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LEIDA KOIT 
LEIDA TAMMEVESKI 

JOHANNES NIIT 
MEIDA JUURSALU 

ENDEL ULLA 
VILJAM RÕMMEL 

ALJA SASTER 
LEMBIT AUN 
KALLE VALK 

PEETER KALLAS 
LII ROMANDI 

HARDA ROOSNA 
TIINA RAHUOJA 
VENDA LIIVAK 

JAAN ALLIKSOO 
EVE KEHI 

 

Endiselt tublid on saalihokipoisid, kes toovad 
uhkeid auhindu koju.  
Suur tänu tegijatele ja juhendajatele. 
Oktoobris tähistas Lauka kool  väärikalt oma 110. 
juubelit. Suurele peopäevale eelnes väga 
põhjalikult ettevalmistatud õpilaskonverents teemal 
„Kõrgessaare valla hariduselu läbi aegade“. Tänud 
ja tunnustus Lauka kooli õpilastele ja õpetajatele. 
Teeb rõõmu, et tegusaid inimesi märgatakse . 
Sotsiaalministri vastuvõtul käis Linda Kark, kelle 
puhul märgiti ära oskust märgata abivajajat ja talle 
vajalikku tuge pakkuda. 
Lugemisaastal on vabariikliku tunnustuse pälvinud 
Leelo Sarapuu. 
Vabariigi kõige parem vanaisa on ka meie vallas – 
Tõnis Ülemaantee. 
Tänukirjadega on tunnustatud külaseltside 
eestvedajaid.  
Hiiu maavanema tänukirja sai Lehte Nigul, kes on 
pikaajaliselt osalenud piirkonna eakate 
ühistegevuses. 
Tänavune talv ei ole lume ja tuisu poolest, 
eelmisest erinenud. Suur tänu neile ettevõtlikele  
meestele, kes oma põhitöö ja pere kõrvalt on 
leidnud võimaluse olla vallale lepingupartner, et 
hoida teed ja tänavad lumest puhtad. 
Tänud ja tunnustus külapäevade eestvedajatele, 
kellede toel muutus kaunimaks Puski kiriku ja 
Reigi pastoraadi ümbrus. 
Eriline tänu perekond Elsterile, kelle 
eestvedamisel ja toel sai valgustatud Reigi kirik. 
Keerulistel aegadel on eestlased ikka kokku 
hoidnud ja arenenud jõudsalt mitmes valdkonnas.  
Me ei tohi ka täna unustada homsest kaugemale  
vaadata. 
Teada tõde on see, et areng algab sealt, kus lõpeb 
mugavustsoon. 
Meie ühine soov on, et Eesti peab olema maa, kus 
on kindel elada – kus väärtustatakse nii laste 
kasvatamist kui eakaid inimesi. Kus on suudetud 
säilitada ja edendada muust maailmast erinevat ja 
ainulaadset keskkonda, olgu selleks siis loodus või 
eesti keel ja kultuur.  
Soovin Teile kõigile indu ja tarkust  meie ühist 
soovi ellu viia.  
Ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva! 
 

Vallavolikogu esinaise Aili Küttimi kõne 
vallakodanikele Eesti Vabariigi aastapäeva 
aktusel 
 
