
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kõrgessaare Valla 

TEATAJA 
REEDE   18.  NOVEMBER  2011                                            ILMUB KORD KUUS   ***   TASUTA 

 

NR. 11 
2011 

Omavalitsuse infoleht 

ÕNNITLEME NOVEMBRIKUU 

EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI JA 

JUUBILARE! 

 

SELMA LAIDEMA 

LEIDA NIGUL 

KSENJA ALTMÄE 

VAINO EESTALU 

VALVE KIVI 

ELVI ULLA 

THEODOR POST 

ENN KASSER 

JÜRI TÜÜR 

TIIU SOOTS 

EHA KAMM 

HUGO OSULA 

LEILI JOARAND 

LEMBIT LÜHI 

MILJA JUURSALU 
 

26. november on 

kodanikupäev 
 
Sel päeval tunnustatakse inimesi, kes on 
andnud märkimisväärse panuse ühiskonna, 
elu ja kodanikukasvatuse edendamisele. 
Tunnustame vastutustundelisi ja 
kaasinimeste suhtes hoolivaid kodanikke: 
Katrin Sarapuu 
Sirje Garamaga 

Meelis Mägi 

Kuidas lasteaias Vigri isasid 

meeles peeti 
 
Isadepäev on tore päev, siis on isadel põhjust 
igapäevasest rohkem uhke olla oma pereisa rolli üle. 
Tegelikult on kõik teised päevad ka mõnus isa olla, aga 
olgu siis pealegi üks päev aastas nimetatud 
ISADEPÄEVAKS , kus meist rohkem räägitakse. 
Lasteaed Vigri kutsus oma hoolealuste isasid 11. 
novembril, reede õhtul toredatele üritustele, kus 
aukülalisteks isad. Mina osalesin noorema rühma ja 
keskmise vanuserühma üritusel ja jäin mõlemaga väga 
rahule . 
 

 
 

(Foto: Heli Pihlamägi) 
 
Kella viieks õhtupoolikul olid kõik noorema rühma isad 
saalis kohal, see näitab, et issid on väga täpsed ja  
kohusetundlikud, no kui pojake või tütreke kutsub, ega 
siis saa ju tulemata jääda. Eriti tore oli Kärdla 
Nukuteatri juhendaja Kersti Ojasalu nukkude 
demonstreerimine: kui osavalt võis kotikesest võetud 
pisike tegelane vahvalt kohe rääkima-tegutsema hakata 
. 
Kõik said neid erinevaid nukke ka ise katsuda-proovida. 
Lapsed ja isad korraldasid ühiselt nii mõnegi ringmängu 
ja ka ühislaulmise. Peagi kutsuti meid saalist rühma 
ruumidesse, kus isasid ootas laste enda valmistatud 
küpsisetort (küllap ikka kasvatajad ka veidi aitasid) – 
küll ikka maitses hästi see… Tort söödud, said kõik isad 
heade soovidega isadepäeva kaardi. 
Keskmise rühma lapsed ja õpetajad kutsusid isad õue, 
et mõisapargis läbi viia üks tore maastikumäng, kus 
pimedas pargis tuli üles leida seitse erineva 
värvipaelaga tähistatud kontrollpunkti. Kontrollpunkte 
otsisid lapsed ja isad koos ,varustatud ka taskulambiga, 
sest muidu poleks võimalik olnud õhtusel ajal midagi 
näha. Igas leitud tähistusega kohas tuli teha ka mõni „ 
ülesanne (lipsusõlme tegemine, sõlme seasõrg 
tegemine, kartuli koorimine, palli korvi viskamine, 
paberlennuki voltimine jms.). Kes kiiremini, kes veidi 
aeglasemalt, aga nii poole tunni jooksul olid kõigil 
kontrollpunktid leitud ja ka ülesanded lahendatud. 
Kolmel lapse ja isa paaril oli kõik tehtud nagu vaja, 
nemad said ka šokolaadist medalid. Lõpuks leiti 
lehekuhja alt veel suur kommikott, sealt pakuti head-
paremat kõigile. 
Nii möödus seegi tunnike üheskoos lõbusalt tegutsedes 
kiiresti ja peagi sätiti end koduteele, hinges tänutunne 
laste ja õpetajate-kasvatajate ees. Oli tore Isadepäeva 
reede õhtupoolik. Isadepoolne tänu kõigile . 
 

Üks kohalolnud isadest – Artur Valk 
 

 

Lp. Puhke- ja 

turismiteenuste osutajad 
  
Ootame Teid ühisarutelule neljapäeval 

24 november 2011.a algusega kell 15.00 
Kõrgessaare vallmajja 

 

Kavas on: 
- saada omavahel tuttavamaks 
- anda ülevaade juba teadaolevatest 
2012.a toimuvatest kultuuri- ja 
spordiüritustest, mis võivad mõjutada Teie 
ettevõtte käekäiku.  

