
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõrgessaare Valla 

TEATAJA 
TEISIPÄEV   18. DETSEMBER  2012                                                                      ILMUB KORD KUUS   ***   TASUTA 

 

NR. 12 
2012 

Omavalitsuse infoleht 

Õnnitleme detsembrikuu eakaid 

sünnipäevalapsi ja juubilare! 
 

ILSE SÜLLA 

ÜLO NOORKÕIV 

MIHHAIL PAVLOV 

EEVI TŠUFISTOVA 

ROLEIDA RÕMMEL 

HILJA MARKUS 

ANATOLI NOVITSKI 

TIIA VAKS 

KALEV KIRRIS 

ANNA TIHHONOVSKAJA 

TÕNU ROMANDI 

ÜLO RÕMMEL 

TÕNIS NURMSALU 

ANNE SAVENKOVA 

VAMBOLA BAŠMANOV 

KALMER LEPIK 
 

 
 Loode-Hiiumaa Külade Selts esitleb: 

ÖÖLAAT 2012 

19.detsembril 19.00 – 22.00  
Lauka koolimajas. 

Vahvad kingitused väikestele ja suurtele. 
Õnneloos – iga pilet võidab. Piparkookide 
näitus-müük. Avatud kohvik. 
Jõulukomejant külade seltsi näitetrupi 
poolt. Hoidiste konkurss maitsekatele 
auhindadele. Ja palju muud … 
Kohtumiseni Öölaadal! 

 
 

Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse 

TEATED 
 

Neljapäeval, 20. detsembril algusega 18.00 
Kõrgessaare Vaba Aja keskuses  

Jõulukontsert vallarahvale,  
Eesti kontserdi kava 

"Itaalia serenaad" 
Kõlavad tuntud aariad Itaalia ooperitest ja Napoli 

laulud. 
Aare Saal - tenor, Rahvusooper Estonia ja Tiit 

Kalluste - akordion. 
Pakume ka kohvi ja kooki, ei puudu ka 

šampanjaklaaside kõlin. Oodatud nii eakad, kui 
nooremad, nii valla töötajad, kui ka kõik teised. 

******* 
Pühapäeval, 23. detsembril algusega 13.00 

Kõrgessaare Vaba Aja keskuses 

Valla koduste laste 

Jõulupidu 
Külla tulevad Kärdla Nukuteatri nukud. Loomulikult 

kõigile väikestele ka kommipakid. 

 

 
 

Kõik suusatama! 
 

Selle talve teine lumi on maas, loodame, et ka jääb 
kevadeni.  
MTÜ Hiiumaa Maraton eestvedamisel ja toetusel 
on Randmäe Puhketalu peremees Henry 
Laanemäe Tahkuna poolsaarele sisse sõitnud 
suusarajad.  
Praegused sealsed lumeolud võimaldasid teha 
suusatamiskõlblikuks 6 kilomeetrise ringi, seda 
lühendades saab ka 1 ja 4 km suusasõidu teha. 
Olemas nii vaba kui klassika jälg.  Igapäevane 
värske info radade seisukorra kohta ja raja kaart 
on üleval Randmäe Puhketalu kodulehel 
www.puhketalu.ee (SUUSARAJAD). Rajameister 
Toivo Saue on teinud ära suurepärase töö.  
Harjutamiseks suusatamiskõlbulik rada algusega 
Randmäe Puhketalu õuelt on avatud seega praegu 
ja kõigile. Laupäeval ja pühapäeval pakub 
Randmäe Puhketalu pererahvas sooja teed, ootel 
on ka parkimisplats ja varjualune. 
23.veebruaril 2013 kalenderplaanis olev 
suusamaraton toimub lumekatte püsides 
sealsamas Tahkuna poolsaarel, stardi ja finišiga 
Mangu külas (Randmäe puhketalu juurest). Selle 
pikkus sõltub lumeoludest, kuid planeeritud raja 
pikkuseks on vähemalt 15 km, võimalusega teha 
ka lühem suusasõit.    

Katrin Sarapuu 
MTÜ Hiiumaa maraton Juhatuse liige 

 

Kõrgessaare Noortekeskuse 

JÕULUKOHVIK 
18. detsembril kell 14.00 – 20.00 

Valitsejamajas, Tööstuse 16a 

 

Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse 
Noortekeskuse noorte fotonäitus 

Valitsejamajas 

„Üks silm, mitu nägu“ 
Fotonäitus on rahastatud ESFi (Euroopa 
Sotsiaalfond) programmi "Noorte 
konkurentsivõime suurendamise ja 
sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks 
ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse 
osutamine läbi noortekeskuste" NAF 
(Noortekeskuse kogukonna arengut 
toetavate noortealgatuste fond) projekti 
läbi. 

Näitus avatud jaanuari lõpuni. 

Alates 13.detsembrist  
Valitsejamaja II korrusel 

Vaba Aja Keskuse kunstiringide näitus 

ETENDUS ALGAB 
sügishooajal tehtud töödest 

Kõrgessaare raamatukogu 

parimad lugejad 2012 
 

 
 

Rene Otsing, Kairi Kokkota, Anneli Jaanus, 
Karmen Tee, Kättriin Remmelg, Kaija Kokkota ja 
Leene Lilp. Pildilt puudub Liisbet Sarapuu. 

