
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

  

Kõrgessaare Valla 

TEATAJA 
TEISIPÄEV   19.  MÄRTS  2013                                                                              ILMUB KORD KUUS   ***   TASUTA 

 

NR. 3 
2013 

Omavalitsuse infoleht 

Kärdla ja Kõrgessaare ühinemis-

läbirääkimised lõpusirgel 
 

Kõrgessaare valla ja Kärdla linna võimaliku 
ühinemise läbirääkimiste pidamiseks 
moodustatud 12-liikmeline juhtkomisjon, kuhu 
kuuluvad Kõrgessaare vallast 5 liiget ning Kärdla 
linnast 7 liiget, on valmis saanud 
ühinemislepingu projekti. 
Valla Teataja ilmumise ajaks on Kõrgessaare 
valla ja Kärdla linna elanikeni jõudnud 
ühinemisega seotud erileht, kus jagavad 
selgitusi juhtkomisjoni liikmed ning mille vahel 
on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna 
ühinemislepingu terviktekst. Ühinemislepingu 
lisad (ning ka ühinemisleping) on elektrooniliselt 
avalikustatud mõlema omavalitsuse 
veebilehtedel (www.korgessaare.ee; 
www.kardla.ee).  
Ühinemisega seotu paremaks selgitamiseks 
korraldatakse kolm rahvakoosolekut: 18. märtsil 
Kõrgessaare Tervisemajas, 22. märtsil Kõpu 
Internaatkoolis, 26. märtsil Kärdla 
Kultuurimajas. Rahvakoosolekute algusaeg on 
kõigis kohtades kell 18.00.  Ootame aktiivset 
osavõttu. 
Rahva arvamuse teadasaamiseks korraldavad 
Kõrgessaare vald ja Kärdla linn oma 
territooriumil elanike küsitluse 5. aprillist kuni 
7. aprillini 2013.  
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemise 
arutelu algatas Kõrgessaare Vallavolikogu, kes 
tegi  8. veebruaril 2013. oma otsusega Kärdla 
linnale ettepaneku algatada haldusterritoriaalse 
korralduse muutmine läbi ühinemismenetluse, 
mille tulemusena moodustub uue 
haldusüksusena uus vald. Kärdla Linnavolikogu 
nõustus Kõrgessaare Vallavolikogu 
ettepanekuga oma 21. veebruari 2013. 
otsusega. 

Katrin Sarapuu 
Juhtkomisjoni liige  

 

