a,
Kõrgessaare alevik.
Revisjonikomisjoni tööplaan.
Kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan.

Vallavalitsuse istungid
25.APRILL
Kinnisasja jagamine.
Nõustuda Isabella külas Armi kinnistu
jagamisega järgnevalt: 8,16 ha Armi ja 8,17 ha
Vainuoja maaüksus.
Katastriüksuse jagamine.
Nõustuda Riigi omandis oleva riigimetsamaatüki
Kärdla
metskond
2
katastritunnusega
39201:004:0608 jagamisega järgnevalt: 2860,1
ha Kärdla metskond 2 ja 3,2 ha Malvaste
liivakarjäär 2.
Katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Muuta Kõrgessaare vallas Suureranna külas
asuva Sikupilli kinnistu senine lähiaadress ja
määrata maaüksuse uueks lähiaadressiks
Vanakordoni.
Muuta Kõrgessaare vallas Kõpu külas asuva
Sinika kinnistu senine lähiaadress ja määrata
maaüksuse
uueks
lähiaadressiks
Kõpu
looduskaitseala 1.
Raha eraldamine reservfondist.
Eraldada
reservfondist
Lauka
Põhikooli
elektripaigaldise nõuetekohasuse kontrolliks
1563,46 eurot.
Toimetulekutoetus
Lubada
välja
maksta
aprillikuu
toimetulekutoetus 14 taotlejale summas1511
eurot ja 2 senti.

3.MAI
Ehitusloa
väljastamine
ehitise
rekonstrueerimiseks.
Väljastada ehitusluba nr 215 Lehtma sadama
kai rekonstrueerimiseks Lehtma küla Lehtma
tee 3 maaüksustel.
Kirjaliku nõusoleku väljastamine puurkaevu
rajamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek nr 101 puurkaevu
rajamiseks Kõrgessaare valla Kalana küla Kopli
tee 1 maaüksusel.
Väljastada kirjalik nõusolek nr 102 puurkaevu
rajamiseks Kõrgessaare valla Suureranna küla
Potiranna maaüksusel.
Väljastada kirjalik nõusolek nr 103 puurkaevu
rajamiseks Kõrgessaare valla Kiduspe küla
Eesnurme maaüksusel.
Kirjaliku nõusoleku väljastamine abihoone
püstitamiseks. Väljastada kirjalik nõusolek nr
100 abihoone püstitamiseks Kõrgessaare valla
Kalana küla Kopli tee 1 maaüksusel.
Projekteerimistingimuste väljastamine elamu
rekonstrueerimiseks.
Väljastada projekteerimistingimused
elamu
rekonstrueerimiseks Kõrgessaare valla Luidja
küla Jäska maaüksusel.
Hooldajatoetuse maksmine.
Lubada välja maksta maikuu hooldajatoetus 18
isiku hooldajale kogusummas 317 eurot.

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA
Omavalitsuse infoleht
Toimetaja Tarvo Malk
Telefon: 4622487; 5200908
e-mail: tarvomalk@gmail.com

Detailplaneeringute teated
3.mail korraldati Kõrgessaare vallamajas Mägipe
küla Indreku maaüksuse avaliku väljapaneku
perioodil
saabunud
kirjaliku
vastuväite
arutamiseks
avalik
arutelu.
Saabunud
vastuväites
tõstatati
probleemid
seoses
kavandatud hoonestusmahu, kitsenduste ja
juurdepääsude osas. Kõrgessaare Vallavalitsus
edastas osapooltele enda seisukohad ning
avaliku arutelu tulemusel lähtutakse planeeringu
edasisel
menetlusel
nendest
ning
planeeringusse
viiakse
sisse
korrektuur
kavandatud piirete kõrguse osas.
Kõrgessaare Vallavalitsus korraldab 04.juunil
Kalana küla Kaplisääre ja Ristna jahisadama
maaüksuse detailplaneeringu avaliku arutelu
seoses asjaoluga, et koostatud detailplaneering
on osaliselt Kõrgessaare valla üldplaneeringut
muutev. Detailplaneeringu materjalidega on
võimalik tutvuda Kõrgessaare valla kodulehel www.korgessaare.ee. Avaliku arutelu algus
Kõrgessaare vallamajas kell 16:00.