Lindgren ees ja Lindgren 

taga… 
 

… lõppu polegi veel näha – laulis üks neljanda 
klassi tüdruk raamatukogus, sest  terve novembri 
kuu toimusid Lauka Põhikoolis Astrid Lindgreni 
105. sünni-aastapäeva tähistamiseks tegevused. 
Raamatukogu kavandatud väikesemast üritusest 
kasvas õpetajate Aave ja Siiri eestvedamisel kogu 
kooli haarav ettevõtmine. Lapsed lugesid Astrid 
Lindgreni raamatuid, vanemad lapsed lugesid ka 
noorematele ette. Räägiti A.Lindgreni elust ja 
loomingust ,lapsed joonistasid pilte, plakateid ja 
koostasid stende, esimese klassi lapsed 
valmistasid ise raamatuid. Finaal toimus 
23.novembril Lauka Põhikooli saalis, kus 20 
neljaliikmelist võistkonda olid valmis vastama 
raamatukogu poolt koostatud küsimustele. Iga 
küsimuse järel esines üks võistkond etteastega ja 
lisapunkte anti stiilsete kostüümide eest. Loeti ette 
katkendeid kirjaniku raamatutest, esitleti 
tegelaskujusid tutvustavaid plakateid, aga kaks 
võistkonda esinesid omatehtud luuletusega. 
Enamus lastest olid riietunud Pipiks või 
Karlssoniks, kuid oli üks väga kaunis Madlike. 
Lapsed olid tublid, võitjad said auhinnad ja üritust 
võib igati kordaläinuks lugeda. Aitäh kõigile lastele 
ja õpetajatele ning meeleolukat vaheaega! 

Leelo Sarapuu 
 

 

 
 

 
Hea vallaelanik. 

Soovime Sulle rahulikku ja kaunist 

jõuluaega, ning toredat ja meeleolukat 

aastavahetust! 
 

Kõrgessaare Vallavolikogu ja 

Vallavalitsus 

Kõrgessaare valla preemia 
Kõrgessaare valla preemia on iga-aastane 
rahaline preemia, mis määratakse tunnustusena 
saavutuste eest Kõrgessaare vallaelu 
edendamisel ja arendamisel. Valla preemia 
kandidaate võivad esitada nii füüsilised kui ka 
juriidilised isikud. Taotlused esitatakse 
Kõrgessaare Vallavalitsuse kantseleisse 
31.jaanuariks 2013.  
Valla preemia määramise ettepanekud vaatab 
läbi, preemia saaja(d) määrab ja vajadusel jaotab 
preemiasumma Kõrgessaare Vallavolikogu. 

 

http://www.puhketalu.ee/


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 

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

määrused on avalikustatud valla kodulehel 
www.korgessaare.ee 

Vallavalitsuse istungid 
 

22. NOVEMBER 
Toimetulekutoetus. Lubada välja maksta 
novembrikuu toimetulekutoetus 9 taotlejale 
summas 989 eurot ja 86 senti. 
Peremehetu ehitise arvelevõtmine. 
Võtta peremehetute ehitistena arvele Paope 
külas asuvad laudahoone ja sõnnikuhoidla ning 
Villamaa külas asuv töökoja hoone millede 
viimane teadaolev omanik oli Simmu Masinad 
MTÜ. 
Raha eraldamine omafinantseerimisefondist. 
Eraldada omafinantseerimise fondist 
tootearenduskeskusele kaasfinantseeringuks 
1000 eurot. 
Projekteerimistingimuste väljastamine 
elektrivarustuse rajamiseks. 
Väljastada projekteerimistingimused Poama küla 
Tõnise maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks 
Ehitusloa väljastamine rajatiste 
püstitamiseks. Väljastada ehitusluba 
vedrukiikede püstitamiseks Kõrgessaare aleviku 
Tööstuse tee 16 maaüksusel. 
Kasutusloa väljastamine elektriühenduse 
rajamisel. Väljastada kasutusluba Pihla küla 
Juhani maaüksuse elektrivarustuse rajamisel. 
Kasutusloa väljastamine trafo-alajaama 
rekonstrueerimisel. 
Väljastada kasutusluba Kõrgessaare aleviku 
Kõrgessaare sadama maaüksusel paikneva 
trafo-alajaama rekonstrueerimisel. 
Õpperaja kasutusloa väljastamine. 
Väljastada kasutusluba Kõpu küla Putkaste 
metskond 3 maaüksusel paiknevatele 
Rebastemäe ja Neljateeristi õpperadadele. 
 

29. NOVEMBER 
Toimetulekutoetus. 
Lubada välja maksta novembrikuu 
toimetulekutoetus 1 taotlejale summas 264 eurot 
ja 43 senti. 
Lasteaed Vigri muude kulude arvestusliku 
maksumuse kinnitamine. 
Kinnitada koolieelse lasteasutuse 
majandamiskulude, personali töötasu ja 
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu 
arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 
2013.aastal lasteaias Vigri 2883,68 eurot. 
Lauka Põhikooli õppekoha tegevuskulu 
arvestusliku maksumuse kinnitamine. 
Kinnitada õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks 
maksumuseks ühe õpilase kohta 2013 aastal 
1733,33 eurot. 
 

6. DETSEMBER 
Kohalike maanteede ajutise sulgemise 
lõpetamine Lõpetada Kõrgessaare 
Vallavalitsuse 16.10.2012 määruse nr 5 
„Kohalike maanteede ajutine sulgemine“ 
kehtivus. Määrus jõustub 10.12.2012. 
Põhivara arvelevõtmine.  
Võtta arvle mänguväljaku investeering summas 
8693,09 eurot. 
Hooldajatoetuse maksmine. Lubada välja 
maksta detsembrikuu hooldajatoetus 21 isiku 
hooldajale summas 383 eurot ja 46 senti. 
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord ja 
teenuse hinnad Kõrgessaare vallas. 
Määrusega kehtestatakse sotsiaaltranspordi-
teenuse osutamise kord ja teenuse hinnad. 
Määrus jõustub 1.jaanuarist 2013. 
Koduteenuste eest tasumise kord 
Kõrgessaare vallas.  
Määrusega kehtestatakse koduteenuste eest 
tasumise kord. Määrus jõustub 1.jaanuarist 
2013. 
 