Vallavolikogu esinaise Aili Küttimi kõne 24.veebruaril,  

Eesti Vabariigi 95. aastapäeva aktusel 
 

1918. aasta 24. veebruaril avaldati Tallinnas 
"Manifest kõigile Eestimaa rahvastele", milles 
kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti 
Vabariik. Mitte kõik need aastad pole saanud 
me elada vaba riigina, aga kohe saabub päev, 
mil praegune iseseisvus on kestnud kauem kui 
eelmine – sõjaeelne periood. 
95 aastat on väärikas iga – riigile vähem, tema 
kodanikule rohkem. Täna elab  Kõrgessaare  
vallas 5 inimest, kel aastaid rohkem kui 90. 
Neist  üks, inimene on vanem kui Eesti Vabariik.  
Proua, Reet Kark tähistab tänavu juunis oma 
100. sünnipäeva ja proua Armilde-Anita Valk 
saab oktoobris 95. aastaseks. Palju tervist ja 
jõudu teile kõigile! 
Nagu eelpool öeldud, ei ole me kõik need 
aastad elanud vaba riigina, aga tänaseks on 
juba täiskasvanuks saanud, taasiseseisvunud 
Eesti algusajal sündinud  lapsed. Need on need 
noored, kes viivad elu edasi ja kelle mälestustes 
ei ole mitut riiki ega riigikorda. Nemad ei küsi, 
kas me sellist Eestit tahtsime? 
Kui vaadata tagasi meie valla möödunud 
aastale, siis tuleb tõdeda, et on üks suur 
juubelite ja saavutuste aasta olnud. Aasta 
alguses tähistas lasteaed Vigri oma 50. 
sünnipäeva, Ristna Ilmajaamas on 
ilmavaatlustega tegeldud 90 aastat,  
tantsurühmad Marta ja Ungrulust said 10 
aastaseks, oli Reigi koguduse 385. ja Reigi 
kiriku 210. aastapäev. Sügisel tähistasime valla 
20. aastapäeva. 
Kui räägitakse Kõrgessaare valla väärtustest, 
siis tavaliselt esimesena  nimetatakse meie 
kaunist loodust. Ei vaidle vastu, on kaunis, aga 
meie ei ole selle loojad ehk natuke ainult 
kujundajad. Mina tõstan esikohale meie 
inimesed. Kõik need juubelid ja saavutused on 
kellegi järjepidev töö, millest jääb oma jälg. 
Lasteaia juubelil tänati inimesi, kes on seal 
järjest töötanud kümneid aastaid, tõdeti, et 
lasteaed paistab silma tööpaigatruudusega 
.Sellega paistab silma ka Lauka kool ja Kõpu, 
kus pedagoogid on töötanud pikki aastaid. 
Tänud teile pühendumise eest! 
Võib olla truudus, pühendumus ja lojaalsus ongi 
võtmesõnad, mis meid omavahel seovad – 
seovad vallaga ja riigiga. Kui me õpetame lapsi 
varakult pereväärtuste kõrval ka oma maad ja 
oma riiki armastama, siis võib-olla ei ole vaja 
muretseda niipalju väljarände pärast. 
Tänapäeva elektroonses maailmas ei olegi võib-
olla vahet, kus elatakse või õpitakse, oluline on 
see, et peetakse tähtsaks eestlaseks ja 
hiidlaseks olemist, et ei kaoks ühtekuuluvuse ja 
kogukonna tunne. Kodu, kool ja lasteaed on 
kohad, kus seda õpitakse. 
Kõik, mis tuleb hingest see läheb hinge! 
Valla 20.aastapäeva tähistamise üritusel said 
tänukirja pikaajalise töö eest kümned inimesed. 
2012.aasta sotsiaaltöötajaks Hiiumaal valiti  
Linda Kiivit. Kodanikupäeva  aumärgiga 
tunnustati auväärse töö eest Heino Kerdet. 
Rahvakultuuri aastapreemia pälvis Helgi Põllo. 
Eesti Kultuurkapitali aastapreemia kuulus Katrin 
Sarapuule. Kultuurkapitali tunnustus Teet 
Kivisillale, kelle juhendamisel tuli Viskoosa 
Spordiklubi U-19 vanuseklassi meeskond Eesti 
meistriks. 