Kohalike maanteede ajutise
sulgemise lõpetamine
Lõpetada
Kõrgessaare
vallavalitsuse
19.03.2012 määruse nr 3 „Kohalike maanteede
ajutine sulgemine" kehtivus.
Määrus jõustub 05.05.2012.

PUHKUSED
Sotsiaalnõunik Linda Kiivit
kuni 27.05.
Raamatupidaja Kulla Nabbi kuni 30.05.
Vallavanem Jaanus Valk
kuni 01.06.
Ehitusnõunik Arno Kuusk
kuni 10.06.
Asjaajaja Maire Türnpuu
04. – 13.06.
Pearaamatupidaja Inge Elissaar 12. – 27.06.
Vallasekretär Ludmilla Träder 18.06. – 01.07.
Vallavolikogu õigusaktide eelnõud,
vastuvõetud vallavalitsuse korraldused ja
määrused ning vallavolikogu otsused ja
määrused on avalikustatud valla kodulehel
www.korgessaare.ee

Lauka Põhikool võtab vastu
1.klassi astujate dokumente
Lapsevanemal palume kaasa võtta: avaldus
kooli astumise kohta, sünnitunnistuse koopia ja
õpilaspileti pilt. Dokumente ootame 15.juunini.

Noorus on IN toimus ka
meie Kõrgessaare vallas
Ürituse läbiviijad olid Lauka Põhikooli ÕE ja
Kairi Zolotova. Noorus on IN üritusel olid
töötoad ja meelelahutuseks lõpus moeshow.
Töötubadeks oli helkuri valmistamise töötuba,
lennukite meisterdamine ja võileibade konkurss.
Lennukite meisterdamisega seoses toimus ka
võistlus, mille eest saadi auhind ja auhind saadi
muidugi ka võileibade konkursil. Moeshow oli
küll tore, kuid sellest osad võtsid vähesed, aga
hea seegi. Helkuri valmistamisega loodame, et
kõik said ikka turvaliselt oma kodudesse. Lauka
Põhikooli ÕE on uhke oma ürituse üle ja
loodame, et meeldis ka osalejatele.
Sandra Päll
Lauka kooli õpilasesindusest

Märkamine ja tunnustamine
teeb südamele head
Kui ütleme väiksele lapsele, kes on midagi uut
õppinud ja õpitu hästi välja tuleb, et ta on tubli,
siis märkame kohe, kuidas silm särama lööb ja ta
innustunult
oma
tegevust
jätkab.
"Nii nagu tunnustus on vajalik lapsele, on
tunnustus vajalik ka täiskasvanule" ütleb aasta
õppija 2010 tiitli omanik Egon Erkmann.
Praegu on õige aeg märgata täiskasvanuid, kes
õppimise läbi on oma elu muutnud ning esitada
neid aasta õppija kandidaadiks.
Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu. Elu
näitab, et tunnustuse saanud õppijate lood on
olnud paljudele inimestele julgustuseks, et
jätkata poolelijäänud õpinguid või võtta ette uus
õpitee.
XV täiskasvanud õppija nädala raames (12. – 19.
oktoober 2012) tunnustatakse silmapaistvaid
inimesi ja organisatsioone tiitlitega:
* aasta õppija
* aasta koolitaja
* aasta koolitussõbralik organisatsioon
* aasta koolitussõbralik omavalitsus
Märka Sinagi tublisid inimesi enda ümber ning
esita kandidaat 15. juuniks 2012.
Tunnustamise reglemendi ja esitamise vormid
leiad www.andras.ee/tunnustamine
Sirje Plaks
ETKA Andrase projektijuht