Vallavolikogu istung 
 

13. DETSEMBER 
Volikogu alatise maa-, ehitus- ja 
heakorrakomisjoni esimehe valimine. 
Valida maa-, ehitus- ja heakorrakomisjoni 
esimeheks Siim Rätsep. 
Valla põhimäärus.  
Kinnitada valla põhimäärus. 
Kõrgessaare valla preemia põhimäärus. 
Kinnitada uus valla preemia põhimäärus. 
Kõrgessaare valla eelarve koostamise, 
täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud 
väljaminekute kavandamise kord. 
Kinnitada valla eelarve koostamise, täitmise, 
vastuvõtmise ja tegemata jäänud väljaminekute 
kavandamise kord. 
Arvelduslaen. 
Lubada Kõrgessaare Vallavalitsusel võtta 
arvelduslaenu 2013 aasta 01. jaanuarist kuni 
31. detsembrini limiidiga 45 000 (nelikümmend 
viis tuhat) eurot. 
Üüri piirmäära kehtestamine. 
Määrusega kehtestatakse Kõrgessaare valla 
omandis olevatele eluruumidele üüri piirmäär. 
Kõrgessaare valla omandis olevate eluruumide 
üüri arvestatakse üldpinna ühe ruutmeetri kohta. 
Eluruumi üürileping sõlmitakse vallavalitsuse 
korralduse alusel ning konkreetse eluruumi üüri 
määramisel arvestatakse: 
1) eluruumi asukohta; 
2) eluruumi ehituslikku seisukorda ja tehnilist 
varustatust; 
3) eluruumis teostatud remonte ja renoveerimisi. 
Kõrgessaare valla omandis olevate eluruumide 
üüri ülemmäär ühes kuus on kuni 4 eurot ühe 
ruutmeetri eest. Määrus jõustub 01.01.2013. 
Maamaksu määrad ja soodustused. 
Kehtestada Kõrgessaare valla 
haldusterritooriumil hinnatsoonis H0392001 
ühtne maamaksu määr 1,5 protsenti maa 
maksustamishinnast aastas, hinnatsoonis 
H0392002 ühtne maamaksumäär 2,5 protsenti 
maa maksustamishinnast aastas. 
Kehtestada Kõrgessaare valla haldusterritooriu-
mil haritava maa ja loodusliku rohumaa 
maamaksu määraks 1,5 protsenti maa 
maksustamishinnast aastas. 
Määrus jõustub 01.01.2013.  
Kõrgessaare valla terviseprofiili 
vastuvõtmine. Võtta vastu Kõrgessaare valla 
terviseprofiil 2013–2020.  
Eluruumi alatiste kulude piirmäärade 
kehtestamine toimetulekutoetuse määra-
misel. 
Kehtestada eluruumi alatiste kulude piirmäärad. 
Koduteenuste loetelu ning nende osutamise 
tingimused ja kord Kõrgessaare vallas. 
Kehtestada koduteenuste loetelu ning nende 
osutamisetingimused  ja kord. 
Kõrgessaare valla 2013.aasta eelarve. 
Lõpetada valla 2013. aasta eelarve esimene 
lugemine. 
 
. 
 TEADE 
Kõrgessaare Vallavalitsus loovutab jaanuaris 
2013 nõuded (võlgnevused Kõrgessaare 
Vallavalitsusele), mis on seisuga 31. detsember 
2012 suuremad kui 65 eurot või vanemad kui 
kolm kuud, Julianus Inkasso OÜle. Võlgnevusi 
on võimalik tasuda ülekandega arvelduskontole 
1120118237 Swedbank või sularahas valla 
kassasse. 

Korraldatud jäätmeveost 

vabastamine 
 
Tulenevalt „Jäätmeseaduse“ § 69 tuleb 
korraldatud jäätmeveoga erandkorras 
mitteliitunuks loetud jäätmevaldajatel ja ka neil, 
kes soovivad järgmiseks aastaks taotleda 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist, esitada 
selleks 20. jaanuariks 2013 vallavalitsusele 
kirjalik taotlus. 
Taotluses kinnitab hooneomanik, et kinnistul ei 
ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei 
ole kasutatud. 
Kes nimetatud tähtajaks kinnitust ei esita 
loetakse alates 21. jaanuarist 2013 liitunuks 
korraldatud jäätmeveoga. 
Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik 
rahuldada ja jäätmevaldaja (kinnistu omanik) 
erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest 
vabastada vaid juhul, kui vallavalitsus on 
veendunud, et kinnistul ei elata ning 
vabastamise asjaolud on tõesed. 
Taotluse vorm on saadaval Internetis valla 
kodulehel ja vallamajas. Võimalik on esitada 
vallavalitsusele ka vabas vormis kirjutatud 
taotlus (võib saata ka e-postiga). 