Täna saab Eesti Vabariik 93. aastaseks. 
Inimese puhul tuleks tunnistada, et tegu on väga 
väärika eaga -  aga kuidas on riigiga?  
Meenutame kiirelt mõnda  sündmust, mis riigis 
toimunud viimasel aastal: 
Toimus üleminek digi-televisioonile, üle Vabariigi 
tähistati Eesti looduskaitse 100. sünnipäeva, 
pensioni iga tõsteti 65.eluaastani 
Saarte seadust ei võetud vastu, aga  on toimunud 
suured muudatused praamiliikluses Uhketele 
sadamatele ja uuele laevale lisandus ka 
sõidusoodustus. 
Meid kõiki kõige enam puudutanud sündmus oli 
eesti kroonilt eurole üleminek. 
Me võime ju mõista, et majandusele on euro 
kasulik , aga eesti kroon oli ja jääb meile kalliks. 
Nii nagu  inimesel, igapäevaelus, on kergemaid ja 
raskemaid aegu, nii ka riigil. 
Tänaseks oleme või loodame, et oleme välja 
tulemas majanduskriisist, aga vara veel öelda, et  
kriis seljataha oleks jäänud. Seda, kuidas elu 
mõne aastaga muutunud on, tunnetab igaüks. 
Vähendades riiklikult omavalitsuste tulubaasi, 
vähendati ka omavalitsuste võimekust, toetada 
kohalikku elanikkonda  kriisiga toimetulemisel.     
6. märtsil -  on tulemas suur poliitikute palgapäev   
ja siis, on igal kodanikul võimalik hääletada  oma 
eelistuse järgi. Toetada just seda erakonda, kes 
teie arvates on teinud kõige mõistlikumaid 
otsuseid, aga ärge unustage, ka vastutust tuleb 
nõuda neilt,  kellele annate oma hääle. 
Vaatamata otsustele, mis tehakse Toompeal, ei 
saa elu ka siin, maailma äärel, seisma jääda.   
Omavalitsuse juhtimisel peab jaguma selget 
talupojamõistust, et leida lahendused nende 
ressursside piires, mida on võimalik kasutada. 
Rõõm on tõdeda, et võlgadega ei pidanud eurole 
vastu minema, sest 2010. aasta lõppes meie valla 
jaoks väikese eelarvejäägiga. 
Siinkohal tahaks tunnustada meie valla allasutuste 
juhte ja töötajaid, kes tulid toime kasina eelarvega. 
Tänan teid. 
Suuri investeeringuid  me teha ei saanud, aga 
Euroopa Liidu raha toel on muutusi ka meie vallas 
näha. 
Kõige enam on põhjust rõõmustada lastel, sest  
sügisel valmis Luidja rannas  mänguväljak  ja 
Kõpu koolipere tunneb rõõmu uuest 
spordiväljakust. 
Kui enne oli juttu mõistlikust ressursikasutusest, 
siis kindlaim ressurss vallas on meie inimesed. 
Tublide inimeste eestvedamisel on Viskoosasse 
rajatud erinevaid puhkekohti ja vana bussipeatus 
oma uue kuuega on ka nagu uus. 
Veel on inimesi, kel jätkub huvi kodust välja tulla ja 
erinevates tegevustes kaasa lüüa. Kui juba  midagi 
selgeks õpitud, siis vaja ka teistele näidata. Nii 
käis  seenioride tantsurühm, Marta, Rakveres 
omaealiste tantsupäeval ja naisrahvatantsurühm 
Ungrulust käis ära Türgimaal Folkloorifestivalil. 
Kohalikel lauluvõistlustel läks hästi meie 
vallavanema tütardel, ja neile  saime kaasa elada 
ka Laulukarusselli saates. 
 

Head valla inimesed ja meie külalised 
Palju õnne, teile vabariigi sünnipäeval! 

 

ISAMAALE 
(isiklikult) 
Ave Alavainu 

 

saksa okupatsiooni ajal 
sündinud 

vene okupatsiooni ajal 
elanud 

vabariigis vananev – 
kuhu pool sajandit jäi? 

- - - - - 
mida teha aastatega 

kui me polnud kodus 
kodu küll, kuid võõrad 
aina toimetasid ringi 

mõistsid söögid, 
mõistsid joogid, 
mõistsid rõivad 

ülle, 
kuni viimaks 
vabadus meil 

- ropsti! - 
kukkus sülle 

 

nüüd me mõnda aega 
jälle 

ise toimetame kodus 
sööme söögid, 
joome joogid, 
uhked rõivad 

üll – 
sisemisse 
vabadusse 

minna maad on 
küll... 

 

Pildil: Reigi koguduse õpetaja Hüllo Kristjan 
Simson ja koguduse juhatuse esinaine Naima 
Kukkur koos Reigi kirikule kauni välisvalgustuse 
kinkinud perekond Elsteriga 
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Detailplaneeringute teated 
 

02.märts 2011 korraldusega nr 52 algatati 
Poama küla Jõeääre maaüksuse 
detailplaneeringu koostamine. 
Detailplaneeringuga jaotatakse 4,2 ha suurune 
maaüksus kaheks elamukrundiks ja määratakse 
ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks. 
Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgne 
piirkonna maakasutus on elamumaa. 
 
02.märts 2011 korraldusega nr 54 algatati 
Mardihansu küla Liivaranna maaüksuse 
detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu 
eesmärk on 1,67 ha suurusest maaüksusest 
jaotada vähemalt 1,0 ha suurune elamukrunt, 
kuhu määrata ehitusõigus elamu ja abihoonete 
püstitamiseks. Kõrgessaare valla üldplaneering 
planeeritava maaüksuse juhtfunktsiooni osas 
ettekirjutusi ei tee. 

