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KÕRGESSAARE VALLA

 

 

NR. 7 
2010 

ÕNNITLEME JUULIKUU 
EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI 

JA JUUBILARE! 
 

EVALD WIIBURG 
LINDA VOOGLA 

MAURI TOMINGAS 
RITA VAKKER 

HANNES OJALA 
LEMBIT NIIT 

 

Päikeseloojangumuusika Kõpu 
tuletorni jalamil: 

 
30. juulil: Frank Sinatra laulud. James Werts 

(vokaal) ja Ivo Lille kvartett (USA-Eesti). 
6. augustil: Vene romanss ja itaalia serenaad - 

Aare Saal (bariton), Alina Sakalauskaja 
(mandoliin) , Piia Paemurru (klaver). 
13.augustil: Eesti Rahvusmeeskoor 

14.augustil: Regilaul ja Tormis - "Veljo Tormis 
80". ETV tütarlastekoor (dir. Aarne Saluveer) ja 

Veljo Tormis. 
 

Kontserdid algavad kell 21.00. 
Piletid: 100.- ja 50.- krooni  

KÕRGESSAARE VABA AJA KESKUS 

TEATAB: 
 

Laupäeval 17. juulil algusega 10.00 Luidjal 
LUIDJA RANNAVOLLETURNIIR   

nais- ja meeskondadele. 
Osavõtutasu 100.- krooni võistkonna kohta. 

Mandaat 9.30-10.00  
Lisainfo 5055732- Artur Valk 

 
Laupäeval, 17. juulil algusega 16.00 Luidjal 

LUIDJA TRIATLON 
( 300 m ujumine+15 km rattasõit + 3km 

rannajooks ) 
Lisainfo 5055732- Artur Valk 

 
Pühapäeval, 18. juulil algusega 11.00 
Kõrgessaare aleviku korvpalliväljakul 

KÕRGESSAARE 
TÄNAVAKORVPALLITURNIIR 

Osavõtutasu 100.- krooni võistkonna kohta . 
Lisainfo 5082208 - Mati Kiiver või  

5055732 - Artur Valk 
 

LAUKA PÄEVAKESKUSE 
TEATED 
 
3.augustil eakate koosviibimine 
Lauka seltsimajas orienteeruvalt 
20.00 (peale kontserti Vaba Aja 
Keskuses) võõrustame külalisi 
Vokast. 
 
Lugupeetud Kõrgessaare valla 
pensionärid! 
12.augustil algusega kell 12.00 
toimub memme-taadi päev 
Kärdla pargis. Osalustasu 25 
krooni. Transport MS Reisid: 10.45 
Rootsi, Pihla, 10.55 Lauka, 11.00 
Viskoosa, 11.10 Malvaste; 
Osavõtusoovist ja transpordi-
vajadusest anda eelnevalt kindlasti 
teada Lauka Päevakeskuse 
telef.4693712 või Liisi Ülemaantee 
56713773 
 
16.augustil JUUKSUR alates kell 
8.00. eelnev registr. Sirje Vaku 
telef. 4631297; 56662317 
 

Kallis Kõrgessaare valla rahvas 
 

Teisipäeval, 3. augustil kell 19.00 
Vaba Aja Keskuses 

 

KONTSERT 
 

Esinevad pensionäride seltsingud Toila 
vallast, Vokast 

Naisansambel SIURU 
Seltskonnatantsurühm VOKIRATAS 

 

Palume teie lahket osavõttu 
Üritus on tasuta 

 

 

14. augustil Lauka piirkonna 
külade II kokkutulek Pihla külas 

9. Kõpu külade päev  
 

toimub 24.juulil 2010, kell 13.00 -
19.00 Puski koolimajade varemete 

juures. 
 

Päeva avamine Puski kiriku maadel 
kell 13.00, kirjapanek algab pool 

tundi varem 
  
Kogu päeva on avatud: 
Puski õpituba, laste mängutuba,  
Sveta pood ning värviline õnneloos, 
köögis vaaritavad telekokk, salakokk ja 
meistrid-sellid-õpipoisid 
 
Igal täistunnil uus meelenauding 
kuulata, vaadata või osaleda - ülesastujad 
igas eas ja mitmel alal. 
 