Kalle Viin 
maanõunik 

 

Kodualuse maa maamaksu-

soodustuse rakendamine 
 

1. jaanuaril 2013 hakkab kehtima 
maamaksuseaduse muutmise seadus. Sellega 
on sätestatud kodualuse maa maksuvabastus. 
Kodualuse maa maamaksust on vabastatud 
isikud tema omandis oleva elamumaa või 
maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas alevikus 
ja üldplaneeringuga määratud tiheasustusalal 
kuni 0,15 hektari ning hajaasustusalal kuni 2 
hektari ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones 
on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse 
kantud elukoha andmetele. 
Maamaksusoodustuse saamise eelduseks on 
nelja asjaolu üheaegne esinemine: 
1) isik peab olema maaomanik; 
2) maa peab olema elamumaa sihtotstarbega 
või maatulundusmaa sihtotstarbega, mille 
koosseisu kuulub õuemaa kõlvik; 
3) maal asub hoone; 
4) maal asuvas hoones on maaomaniku 
rahvastikuregistrijärgne elukoht. 
Maamaksusoodustuse saamiseks avaldust ei 
ole vaja esitada. 
Maa ja hoonete ühis- või kaasomanikud 
vabastatakse maamaksust proportsionaalselt 
nende omandiosa suurusele maatükist. 
Kaasomanike maksuvabastus kokku ei tohi 
seejuures ületada kehtestatud piirmäärasid. 
Maksu- ja Tolliamet on alates 2013 aastast 
muutnud ka maksuteadete väljastamise korda. 
Kui seni ei väljastatud maksuteadet, kui maatüki 
eest arvestatud maamaks jäi alla 5 euro, siis 
järgmisel aastal liidetakse maksumaksja ühe 
valla territooriumil olevate maaüksuste maksud 
ja kui siis maksusumma jääb alla 5 euro, siis 
maamaksuteadet ei väljastata. 
Tahaksin siinkohal tuletada meelde, et paljudel 
maaomanikel on tekkinud maamaksu tasumisel 
võlgnevus (see võib olla ka juba aastate 
tagune), mis nüüd kogub usinalt viiviseid. Palun 
kõigil endale meelde tuletada, kas ikka on kõik 
võlad tasutud. Infot maamaksu võlgade kohta on 
võimalik saada Maksu- ja Tolliameti kodulehelt 
„Maksuvõlglaste“ rubriigist, või vallavalitsusest 
maanõunikult, telefon 462 2494, e-mail: 
kalle@korgessaare.hiiumaa.ee 
Tore on ju minna uude aastasse ilma võlgadeta. 
 

Rahulikku jõuluaega soovides, 
Kalle Viin 

maanõunik 

 

Vallamaja suletud 
28. detsembril  on vallamaja suletud interneti 

ja telefoniside puudumise tõttu  
(Elioni plaanilised tööd). 

31. detsembril 2012 on vallamaja suletud. 
Vabandame! 

Kõrgessaare Vallavalitsus 
 

 

mailto:kalle@korgessaare.hiiumaa.ee


 

   

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 

12. jaanuari kella 11-15  Lauka 
seltsimaja ruumides Kirbukas. 

Tule müüma ja ostma.  
Hinnad sõbralikud. 

Rohkem infot tel 53441392 Maiu 
 

Aasta 2012 
 

 480 aastat Kõrgessaare esmamainimisest 
(1532). 

 145 aastat Leigri-Murro laulupühast (1867). 

 24.novembril toimus Malvaste Prohvrt Eelija 
Kabeli tornikellade õnnistamine. 

 Lasteaed VIGRI 50.juubel, valla 20.aastapäev 
ja tantsurühmade MARTA ja UNGRULUST 
10.aastapäevad. 

 Aasta kodanik HEINO KERDE, vallavolikogu 
vanim liige.  

 Valla preemia sai Kaido Kiin. 

 Lauka Saeveski Hiiumaa ettevõte Äripeva 
TOP I. 

 Lauka laululind Raigo Rako. 

 Aasta piirkondlik suursündmus - II Hiiumaa 
maraton (Lääne-Eesti turismitegu). 

 Toimus Hiiumaa I rattakross Tahkunas 
(Lääne-Eesti turismitegu nominent). 

 II Lestafest. 

 Menukad etendused: "Väike Tjorven" Kalanas, 
"Üks suvepäev" Tahkuna tuletorni juures, 
"Naksitrallid" Viskoosa pargis. 

 Sulev Nõmmikule pühendatud üritus Reigi 
pastoraadis. 

 Eesti U19 meister saalihokis Viskoosa 
Spordiklubi. 

 Svetlana Reinmetsa pere Vabariigi Presidendi 
vastuvõtul. 

 Aasta sotsiaaltöötaja Linda Kiivit. 

 Restaureeriti Kõpu majaka välisfassaad. 

 Valgendati Reigi kirik. 

 Reigi kiriku 210.aastapäev, koguduse 
385.aastapäev. 

 Reisiportaal GlobalGrasshopper valis Hiiumaa 
15 parima Euroopa saare hulka, kus 
soovitatakse külastada Kõpu tuletorni, 
Tahkuna tuletorni ja Mihkli talumuuseumit. 

 Kurisu küla esmamainimine aastal 1612; 
Lauka-Reigi piirkonna külade päeva 
korraldasid Heigi, Kurisu ja Metsaküla. 

 Avatud külaväravad Suureranna külas, Kõpu 
poolsaare külade 11. kokkutulek. 

 Kohaliku toidu kasutuselevõtt Lauka Põhikooli 
sööklas, tunnustatud koolikokk Aimi 
Aromatova. 

 Saastekvootide müügist eraldatud rahade 
toetusel rekonstrueeriti Kõrgessaare Vaba Aja 
Keskuse katus ja küttesüsteem 

 Alustati suuremahuliste vee- ja 
kanalisatsioonitöödega Kõrgessaare alevikus 
ja Lauka külas. 

 
Täname kõiki koostööpartnereid, kes on 

aidanud Valla Teatajat sisustada. Soovime 
teile kaunist jõuluaega ning loodame teie 

abile ja toetusele ka uuel aastal! 
 