- arutame läbi kas ja kuidas on võimalik 
vallal kaasa aidata teie ettevõtmistele ja 
kuidas teie saate valla tegemistele kaasa 
aidata. 

ja kõik muu, mida peate vajalikuks 
omavahel jagada  
 

Kohalik toit meie 

toidulauale! 
 
Ootame kõiki neid aiapidajaid, kel oma 
pere tarbest jääb üle marju, puu- ja 
köögivilju,  või nad arvavad, et maad jagub 
ning tuleval aastal võiks rohkem maha 
panna, kalureid ning toitlustajaid 
ühisarutelule 10 jaanuar 2012.a kell 18.00 
Kõrgessaare vallamajja.  
Meie toitlustajad (näiteks nii kool kui 
lasteaed) on huvitatud kohaliku toidu 
pakkumisest . Nemad ütlevad mida ja kui 
palju soovivad osta teie pakute välja oma 
võimalused.  
Eesmärk on võimalusel sõlmida ka 
eellepingud kauba ostmiseks 2012 aastal. 
 

Miks laps nii käitub? 
 
Loeng -vestlusring lapsevanematele. 
06. detsembril kell 17.30 VAKi saalis 
Seal kus inimesed on koos, seal on ka 
konflikte. Olukorra teeb keerulisemaks kui 
konflikti üks osapool on teie isiklik laps. 
Kuidas rahulikult toime tulla, on küsimus mis 
paljudel peast läbi lipsanud? 
Loengu käigus arutleme järgmistel teemadel: 
ebasoovitava käitumise põhjuse 4 põhjust 
kuidas kehtestada piire 
kas karistada või mitte 
kuidas anda tagasisidet 

Lektor Merit Lage 
Lastekaitse Liit 

 

Tänusõnad 
 

Alates 9. novembrist ei tööta enam 

Puski kalmistuvahina Endel Rõmmel. 

Täname ja tunnustame Sind tehtud töö 

eest, soovime rahulikke ja tegusaid 

pensioniaastaid. 

 

Kõrgessaare Vallavalitsus 

 

 
Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse 

TEATED 
  

Laupäeval, 26. novembril algusega 10.00 
Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses 

VÕRKPALLI KADRITURNIIR 
naiskondadele 

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

 
 

Pühapäeval 27. novembril algusega 19.00 
Kõrgessaare aleviku jõulukuuse juures 

I Advendiküünla 
süütamine 
Laulame jõululaule. 

Advendisõnumi toob vallarahvani Reigi 
koguduse õpetaja Hüllo-Kristjan Simson 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 Detailplaneeringute 

teated 
 

Kõrgessaare Vallavalitsuse 03.november 2011 

korraldusega nr 255 kehtestati Luidja küla 

Bretimetsa maaüksuse detailplaneering 

vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 

11-21. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku 

perioodil esitatud vastuväite ning korraldatud 

avaliku arutelu tulemusel on 

detailplaneeringusse muudatused sisse viidud, 

kuid muudatused ei olnud planeeringu 

põhilahendust muutvad ja uut väljapanekut ning 

arutelu ei korraldata. Planeeringuga määratud 

elamukrundid, ehitusõigus, kruntide suurused ja 

hoonestusmahud on piirkonna olemasolevat 

maakasutust, kruntide suurusi ja 

hoonestusmahtusid arvestades sobilikud ning ei 

ole vastuolus avalike huvidega. 

 

Vastu võetud korraldustega on võimalik 

tutvuda tööpäevadel Kõrgessaare vallamajas 

(Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa) ja 

Kõrgessaare valla kodulehel 

www.korgessaare.ee 
 
******************************************************* 

Planeeringute avalikud arutelud 
 

Kalana küla Kaplisääre maaüksuse 

detailplaneeringu avalik arutelu toimub 

Kõrgessaare vallamajas 24.novembril kell 

16:00. 

 

Tahkuna küla Tahkuna tuuliku maaüksuse 

detailplaneeringu avalik arutelu toimub 

Kõrgessaare vallamajas 28.novembril kell 

16:00 

 Vallavalitsuse istungid 
 

27. OKTOOBER 
Karba kinnistule sundvalduse seadmine 

tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks 

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks. 

Seada sundvaldus avalikes huvides vajaliku 

tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks 

Rootsi külas asuvale Karba kinnistule. 

Sundvaldus seatakse Eesti Energia Jaotusvõrk 

OÜ kasuks 0,4 kV pingega maakaabelliini 

paigaldamiseks ja majandamiseks. 