Päeva lõpetuseks heategevuskontsert ja 
lõke enne päikeseloojangut. 
 
Päeva juhib Artur 
Ootame üllatuskülalist!  
Ootame väga teid kõiki, armsad kõplased 
ja huvilised, veetma kaunist suvepäeva ja 
oodatud kokkusaamist Puskil juulikuu 24. 
kuupäeval alates keskpäevast. 
  
Mardihansu lahe äärse metsarahva 
seltsingu nimel 
Lii Kohari  
521 0970 
lii.kohari@gmail.com 

 

 

23. juulil, kell 21 
Kõpu tuletorni jalamil 

vokaalansambli The Fews 
kontsert 

 
http://www.myspace.com/thefewsvocal 

Pilet 25.- 

Pilt korvpalli jaaniturniirilt Kõrgessaares.  
Foto: Katrin Laan 

 

SÜNDIS UUS  
VALLAKODANIK 

 

KÄTLIN VALK 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 
 

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

määrused on avalikustatud valla kodulehel 
www.korgessaare.ee 

Seoses puhkustega on juulis kassa 
avatud järgmistel kuupäevadel: 

 
20., 21., 27. juulil kella 9.00-17.00 

23., 30. juulil kella 9.00-12.30 
 

TOIDUABI 
Kõrgessaare valda saabus Euroopa Liidu abina 
makaronid  ja jahu. Juunikuu jooksul on tulemas 
kaerahelbed.  
Kõik, kes tunnevad, et vajavad toiduabi, võivad 
pöörduda vallamajja alates 1.juulist. 
4622492 Linda  
4622493 Larissa 
 

PUHKUSED  
Pearaamatupidaja Inge Elissaar kuni 15.08. 
Vallavanem Jaanus Valk kuni 25.07. 
Maanõunik Kalle Viin kuni 12.08. 
Vallasekretär Ludmilla Träder kuni 28.07. ja 09. 
– 18.08. 
IT spetsialist Jüri Pihel kuni 23.08. 
Ehitusnõunik Arno Kuusk kuni 01.08. 
Lastekaitse- ja peretööspetsialist  
Larissa Babõnina 02. – 23.08. 
Sotsiaalnõunik Linda Kiivit 26. – 30.07 

Vallavara enampakkumise-
ga võõrandamine 

 
Enampakkumine toimub esmaspäeval, 16. 
augustil kell 15.00 Kõrgessaare vallamajas    
Kõrgessaare Vallavalitsus müüb avalikul suulisel 
enampakkumisel Lauka külas Käina tee 14-17 
asuva 4-toalise korteri üldpinnaga 90,1 m2. 
Enampakkumise alghind on 250000.- krooni, 
tagatisraha suuruseks on 25000.- krooni ja 
osavõtutasu on 1000.- krooni. 
Osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse 
Kõrgessaare Vallavalitsuse arvelduskontole nr, 
1120118237 Swedbankis või sularahas 
vallavalitsuse kassasse enne enampakkumise 
toimumist. Müügihinna tasumisel järelmaksu ei 
rakendata. 
Enampakkumine toimub esmaspäeval, 16. 
augustil kell 15.00 Kõrgessaare vallamajas 
(Kõpu tee 8, Kõrgessaare alevik). 
Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised 
ja juriidilised isikud, kelle osavõtt ei ole 
seadusega keelatud ning kes ei ole seotud 
enampakkumise läbiviimisega. 
Varaga saab tutvuda eelneval kokkuleppel 
telef. 53415285, Katrin Sarapuu.  
Ostu – müügi vormistamise kulud kannab 
enampakkumise võitja 