Ludmilla Träder ja Tarvo Malk 

 

Kiriku teated 
 

Advendi- ja jõuluaja 
jumalateenistused Reigi kirikus 
23. detsember, advendiaja 4. pühapäev: 
Issand on lähedal - kell 12.00 missa, leeripüha. 
24. detsember, jõululaupäev: Vaata ma 
kuulutan teile suurt rõõmu! - kell 15.00 
jumalateenistus. 
25. detsember, Kristuse sündimispüha: Sõna 
sai lihaks - kell 12.00 missa. 
Missa Reigi kirikus iga kuu 2. ja 4. pühapäeval 
kell 12.00. 

***** 

Jumalateenistus ja jõulupidu 
Kuriste kirikus 
24. detsember JÕULULAUPÄEV  
Algusega kell 13.00 KRISTUSE SÜNDIMISE 
PÜHA SUUR ÕHTUTEENISTUS JA PÜHA 
LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise 
kirikus  
29. detsember LAUPÄEVAL kell 13.00 
toimub JÕULUPIDU, mis saab alguse Kuriste 
Jumalasünnitaja Sündimise kirikus. 
Peale väikest ühist palvust katame Kuriste 
Haridusseltsi majas koos laua. Lastele jagab 
kinke jõuluvana koos päkapikk Aabrahamiga. 
Jõuluvana rollis on meie metropoliit Stefanus. 
Kõik nii väikesed kui suured on väga oodatud!  
 

 

Killukesi Lauka Päevakeskuses 

toimunust ja toimuvast 
 
Aasta hakkab lõppema ja paras aega on 
vaadata tagasi tehtule. 2012.aasta on olnud 
töine ja tegevusterohke. Igakuuliselt on 
toimunud erinevaid temaatilisi üritusi, käidud 
Käinas vesivõimlemistundides, osaletud 
Hiiumaa eakate ühisüritustel, käidud külas teiste 
valdade eakatel ja võõrustatud neid ning tehtud 
palju muud huvitavat. 
Tublid on olnud meie seeniortantsurühm 
MARTA tantsijad, kes tähistasid veebruaris oma 
tegevuse 10.aastapäeva ja on esindanud meie 
valda Hiiumaa eakate erinevatel üritustel. Tublid 
on meie puuetega noored, kes on olnud 
aktiivsed osalema päevakeskuse üritustel ning 
noorte eestvedamisel on toimunud käeliste 
tegevuste õppepäevad eakatele erinevates 
tehnikates meenete valmistamiseks. 
Tänu projekti rahastusele, oli päevakeskuse 
eakatel võimalus käia 24.-26.aprillil teabe-
sõpruspäevadel Ida-Virumaal, samuti, tänu 
projektile, said puuetega noored osaleda 3.-
5.juulil toimunud erivajadustega inimeste 
suvepäevadel Käsmus. Projekte püüame ka 
edaspidi kirjutada ja jääme lootma, et ehk 
õnnestub ka 2013.aastal rahastust saada ning 
jätkata huvitavate teabereiside või laagrite näol. 
Hea on see, et oleme saanud soovijatele 
pakkuda võimalust käia osalemas 
vesivõimlemisest Käina ujulas, pakkuda 
võimalust saada kevadel ja sügisel hiina 
klassikalist massaažiteenust Laukal, 
päevakeskuse ruumis. Seda kõike püüame 
võimaluste korral jätkata ka 2013.aastal ning 
soovijate ettepanekul alustame uuel aastal 
võimlemistreeningutega vanemale eale. 
Uudsena on ka see, et alates 1.jaanuarist 2013 
korraldab koduteenuste ja 
sotsiaaltransporditeenuse osutamist 
päevakeskus. 
Aasta on olnud kiire ja teguderohke. Rohkesti 
rõõmu oleme tundnud lahketest ja sõbralikest, 
meid ümbritsevatest inimestest, positiivsest 
ellusuhtumisest. 
Jõudu, tervist, rõõmsat meelt teile kõigile ja 
jätkuvat koostööd!  
Ilusat rahulikku jõuluaega ja rõõme uuel 
aastal.                Heli ja Liisi päevakeskusest  

 

Malvaste Prohvet Eelija kabelis 

helisesid taas kirikukellad 
 

ja kuulutasid ette aasta ühe suurema püha – 
Kristuse sündimise ehk rahvakeeli 
Jõulupüha tulekut. 
 

Palugem Issandat õnnistada neid kelli, et kõik, 
kes nende helisemist päeval või öösel kuulevad, 
ärkaksid Sinu püha nime kiitma. Aamen 
Nõnda õnnistas kõrgessaare valla rahvas sellel 
novembrikuu viimasel laupäeval koos oma 
preestriga ühises palves sisse Malvaste Prohvet 
Eelija kabeli kirikukellad.  
Laupäeva varahommikul oli Malvaste kabel ja 
kabelitorn täis sagimist. Peagi oli kõik valmis ja 
ühine palvus kahe kirikukella õnnistamiseks võis 
alata.  
Ilma kelladeta ei saa kirikut ette kujutada. 
Harilikult on õigeusu kiriku kellatornis viis kuni 
seitse mitmesuguses suuruses kella. Malvaste 
kabelis on neid küll ainult kaks. Üks suur ja teine 
väike kell, mõlemad pärit XIX sajandist.   
Vanasti helistati kellasid vaenlase eest 
hoiatamiseks ja tulekahjust teatamiseks. Kuid 
peamine, mida kirikukellade heli väljendab on 
palve - Jumalarahva kuumast südamest tulev 
palve. On see siis palve lahkunud hinge eest või 
rusutud südamega Jumala poole hüüdmine või 
hoopis palve Jumala kiituseks ja auks. Läbi 
palve astume me suhtlusesse ja osadusse 
Jumalaga. Kellahelin aga annab teada meie 
palvest ja kutsub ka teisi palvele.  
Kirik palvetab kogu maailma eest. Kui keegi on 
haigevoodis või tööga hõivatud, siis kuuldes 
kirikukellade helinat teab ta, et ka tema eest 
palvetatakse ja enamgi veel - ta saab oma 
südamekambris palvega ühineda.      
Kirikuaasta kõige rõõmsamad kellad helisevad 
Kristuse ülestõusmispühade ööteenistusel ja 
läheneval Kristuse sündimise pühal ehk 
Jõulupühal.   
Ma soovin , et meie igaühe südamesse sünniks 
see väikene Jõululapse - tõeline ja igavene 
Jumal.   
 