Presidendi emadepäeva vastuvõtul käis 
Svetlana Reinmets oma perega ja täna on 
vastuvõtule kutsutud Aimi Aromatova, kes 
valmistab parimaid koolilõunaid. Lauka saeveski 
on Hiiumaa ettevõte number 1. Aitäh Teile 
pühendumise ja tubli töö eest! 
Selleks, et täiskasvanuna suuri tunnustusi 
saada, tuleb teadmisi omandada koolieas. Lauka 
kooli õpilased on saanud auhinnalisi kohti 
mitmetel maakondlikel võistlustel, samuti 
olümpiaadidel. Jõudu õpilastele ja tänud 
õpetajatele! 
Valla arengukavas, mis on kehtiv dokument 
aastani 2020, on tulevikuvisioon sõnastatud nii: 
Kõrgessaare vald on piirkondlike eripärasusi 
arvestav, mitmekesise majandustegevusega, 
toimivate sadamatega, omalaadsete 
kultuuritraditsioonidega, loodussõbralik ning 
turvaline elamis- ja turismipiirkond. Jah, sellist 
elukeskkonda ja mitmekesist majandustegevust 
me soovime. Võtmesõna on siin koostöö ja 
ühtne Hiiumaa! Täna, reaalsusele otsa vaadates, 
me näeme olukorda, mis ei ole pikemas 
perspektiivis jätkusuutlik, aga me ei ole ka 
vaesunud vald nagu te seda alles ajalehest 
lugeda saite. Oleme endiselt omavalitsuste 
hulgas, kes ei saa riigilt tasandusfondiraha ja 
tulumaksu laekumine inimese kohta on ka üks 
paremaid Hiiumaal. Normaalseks arenguks on 
seda kõike vähe ja vähemaks jääb. Praeguses 
ühinemisvalguses on selge see, et otsustajad ka 
vastutavad. Otsustajad ei ole  ainult valitsus ja 
volikogu – otsustaja on ka rahvas. Meil on mitu 
valikut. Võime jätkata nii, ilma, et midagi 
muutuks ja võime liigutada vallapiiri mõtteliselt, 
Ristimäelt Kärdlaga kokku. Meie jaoks parim 
selgub kindlasti erinevate analüüside ja 
arutelude käigus vallarahvaga. Olen veendunud, 
et on mõlema valiku pooldajaid, aga selleks, et 
sünniks õige otsus ja tehtaks õige valik 
pöördume just vallakodanike poole. Me ei tohi 
unustada, et vastutada tuleb selle eest, mida 
teed ja ka selle eest, mida tegemata jätad. See, 
kas ühinemine Kärdlaga toimub käesoleva aasta 
jooksul, on kevade lõpuks selge. Kindel on see, 
et oktoobris toimuvad omavalitsuste valimised, 
olge aktiivsed kodanikud ja osalege valimistel, 
tehes tarkasid otsuseid. Kuskilt kõrgelt ega 
kaugelt ei ole kedagi tulemas, oma elu saame 
me ainult ise paremaks muuta.   
Käesolev aasta on kuulutatud pärandkultuuri 
aastaks. Nagu eelpool juttu oli kõik see, mida me 
teeme jätab oma jälje. Jälje, mida pärandame 
järgmistele põlvkondadele. 2005. aastal on 
Ludmilla Träder ja Tarvo Malk koostanud 
raamatu „Meenutusi elust“, kuhu kokku 
koondatud valla eakate inimeste elulood, 
saatused ning mõtted ja soovid. Selle raamatu 
väärtus kasvab iga päevaga. Raamatus on 42 
inimese lugu, kellest vaid mõned saaksid seda 
täna veelkord rääkida. Oma meenutustes 
räägivad nad sõjaaja kannatustest ja 
kustumatust soovist hinges, näha veelkord Eestit 
vaba riigina. See soov täitus neil. Lõpetan oma 
kõne Leida Ojala sooviga sellest raamatust. 
Leida oli sündinud Eesti Vabariigiga ühel päeval. 
Ja ta lugu lõpeb nii: lõpetuseks soovin, et 
püsiksid kindlalt pered, külad, vald ja Eesti 
Vabariik. 

 

SÜNDIS UUS VALLAKODANIK 
 

DAG HENDRIK METSAND 

 

Kõrgessaare valla ja Kärdla 

linna ühinemislepingu projekti 

avalikustamine 
 

Kõrgessaare valla ja Kärdla linna 
ühinemislepingu projekt on avalikustatud 
ajavahemikul  
14.märts kuni 04.aprill 2013 Kõrgessaare 
Vallavalitsuses, Kõrgessaare Raamatukogus ja 
teeninduspunktides Laukal ja Kõpus ning Kärdla 
Linnavalitsuses ja Kärdla Linnaraamatukogus. 
Materjalid on avalikustatud ka mõlema 
omavalitsuse kodulehtedel www.korgessaare.ee 
ja www.kardla.ee. 
Ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingule ja 
selle lisadele esitada kirjalikult hiljemalt 4. 
aprillil 2013 Kõrgessaare Vallavolikogule (Kõpu 
tee 8, Kõrgessaare vald või e-posti aadressil 
valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee) või Kärdla 
Linnavolikogule (Keskväljak 5a, Kärdla või e-
posti aadressil valitsus@kardla.ee) 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

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

määrused on avalikustatud valla kodulehel 
www.korgessaare.ee 

Volikogu istung 
 

11. MÄRTS 
Hallatavate asutuste palgamäärade 
kinnitamine. 
§1. Kinnitada  Kõrgessaare valla hallatavate 
asutuste töötajate (väljaarvatud pedagoogiline 
personal) töötasustamine vastavalt lisale. 
§2. Lisatasu makstakse ametikohaväliste 
tööülesannete täitmise eest. Lisatasu maksmine 
vormistatakse asutuse juhi  käskkirjaga, milles 
näidatakse ära lisatasu suurus, lisatööde 
kirjeldus, teostamine ning maksmise periood.  
§3. Ringijuhtide töötasu arvestamise aluseks on 
tegelikult läbiviidud tunnid. Ühe tunni maksumus 
5,00 eurot, erialase ettevalmistusega ringjuhi 
tunnitasu on 15% kõrgem. 
Kõrgessaare Vallavalitsuse (ametiasutusena) 
palgajuhend. 
§1. Kehtestada Kõrgessaare Vallavalitsuse 
(ametiasutusena) palgajuhend. 
§2. Kehtestada teenistujate põhitöötasumäärad. 
Vallavanema palgamäära kinnitamine. 
Kinnitada vallavanema Jaanus Valk 
palgamääraks 1270 eurot kuus. 
Otsus jõustub 01. aprillist 2013.  
Vallavanema puhkus. 
Lubada vallavanem Jaanus Valk puhkusele 
08.04-14.04, 17.06-30.06, 05.08-25.08 ja 23.09.-
26.09.2013. 
 