Detailplaneeringute teated 
 

Kõrgessaare Vallavalitsuse 28.06.2010 istungi 
korraldusega nr 157 algatati detailplaneeringu 
koostamise algatamine Luidja küla Kalda 
maaüksusel. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
planeeritava 3,29 ha suuruse maatulundusmaa 
sihtotstarbega maaüksuse jagamine ja 
ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete 
püstitamiseks. Vallavalitsuse seisukoha järgi on 
planeeritav maaüksus elamuehituseks sobiv 
ning eeldatavalt ei kujuta uue hoonestuse 
püstitamine keskkonnale olulist mõju, mistõttu 
otsustas vallavalitsus sama korraldusega mitte 
algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist 
seoses detailplaneeringu koostamisega. 
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 28.06.2010 istungi 
korraldusega nr 156 algatati detailplaneeringu 
koostamise algatamine Suureranna küla 
Liivaranna maaüksusel. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on planeeritava 2,25 
ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega 
maaüksuse ehitusõiguse määramine elamu ja 
abihoonete püstitamiseks. Keskkonnaameti kirja 
ja vallavalitsuse seisukoha järgi, mille kohaselt 
on maaüksuse ehitamiseks sobiv ja elamukrundi 
rajamine keskkonnale olulist mõju ei avalda, 
valla üldplaneeringuga on ehituskeeluvööndit 
vähendatud, mistõttu otsustas vallavalitsus 
sama korraldusega mitte algatada 
keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses 
detailplaneeringu 
koostamisega. 
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 28.06.2010 istungi 
korraldusega nr 159 kehtestati Kiduspe küla 
Koidu maaüksuse detailplaneering vastavalt 
DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-13. 
kehtestatud detailplaneering näeb ette 
planeeritava maa-ala jagamise viieks 
elamukrundiks ja kruntidele 
ehitusõiguse määramise. Kõrgessaare valla 
üldplaneeringuga on maaüksusel 
ehituskeeluvööndit vähendatud 150 m-ni. 
Avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega 
vastuväiteid ei esitatud. 
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 28.06.2010 istungi 
korraldusega nr 158 kehtestati Kõrgessaare 
aleviku Nõmmerga tee 18 maaüksuse 
detailplaneering 
vastavalt Matto Maakorralduse ja 
Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB10_DP01. 
Kehtestatud detailplaneering on koostatud 
lihtsustatud korras ja kooskõlastatud piirneva 
maaüksuse omaniku ja Maa-ametiga. 
Kehtestatud detailplaneering näeb ette 
ehitusõiguse elamu ja abihoonete püstitamiseks. 
 
Vastu võetud korraldustega on võimalik tutvuda 
tööpäevadel Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 
8 Kõrgessaare Hiiumaa) ja Kõrgessaare valla 
avalike dokumentide registris internetis 
www.korgessaare.ee. 