Maa ostueesõigusega erastamine. 

Erastada ostueesõigusega Kõrgessaare vallas 

Lehtma külas Pääsu maaüksus pindalaga 981 

m² Tammeoru Osaühingule. Maaüksusel asub 

Tammeoru Osaühingule kuuluv ehitisregistrisse 

kantud baarväravahoone. Maaüksuse 

kasutamise sihtotstarbeks määrata ärimaa. 

Inventuurikomisjoni moodustamine. 

1. Moodustada varude ja varade aastainventuuri 

läbiviimiseks komisjon koosseisus: Esimees – 

Kulla Nabbi ja liikmed – Liana Vaino, Larissa 

Babõnina. 

Põhivara arvelevõtmine. 

Võtta arvele Lauka Põhikooli staadioni remont 

summas 173301.42 eurot, 

amortisatsiooninormiga 5 % aastas. 

Lasteaia tantsuringi tasu. 

Kehtestada lasteaia tantsuringi tasuks 

tagasiulatuvalt alates 01.10.2011 ühes kuus 6.40 

€ lapse kohta. 

Kirjaliku nõusoleku väljastamine abihoone 

püstitamiseks. 

Väljastada kirjalik nõusolek puukuuri 

püstitamiseks Paope küla Tulika maaüksusel. 

Kirjaliku nõusoleku väljastamine aiamaja 

püstitamiseks. Väljastada kirjalik nõusolek 

aiamaja püstitamiseks Paope küla Koplimäe 

maaüksusel. 

Kirjaliku nõusoleku väljastamine sauna 

püstitamiseks. Väljastada kirjalik nõusolek 

sauna püstitamiseks Paope küla Koplimäe 

maaüksusel. 

Ehitusloa väljastamine elektrivarustuse 

rajamiseks. 

Väljastada ehitusluba Rootsi küla Lahe 

maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks. 

Kasutusloa väljastamine elektriühenduse 

rajamisel. 

Väljastada kasutusluba Kalana küla Kopli tee 1 

maaüksuse elektrivarustuse rajamisel. 

Ehitise kasutusloa väljastamine. 

Väljastada kasutusluba Lauka küla Käina tee 27 

maaüksusel paikneva staadioni rajamisel. 
 

3. NOVEMBER 
Ehitusloa väljastamine sauna püstitamiseks. 

Väljastada ehitusluba nr 203 sauna 

püstitamiseks Suureranna küla Mihkliniidu 

maaüksusel. 

Ehituslubade väljastamine hoonete 

püstitamiseks. 

Väljastada ehitusload hoonete püstitamiseks 

valla Kaleste küla Mihkli maaüksusel 

järgnevalt: 

1.1. ehitusluba nr 204 elamu püstitamiseks; 

1.2. ehitusluba nr 205 kuuri püstitamiseks; 

1.3. ehitusluba nr 206 sauna püstitamiseks. 

Kirjaliku nõusoleku väljastamine kuuri 

püstitamiseks. 

Väljastada kirjalik nõusolek nr 93 kuuri 

püstitamiseks Suureranna küla Jüri maaüksusel. 
 

Volikogu istung 
 

11. NOVEMBER kell 15.00 
Kõrgessaare valla 2011.a. eelarve muutmine 

(II lugemine).  

Otsustati lõpetada eelnõu II lugemine. 

Vallavolikogu 08.10.2010  määruse nr 17 

"Kõrgessaare valla terviseprofiili vastu-

võtmine" muutmine. 

Muuta Kõrgessaare 08. oktoober 2010 

määrusega nr 17 “Kõrgessaare valla 

terviseprofiili vastuvõtmine”  vastu võetud 

Kõrgessaare valla terviseprofiili 2010-2020. 

Kõrgessaare Vallavolikogu aseesimehe 

valimistulemuste kindlakstegemine. 

Tunnistada Siim Rätsep valituks Kõrgessaare 

Vallavolikogu aseesimeheks. 

Vallavolikogu 12.02.2010 otsuse nr 25 

"Esindajate ja nende asendajate 

nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liitu" 

muutmine. 

Muuta 12.02.2010 otsuse nr 25 punkti 1, 

sõnastades selle alljärgnevalt 

„Nimetada kohaliku omavalitsuse volikogu 

volituste tähtajaks Kõrgessaare valla 

esindajateks ja nende asendajateks EMOL´i 

üldkoosolekule:  

Esindajaks volikogu esimees Aili Küttim ja 

tema asendajaks volikogu aseesimees Siim 

Rätsep. 

Esindajaks vallavanem Jaanus Valk ja tema 

asendajaks abivallavanem Katrin Sarapuu“. 