Lääne prefektuur pakub kõigile,
kel ID- kaart aegub 2012.aastal,
võimalust taotleda seda lausa oma
kodukohas.
ID-kaardi taotlust saab esitada Kõrgessaare
vallamajas volikogu saalis
29.mail kell 10.00 -12.00
Võtke kindlasti kaasa kehtiv isikut tõendav
dokument!
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

taotlusankeet

isikut tõendav dokument

üks värvifoto mõõtmetega 40x50 mm;

riigilõivu (24,28 €, alla 15-aastased isikud,
puudega isikud ja üldtingimustel
vanaduspensioni ikka jõudnud isikud 6,39 €)
tasumist tõendav dokument;

koopia puudetõendist
Sel päeval saab fotosid teha (fotograaf tuleb
kohapeale pildistama) ja vastavat ankeeti täita
kohapeal, samuti on võimalik tasuda riigilõiv
kohapeal internetis või eelnevalt
pangaülekandega, vajalik tasumist tõendav
dokument
Tasumine pangaülekandega
Saaja nimi: Rahandusministeerium;
Saaja konto: 221023778606 (Swedbank) või
10220034796011 (SEB)
Viitenumber: 2900081994
Selgitus: märkige isiku nimi ja toimingu
nimetus, mille eest riigilõiv tasuti
Palume kindlasti eelnevalt registreerida kuni
25.maini Lauka Päevakeskuse telefonidel
4693712 või 53339472 (Heli Harak)

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Svetlana Reinmetsa pere presidendi vastvõtul
Svetlana Reinmetsa pere Kõpu külast oli kutsutud president Toomas Hendrik Ilvese poolt
igal aastal korraldatavale emadepäeva vastuvõtule.
Lisaks põhitööle Kõpu Internaatkoolis ja Hiiumaa nõustamis- ja teavitamiskeskuses Kärdlas,
jõuab Sveta aktiivselt tegeleda veel Kõpu külaelu edendamisega ja mitmete ürituste
korraldamisega. Kõpu küla jaanituled, talgupäevad, külapäevad ei möödu Sveta ja tema
pereliikmete naerulsuise askeldamiseta. Svetlana peres kasvab kolm tublit poissi.
Palju õnne sinu perele ja sulle, Sveta, ikka jõudu ning rõõmsat meelt
kõigis sinu tegemistes.