PUHKUS 
Vallavanem Jaanus Valk 08. – 14.04. 
 

Vallavalitsuse istungid 
 

21.VEEBRUAR 
Puhkuste ajakava kinnitamine. 
Kinnitad a 2013.aasta puhkuste ajakava. 
Toimetulekutoetus. 
Lubada välja maksta veebruarikuu 
toimetulekutoetus 9 taotlejale summas 1096 
eurot ja 31 senti. 
Projekteerimistingimuste väljastamine hoone 
rekonstrueerimiseks. 
Väljastada projekteerimistingimused hoone 
rekonstrueerimiseks Kõrgessaare aleviku 
Tööstuse tee23c maaüksusel. 
 

1.MÄRTS 
Projekteerimistingimuste 
väljastamine elamu püstitamiseks. 
Väljastada projekteerimistingimused elamu 
püstitamiseks Kõrgessaare valla Reigi küla 
Männi maaüksusele. 
Ehitusloa väljastamine hoone 
rekonstrueerimiseks. 
Väljastada ehitusluba Kõrgessaare aleviku 
Tööstuse tee 23c maaüksusel paikneva 
väravahoone rekonstrueerimiseks. 
Ehitusloa väljastamine elektrivarustuse 
rajamiseks. 
Väljastada ehitusluba Kauste küla Tõnismaa 
maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks. 
Väljastada ehitusluba Rootsi küla Kabelimäe 
maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks. 
Ehitusloa väljastamine 
loomapidamiskompleksi püstitamiseks 
Väljastada ehitusluba loomapidamiskompleksi 
püstitamiseks Pihla küla Sarviku maaüksusele. 

 
6.MÄRTS 
Hooldajatoetuse maksmine. Lubada välja 
maksta märtsikuu hooldajatoetus 20 isiku 
hooldajale summas 368 eurot ja 12 senti. 
 

Projekti „Teadlik ja oskuslik lapsevanem“ 
raames jätkab Hiiumaa Lastekaitse ühing 

koostöös Hiiumaa Teavitamis- ja 
Nõustamiskeskusega HUPS  lapsevanematele 

mõeldud 

POSITIIVSE  VANEMLUSE 

TEEMATUBADEGA 
27. märts LASTEAIAS VIGRI 

kell 17.00- 18.30 
LAPSE SEKSUAALSUS 
Kuidas ja millal rääkida…. 

Vaata ka: www.lastekaitse.hiiumaa.ee 
Info ja registreerimine  e-mailile: 

ullevaga@gmail.com või tel 56491521 
PS! Võimalik koos lapsega tulla (lapsehoid). 

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi 
koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital” 
 

TEADE 
20. märtsil (kolmapäeval)  kell 15.00-18.00 
võtab Valitsejamajas  vastu eripedagoog-
loovterapeut Svetlana Reinmets. Eelnevalt 
registreerida tel  56502573 või 5064565. 

 

Veevarustuse ja reovee 

ärajuhtimise teenuse hinna tõus 
  
Mõne kuu pärast lõpevad Lauka kanalisatsiooni 
ja Kõrgessaare veevärgi ja kanalisatsiooni 
renoveerimistööd. Selliste suurte tööde jaoks 
oleme toetust saanud Keskkonna 
Investeeringute Keskuselt ja vald on maksnud 
omapanusena 15%. Projekti kogumaksumus ca 
1,1 miljonit  eurot. Tulenevalt Ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni seadusest  ja KIK-i nõuetele 
vastavalt, ei saa Kõrgessaare vald peale 
investeeringute lõppu olla ise vee-ettevõtja ja 
Lauka ja Kõrgessaare veevärgi majandajaks 
saab Kärdla Veevärk. Kuna arvestuspõhimõtted 
teenuse hinnale on eraõiguslikul ettevõttel ja 
vallal erinevad ja arvestades tänast 
tarbimismahtu, siis tingib see paratamatu 
hinnatõusu vee- ja kanalisatsiooniteenustele.  
Alates 01.juuli 2013 kehtivad järgmised 
hinnad:  
1. Kõrgessaares ja Laukal veevarustuse teenus 
1m³ - 1,15 eurot.  