Vallavolikogu 18.12.2009 otsuse nr 18 "Valla 

esindajate ja nende asendajate nimetamine 

kohaliku omavalitsuse üksuste liidu 

üldkoosolekule" muutmine. 

Nimetada valla esindajaks Harri Kattel asemel 

volikogu liige Ivo Mänd. 

Vallavolikogu 13.11.2009 otsuse nr 

12 "Eelarve- ja majanduskomisjoni koos-

seisu kinnitamine" muutmine. 

Teha komisjoni koosseisus alljärgnevad 

muudatused: viia komisjoni koosseisust välja 

Harri Kattel ja kinnitada komisjoni liikmeks 

Siim Rätsep. 

Vallavolikogu 13.11.2009 otsuse nr 13 "Maa, 

ehitus- ja heakorrakomisjoni koo-

sseisu kinnitamine" muutmine. 

Teha komisjoni koosseisus alljärgnevad 

muudatused: viia komisjoni koosseisust välja 

Siim Rätsep ja kinnitada komisjoni liikmeks 

Heino Kerde. 
 

11. NOVEMBER kell 16.30 
1.Kõrgessaare valla 2011.a aasta eelarve 

muutmise vastuvõtmine. 

Otsustati esitatud eelnõu vastu võtta 

vallavolikogu määrusena. 

Veemõõturite kontroll 
 
Teostada veemõõturite plaaniline kontroll 
28.november kuni 04. detsember 2011. Volitada 
kontrolli teostama süsteemispetsialist ARGO 
VALGMA ja veemajandustehnik ANDU KOIT. 
 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 
Omavalitsuse infoleht 
Toimetaja Tarvo Malk 

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

Seminar-töötuba 

"Lugudega asjad müügiks 

või muidu" 
 

MTÜ Hiiumaa Käsitööselts ja SA Tuuru 

kutsuvad Teid osalema seminar-töötoas 

"Lugudega asjad müügiks või muidu". 

Kuidas lugu ja ese omavahel kokku võiksid 

saada. Lugu võib olla nii inspiratsiooniallikas 

kui müügikonks. Millised lood loovad meist 

müüte, milliseid müüte loome ise? Mida lugu 

võiks sisaldada, mida lugu kasutades tuleks 

teada ja mõelda. 

Töötuba:  

Lugudega käsitöömeened 

Seminari juhib Helgi Põllo 

Aeg: 30. november 2011, kell 11.00-14.00 

Toimumise koht: Sihtasutus Tuuru, 

Vabrikuväljak 1, Kärdla 

Oodatud on kõik huvilised. 

Registreerida saab kuni 29. novembrini. 
Info ja registreerimine: 462 2800, 

hiiukasitoo@gmail.com 
 

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

määrused on avalikustatud valla kodulehel 

www.korgessaare.ee 

http://www.korgessaare.ee/
mailto:hiiukasitoo@gmail.com
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Osaluskohvik 
 
1500 pead ja 15 000 sekundit 
noortesõbralikuma tuleviku nimel! 
Tule kohvile ja pirukale! Millega me peame Sinu 
puhul arvestama? Head maitseelamused ja 
meeldiv seltskond!? Mis veel? Huvitavad 
teemad ja mõttevahetused! Mida veel? Ahjaa, 
Sul on kindlasti väga palju tegemisi, seega 
kuupäev peab ka sobima! Kas oled teadlik, et 
koguneme juba neljapäeval 1. detsembril Sinu 
kodumaakonnas!? 
1. detsembril istuvad laudade taha 1500 
pead 15 maakonnas üle Eesti, kus 
kohtuvad NOORTE esindajad - õpilased 
põhikoolist, aktivistid keskkoolist, 
asjaarmastajad kutsekoolist, õpihimulised 
ülikoolist, noored emad ja isad, töötavad noored 
jne – ja OTSUSTAJAD – vallavanemad, 
linnapead, firmajuhid, noorsootöötajad, 
maavanemad, ühiskonnaõpetajad, 
riigikogulased, koolijuhid jt! 
Osaluskohvikus ei küsi me sinu ametit ega 
vanust, tule räägi, mida mõtled noorte elust ja 
tulevikust, leia endale sobib koht 15 kohviku 
seast ja vali meelepärased teemad, vt lähemalt: 
www.kohvik.noortekogud.ee 
Vajalik etteregistreerimine! 
 

HIIUMAA OSALUSKOHVIK 
 
Kus? Kärdlas, Kärdla kultuurikeskuses 
Millal? 1. detsembril kell 08.30-14.00 
 
Arutleda saab järgmistel teemadel: 

1. 1.Transpordikorraldus Hiiumaa ja mandri vahel 
2. 2.Hiiumaa - koht, kust põgeneda või koht kuhu 

põgeneda? 