Vallavalitsuse istungid 
 

21.VEEBRUAR 
Inventuuri tulemuste kinnitamine. 
Kinnitada 2010. aasta varade 
inventeerimiskomisjoni poolt koostatud 
inventeerimisnimestikud ja mahakandmise aktid. 
Ehitusloa väljastamine hoone 
rekonstrueerimiseks. 
Väljastada ehitusluba Reigi küla Ratturi 
maaüksuse paikneva lauda rekonstrueerimiseks 
külakeskuse hooneks. 
Lauka Päevakeskuse hoolekogu koosseisu 
kinnitamine. 
Kinnitada Lauka Päevakeskuse hoolekogu 
koosseis alljärgnevalt: Eduard Riisna, Siiri 
Pielberg, Tõnis Ülemaantee, Hele Päll, Katrin 
Sarapuu. 
Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine. 
Muuta Reigi küla Ratturi katastriüksuse 
(katastritunnus 39201:004:0368) senine 
sihtotstarve tootmismaa (003;T) 100% uueks 
sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa (016; 
Üh) 100%. 
 

2.MÄRTS 
Esindaja nimetamine „Eesti maaelu 
arengukava 2007-2013“ meetme 3.2 
komisjoni. 
Nimetada Kõrgessaare valla esindajaks „Eesti 
maaelu arengukava 2007-2013“ meetme 3.2 
komisjoni abivallavanem KATRIN SARAPUU ja 
tema asendusliikmeks ehitusnõunik ARNO 
KUUSK. 
Tasuliste pääsmete hinnad. 
Kehtestada tuletornide külastajatele tasuliste 
pääsmete hinnad alljärgnevalt: 
*kuni 6 aastased lapsed (ka) – tasuta; 
*lapsed, üliõpilased, pensionärid – 1.-€; 
*täiskasvanud- 2.- €; 
*perepilet (2last, 2 täiskasvanut) – 5.- €; 
*komplekspilet (3 külastust) lastele 2.- €, 
täiskasvanutele 5.- €. 
Korraldus jõustub 01.mai 2011. 
Ehitusload. 
Väljastada ehitusluba elamu püstitamiseks 
Paope küla Hanepao maaüksusele. 
Väljastada ehitusluba puhkemaja püstitamiseks 
Suureranna küla Mihkliranna maaüksusele. 

Volikogu istung 
 

11.MÄRTS 
Tuuleenergeetika teemaplaneeringu 
kooskõlastamine. 
Mitte kooskõlastada tuuleenergeetika 
teemaplaneeringut. 
Kõrgessaare Vallavolikogu 10.06.2005 
määruse nr 61 “Kõrgessaare valla 
jäätmehoolduseeskirja” muutmine. 
Kinnitada „Kõrgessaare valla 
jäätmehoolduseeskirja“ muudatused. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenus. 
Alustada läbirääkimisi AS Kärdla Veevärgiga 
Kõrgessaare aleviku ja Lauka küla ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooniteenuse osutamiseks nende 
poolt. 
Esitada läbirääkimiste tulemuste kokkulepitud 
tingimused volikogule hiljemalt 01.06.2011. 
Nimetada Kõrgessaare Vallavalitsuse esindajaks 
läbirääkimistel vallavanem Jaanus Valk. 
Revisjonikomisjoni 2011 tööplaan. 
Kinnitada revisjonikomisjoni tööplaan. 
Kõrgessaare valla 2011 aasta eelarve 
vastuvõtmine. 
Kinnitada Kõrgessaare valla 2011.aasta eelarve 
tulud, finantseerimistehingud ja kulud. 
 

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

määrused on avalikustatud valla kodulehel 
www.korgessaare.ee 

Puhkused 
 

Pearaamatupidaja Inge Elissaar 
22.03. - 17.04. 

Lastekaitse- ja peretööspetsialist 
Larissa Babõnina 11.04 - 17.04. 

  

Korraldatud jäätmeveole 
üleminekuga ilmnenud 
suuremad probleemid 

 