Vallavalitsuse istung 
 

28. JUUNI 
1.Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine. 
Muuta Sigala küla Lahe katastriüksuse senine 
sihtotstarve maatulundusmaa ja määrata uueks 
sihtotstarbeks: elamumaa. 
2.Vallavara enampakkumisega võõranda-
mine. 
Kõrgessaare Vallavolikogu 14.11.2008 otsusega 
nr 85 moodustatud vallavara enampakkumisega 
võõrandamise läbiviimise komisjonil korraldada 
Lauka külas Käina tee 14 asuva 901/14121 
mõttelise osa kinnistust, mille koosseisus on 
reaalosana eluruum nr 17, avaliku suulise 
enampakkumise läbiviimine 16. augustil 2010 
vastavalt vallavolikogu poolt 
määratud tingimustele. 
3.Kriisikomisjoni moodustamine. 
Osaleda Hiiumaa omavalitsuste ühise alalise 
kriisikomisjoni moodustamises. 
Määrata Kõrgessaare Vallavalitsuse esindajaks 
kriisikomisjoni tegevustes vallavanem Jaanus 
Valk. 
4.Piiratud osalusega konkursi korraldamine. 
1.Korraldada Kõpu tuletorni fassaadide 
remondiks piiratud osalusega konkurss. 
2.Määrata hanke eest vastutavaks vallavanem 
Jaanus Valk. 
3.Moodustada hankemenetluse läbiviimiseks 
komisjon koosseisus: Jaanus Valk, Katrin 
Sarapuu, Arno Kuusk. 
4.Esitada pakkumise kutse dokumendid 
järgmistele isikutele:  
DAGOpen OÜ 
EBC Ehitus AS 
Riburada OÜ 
Primus Saare OÜ 
5. Määrata pakkumiste esitamise tähtajaks 
19.juuli 2010. 
5.Toimetulekutoetus. 
Lubada välja maksta juunikuu toimetulekutoetus 
17 taotlejale summas 19200 krooni. 
Lubada välja maksta täiendav sotsiaaltoetus 2 
taotlejale summas 400 krooni. 
6.Ehitusloa väljastamine Kõrgessaare 
sadama kai rekonstrueerimiseks. 
Väljastada ehitusluba nr 145 MTÜ-le 
Kõrgessaare Sadam Kõrgessaare sadama kaide 
rekonstrueerimiseks Kõrgessaare aleviku 
Kõrgessaare Sadama maaüksusel. 
7.Ehitusloa väljastamine Kõrgessaare 
sadama sadamahoone rekonstrueerimiseks. 
Väljastada ehitusluba nr 146 MTÜ-le 
Kõrgessaare Sadam Kõrgessaare sadama 
sadamahoone rekonstrueerimiseks Kõrgessaare 
aleviku Kõrgessaare Sadama maaüksusel. 
8.Ehitusloa väljastamine elamu 
püstitamiseks. 
Väljastada ehitusluba elamu püstitamiseks 
Luidja küla Kasesalu maaüksusele. 
Väljastada ehitusluba elamu püstitamiseks 
Suureranna küla Ranna maaüksusele. 
9.Elektrivarustuse kasutusloa väljastamine. 
Väljastada kasutusluba nr 106 OÜ-le Eesti 
Energia Jaotusvõrk Paope küla Tagapõllu 
maaüksuse elektrivarustuse rajamisel. 
Väljastada kasutusluba nr 105 OÜ-le Eesti 
Energia Jaotusvõrk Suureranna küla Mihkliranna 
maaüksuse elektrivarustuse rajamisel. 
10.Puurkaevu kasutusloa väljastamine. 
Väljastada kasutusluba puurkaevu rajamisel 
Heiste küla Kubja maaüksusel. 
11.Projekteerimistingimuste väljastamine 
puurkaevu rajamiseks. 
Väljastada projekteerimistingimused puurkaevu 
rajamiseks Sigale küla Lahe maaüksusele. 
12. Kirjaliku nõusoleku väljastamine. 
Väljastada kirjalik nõusolek abihoone 
püstitamiseks Kõrgessaare aleviku Nõmmerga 
tee 18 maaüksusel. 
Väljastada kirjalik nõusolek sauna laiendamiseks 
Pihla küla Haavakopli maaüksusel. 

Üldplaneeringu 
teemaplaneeringu avalik 

väljapanek 
 

Kõrgessaare Vallavolikogu 11. juuni 2010 
otsusega nr 40 võeti vastu ja suunati avalikule 
väljapanekule Kõrgessaare valla üldplaneeringu 
teemaplaneering "Maakasutusreeglite ja 
ehitustingimuste määramine". AS Pöyry Entec 
poolt koostatud töö nr 859/08 Kõrgessaare valla 
üldplaneeringu teemaplaneering “Maakasutus-
reeglite ja ehitustingimuste määramine” on 
koostatud vastavalt väljastatud 
lähteseisukohtadele, planeering vastab valla 
ruumilise arengu eesmärkidele ning 
üldplaneeringu teemaplaneering on 
nõuetekohaselt kooskõlastatud. 
Avaliku väljapaneku raames on võimalik 
teemaplaneeringuga tutvuda perioodil 28.juuni - 
26. juuli Kõrgessaare vallamajas, Kõrgessaare 
Raamatukogus ja Kõpu Internaatkoolis ning valla 
kodulehel www.korgessaare.ee. 
 

Vastuväiteid ja ettepanekuid ootab vallavalitsus 
enne avaliku väljapaneku lõppu kirjalikult 
aadressil Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa 
92201 või e-kirjaga aadressil 
valitsus@korgessaare.ee. 