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Hiiumaa 
koguduste preester Aabraham 

Abraham@eoc.ee 

meelelahutajaid: peaesinejat Ott Leplandi, 
Ansambel VIISERit, Kersti Ojasalu, 
sütelkõndijaid ja oma küla noormehi, kes tegid 
üllatuse - pakkusid indiaanisauna teenust. 
Medalid valmistasid Tiit ja Ain. 
Kogu päeva juhtis Arno Kuusk, kelle aadressil 
saime kuulda palju kiidusõnu. 
Supi keetsid vilkad naiskodukaitsjad 
Kaitseliidust, kohvi ja muud paremat pakkus OÜ 
Pharus Tuletornikohvik, kohal oli Poebuss. 
Lauka Saeveski varustas sütelkõndijaid kuiva 
haavapuuhaluga. 
Hiiu Teed aitasid vajalike liiklusmärkidega. 
Peedu vaatas, et kõigil, kellel oli elektrit vaja, 
oleks ohutult vooluvõrgus.  
Kaarin, Andrus ja Toomas teile eriline tänu, teie 
õue peal see pidu ja trall ju toimus. 
Hea oli kogeda, kui üksmeelselt kogu küla 
tegutses. Enamus andis endast maksimumi 
selleks, et külade päev õnnestuks. Õnnestuski!  
Aitäh teile! Jätkame uuel aastal samamoodi või 

veel paremini.                              Ilme Treisalt 

Suureranna küla soovib kõigile 

rahulikku Jõuluaega ja edu 

uueks aastaks! 

 
Kutsume kõiki 3.jaanuaril 2013. kell 14.00 
Saraldi kabelisse Kiduspe külas uut aastat vastu 
võtma. Esinema tulevad Rinno Lige ja lapsed 
ning tuntud kaksikud: Taimi ja Maimu. 
Suureranna küla korraldas kõplaste kokkutuleku 
- Kõpu külade päeva ja kasutas selleks paljude 
abi ja ei ole kedagi veel korralikult tänanud. 
Hingel rõhus tänamatuse koorem kogu aeg. 
Nüüd Jõuluajal on seda kõige sobivam teha, 
sest Jõulud on ka andestamise aeg. 
Täname rahastajad: Kohalikku omaalgatus- 
programmi, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti 
Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgruppi, 
Kõrgessaare Vallavalitsust, töötubade läbiviijaid: 
Liis Soonikut RMK-st, Anne Ly Grabi, Toivo 
Toompuud, Silver ja Virge Treimani 
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KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 Lasteaia tegemised 2012 
 

Järjekordne aasta hakkab lõppema  ja arvan, 
et ehk on valla elanikel huvitav teada, millega 
tegelevad meie kõige väiksemad 
vallakodanikud. Kuigi lasteaia õppeaasta 
algab nii nagu koolilastelgi 1. septembril, 
tahaksin meenutada lasteaia tegemisi alates 
jaanuarist.  
Nagu traditsiooniks saanud, on 
kolmekuningapäeval kõige oodatumad 
külalised meie majas kallid vanaemad-
vanaisad.  Nii ka sel aastal, kui nende auks 
sai üles seatudnäitus vanadest jõuluehetest, 
mida meil õnnestus kodudest leida. Lapsed 
näitasid ,mida nad olid jõuludeks õppinud. 
Sära vanavanemate silmis, osavõturohkus 
ning tänusõnad näitavad, et meie 
vanaemad–vanaisad on rõõmuga nõus 
lastelaste tegemistest osa saama. Palju 
tervist, südame soojust Teile ning uute 
kohtumisteni!  
Veebruar oli meil juubelikuu: nimelt 
tähistasime lasteaia 50. sünnipäeva. Suur 
rõõm oli näha endisi töötajaid, ehitajaid, 
sõpru. Oli, mida meenutada, teistega jagada, 
teada saada. Ajapendel on tiksunud päevad 
kuudeks ja aastateks ning täna töötab meil 8 
naist, kes 30 -45 aastat on igapäev avanud 
lasteaia ukse. Ja nii nagu sai öeldud 
juubelipeol: ei ajaratas peata oma ringe ja 
sellest meil on hõbeniite peas. Kuid noorus 
on meil kõigil jäänud hinge, taas, koos olla 
Teiega - südamel on hea!  
Märts on teadupärast teatrikuu ja meil käisid 
külas  Lauka Põhikooli lapsed, kes näitasid, 
mida nemad olid  ära õppinud. Käisime ka 
ise Kärdlas, nukuteatri etendust vaatamas. 
Päris tihe koostöö on meil ka 
Keskkonnaametiga, kelle üritustest me 
jõudumööda osa võtame ja nii ka aprillikuus, 
kui sõitsime tutvuma Vanajõeoruga. 
Lasteaias viisime läbi poiste päeva ja Jüriöö 
maasikumängu. Suurt elevust tekitas nii 
lastes kui vanemates südamenädal. 
Maikuu algul on meil tore emadepäeva 
tähistamine ja sel aastal pakkusime emadele 
välja võimaluse tutvuda ja oma silmaga 
näha, kuidas elu lasteaias käib.  
Meie külalisteks olid mais Raimo Aas ja Ervin 
Lillepea etendusega „Kapten Trumm“. Kuu 
lõpp  on meie jaoks  veidi nukker, sest 
saadame kooliteele oma kõige suuremad ja 
tublimad. 
Juunis-augustis on tegemist rohkem õues kui 
toas, juulikuu oleme hoopis puhkusel. 
Septembris alustame ka meie jällegi uue 
õppeaastaga, uute laste ja  vanematega. 
Suur rõõm, et meil jagub lapsi tervelt 3 
rühma jaoks, meie sõime-ja liitrühmas on 
kõik kohad täis ja uuel aastal ootab oma 
tutvust meie majaga 4 mudilast. Aasta lõpul 
on meie nimekirjas 49 vallakodanikku. 
Alati oleme septembris külastanud 
Päästeameti lahtiste uste päevi. Mihklipäeval 
oli meil Mutionu pidu meie uues 
õuepaviljonis. Siin tahan öelda  suur aitäh 
vanematele, kes Mutionu sahvrit aitasid täita 
juurikate, puuviljade ja hoidistega. Peo lõpus 
saime kõik suud magusaks! 
Oktoober tervitab meid alati 
rukkileivapäevaga,  korraldasime 
luulehommiku „Putukad“, külas käisid Viljandi 
lasteteatri näitlejad. 
Novembrikuu suuremaks ürituseks oli 
isadepäev Vaba Aja Keskuses. Olime 
palunud külla Andres Laanejõe oma 
abilistega, et isad saaks meelde tuletada, kui 
vahva on mängida lennukite ja autodega. 
Kätt said proovida kõik soovijad ning kaks 
tundi möödusid linnulennul. Kadripäeval aga 
üllatasid meid Lauka Päevakeskuse vahvad 
Kadrid. Oh seda rõõmu ja lusti, mis nende 
memmede südametes ja jalgades on! 
 