Suvekodud – võimalik sõlmida suvitusajaks 
vedu 01.mai-30.september OTSE vedajaga 
(korrigeerides lepingut). 
Kasutuses mitte olevad elamud, korterid, 
tootmishooned – taotleda vabastus 
vallavalitsusest (blankett saadaval valla 
kodulehel www.korgessaare.ee) 
Kokkulepped – võimalikud nii korteriomanike 
(ühistu puudumisel) kui ka naaberkinnistute 
vahel ühislepingu sõlmimiseks (blankett valla 
koduleheküljel). 
Veosagedus: 
- ühepereelamud (ka Lauka küla ja Kõrgessaare 
alevik) 1kord 12 nädala jooksul; 
- alla 5 korteriga korterelamud 1kord 4 nädala 
jooksul; 
- üle 5 korteriga korterelamud 1kord 2 nädala 
jooksul; 
- valla ettevõtted 1kord 4 nädala jooksul; 
- muud ettevõtted  1kord 12 nädala jooksul; 
Raskendatud juurdepääs – lepitakse vedajaga 
kokku lähim juurdepääsukoht, kuhu jäätmeveok 
pääseb 
Tühjenduspäev – kui objektiivsetel põhjustel ei 
ole etteantud kuupäeval tühjendus võimalik, 
teavitatakse eelnevalt vedajat, ühekordseks 
perioodiks kuni 2 kuud on õigus vabastus 
taotleda vedajalt. Logistilist tühjenduskuupäeva 
ei saa muuta. 
Konteineri suurus – valitakse oma vajadusele 
optimaalne jäätmekott või konteiner ja viiakse 
lepingusse parandus. Mahuti võib olla nii 
omanikule kuuluv või renditud  
Lepingu mittesõlmimine – EI VABASTA 
korraldatud jäätmeveost (veod ja arved vastavalt 
vedaja graafikule). 
Hoonestamata kinnistule saabunud leping – 
registriviga, anda teada vallavalitsusse, 
parandatakse ühiselt andmevahetuseregistris. 
Kui hoone omanik ei ole saanud vedajalt 
lepingut, võtta ühendust Veolia 
Keskkonnateenustega. 
Veolia Keskkonnateenused  Hiiumaa adress: 
Väike- Sadama 1 Kärdla 92411; tel.  4622811 
Kõrgessaare vald  
Vallavanem  Jaanus Valk 4622480, 5260796 
Maanõunik Kalle Viin 4622494 
 

Tule vaheta dokument 
aegsasti! 

 
Alates 01.01.2010 kuulub Kodakondsus- ja 
Migratsiooniamet Politsei- ja Piirivalveameti 
koosseisu. Võtame kliente vastu Kärdlas, 
Sadama tänav 26. 
Ootame oma teenindusse kõiki, kellel lõpeb 
passide ja isikutunnistuste kehtivusaeg 
lähiaastail. Kehtivusajad hakkavad lõppema 
isikut tõendavatel dokumentidel,  mis saadud 
alates 2002. aastast kümne aastase või alates 
2007. aastast viieaastase kehtivusajaga. Kuna 
nendel aastatel on väljastatud dokumente kõige 
enam, soovime lisaks pika ooteaja vältimisele 
taotluste sisseandmisel teeninduses, juhtida 
tähelepanu ka sellele, et uue dokumendi 
taotlemisega ei pea alati ootama kehtivusaja 
lõppemiseni. Uue dokumendi saamiseks võib 
taotlust esitada ka siis, kui dokumendi kehtivuse 
lõpuni on veel aega.  
Kes soovib esitada taotluse uue dokumendi 
saamiseks Lääne Prefektuuri kodakondsus- ja 
migratsioonibüroo Kärdla teeninduses, peaks 
kaasa võtma värskelt „Pildikojas“ (asub Kärdla 
Keskväljakul) passi jaoks tehtud foto, isikut 
tõendava dokumendi, sularaha või panga 
deebetkaardi riigilõivu tasumiseks ja seadma 
sammud „politseimajja“. Taotletud dokumendi 
saab kätte 30 päeva pärast. 
  
Mirja Soop  
Kärdla teeninduse peaspetsialist 
 

2011 on Euroopa 
vabatahtliku tegevuse aasta 

 
Vabatahtlik tegevus tähendab oma aja, energia 
või oskuste pakkumist vabast  tahtest ja tasu 
saamata. 
Vabatahtlik tegevus on tegutsemine avalikes 
huvides ja ühiskonna heaks. 
Vabatahtlik tegevus on olulisemaid 
kodanikuaktiivsuse väljundeid, millel on tähtis 
roll eri valdkondades: haridus, noortetöö, 
kultuur, sport, kirikud ja kogudused, keskkond 
jne. 
Head vabatahtliku tegevuse aastat koduvalla 
erinevate huvitavate ürituste korraldamisel ja 
kaasalöömisel ja seda VABATAHTLIKULT! Ja 
selles on meil ju häid kogemusi – on see 
külapäevade või laatade korraldamine, eeskava 
õppimine jaaniõhtuks, spordivõistlustele 
kaasaaitamine, koristustalgutel osalemine – ja 
seda heast tahtest, lusti pärast ja tasu saamata. 
 
Vaata lisa  www.vabatahtlikud.ee 
 

 

Esmaspäeval, 21. märtsil algusega 
18.00 Kõrgessaare Vaba Aja 

Keskuses Kõrgessaare valla tantsijate 
tantsukava  

"TANTSUGA KEVADESSE" 
Osalejateks tantsurühmad koolilastest 

seenioriteni (esindatud: rahvatants, line-tants, 
kõhutants ja seltskonnatants ) . Tule Sinagi 

koos tantsijatega kevadet tervitama! 
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1. 

2. 

3. 