MTÜde õppereis
Pärnumaale
Omal vabal tahtel kell 4 hommikul ärgata, et
„orjalaevale“ jõuda, ei näita ju terve
mõistuse olemasolu või kuidas? Aga nimelt
nii me Luisaga tegime: ühinesime üle saare
valitud seltskonnaga, et veeta päev
Pärnumaal
Romantilisel
Rannateel
seigeldes.
Romantiline Rannatee on Pärnumaa 10
valla
(Varbla,
Tõstamaa,
Audru,
Tahkuranna,
Häädemeeste,
Kihnu,
Koonga, Sauga, Lavassaare ja Saarde)
ühine kaubamärk. Projekti eesmärk on
Pärnu
Lahe
Partnerluskogu
tegevuspiirkonna
elanike,
ettevõtjate,
mittetulundusühingute
kaasamine
läbi
ühistegevuse, koostöö ja seeläbi toimiva
koostöövõrgustiku.
Koostööd tehes ja ühiselt
marsruute
koostades püütakse olla atraktiivseks
puhkuse sisustajaks, elamuste pakkujaks ja
paikkonnaga seotud lugude tutvustajaks.
Mida enam kasvab teadlikkus, seda enam
satuvad Romantilisele Rannateele nii väliskui siseturistid, kes vajavad Rannateel
seigeldes
ööbimispaika,
süüa-juua,
soovivad harrastada põnevat aktiivset
puhkust, osta kohalikku toitu ja suveniire ja
palju
muud.
Aktiivne
kaasalöömine
Romantilise Rannatee projektis ning
pakutavate
turundusvõimaluste
ärakasutamine toob kasu igale piirkonna
ettevõttele...
(väljavõtted lehest Pänumaa Romantiline
Rannatee)
Nii et jätame siis vahele selle osa, kus
rahvas praami peal mõnusasti koidukiirtes
tukkus ja jätkame umbes sealt, kus meie
bussike keeras nina Lihula-Pärnu otseteelt
maha ja uksest ronis heleda päikeserattana
sisse meie reisisaatja Raili Mengel-Sünt.
Tema on üks Romantilise Rannatee idee
algatajatest, mistõttu ta teadis muidugi
kõigest kõike ja pajatas oma lugusid ilmse
ning põhjendatud uhkusega.
See
Romantiline
Rannatee
algas
samasuguse kruusateega nagu meiegi
külavaheteed. Raili sõnul oli eelmine sats
hiidlasi
selle
suuremeelselt
„remontivajavaks rannateeks“ ristinud, nii et
selle osas oleme mandrirahvaga üsnagi
sarnases seisus.
Sisimas tegi see
rannatee-nimetus pikapeale nõutuks küll,
sest merd, mis minu nägemuses on ranna
oluline osa, nägime kogu päeva jooksul vist
ainult ühe korra...
Esimest korda kamandati bussist välja
Tõhelas, kus kohalik külaselts näitas
seltsimaja ja jutustas oma tegemistest.
Remonditud ja kena hoone tegi muidugi
ennegi kadedaks, aga siis aeti kuuri alt
välja vene-aegne turtsuv-mürtsuv, kuid
täiesti töökorras buss (liininimega TõhelaHiiumaa)! Selle ägeda aparaadiga sõidutati
meid Tõhela järve äärde, kus näidati seltsile
hangitud ja turistide meelitamiseks mõeldud
ropp-kallist kahekohalist elektrimootorpaati
ning pooleliolevat (suurema mahutavusega,

kuid
veel
istmeteta)
katamaraani.
Järvekallas oli muidugi korrastatud ja oli