 
 

Advendiaeg ei ole sõjaaeg ehk 

põgusalt pürotehnikast 
 

Kätte on jõudnud advendiaeg – aasta kõige pimedam ja 
rahulikum aeg.  Paljudele meist on see aeg talviseks 
puhkuseks. Käiakse tavapärasemalt enam üksteisel 
külas või nauditakse lihtsalt talvist rahu ja vaikust.   
Paraku kipub igal aastal kõike seda ilusat rikkuma teedel 
ja tänavatel aeg ajalt kostuvad kärgatused, viled ja 
valgussähvatused, mida tekitavad mitmesugused 
pürotehnilised tooted, mida juba varakult  suuremates 
kaubandusasutustes müüma hakatakse.  
Muidugi tekitavad kõikvõimalikud viled, praginad ja 
raketid just poisikeste hulgas suurt huvi ja vastavate 
müügilettide juures ei näi klientidest puudust tulevat. 
Siiski tuleb meeles pidada, et kõike, mis on vabalt müüa, 
ei tohi veel vabalt ja kõikjal kasutada. 
Igal aastal on politseile kõige rohkem peavalu 
valmistanud paugutite kasutamine. 
Pauguti lõhkematerjaliseaduse tähenduses on teravaid 
kilde mitteandvasse paberist või plastmassist kesta 
paigutatud pürotehniline toode, mis laengu süttimisel 
tekitab peamiselt heliefekti (paugu). 
Paugutite jaekaubandus on keelatud. 
Pauguti kasutamine on keelatud. See keeld ei laiene 
pürotehniku pädevustunnistusega isiku suhtes, kes 
kasutab paugutit oma majandus- ja kutsetegevuses. 
Avalikus kohas on keelatud kasutada pürotehnilisi 
tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt oleks teist 
isikut oluliselt häiriv. Nii avalikus kohas kui avalikuks 
kohaks mitteolevas kohas ei või kasutada pürotehnilisi 
tooteid, millega kaasneb kestev või korduv teist isikut 
häiriv müra- või valgusefekt, ajavahemikul kella 22.00-st 
kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-
st kuni 7.00-ni. Käesolevas lõikes sätestatud keeld ei 
kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit 
või kui kohalik omavalitsus on andnud ilutulestiku 
korraldamise loa. 
Alla 14-aastasele isikule on keelatud pürotehnilist toodet 
müüa, välja arvatud selline klassi I pürotehniline toode 
(väga madala ohutasemega ja minimaalse 
müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud 
kasutamiseks piiratud alal, kaasa arvatud elamute 
siseruumides kasutatavad ilutulestikud), mille 
kasutusjuhendis on eraldi välja toodud väiksem 
vanusepiirang.  
Alla 18-aastasele isikule on II klassi  pürotehnilise toote 
(madala ohutasemega ja madala müratasemega 
ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks 
väljas piiratud alal), müümine keelatud.  
III klassi  pürotehnilist toodet (keskmise ohutasemega 
ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks 
väljas suurel avatud alal ja mille müratase ei kahjusta 
inimeste tervist) võib müüa vähemalt 21-aastasele 
isikule isikut tõendava dokumendi esitamisel. Müüja 
peab toote müügi registreerima vastavasse raamatusse 
kuhu kantakse ostetud toote nimetus ja kogus ning ostja 
nimi, isikukood ja elukoht. Ostjalt võetakse allkiri selle 
kohta, et pürotehnilist toodet kasutatakse üksnes 
kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja otstarbel ning 
kooskõlas lõhkematerjaliseadusega. 
Pürotehniliste toodete müümisel peab müüa rangelt 
kinni pidama toote kasutusloale märgitud 
vanusepiirangust  ja müügiajast. Muidugi on sellega 
teatud raskusi, kuna alati leidub keegi hea vanem sõber, 
kes vajaliku kauba välja ostab. Sellest patust ei ole 
kahjuks puhtad ka mõningad vastutustundetud 
lapsevanemad.  See teeb muidugi väga murelikuks, 
kuna pürotehnika oskamatu kasutamise tulemusel võib 
juhtuda ja on juhtunud igal aastal õnnetusi, mis võivad 
jätta endast jälje kogu eluks.  
Seepärast nii lapsevanemad kui ka vanemad kaaslased, 
mõelge võimalikele tagajärgedele enne lastele keelatud 
kauba ostmist. 
Jõulud on rahulikud pühad, kui tullakse kaugelt koju. 
Pered saavad üle hulga aja kokku. Käiakse kirikus ja 
kalmistutel, kus meenutatakse meie hulgast lahkunuid. 
Õhtul jõululauas tehakse tagasivaade möödunud 
aastale.  Austagem oma ligimeste soovi pühi rahulikult 
tähistada. 
Ilusat advendiaega, rahulikke ja turvalisi jõulupühi ja 
meeleolukat aastavahetust.  