Naistepäevapidu 
 
Heli palus 2010. aasta imelisel vanaisal, Tõnis 
Ülemaanteel, olla naistepäeva ürituse 
eestvedajaks. Tõnis toimetas, ajas asju ja oli 
salapärane kuni ürituse alguseni. Meid, naisi, 
tuli kohale palju ja üllatusi oli ka palju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasteaia VIGRI rahvariietes lapsed, keda 
juhedas Jaanika, lugesid meile luuletuse, laulsid 
ja tantsisid, Tõnu Õnnepalu luges katkendeid 
oma raamatust ja vastas meie poolt esitatud 
küsimustele, Erich Tõnismaa kinkis igale 
naisele puidust omavalmistatud imeilusad 
kaelaehted, Ülo Jõgi tõi kingituseks kauni 
puidust põrandavaasi ja Tõnis Ülemaantee 
asetas sinna igikestva orhideeõie koos 
paabulinnu sulgedega ja lisaks sellele, kinkis 
meile kauni omanikerdatud seinamaali. Ja tuli 
veel üks üllatusmees – Artur Valk hiigelsuure 
lillelise tassiga. Kõigil oli hästi huvitav ja hea 
olla, kui ainult aeg nii kiirelt poleks lennanud. 
Aitäh, mehed, et te meil olemas olete! 
Kahju, et ainult naistepäeval meid külastate, 
võiksite meid sagedamini vaatamas käia. 
Veelkord SUUR, SUUR AITÄH! 
Kirja pannud Liisi ja Heli üritusest osalejate 
nimel 
 

Ootamatu külaline 
 
On esimeste kevadekuulutajate aeg. Külm ja 
pime aeg hakkab otsa saama.  
Austust ja armastust lindude –üldse looduse 
vastu – on vaja hakata kasvatama varases 
lapseeas. 
Terve talve oleme lastega aidanud  toituda meil 
talvituvatel lindudel. Tore on anda lindudele 
süüa, kuid samas pakuvad nemad meile 
silmarõõmu. 
Oleme vaadelnud rasva- ja sinitihaseid, 
leevikesi, varblasi, harakat, varest. 
Lindude eest hoolitsemisega säästame nii 
mõnegi linnu elu. 
Igale aastaajale on omased erinevad nähtused 
ja need peegelduvad ka linnuriigis. 
Nii nägime ühel pärastlõunal meie lindude 
toidulaua juures külalist, kes ei tulnud heade 
kavatsustega, vaid käitus suurema- tugevama 
õigusega: püüdis toidulaua juurest kinni ühe 
väiksema linnu. Ta oli julge ja kartmatu, sest 
lendas ohvriga lasteaia aknalauale ning ei 
teinud lastest, kes teda jälgisid toast, väljagi. 
Jõudsime teda pildistada, kuid ei tea täpselt kes 
ta oli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst ja pilt: Elna Pähn 
Lasteaed Vigri õpetaja 

15. märtsil toimusid Tallinnas Kristiine 
spordihallis 2010-2011 hooaja saalihoki 
meistrivõistluste U-17 vanuseklassi 
kohamängud. Põhiturniiril (november 2010 – 
veebruar 2011) olid meie poisid saavutanud 
kolmanda koha ja see tagas võimaluse osaleda 
kohamängudel. 
Veerandfinaalis mängiti Jäneda SK 
võistkonnaga ja võideti seisuga 7-4, mis tagas 
pääsu poolfinaali. Poolfinaalmäng Sparta team 
Favoriidiga lõppes tulemusega 14-9 meie 
kasuks. Seega koht finaalis oli tagatud ja 
finaalmäng Jõgeva SK Tähe noormeestega 
kujunes finaali väärivaks „lahinguks“, kus võitis 
Jõgeva võistkond tulemusega  8-5. Esimesel 
kahel kolmandikul hoiti seis tasakaalus, aga 
mängu lõpu poole andis tunda, et on juba 
kolmas mäng, seevastu  Jõgeval oli see alles 
teine mäng, kuna nad olid põhiturniiri võitjad ja 
said poolfinaali otse ilma mänguta. Mis siis ikka, 
ka hõbemedalite üle võib uhkust tunda, lisaks 
veel, kui tead, et meie mängijate pink on 
oluliselt lühem, kui enamus konkurentidel.  
Meie noored  hokimängijad väärivad igati 
tunnustust, sest tulla võistkondlikul alal Eesti 
meistrivõistlustel medalile – see on 
märkimisväärne saavutus . 
Lisaks  meistrisarja resultatiivsema mängija 
auhind, mis kuulus Alex Kargule. 
Olgu siis ka ära toodud hõbeda võitnud 
võistkonna koosseis: Alex Kark, Priidik Valk, 
Marko Viitamees, Ken Pähn, Miko Malk, Danver 
Mets, Ulvar Suve, Tarvo Kivisilla, Roomet Ruus, 
Jandre Savenkov ja Marti-Jan Afonin. 
Võistkonna treener Teet Kivisilla, võistkonna 
esindaja Aiver Kark. Suur tänu teile tehtud töö ja 
tulemuse eest. 
Tore on lisada, et meie tublimad noored on 
tulnud medalitele ka teistes vanuseklassides, 
seda küll Jõgeva SK tähe koosseisus ja seda 
just sellepärast. Et meil endal pole vastava 
vanuserühma mägijaid piisavalt, et võistkonda 
välja panna. Jõgeva Tähe võistkonna 
koosseisus tulid U-15 meistrivõistlustel 
hõbedale Tarvo Kivisilla ja Ken Pähn, olles 
ühtlasi ka paljuski hõbemedalite põhilised 
sepistajad, sest olid mõlemad oma võistkonna 
resultatiivsemate seas. Tarvo Kivisilla tunnistati 
ka parimaks ründajaks. 
U-11 vanuserühmas tuli Roomet Ruus Sparta 
team Favoriit koosseisus hõbedale, olles seal 
ka üks tublimaid väravateijaid. 
Pronksmedali sai kaela ka Helmur Rajang, kes 
samuti mängis Jõgeva meeskonnas U-19 
vanuseklassi võistkonnas. 
Lisan veel, et Alex Kark ja Helmur Rajang valiti  