ilmne, et puhkajad on alati teretulnud. Sinna
me läheme ükskord tagasi!
Tõstamaal tutvustati meile kohalikku
käsitöökeskust, mis asus lasteaiaga samas
hoones. Ses mõttes, et maja oli selline
vene-aegne nagu igal pool ja käsitöökeskus
sai enda kasutada ruumid, kuhu enam lapsi
ei jätkunud.
Ütlen ausalt, et üksikasjaliku jutu sellest,
kust raha saadi ja mis tehti, lasin rahulikult
kõrvust mööda, seda armastavad rääkida
kõik ühendused ja jutt kipub kohutavalt
ühtmoodi olema. Hoopis enam pakkus huvi
see moment, mil näidati erinevaid meeneid,
mida Romantilisel Rannateel on plaanis
turustama hakata: vildist külmkapimagnetid,
pitsi sisse heegeldatud helkurid jmt. Päris
head ideed. Ja muidugi käis hiidlasi
vaatamas-tervitamas Tõstamaa hiidlasest
vallavanem Toomas Rõhu. Kohtumisrõõmu
kui palju!
Ojako puhke- ja koolituskeskus kujutas
endast tõeliselt uhket hoonetekompleksi
vaatega
merele.
Tõeline
turistilõks
suurepärase köögiga, muide. Siin me sõime
kõhud täis. Väga täis.
Järgmiseks väisasime MTÜ Eassalu Neitsi
Külaseltsi, kus aktiivsed naised on oma
kodukohas elu arendanud projektipõhiselt
aastast 2005. Jälle kõvasti käsitööd ja
kokkamist.
Parajasti
valmistuti
Võilillefestivaliks (19.-20. mai).
Kuigi lõunasöögist polnud möödunud kuigi
palju
aega,
olid
kõhud
Tamme
Aiandustallu saabudes juba natukene
nagu tühjavõitu. Selle tunnistuseks oli
kasvõi see, et kuni perenaine meile oma
ürdiaeda tutvustas, näksis meie Edith
prooviks läbi kõik taimed, mida parasjagu
peenardelt näidati. Lõpuks pidas perenaine
lausa vajalikuks hoiatada, et kõike läbisegi
sisse võttes võib öösel helendama hakata.
Edith suhtus asjasse hiidlasliku rahuga:
tõenäoliselt
näeb
ta
lihtsalt
hallutsinatsioone, aga see tõotab huvitav
olla.
Viimaseks viidi meid tutvuma Lavassaare
valla tööde-tegemistega rabamaastikul.
Vallavanem (kuna vallas on 514 inimest,
siis
nimetas
ta
ise
end
pigem
külavanemaks) Ene Täht avaldas muljet
oma lühikese kuid sisuka slaidiprogrammi
esitlusega ja viis meid kohe kohalikke
turbavälju vaatama. Ja rääkis meile kui
valitud seltskonnale ka ühe saladuse, aga
seda me edasi ei räägi! Valedes kätes võib
see hirmsat kahju sünnitada, kahjuks.
Tihe programm jõudis lõpule, pudistasime
oma toreda giidi teeotsas maha ning
bussijuht Pille roolis meid kindlakäeliselt
sadamasse. Sadamakassas saime lõpuks
selgust, miks meil päeval ja interneti teel
piletite broneerimisega probleeme tekkis, nii
et õppereis oli see igapidi lõpuni välja.
Pärnumaal käisid romantikat otsimas
Ludmilla Träder ja Velli Barinov
Soovitame soojalt! ( www.rannatee.ee)