3. Noorte tööhõive 

4. 16-aastaselt valima  

5. Noorte osalus kohalikul tasandil 

6. Noorte tervis 

7. Mitteformaalne formaalses keskkonnas 

8. Vabatahtlikkus 

 

Järgmine õppestipendiumi taotlemise 
võimalus on 2012. aasta jaanuaris. 
SEB Heategevusfond kogub annetusi ja teostab 
aasta ringi mitmesuguseid projekte 
turvakodudes viibivate laste toetuseks, 
koordineerib kasuperede nõustamist ja alates 
käesoleva aasta sügisest annab välja 

stipendiume.                                     Kati Käpp  
SEB Heategevusfondi projektijuht 

kati.kapp@heategevusfond.ee 
 

Halva nähtavuse korral või pimeda ajal 
liigeldes peab jalakäija kandma helkurit või 
kasutama valgusallikat. 
Kui senikehtinud nõue kohustas helkurit 
kandma vaid kõnniteeta ja valgustamata teel 
liikudes (tingimused, mis vastasid enamjaolt 
maantee liikluskeskkonnale), siis uus 
liiklusseadus näeb ette pimeda ajal liigeldes 
üldist helkuri kandmise kohustust. Seega, 
helkurit tuleb pimeda ajal kanda ka asulas.  
Jalakäijahelkur on Euroopa Liidu direktiivi 
kohaselt isikukaitsevahend, mille 
turvalisusnõuded on kehtestatud vastava 
standardiga. Nõuetekohasel helkuril või selle 
pakendil peab olema tähistus CE EN13356 (LS 
§ 11 lg 4). Korralik helkur on hästi märgatav 
lähitulede valgusvihus vähemalt 150m ja 
kaugtulede valgusvihus vähemalt 300m 
kauguselt. 
Kuigi jalakäija näeb tuledega autot juba kaugelt, 
eristab autojuht ilma helkurita jalakäijat 
lähitulede valgusvihus alles 30-40 m kauguselt. 
Pimedas sõites häirivad juhti veel vastusõitvate 
autode tuled, kriimustused ja mustus esiklaasil 
või vihm ja udu. Halb ilm võib peaaegu poole 
võrra vähendada seda teepikkust, millel autojuht 
helkurita jalakäijat märkab. Halvemal juhul on 
see vaid 15-20 meetrit, mis ei ole piisav, et juht 
suudaks pidurdades jalakäijale otsasõitu vältida.  
Kiirusel 90 km/h on auto peatumisteekond 
kuival teekattel ligikaudu 70 meetrit. Märjal või 
lumisel teekattel on peatumisteekond 
märgatavalt pikem. Korralik helkur on auto 
lähitulede valguses nähtav juba 130-150 meetri 
kauguselt. Autojuhile jääb siis piisavalt aega, et  

reageerida ja mööduda helkurit kandvast 
jalakäijast ohutult. 
Kuidas helkur kinnitada?  
Helkureid on riietele püsivalt ja ajutiselt 
kinnitatavaid. Helkur tuleb riietele kinnitada nii, 
et see oleks nähtav võimalikult mitmest suunast. 
Kuna maanteel peab kõndima vasakpoolsel 
teepeenral, siis tuleb rippuv helkur paela ja 
haaknõelaga kinnitada enda riiete paremale, 
sõiduteepoolsele küljele. 
Helkur peab jääma rippuma umbes põlve 
kõrgusele – samal kõrgusel asetsevad ka 
sõidukite tuled. Oluline on jälgida, et helkur jope 
või mantli ääre alt välja paistaks. Pimedas 
liikudes suurendab jalakäija ja jalgratturi 
märgatavust ka hele riietus. 
Helkuri toime põhineb tema ehitusel: helkur 
peegeldab temas olevatele peegelpindadele 
langenud valguskiire tagasi valgusallika suunas. 
Kui helkuri pind on kraabitud või kulunud, tuleks 
helkur uue vastu vahetada, kuna tema 
valgustpeegeldav toime on märgatavalt väiksem 
kui tervel ja puhtal helkuril. 
Enda nähtavaks tegemine on vajalik ka 
jalgratturil. Põhivarustusena peavad igal 
jalgrattal olema kollased või valged helkurid 
vähemalt ühe ratta mõlemal küljel (nt 
kodarahelkurid) ning ees valge ja taga punane 
helkur. Lisaks peab pimedas sõites rattal 
põlema ees valge ja taga punane tuli. 
Jalgratturil nagu ka pimedas autost väljunud 
juhil on enda nähtavaks tegemiseks soovitav 
kasutada helkurmaterjaliga varustatud 
ohutusriietust. Autojuhil nõutav ohutusvest peab 
vastama standardi CE EN471 2-klassi 
ohutusriietuse nõuetele. 
 