 
    

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

Pärandkultuuri 
inventeerimine 

 

Eesti Riigimetsa Majandamise Keskuse 
eestvedamisel teostatakse pärandkultuuri 
objektide inventariseerimist. Euroopa 
Liidu regionaalse arengu fond rahastab 
INTERREG IVA Kesk-Läänemere 
programmi  projekti “Metsanduslik 
pärandkultuur – ühise kultuuriruumi 
avardaja”. Sel aastal jõudis tööde järg 
Hiiumaale. 
 

Tegemist on eelkõige metsamaadel 
asuvate pärandkultuuri objektide 
kaardistamisega. Sellisteks objektideks on 
kõik inimtegevuse jäljed: endised 
talukohad, tõrva- ja lubjaahjud, suuremad 
ja paremini säilinud kiviaiad, erilised 
piirikivid, sõdadest jäänud rajatised. Aga 
ka pärimuste ja legendidega seotud puud, 
kivid, allikad, metsatukad, põlluosad, 
platsid, hooned. Inventeerijad ei tegele 
riikliku kaitse all olevate objektidega. 
 

Eeltööde käigus on inventeerijad tutvunud 
vanade kaartide ja juba ilmunud 
kirjandusega. Välitööde käigus tuleb 
huvipakkuvad objektid üles otsida, neid 
kirjeldada ja pildistada. Saadud andmed 
talletatakse Maa-ameti kodulehel. 
Huvipakkuvamad ja erilisemad 
jäädvustatakse töö lõppedes koostatavas 
vastavas maakonnaraamatus. 
 
Objekti inventeerimine ja äramärkimine ei 
too kaasa mingeid piiranguid omanikule ja 
maaomanikule, objekte ei võeta riikliku 
kaitse alla. Kindlasti väärtustavad 
ülestähendatud kultuurimärgid tervet 
piirkonda ja rikastavad inimeste teadmisi 
oma koduvallast ja -külast.  
 
Maamõõtjana olen käinud paljudes 
Kõrgessaare valla metsades. 
Pärandkultuuri inventeerijana on jälle 
neisse asja. Kindlasti otsin paljud 
inimesed ise üles ja esitan 
asjassepuutuvaid küsimusi. Eriti aga ootan 
teie, kohalike inimeste, teateid teile 
teadaolevate huvitavate 
pärandkultuuriobjektide kohta. Teatada 
võib mulle või vallavalitsusse. Samuti 
võib esitada vastava metsateatise 
Keskkonnaametile või täita ankeedi RMK 
kodulehel. 
 

Ootan aktiivset koostööd.  Koostöös 
saame kirja panna palju huvitavat valla 
ülestähendamata kohtadest, sündmustest 
ja inimestest. 
 

Toivo Saue 
pärandkultuuri inventeerija Kõrgessaare 
vallas  
telefon: 46 32178, 5200904 
e-post: toivo.saue@neti.ee  
 

Kõrgessaare valla tuletornides  suvesündmused 
 

Osades: 
Laura Peterson, Ott Aardam, 
Garmen Tabor (Rahvusooper 
Estonia), Margus  
Tabor (Tallinna 
Linnateater), Lembit Peterson, 
Aleksander Eelmaa (Tallinna 
Linnateater), Tarmo Song, 
Andri Luup, Helvin Kaljula, Ott 
Raidmets.  
 
Pilet 225.- ja 170.- (õpilased, 
pensionärid) 
Piletid müügil Kärdla 
kultuurikeskuses, Tahkuna 
tuletornis, Piletilevis ja 
Piletimaailmas, Statoilis ja tund 
enne etenduste algust kohapeal. 
Korraldajad: Theatrum ja 
Arhipelaag.  
 

teisigi põnevaid kontserte, muist puha 
tasuta. 
 
20. juulil tuleb hiidlastele külla Maidla 
noorteteater etendusega “Kalevipoeg”, 
Tahkunas on etenduse algus 17.00. Pääse 
vaid 30.- 
 

Selline kirju ja mitmekesine on saanud 
Tahkuna tuletorni juubeliaasta. Kui hästi 
läheb, siis on tulemas veel mõni põnev 
üritus, aga selles alles siis kui asi kindel 
on. 
 