Lasteaed Vigri südamenädala
üritused rühmades
Viisime südamenädala läbi 23-27.04, kuna see nädal
haakus hästi lasteaia õppekava teemadega.
Vanem aiarühm
Nädalat alustati kalapüügiga.
Jõe äärde sõideti
jalgratastega, lastel kaasas õnged, kuigi neid oli vähe,
said kõik „käe valgeks“. Laste jaoks oli see suur elamus.
Lapsi osales 15, täiskasvanuid 4.
Tore oli „vallatu vahepala“ – näkileivast rongi
valmistamine. Kaunistati puuviljadega. Lõbus oli pärast
kõik koos ära süüa! Lapsed lubasid ka kodus sellise asja
teha.
Hästi huvitav oli orienteerumine skeemi järgi alevikus.
Plussiks tingmärkidega tutvumine, asukoha leidmine
skeemis. Kõige lõpuks üllatuskülaline Metsavana, kes
jutustas oma tervislikust elust ja pakkus õunu.
Nädal lõppes disko ja kokteilide valmistamisega.
Kõiki lapsi tunnustati aktiivse osavõtu eest diplomite ja
üllatusmunadega.
Noorem aiarühm.
Alustati nädalat CD plaadi „Jänku Jussi suhkrukell“
vaatamisega ning hammaste tervisest rääkimisega.
Lõigati välja pilte tervislikest toiduainetest ja tehti rühmale
plakat.
Õhtul mängiti koos arsti vastuvõttu, kus kasutati päeval
omandatud teadmisi.
Matkast Nõmmergale mere äärde võttis osa 16 last ja 3
täiskasvanut. Matk oli 3-4 aastastele täiesti jõukohane.
Vaadeldi linde, looduse ärkamist, uuriti putukaid. Mere
ääres leiti huvitavaid teokarpe, kive, toodi kaasa
meisterdamise jaoks pilliroogu.. Mängisime seal
liikumismänge, joonistasime kividele. Üllatuskülaliseks oli
unine siil, kel oli juhuslikult kaasas puuvilja-ja mahlakorv.
Kesknädal oli meil raamatute päev- vaatlesime P.Kula „
Terviseraamatut“, õppisime luuletust
„Mulle meeldib väga sport“. Selle rühma lapsed on
aktiivsed rääkijad, kes oskavad juba jagada omi kogemusi
maitsvatest toitudest. Sõna mäng „Söödav või mitte“ oli
väga lõbus ning lapsed oleksid seda lõpmatuseni
mänginud.
Neljapäeva alustati laste kaalumise ja mõõtmisega.
Meeleoluka spordipäeva viis läbi Karu, kes lastele
harjutusi ette näitas ja neid innustas. Sel päeval oli 8
lapsel kodust kaasa võetud rattad ja kiivrid. Lastele väga
meeldis tegelane, kes oli nende meelest tore, naljakas ja
tegi harjutusi kaasa.
Nädala lõpetasime hommikul virgutusvõimlemisega
muusika saatel. Tegime nädala kokkuvõtte, koos
meisterdati rühmale raamat “Hea toit südamele“.
Kogu nädal oli väga toimekas.
Sõimerühm.
Meie
kõige
väiksemad
alustasid
nädalat
virgutusvõimlemisega ja kasutasid patju. Lastel oli lõbu
palju! Seejärel õppisid nad tundma oma keha . Saalid
läbiviidud liikumismängud olid põnevad-kasutati palju
erinevaid vahendeid..
Teisipäeva hommik oli lastele eriti huvitav-enne rühma
sisenemist võttis neid vastu PORGAND, kes pani nii
lapsed kui vanemad takistusriba läbima. Selleks oli vaja
hüpata läbi rõngaste, klotside vahel teha sik-sak kõndi,
käbidega täpsusviset sooritada ja pugeda nööri alt.
Rühma sisenedes said kõik preemiaks porgandit näsida.
Tore oli, ka vanemad said hommikul vere käima, lastest
rääkimata!
Lapse suu: Miks me igal hommikul ei saa ronida hüpata,
visata? Järelikult oli vahva!
Kolmapäeva hommikul tutvuti muinasjutuga „Naeris“ ja
õhtul oli vanematega koos matk “Väike ja suur käsikäes“.
Oli vaja lahendada mõistatusi, mängiti pallidega.. Mängiti
mängu “Metsas kõnnib karuke“. Matka ajal kasutati siili,
jänese ja karu kostüüme. Matka lõppedes pakuti õuna,
porgandit, viinamarju, joodi smuutit. Osalejais oli 16 last
ja 15 vanemat. Kõikidele jagati aukirju.
Neljapäeval oli õppemäng „Köögiviljade korjamine“ .
Kasutasime mulaaže. Iga laps tegi paberile ise oma
käejälje.
Reedel tegime juba tuttava muinasjutu järgi lauateatrit,
muusikatunnis oli meil nn. juurikate orkester.
Nädala
lõpetasime
omatehtud
jäätisekokteiliga
maiustades.
Sirje Garamaga