 

Helkuri kandmine on kohustuslik 
 

SEB heategevusfond jagas õpihimulistele  

26 000 eurot 
 

Alates sellest sügisest toetab SEB 
Heategevusfond neid vanemliku hooleta 
noori, kes õpivad ametit kutseõppeasutuses 
või omandavad kraadi kõrgkoolis.  
Esimesel korral taotles stipendiumi 84 noort, 
kes on kasvanud üles asenduskodus või 
turvakodus, olnud eestkostel või hooldusel 
peres. 38 noore taotlus rahuldati. Keskmiseks 
toetuse suuruseks on 600 eurot. 
Stipendiumitaotlejad õpivad üle Eesti väga 
erinevates koolides: Tartu Ülikoolis, Tallinna 
Ülikoolis, samuti Maaülikoolis ja 
Mereakadeemias. Aga on õpilasi erinevatest 
kutseõppeasutustest Lääne- ja Ida-Virumaalt, 
Valgamaalt, Põlvamaalt, Järvamaalt ning 
Tartust, Tallinnast. 
Fondi toetuse abil ei pea nii mõnigi noor oma 
elluastumistoetust maksma ära esimeseks 
õppemaksuks ja saab kasutada seda raha 
igapäevasteks kulutusteks. Näiteks saab üks 
õmblejaks õppiv neiu osta endale õppetööks 
vajaliku õmblusmasina ja mitme tudengi 
arvutimure on nüüd murtud. Lisaks ei pea paar 
kolm vanemliku hooleta noort enam öötööga 
endale koolikõrvalt hädavajalikku elamisraha 
teenima ja saavad keskenduda õpingutele. 
Soomes Sibeliuse akadeemias laulmist õppiv 
tütarlaps saab fondi toetuse abil välja osta 
noodid, et neid tulevikus muusikaõpetajana 
kasutada. Õppestipendium annab kõigile, kes 
toetust said, võrreldes tavaperedes kasvanud 
noortega võrdsemad võimalused, sest oma 
vanemate toest on nad ilma jäänud.  
SEB Heategevusfond korraldas kõigile toetust 
taotlenud noortele tunnustatud koolitaja Tiina 
Saare poolt juhitud karjääripäeva, kus jagati 
näpunäiteid selle kohta, kuidas leida õige amet 
ja enda andeid maksimaalselt realiseerida. 

 

Digitaalse pildiloo 

koostamise kursus 
 

Sihtasutus Tuuru kutsub osalema kursusel 
Digitaalse pildiloo koostamine (Digital 
Storytelling). 
Kursusel käsitleme võimalusi  kuidas pilte, teksti 
ja heli siduda nii, et sellest vormuks digitaalne 
jutustus. 
Väikeettevõtjale  annab see lisavõimaluse  end 
ja oma tegemisi internetis paremini turundada, 
tavaosalejale annab teadmised, kuidas teha 
oma koduarhiivi piltidest digialbum pildis ja 
helis. 
Kursuse lühisisu:  
Mis on digitaalne lugu;  
Tarkvaraprogrammi tutvustus, näidislugude 
tutvustus;  
Ideede leidmine, oma loo plaani koostamine;  
Digiloo materjalid (pildid, helid, autoriõigused);  
Salvestustehnika tutvustamine, pildi ja 
pealeloetava heli sünkroniseerimine Microsoft 
Photostoryga; 
Digitaalse loo koostamine Photo Story3 
tarkvaraga;  
Kuidas lugusid vajadusel üles panna Youtube: 
konto loomine jne.;  
Kursuse maht: 24 akad tundi 
Aeg: 29. november – 15.  detsember 2011 
õhtuti kell 17.00 – 19.15  
Koht: SA Tuuru, Vabrikuväljak 1, Kärdla 
Grupi suurus: 10 inimest 
Kursus on osalejatele TASUTA! 
Registreerimine: telefonil 462 2800 või e-post  
info@tuuru.edu.ee 

Esmaabi koolitus 
14.-15. november toimus Kõrgessaare Vaba 
Aja Keskuse ruumides esmaabi koolitus 
(koolitaja Roosoja OÜ), milles osales 42 
inimest. 
Teiste hulgas olid Lauka Põhikooli IX klassi 
noored, kes sooritasid kõik eksami hindele "5" 
ning said kursuse lõppedes tunnistuse. 
 