lähevad kes peale põhikooli, kes peale keskooli 
laiali koolidesse ja kel koolid läbi, need töötavad 
siin-seal ja selle tõttu on osadel treenimisega 
probleeme, võistkondlikust kokkumängust 
rääkimata. 
Hea on siinjuures siiski see, et ei pöörata 
sporditegemisele selga ja jõudumööda 
osaletakse võistkonna eest. 
Viskoosa Spordiklubist on saanud alguse mitme 
mängija tee, kes mängivad meistriliiga 
erinevates võistkondades – Jaan Tähiste (Viimsi 
Kepp), Lauri Kängsepp (Sparta team Favoriit), 
Kristjan Kuuse (Augur), Tiit Tammeveski, Alex 
Kark (Tallinna Tehnikaülikooli SK) 
Seleks, et saalihokit juba 15 aastat 
Viskoosa esindusalaks pidada saab, on suure 
töö ära teinud paljud treenerid alates Andres 
Tammeveskist. Juhendajatööd on teinud ka 
Tarmo Võsamaa, Marko Opikov, Jaanus 
Võsamaa ja nüüd on juba aastaid 
treeneriametis Teet Kivisilla. 
Saalihoki ei ole väga kulukas spordiala, aga eks 
varustuskulud on siingi  (mängukepi hind ca 
1000 krooni lisaks muu varustus), kuid suurim 
kulu osalemaks võistlussarjades on transport ja 
majutuskulud, sest mandrisõite on hooajal päris 
palju. 
Meie tegemiste suurimaks toetajaks on 
Kõrgessaare vald, erafirmadest AS Klemet, 
Hiiumaa Spordiliit Kultuurkapitali Hiiumaa 
ekspertgrupp, Eesti saalihokiliit  jt. Meie 
tegemisi on toetanud ka kool, sest eks võistluste 
tõttu on ette tulnud ka puudumisi õppetööst. 
Tänud ka lapsevanematele. 
Kõige olulisemaks tuleb pidada siiski seda, et 
aastate jooksul on kasvatatud tublisi spodist 
lugu pidavaid inimesi ja olen kindel 
võistlusspordist saadud treenitus, 
meeskonnatöö kogemus aitab kõigil ka elus 
paremini hakkama saada. 

Artur Valk 
 

Viskoosa SK saalihokipoiste edukas hooaeg - tasuks 
hõbemedalid! 

Eesti saalihoki U-19 vanuseklassi koondisesse, 
kes sõidab maikuus Saksamaale 
maailmameistrivõistlustele.  Ka see näitab meie 
mängijate saalihoki taset ja treenerite tööd. 
Lisan veel ka meeste tegemisi -põhiline hulk 
Viskoosa SK saalihokimängijaid mängivad Eesti 
saalihoki esiliigas, kus saadi põhiturniiril 11 
võistkonna hulgas viies koht, lõplik koht selgub 
peale play-off mängude lõppu. Võib rahul olla, 
aga midagi jäi sel hooajal kindlasti veel ka 
varuks. 
Miks on noorte tulemused klubil paremad, kui 
meeskonna omad on põhjendatav – noored  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 
 

MANALATEELE LÄINUD 
 

JANE SOOP 
KAIJA SOOP 
SULEV SOOP 

REETE MALLING 
AINO TURSK 

 