Kuid ega ainult Tahkuna tuletorni juures 
sündmused toimu, Kõpu tuletorni juures 
jätkuvad ka sel suvel Jaan Puusepa 
eestvedamisel Kõpu päikeseloojangu-
muusika sari. Vaata ka sündmuste 
kalendrit www.hiiumaa.ee või valla 
kodulehel kalendrit www.korgessaare.ee. 
 

Ristna tuletorni juures toimus eelmisel 
laupäeval huvitav üritus, kus ühe osana 
oli võimalus panna oma julgus proovile 
ning katsetada laskumist tuletornist alla, 
teekond köie otsas turvatuna vaid 25 m 
pikk kuid närvikõdi ja elamust pikaks 
ajaks. 
Need, kes oma julgust proovile ei pannud 
said nautida Oksana suurepäraseid 
roogasid, vaadata tantsunumbreid, käia 
niisama tornis ja nautida kaunist vaadet 
Hiiumaa läänetipuosale või lihtsalt 
kulgeda ajas. Igatahes on plaanis 
sarnaseid üritusi veelgi korraldada, ehk 
võib- olla isegi augustis. 
 

Ilmataat on andnud meile võimaluse 
nautida seda suve. Katsuge siis võtta 
sellest niipalju kui kuumus lubab. 
 
Katrin Sarapuu 
 

Kes oleks võinud arvata, et kui 135 
aastat tagasi püstitati Tahkuna 
põhjatipule Pariisist hangitud elegantne 
malmist tuletorn, võib aastal 2010 tajuda 
selle all ehtsat prantsuse hõngu …. Mul 
on siiralt hea meel, et Ere Naat ja 
Theatrum ja veel hulk abilisi on hakkama 
saanud väga huvitava, kaasakiskuva ning 
mõtlemapaneva etendusega. Vähemalt 
kuuel õhtul etendub Tahkuna tuletorni 
all näitemäng “Tuulesaared”, lavastaja 
Maria Peterson, kunstnik Andri Luup, 
helikujundus Marius Peterson, mängivad 
näitlejad Theatrumist ning mõned 
külalisnäitlejad teistest teatritest. Ja nad 
teevad seda väga hästi. 
Nii kummaline kuidas inimene suudab 
sulanduda, samastuda tegelastega 
näitemängust. Eks meie kõigi jaoks on 
tuttavad teemad armastus, igatsus, see 
seletamatu tung ja igatsus kauguste järele 
… Tegelikult võiks kel vähegi võimalik 
minna, leida kolm tundi enda jaoks ja 
nautida etendust, mis praktiliselt hiidlase 
jaoks kodus käes, see võimalus on veel 4, 
5, 6 august. Etenduse vaheaegadel saab 
keha kinnitada või janu kustutada 
samasse ülesseatud kohvikust. 
Aga ega etendus “Tuulesaared” pole 
ainuke elamus, mida saab sel suvel 
Tahkunas nautida. 
 
Sel pühapäeval, saab algusega kell 16.00 
kuulata tornid kostvat katkematut 
muusikat. Musitseerivad Siim Liik, 
Marianna Liik ja Lauri-Dag Tüür 
kontserdiga millel nimeks “Huiked 
merele”. Sedakorda on see üks osa Hiiu 
Folgist, mis kolinud Tahkunasse. Tulge 
nautige erakordselt kaunist muusikakõla 
veidi eksootilisemas keskkonnas. Vaata 
ka lisa www.hiiufolk.ee, meie vallas on  
 
 

Marcel Pagnol 

"Tuulesaared" 
4., 5., 6. augustil 

Hiiumaal Tahkuna tuletorni all kell 20.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toimub etenduse peaproov. 
Foto: Ludmilla Träder 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 
 

TEATED 
 

Hea Kõrgessaare valla endine 
kooliõpilane! 
Tulemas on Lauka kooli 110 sünnipäev. 
Sellega seoses kogume mälestuskilde 
Kõrgessaare valla aladel asunud koolide 
elust-olust, õpetajatest, koolitöötajatest, 
üritustest, koolis kordasaadetud 
vempudest jne. Lisaks ootame fotosid, 
tunnistusi, dokumente, koolivorme (või 
nende osi), vihikuid, päevikuid, õpikuid jne.  
Tagastame kõik esemed, tehes neist kooli 
jaoks koopia või foto. 
Kontaktisikud: vallamajas Ludmilla Träder 
ja koolis Siret Lahemaa ja Krista Rannast. 
Kooli telefon: 4693718 
e-post: laukakool@gmail.com 