Andrus Roosa 
piirkonnapolitseinik 

 

Jaguks neile vaid tervist veel paljudeks 
aastateks! 
Loodame neid tervitama minna enne jõule.   
Jõulukuu on meil ärev  ootuseaeg. Meid 
külastavad päkapikud ja lapsed õpivad 
usinasti jõulupeoks. Lisaks saame tunda 
rõõmu kelkudest ja suuskadest. 
Oleme juba 3 õppeaastat edukalt osalenud  
Keskkonna Investeeringute Keskuse poolt 
rahastatavates projektides ning sel aastal 
saime selle toel omale ilusa õues õppe 
paviljoni. Enam pole muret, et lastega vihma 
ja tuule käes peame tegelema. Lisaks saime 
veel kostüüme, peakatteid jm. Ka uueks 
aastaks tehtud projekt on saanud rahastuse. 
Siinkohal tahan suure-suure tänu öelda 
Katrin Sarapuule, kes meie soovid - mõtted 
on ilusasti ritta seadnud ja projekti valmis 
kirjutanud. 
Meie Lii eestvedamisel oleme aktiivselt 7 
aastat osalenud Lugemispesade projektis ja 
tasuks pikaajalise eduka töö eest valiti meie 
lugemispesa vabariigi15 parima sekka. 
Jätkame 3. aastat Avastustee-projektis, uuel 
aastal liitume „Kiusamisest vaba lasteaed“ 
võrgustikuga, nii et tegemisi ja toimetamisi 
jagub lisaks igapäevasele õppe-ja 
kasvatustööle. 
Need olid vaid suuremad üritused-
ettevõtmised lasteaia igapäeva tegemiste 
reas, aga  majas käib  vilgas tegevus 
hommikul kella 7-st  õhtul kella 18.00-ni. 
Tahaksin veel tänada raamatukogu Leelot–
Leidat, kes meid ikka vastu võtavad ning 
lapsi raamatute huvitavasse maailma 
suunavad. 
Kogu valla rahvale aga: Uuel aastal uue 
hooga, saatjaks olgu rõõmus meel!  
Mingu tööl ja  oma kodus, kõik Teil ikka 
tõusuteed!                            Sirje Garamaga 
 
 
  
 
 
 

 

Lauka Päevakeskuse teated 
 

19.detsembril kell 13.00 eakate ja 
päevakeskuse noorte koosviibimine 
Laukal seltsimajas: jõulude tähistamine, 
kes soovib, võib kaasa võtta loosipaki 
väärtusega ća 2 eurot. Transport: 12.30 
Pihla, Rootsi; 12.45 Viskoosa 
 

2013.aasta  
Alates 1.jaanuarist 2013 korraldab 
koduteenuste ja 
sotsiaaltransporditeenuse osutamist 
Lauka Päevakeskus, kontakttelefon Lauka 
Päevakeskus 46 93712, mobiil 53339472 
Heli Harak 
 

EELTEADE! 
Jaanuaris alustab tegevust võimlemisgrupp 
vanemale eale, päevasel ajal, kestvusega 1 
tund, praeguste plaanide kohaselt toimuksid 
treeningud Laukal seltsimajas, kuupäev ja 
kellaajad täpsustamisel treeneriga (Stella 
Suitso). Palun soovijatel kindlasti endast 
teada anda hiljemalt 04.jaan.2013. 
päevakeskusesse telef. 46 93712, 
53339472 
 

08.jaanuaril kell 13.00 seeniortants Laukal 
seltsimaja ruumides 
 

15.jaanuaril JUUKSUR alates kell 8.00. 
eelnev registr. Sirje Vaku telef. 4631297; 
56662317 
 

17.jaanuaril kell 13.00 eakate ja 
päevakeskuse noorte koosviibimine: 
sünnipäevalaste õnnitlemine, projektoriga 
piltide vaatamine. Transport: 12.30 Pihla, 
Rootsi, 12.45 Viskoosa 
 

21.jaanuaril toimub väljasõit Käina ujulasse 
vesivõimlemiseks, treener Helin 
Kääramees, osalustasu 3.70, osalusest 
teatada hiljemalt 14.jaanuariks. Transport 
MS Reisid 12.00 Lauka, 12.05 Viskoosa 

 