Meenutades Janet, Sulevit, Kaijat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mälestades lähedasi,  tunneme hinges puudutust, mis on 
valus ja samas hell, ning me mõistame selgesti, et 
midagi olulist on nüüdsest puudu. Tajume, et igaveseks 
lahkunud jäävad meiega …. Jääb Jane armastatud 
õpetajana, Sulev sõbraliku kaaslasena ja Kaija 
asendamatu koolitüdrukuna.    
Meist igaühele on antud aeg. Oma elu ega aega ei saa 
kellelegi teisele ära anda, küll saab seda aga edasi anda 
– kas siis laste, õpetuste, istutatud puude, ehitatud kodu 
või ka lihtsalt südameheaduse kaudu.  Teie, Jane, Sulev 
ja Kaija, leidsite aega teiste inimeste kuulamiseks, 
hoolimiseks, toetamiseks, looduse ja loomade üle 
imetlemiseks, koosolemiseks pere ja lähedastega. 
Teie, Jane, Sulev ja Kaija, oskasite elus sedasi edasi 
minna, et maha jäi silmaga nähtav ja südamega tuntav.   
Jõeranna külla jäi kaunis kodumaja, südamesse kaunid 
lauluviisid ja viiulihelid, rahulikud ja kindlameelsed 
otsused, heatahtlikud naljad ja alati toetavad sõnad, 
meelekindlus ja kindlad eesmärgid, nõudlikkus enese ja 
teiste suhtes, mõistev ja õiglane suhtumine oma 
õpilastesse. 
Jane oskas jagada meile naeratusi ja põsepaisid õigel 
ajal ning õiges koguses. Rangus ja nõudlikkus 
vaheldusid emaliku hoolitsusega. Usaldus ja õiglus 
tegid temast laste jaoks MEIE OMA ÕPETAJA. Ta oli 
alati olemas, et teha arusaadavaks tõe ja õiguse 
tähendus, poetada südamesahtlisse õpetlikke tarkuseteri, 
helluseivasid ja armastuseseemneid. Jane oskas tuua 
lasteni mõistmise, miks head teha on hea, aga kurja teha 
on halb.  
Kaija kinkis meile koolipäevadesse päikesepaistet ja 
kauneid viiulihelisid ning lauluviise. Muusika ja Kaija 
kuulusid kokku. Sõnadega seletusi ja põhjalikke  
arutlusi ta ei peljanud. Kaijal oli alati oma arvamus, 
mida julgelt väljendas. Koolimajas ja sõprade hulgas on 
nüüd vähem sära ja valgust. 
Sulev sisendas oma kindla olemise ja tugevusega 
turvatunnet ning oli toeks elutähtsate lahenduste 
leidmisel. Sulev ja Jane ei olnud sõpradele ja 
kolleegidele hingejõudu andes kadedad. Nad olid kindla 
paarina alati käepärast ja olemas. 
Sõbralik perekond jagas abivajajatele sülega soojust, 
oskas ulatada õigel hetkel käe kas abistamiseks, 
tunnustamiseks või usalduse kinnitamiseks. Turvatunne 
ja hoolimine sai meil nende lahkumisega ränga hoobi.  
Küünlaleek. Kurbus. Me südameis on pakitsemas nutt. 
Mälestustest hing on hell … ja kuigi me ei ole enam 
koos, teie olete ning jääte igavesti meiega. Kalleid 
inimesi ei saa oma hingest välja isegi siis, kui nad on 
juba päriselt lahkunud. Sõprade ja kolleegide jaoks jääte 
alati alles, ka ära minnes olete lähedal. Head teed! 
 

Lauka koolipere 
 

PÖÖRDUMINE 
 

Kõrgessaare vald on algatanud  
annetuste kogumise traagilises 
liiklusõnnetuses vanemad ja õe 
kaotanud Sanderi toetamiseks.  
A/a nr  221030252733 (Swedbank) 
Sander Soop. 
 

Lauka Päevakeskuse 
TEATED 
 
1. aprillil kell 13.00 Lauka 
seltsimajas eakate koosviibimine: 
õnnitleme märtsikuu 
sünnipäevalapsi ja tähistame 
naljapäeva (võib esitada 
tõsielunalju; naljalugu või siis 
selga panna midagi naljakat, vm.). 
Transport: 12.30 Pihla, Rootsi; 
12.45 Viskoosa 
 
8. aprillil toimub väljasõit Käina 
ujulasse vesivõimlemiseks, treener 
Helin Kääramees, osalustasu 3.30, 
osalusest teatada hiljemalt 
4.aprilliks. Transport MS Reisid 
12.00 Lauka, 12.05 Viskoosa 
 