 
Kõrgessaare Raamatukogu 
üleskutse 
Kingi raamatukogule üks äsjailmunud 
laste- või noorteraamat. Kõik, kel on 
võimalus ja huvi, võtke ühendust 
Kõrgessaare Raamatukoguga telefonil 
469-3380 või elektronposti aadressil 
pielberg@hot.ee.  
Kingitusi saab teha 2010 aasta lõpuni. 
 KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 

- Omavalitsuse infoleht- 
Ilmub iga kuu kolmandal reedel 

Toimetaja Tarvo Malk 
Telefon: 4622487; 5200908 

e-mail: tarvomalk@gmail.com 

Suur käsitöö-ja omatoodangulaat 
"Suvesepistused" kell 10-16 Kärdlas 
Vabrikuväljakul. Kauplemine, töötoad, 

seppade näidisesinemised, 
kultuuriprogramm. Tuuru saalis näitus-

müük 

MANALATEELE LÄINUD 

BENITA EESTALU 
 

RMK Ristna looduskeskuse tegemistest 
 

Aasta on nagu linnutiivul poole peale 
jõudnud, nii et pole õieti mahti olnudki selle 
kulgu märgata. See aasta on meie jaoks 
mitmes mõttes eriline ja töine. Lastele 
pakume oma tasuta programme ikka samas 
vaimus kolmel kampaaniaperioodil aastas. 
Talvine ja kevadine on tänaseks läbi, 
sügisene veel ees. Olnu põhjal võib öelda, et 
programmidest ollakse küll huvitatud, aga 
tihti napib koolidel transpordivõimalusi. Nii 
oleme võimaluse korral teinud palju ka 
väljasõiduprogramme ja tulnud pakutavaga 
koolidele- lasteaedadele lähemale. Meie 
jaoks tähendab see muidugi veidi rohkem 
planeerimist. 
Üritused, mis sel aastal toimunud ja 
toimumas on kõik sünnipäevalise hõnguga. 
Sel aastal täitub 100 aastat Eesti 
looduskaitse sünnist ja kõik meie üritused on 
sellele tähtpäevale pühendatud. Sellele lisaks 
saab sellel aastal 100 aastat vanaks ka meie 
looduskeskuse armas maja. Aastanumber 
1910 meie õppeklassi seinal seda kenasti 
meelde tuletamas. 
Nii me siis pidasime veebruaris vallalastega 
Metsaperes vastlapäeva, ühel mailõpu 
koidikul uurisime Kärdla ümbruse vanu radu 
matkal „ Vabrikutöölise varahommik“. 
Viimane ja kõige suurejoonelisem üritus oli 
20. juunil aset leidnud taimetarkuse päev       
„Nõiaköök“, kus käis 123 külastajat. Mis 
seal siis tehti? Keskpäevast alates askeldasid 
Ristna looduskeskuse õuel mitu nõiamoodi 
tegelast. Ühes nurgas aurasid katlad 
värvitaimede ja lõngaga , teisal sai proovida 
kosutavat kuusekasvujooki. 
Mõni nõid jagas ravimtaimetarkust ja teine 
oli nõus  taimemaagia saladusi avaldama,  
kolmas keeras kokku vägeva umbrohusalati 
ja pesto, mida osalised ka maitsta said. 
Igaüks võis proovile panna oma teadmised 
mürgiste, söödavate ja ravimtaimede 
mitmesaja-aastastest nimedest, äraarvajatele 
preemiaks tükk nõgesepirukat. 
Tegevust leidus noortele ja vanadele ehk 
kõigile, kel huvi ja lusti veidi taimetarkust 
omandada. Kohal oli päris rahvusvaheline 
seltskond. Kõige kaugem külaline 
Vladivostokist, sekka ka itaallased ja 
soomlased, nii et nõidadel tuli appi võtta  
 