 
 

Pildil: Lauka Põhikooli õpilane Valmar Kiive 
elustamist õppimas. (Foto: Katrin Sarapuu) 

http://www.kohvik.noortekogud.ee/
http://www.tuuru.edu.ee/index.php?idc=103


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 LAUKA PÄEVAKESKUSE 

TEATED 
 

23.novembril JUUKSUR alates kell 

8.00. eelnev registr. Sirje Vaku telef. 

4631297; 56662317 

 

24.novembril toimub eakate väljasõit 

Hellamaa Perekeskusesse kadriürituseks. 

Transport MS Reisid: 11.15 Lauka, 11.20 

Viskoosa. Eelnev registreerimine 

osalusest 22.novembriks telef. 4693712; 

53339472 

 

25.novembril toimub puuetega noortega 

väljasõit Kärdla Tegevustuppa 
kadriürituseks. Kogunemine Viskoosa 

päevakeskuse ruumidesse kell 10.00.  

 

9.detsembril toimub väljasõit Käina 

ujulasse vesivõimlemiseks, treener Helin 

Kääramees, osalustasu 3.50, osalusest 

teatada hiljemalt 1.detsembriks. Transport 

MS Reisid: 12.00 Lauka, 12.05 Viskoosa 

 

14.detsembril JUUKSUR alates kell 

8.00. eelnev registr. Sirje Vaku telef. 

4631297; 56662317 

 

novembrist kuni detsembri keskpaigani 

(olenevalt soovijate arvust) Laukal,  

päevakeskuse ruumides, teisipäeviti ja 

neljapäeviti hiina klassikaline massaaž 

ja akupressuur eelnev registr. Silvi Varg 

telef. 53021198 

 

Meeldetuletus puuetega noorte grupis 

osalejatele väljasõiduks 2.-3.detsembril 

toimuvast Pärnusse! Kaasa – 

pensionitunnistus või ID –kaart, 

ujumisriided. Transport MS Reisid: 

2.detsembril 7.15 Lauka; 7.20 Viskoosa 

bussipeatus 

 

EELTEADE 
22.detsembril kell 13.00 eakate ja 

päevakeskuse noorte koosviibimine 
Lauka seltsimajas: jõulude tähistamine, 

kes soovib, võib kaasa võtta loosipaki 

väärtusega 2 eurot. 
 

Tööd, tegemised ja hobid 
 

On tore kui lastele saab õpetlikke tegevusi  näidata oma 
kodukoha läheduses.5-6 aastaste laste tegevuste plaanis 
oli tutvustada meeste erinevate töödega või lausa 
hobidega. Meie isadepäeva eelne nädal võimaldas seda. 
Lausa lasteaia hoovist saime vaadata onu Volodimiri tööd 
murutraktoriga, kes peenestas pargis puulehti. Paljudele 
lastele oli murutraktor tuttav muruniitmisel. 
 

 
 

Ivo Männi valmistatud puuskulptuur „Ratsanik“  
(Foto: Katrin Sarapuu) 
 
Vigursaagija onu Ivo rääkis vaimustusega lastele oma 
tööst ja hobist Valminud oli võimas töö „Ratsanik 
hobusel“. Lapsed said teada, mida toredat saab 
meisterdada puust. 
Edasi kulges meie õppekäik sadamasse. Kalurid näitasid 
lastele, kuidas saab hästi kala võrgust välja võtta. Selleks 
abiliseks on suur nael. Lastele pakkus nalja  kui kalad 
kastides veel siputasid. Vaatlesime lesta ja lõhet. Arvati, 
et töö on päris raske, et lausa kahe käega vaja kala täis 
võrke tõsta seinale riputamiseks. Mõned lapsed oleksid 
hea meelega ise appi läinud, kuid neil puudus sobiv 
riietus. Kuna kala toodi kaugemalt rannast, siis ei näinud 
me paatidega randumist. 
Meeleolukas õhtupoolik möödus lasteaia saalis, kus onu 
Andres koos sõbraga näitasid mudellennukeid ja -autosid. 
Paljud lapsed said ka ise mudelitega juhtimist proovida. 
Osa võtsid kõik vanuserühmad. Üllatavalt pakkusid 
mudelid ka huvi kõige pisematele lastele. 
Väär oleks arvata, et meeste tööd, tegemised ja hobid 
huvitavad ainult poisse. Hoopis vastupidi, ka tüdrukutel oli 
huvi ja küsimusi vaadatu kohta. Nii märkis ka onu Andres, 
et tüdrukud olid väga kindla käega mudeleid juhtimas. 
Nädala lõpetasime maagilisel kuupäeval 
maastikumänguga õhtupimeduses koos isadega pargis. 
Aitäh kõigile! 