13.aprillil JUUKSUR alates kell 
8.00. eelnev registr. Sirje Vaku 
telef. 4631297; 56662317 
 
14. aprillil kell 13.00 eakate 
koosviibimine Lauka seltsimajas: 
sünnipäevalaste õnnitlemine; 
külalised Kärdlast väikese 
esinemiskavaga, BINGO. 
Transport: 12.30 Pihla, Rootsi; 
12.45 Viskoosa 
 

  

Nõuanded suurveega 
toimetulekuks 

 
Lumerohke talve tõttu on sel kevadel 
võimalik suurvee ja uputuse oht. 
Siseveekogud võivad üle kallaste 
tõusta, madalamad kohad maastikul 
lumesulaveega täituda. Asulas võib 
tekkida olukordi, kus kanalisatsioon ei 
võta korraga tekkinud lumesulavett 
vastu ning teed ja tänavad ujutatakse 
kohati üle.  
Hoonete keldritest ja tänavatelt vee 
väljapumpamisega päästeteenistus 
üldjuhul ei tegele. Päästjad sõidavad 
välja, kui inimeste elu ja tervis on 
otseselt ohus. 
Hoonete omanikel soovitame soetada 
veepumbad, et ise vesi keldrist välja 
pumbata. 
Piirkondades, kus kevadine suurvesi on 
varasematel aastatel probleeme 
põhjustanud, tekib suure tõenäosusega 
uputus ka tänavu. 
Kui elad sellises piirkonnas, mõtle läbi 
kõik ohud, mis võivad vee tõusuga 
kaasneda ja tee vajalikud 
ettevalmistused, et kahjud oleksid 
võimalikult väikesed.  
Kahjude vähendamiseks: 
* vii oma kodune vara maapinnast 
kõrgematele tasapindadele (korrustele); 
* tõsta kõrgemale õlid, lahustid ja muud 
ohtlikud kemikaalid, et looduskeskkonna 
reostust vältida; 
* kui vesi ohustab elektrisüsteemi, lülita 
hoone elektrivõrgust välja; 
* sulge ka gaasi-, vee- ja 
kütusemahutite kraanid; 
* kui vesi voolab hoonesse, sulge 
veepinnast allapoole jäävad 
kanalisatsiooni äravooluavad. 
Kui vesi on veel kõrge, ei maksa keldrit 
veest tühjaks pumpama asuda, vesi 
imbub keldrisse tagasi. Vee 
väljapumpamine ja selle tagasi 
imbumine võib kahjustada hoone 
konstruktsioone rohkem, kui seisev vesi. 
Maja asu vees tühjaks pumpama pärast 
üldise veetaseme alanemist. 
Veetaseme alanedes tuleb seevastu 
kohe tegutsema asuda, sest vesi rikub 
peaaegu kõiki materjale. Kuivata ja 
tuuluta maja nii ruttu kui võimalik. 
Märgunud materjalid on heaks 
pinnaseks hallitusseente ja bakterite 
kasvule. Need võivad tekitada lisaks 
otsesele veekahjule nii 
terviseprobleeme kui vara pöördumatut 
riknemist. 
Kui suurvee tõttu on tavapärane 
elukorraldus oluliselt häiritud (ei pääse 
koju, maja ei saa kütta, ei saa kasutada 
elektrit, joogivesi on reostunud jmt.) 
teata sellest kohe omavalitsusse. 
Hädaabinumbril 112 helista, kui oled 
veelõksu jäänud või muul viisil on 
otseselt ohus sinu elu või tervis. 

Sirle Matt 

Lääne-Eesti päästekeskus 

2011 on rahvusvaheline 
metsa-aasta 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 
kuulutas 2011.aasta rahvusvaheliseks 
metsa-aastaks. Nii et selle aasta kõige 
heasoovlikum soov on: “Mine metsa!” 
KOHTUME METSAS! 
 

Fotokonkurss "Metsa 
eluring" 

Loodus oma kauniduses on lõputu 
inspiratsiooni allikas fotograafidele. 
Pidevalt uuenev ja üllatav mets koos 
kõigi oma elusolenditega on üks tohutu 
rikas ja põnev paik, mida inimene ei väsi 
avastamast ja imetlemast.  
 
Fotokonkursile "Metsa eluring" ootame 
töid, millele jäädvustatud erinevad metsa 
majandamisega seotud tööd, olgu see 
siis metsa istutamine, hooldamine, 
raietööd, aga ka puidu töötlemine 
saekaatris, mööblitööstuses või mujal. 
Oodatud on nii kaasaegsed tööd kui ka 
ajaloolised fotod – kodustest albumitest 
või arhiividest leitud materjal. 
Tööde esitamise tähtaeg on 
20.oktoober 2011 
 