kõikvõimalikud keeled. Lahkujad avaldasid 
soovi peagi midagi samalaadset kogeda. 
Aga nüüd veidi sellest, mis ees ootamas, siis 
on aega end stardivalmis seada, et meie 
tegemistest ja sünnipäevahõngust osa saada. 
Reedel 23. juulil toimub Kärdla- Ristna 
rattatuur, mis kutsub huvilisi tutvuma 
Hiiumaa puhkeala kaunite 
telkimiskohtadega ja veetma päeva nautides 
loodust ja liikumist vabas õhus. 
Osalejail on võimalus läbida 6 telkimiskohta 
ja ca 70 km omas tempos, kogudes väikesele 
ristsõnale vastuseid ja lilletempleid. Poolel 
maal Luidja telkimisalal pakutakse 
tuuritajatele väikest turgutust. Teekonna 
lõpus Ristna looduskeskuses ootab saabujaid  
supp ja sauna kasutamise võimalus. Kes 
samal õhtul enam koju tagasi ei jaksa 
vändata, võib üles seada telgi, teha lõket, 
mängida seltskondlikke- ja 
meeskonnamänge.  
Hommikul, pärast kosutavat putru ja kohvi 
kodu poole teele! Sellele üritusele ootame 
küll etteregistreerimist, et supp hiljem väga 
vesine ei saaks.  
14. augustil on kõik loodusemeelsed 
inimesed kell 12.00- 18.00 oodatud 
looduskeskusesse looduskaitse 100. 
juubelipeo torti sööma. Kohvi seekord ei 
pakuta, vaid tordikõrvane jook on 
valmistatud kohapealse looduse kasvatatud 
andidest. Mis see täpselt on, jääb üllatuseks, 
aga tõenäoliselt ei ole enamus seda kunagi 
proovinud.  
Päris sügava sügise tegemistest saab ehk 
kirjutatud edaspidi. Muidu vajub see 
tänapäeva infokülluses unustusehõlma. 
Teist hooaega järjest on avatud näitus-müük 
„ Mere kaubamaja“ ja külastajate arvukus 
laseb arvata, et pole võimatu ka kolmas 
hooaeg. 
Hetkel on looduskeskus nagu iga suvel 
avatud kõigil nädalapäevadel 10-18 ja kõik 
külastajad on oodatud, nii need, kes tahavad 
teed või muidu nõu küsida, kui ka niisama 
läbiastujad. Ikkagi sünnipäeva aasta! 
Kohtumiseni looduskeskuses! 
 

Liis Soonik 
Looduskeskuse juhataja  
 

 

Hiiu Folk  
Kõrgessaare vallas 

 

Laupäev, 17. juuli 
(ansamblite ja töötubade päev) 

 
Kõrgessaare mõisa pargis 

kell 13.00 Tuulepuu 
kell 14.30 Olavi Kõrre ja 
mandoliiniorkester  (tasuta) 

Kõpu külamäel 
kell 16.00 Leigarid (tasuta) 

Kalana sadamas 
kell 18.00 Daniel ja Samuel (Rootsi) 
(tasuta) 

 

Pühapäev, 18. juuli 
(kirikukontsertide päev) 

 
Tahkuna tuletornis 

kell 16.00 Huiked merele 
Majakas kõlab katkematu muusika. 
Sinna sulanduvad looduse hääled ja 
inimtegevus. Ka meie liitume sellega 
ja improviseerime, kõnetame majakat 
ja majakas kajab vastu..  
Siim Liik - flööt 
Marianna Liik - viiul 
Lauri-Dag Tüür - kitarr 
Pilet 50.- 

Reigi kirikus 
kell 18.30  
Karmoška feat Robirohi 
Pilet 50.- 

10. juulil oli kõigil 
soovijatel 
võimalik 
instruktori 
juhendamisel ja 
kaasabil laskuda 
köite abil Ristna 
tuletorni tipust,  
ehk 25.3 meetri 
kõrguselt.  
Nagu 
juuresolevat 
pildilt näha, ei 
jäetud võimalust 
kasutamata. 
 
Foto: L.Träder 