Vanemõpetaja Lii Romandi 

 

Isadepäeval mängiti 

malet 
 

Pühapäeval, 13. novembril mängiti Vaba 
Aja Keskuse väikeses saalis malet – 
toimus traditsiooniline Isadepäeva 
maleturniir. Mängijateks 7 meest, kes 
mängisid turniirisüsteemis, kõik-kõigiga 
läbi. 
Turniiri avamisel meenutati hiljuti meie 
hulgast lahkunud Kõrgessaare malemeest 
Peeter Laarmanni ja mälestati teda 
minutilise leinaseisakuga. Peeter hoidis 
aastaid kõrgel Kõrgessaare „malelippu„ 
osaledes Kõrgessaare valla ja varem ka 
Hiiu Kaluri eest mängides kümnetel 
maleturniiridel ja seda enamasti vägagi 
edukalt. 
Maleturniiril mängiti 7 vooru ja nii tuli pea 
malemõtteis hoida pea viis tundi järjest. 
Ainsagi kaotuseta (viie võidu kõrval üks 
viik) tuli 5,5 punktiga esikohale Andres 
Ihermann, teisest kuni neljanda kohani 
platseerusid mängijad, kel kõigil neli 
punkti. Omavaheliste mängude suhe tõi 
teiseks Enn Romandi, kolmandaks Vello 
Kartuse. Neljandaks, ehk esikolmikust jäi 
napilt välja Aiver Kark. 
Turniirist osavõtjad said mälestuseks 
raamatu, esikolmik ka medalid. Järgmine 
kord saavad maletajad Kõrgessaares 
kokku kevadel naistepäevaturniiril . 
Need kaks turniiri Kõrgessaare Vaba Aja 
Keskuses on leidnud kindla koha Hiiumaa 
maletajate võistluskalendris. 

Artur Valk 
 

MANALATEELE LÄINUD 
 

ENN SINILAID 

ALMA MIŠULSKAJA 
 

Atlased kooli tagasi 
 
Lauka Põhikooli raamatukogu ja geograafia õpetaja 
paluvad endisi ja praegusi Lauka Põhikooli õpilasi 
kontrollida oma raamaturiiuleid, kas sinna ei ole 
kogemata ununenud „Maailma atlas“, „Kooliatlas“, „Eesti 
atlas“. Atlase siselehel on kooli raamatukogu tempel. Eriti 
vajalikud on „Maailma atlased“. 
Soovime neid kindlasti tagasi. 
 

Krista Rannast 
 

Segakoori  Noorus 

muusikaline kingitus 
 

12. novembri laupäeva õhtupoolikul oli 

Vaba Aja Keskuse väike saal koos 

koorilaulusõpradega segakoori Noorus 

kontsertkava „Popp läbi aegade„ ootuses. 

Segakoor Noorus, dirigentide Raul 

Talmari ja Maarja Helsteini juhatusel 

andis Hiiumaal kaks kontserti – 

Kõrgessaares ja Suuremõisas, selle tõttu 

oli saalis rohkesti ka Kärdla publikut. 

Olgu kohe öeldud, et saalitäis kuulajaid 

sai ilusa ja nauditava muusikaelamuse 

osaliseks. Kõlasid tuntud ja vähem tuntud 

laulud eri ajastutest. Huvitavas 

kooriseades lauldi ansamblite The Beatles 

ja Abba lugusid, sekka Raimond Valgret 

ja veel ja veel erinevaid menulugusid, ehk 

nagu ka kava nimetus ütles: poppi läbi 

aegade. 

Publik võttis koori esinemise vastu suure 

kaasaelamise ja poolehoiuga. Kontserdi 

lõppedes aplaus ei tahtnud ega tahtnud 

vaibuda, seega tulid ka lisalood ja ühes 

neist tuntud lauludest kõlas ka tuntud 

fraas : …noorus ei tule iial tagasi… 

Noorus ilmselt ei tulegi tagasi, aga 

segakoori Noorus uut kontserti jäävad 

hiidlased küll ootama. 

Artur Valk 

 

Lauka Päevakeskuse 

teenuste uued hinnad 
 

Kehtestada Lauka Päevakeskuse poolt 

pakutavate teenuste hinnad järgmiselt: 

1.Ühe masinatäie pesu pesemine: 

koduteenuse osutamise lepingut omavatele 

isikutele 1.30 €; 

pensionäridele ja puudega isikutele 2.00 €; 

2.Ühe masinatäie pesu pesemine ja 

triikimine 

koduteenuse osutamise lepingut omavatele 

isikutele 2.00 €; 

pensionäridele ja puudega isikutele 3.60 €; 

3.Pesu pisiparandus (üks tund) 4.20 €. 

4.Pesemine duši all (20 minutit) 1.30 €. 

5.Ruumi rent (juuksuri-, massaažiteenus) 

2.00 €. 