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Loode-Hiiumaa külade päev
11.augustil 2012
Käesoleval aastal korraldavad Loode-Hiiumaa külade
päeva Heigi-Kurisu-Metsaküla ühendpiirkond.
Ootame kõiki kõnealuse piirkonna endisi ja praeguseid
elanikke, suvitajaid ning muul moel seotuid kaasa
lööma organiseerimis- ja heakorratöödes. Teretulnud
on mälestustekillud ja fotod koduloo-infotahvlite
koostamiseks, sest meie küladel on kirev ja põnev
minevik, mis väärib laiemat tutvustamist.
Igasugused huvitavad mõtted, kuidas seda päeva
paremaks teha, leiavad sooja vastuvõtu. Anna neist
teada!
Organiseeriva aktiivi nimel
kontakt-isik Velli Barinov
mob 53880012; velli.barinov@mail.ee

Teeme ära? Tehtud!
Ja nii ongi!
Kui seni oli külade päeva organiseerimine kujutanud
endast peamiselt paberimäärimist ja jutuajamist, siis
nüüdseks on midagi ka päriselt ja kätega ära tehtud.
Võtsime piirkonna elanikega kätte ja korrastasime
tulevast peoplatsi ehk meie kandi kauneimat
loodusväärtust, Suur-Kurisut. See võttis meil aega 2
päeva, kuid asi on seda väärt: iial varem pole meie
neeluauk nii ilus olnud. Esimesel päeval alustasime kell
10 ja möllasime 12kesi kuni kella 16ni, riisusime,
kandsime oksi ja põletasime sodi. Teist päeva polnud
alguses plaanis niipea korraldada, kuid kui pool
neeluauku oli juba imeilus, siis korrastamata serv riivas
nii valusasti silma, et volbriõhtul haarasime uuesti rehad
ning enne päikeseloojangut oli KÕIK KORRAS!
See oli uskumatu tunne: selg
ja jalad surisesid
oruservapidi üles-alla trampimisest, kui istusime
ojakaldal ja ootasime kustumahakkavast lõkkest
tuhakartuleid, naaber naabri kõrval. Vesi vulises, kuu
paistis ning kusagil toomingaokstes kõhistasid salalikku
naeru meie küla nõiad. Seekord jätsime nad isekeskis
pidu pidama ja lendasime oma rehadega küll koju
tagasi, kuid augustis vihume kindlasti tantsu läbisegi.

LAUKA PÄEVAKESKUSE

TEATED
30.mai kell 13.00 Lauka seltsimajas eakate
ja noorte koosviibimine: õnnitleme
sünnipäevalapsi, sotsiaalnõuniku
infominutid, Ida-Virumaa teabepäevadel
saadud info edastamine, piltide vaatamine
projektoriga.
Transport: 12.30 Pihla, Rootsi; 12.45
Viskoosa
5.juunil alates kell 8.00 JUUKSUR, eelnev
registr. Sirje Vaku telef. 4631297; 56662317
14.juunil kell 13.00 Lauka seltsimajas
eakate ja noorte koosviibimine: õnnitleme
sünnipäevalapsi, erinevad võistlusmängud

Lauka Päevakeskuses koos käivad eakad
olid 24.-26.aprillil teabereisil Ida-Virumaal.
Enne
väljasõitu
toimus
eakate
ja
päevakeskuse noorte ühine õppepäev, kus
juhendaja käe all valmistati fimotehnikas
prosse
kaasa
võtmiseks
meenetena
teabepäevade
korraldajatele
ja
võõrustajatele.
Teabepäevade raames toimusid kohtumised
Toila valla ja Kohtla-Järve Kultuurikeskuse
eakatega. Toimusid ühenduste vestlusringid,
kus eakad rääkisid oma tegevustest ja
harrastustest, vahetati infot ning kogemusi,
kuidas
püsida
aktiivsete
kogukonnaliikmetena.

PS! Palume autodega viidast kaugemale mitte sõita!
Aitäh!

Aasta oodatuim peopäev, jaanipäev on üsna varsti jälle
käes. Sellega seoses on Lauka külaseltsil edastada
paar pisikest palvet:
Möödunud aastal sai valmistatud 3 uut grill-vanni, kuid
meil puudub hetkel ülevaade, kelle käes need hoiul on.
Armas haldaja, ole hea ja kontakti sel teemal Heliga.
Meie pidu on kokkutulnuile tasuta, kuid loomulikult
tähendab see külaseltsile ikkagi kulutusi. Kõige muuga
saame hakkama, kuid ansambli palkamiseks palume
Teie abi: ootame igas mõõdus toetusi sularahas Heli
kätte või ülekandega
MTÜ Lauka Piirkonna
Külaarendusseltsi arvele 221016287010 Swedbank.
Jaanilõke ei ole eraisiku prügipõletamise võimalus!!!
Keegi ei keela: kui Sul on kodukoristamisest üle jäänud
tules hävitatavat puitmaterjali, muidugi võid selle
külaplatsi tuleasemel ära põletada, aga me palume: ära
jäta seda meie teha. Ootamatult lõkkest lenduvad
helbed on varasemalt rikkunud piduliste riideid,
lapsevankreid ja tehnikat, meil kellelgi pole ju seda vaja,
eks?
Ette tänades ja lugupidamisega
Lauka Piirkonna Külaarendusselts

Valla laste lauluvõistlusel võitis 8-10
aastaste vanuserühma Raigo Rako.
Samas vanuserühmas tunnistati Raigo
parimaks ka maakonnavõistlusel ja läheb
edasi televisiooni saatesse Laulukarussell.

Eakate teabepäevad
Ida-Virumaal

Koristamas käisid:
Ellen, Kati, Lehte, Mati, Enno, Maie, Aet, Üllar (ja
poisid), Elvi, Kulla, Tiiu, Veiko, Valdi, Kalle, Velne, Ville
ja Velli

Hea külarahvas!

Vaba Aja Keskuse
tegemised pildis

Toimus
Kohtla
Järve
Kultuurikeskuse
memmede tantsurühma “Hõbedane”, Toila
valla Voka eakate lauluansambli “Siuru” ja
tantsurühm
“Vokiratas”
ning
Lauka
Päevakeskuse eakate seeniortantsurühma
MARTA
ühisesinemine
Toilas
(pildil).
Järgmisel
hommikul
osalesid
meie
seeniortantsijad
tantsurühm
“Hõbedane”
tantsuproovist ja meile õpetati tantsu
“Kitajanka”.
Teabepäevadest osalemine sai teoks tänu
projektile, mida toetasid Hasartmängumaksu
nõukogu, Kõrgessaare Vallavalitsus, Lauka
Päevakeskus ja osalejad ise.
Oma muljeid jagasid Liisi ja Heli

Emadepäeva piknik Ninametsas
Palju pilte Vaba Aja Keskuse üritustest
(südamenädala matk ja korvpalliturniir,
lauluvõistlus jne.) aadressil
https://picasaweb.google.com/laankati

Berta Gusseva (Jõhvik)
24.06.1923 – 23.04.2012
1944. aasta sügisel asutati Kõrgessaare
Raamatukogu.
Asukohaks
sai
Kõrgessaare valla saal. Saali paremast
nurgast jäi raamatukogu kasutusse 5 m2
ja 2 klaasustega raamatukappi. Esimene
raamatute sissekanne tehti 5.detsembril.
Raamatukogu juhatajaks sai Berta Jõhvik.
Raamatukogu oli avatud 4 päeva nädalas
ja 3 tundi päevas. Elukoht oli Bertal
Mudaste külas. (Märtsi kuus haiglas olles
meenutas ta oma tööl olemist ja väsitavat
käimist jalgsi Malvastest Kõrgessaarde.
Naersime, et varsti – jaanipäeval – tuleb
juba vanuseks 89 aastat. Eks see jalgsi
käimine ole pika eluea saladus. ) Tööl
käimine toimus jalgsi, peres autot ega
jalgratast ei olnud.
Abiellumise tõttu lahkus Berta Jõhvik
raamatukogu
juhataja
töökohalt
1946.aasta veebruaris ja asus tööle
Malvaste külanõukogusse. Hiljem töötas
Berta
Gusseva
aastaid
Malvaste
sidejaoskonnas.
Külanõukogusse tööle asudes tundsin ma
Kõpu piirkonna inimesi, teised olid
võõramad. Malvaste kandis sai minu
heaks kontaktisikuks Berta. Tema käest
võis küsida kõike, mis puudutas Tahkuna
poolsaare inimesi, majapidamisi, Malvaste
kooli või Tahkuna majakat. Berta jagas
oma teadmisi ja oli alati valmis aitama.
Meenutades head kolleegi
Leida Pielberg
Ludmilla Träder

MANALATEELE LÄINUD
EINO METS
BERTA GUSSEVA
ATS LAHEMAA
LEIDA NIGUL