2.Luidjal ja Mägipe külas veevarustus 
teenus   1m³ - 0,60 eurot. 

3. Kõrgessaares ja Laukal reovee ärajuhtimise ja 
puhastamise teenus 1,31 eurot. 
4. Reovee ja fekaalide vastuvõtt purgimissõlmes 

1m³ - 1,95 eurot.  

Hindadele lisandub käibemaks 20%. 
 

Mõistvat suhtumist lootes 
 

Jaanus Valk 
Kõrgessaare vallavanem 

 

Soovitused Elioni poolt, mida 

silmas pidada kaevetööde 

tegemisel 
 

Saabumas on kevad ja kinnistu omanikel ning 
majavaldajatel tekib taas võimalus alustada 
töödega oma aias või maavaldustes. Tehakse 
ehitustöid, kaevatakse kraave, paigaldatakse 
aiaposte, juuritakse puid või põõsaid jne. Selliste 
kaevetööde käigus on aegajalt vigastatud 
sidekaableid, mistõttu on tummaks jäänud 
telefonid või on kadunud telepilt. Antud olukord 
põhjustab palju pahameelt nii kaevetööde 
tegijale kui ka tema naabritele. Naabrid 
pahandavad erinevate teenuste puudumise 
pärast ja kaabli lõhkuja peab hüvitama kaabli 
taastamiskulud ning kahjunõuded.  
Selliste olukordade vältimiseks kirjutan siinkohal 
lahti, mida peaks silmas pidama enne 
kaevetöödega alustamist. 
Paljud kaablid on paigaldatud kinnistutele 
aastakümneid tagasi ja nende kohta puudub 
kohalikul omavalitsusel ja maaomanikel täpne 
informatsioon. Sageli on kinnistu mitmeid kordi 
omanikke vahetanud ja seonduvad dokumendid 
kaotsi läinud või jäänud vormistamata. 
Kaablite vigastuste vältimiseks soovitan uurida 
enne töödega alustamist, kas ja kus paiknevad 
kinnistul Elioni maa-alused kaablid. Kui selgub, 
et kinnistul leidub sidekaableid ning maaomanik 
soovib nende asukohta teada saada, siis tuleb 
kohale kutsuda Elioni järelevalve spetsialist. 
Esmakordne kaablite asukoha fikseerimine on 
maaomanikele tasuta. 
Igal kinnistu omanikul ja ettevõtjal on võimalik 
tutvuda sidekaabli (liinirajatise) kaitsevööndis 
tegutsemise ja lubade taotlemise tingimustega 
ka Elioni kodulehel www.elion.ee, alajaotuses 
„Ärikliendid“  „Arendajale“  „Liinirajatiste 
järelevalve“ 
Sidekaabli vigastuse korral teavita Elioni. 
Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu, 
varguskatse kahtluse või varguse toimumise 
korral palun helistada Elioni klienditeeninduse 
lühinumbril 165. 
Liinirajatiste paiknemise kohta saab oma 
küsimused edastada Elioni järelevalve 
spetsialistile e-postiga või telefonitsi  
Aadu Heistele (tel: 5149537, e-post: 
aadu.heiste@elion.ee) 

 

Hiiumaa I suusamaratonist ja 

Suurest Suusasõidust 
 

 
 

Eesti Vabariigi 95 aastapäevale eelneval, 
imeliselt päikselisel  päeval said ligi 200 
suusasõpra osa Hiiumaa I suusamaratonist ja 
Suurest Suusasõidust.  Auhindu jagus kümnes 
kategoorias osalejatele, lisaks said kõik kes 
soovisid suusasõidul osaleda  valida enda jaoks 
sobivaima distantsi ning kõige pisematele 
toimus tillusõit. Hiidlaste rõõmuks jäid 
esimese  maratoni meeste (Martin Remmelg) ja 
naiste (Anneli Ilumets) võidutiitlid Hiiumaale. 
Anneli Ilumets on ju ka  meie valla 
esindaja.  Kõige noorema osaleja sünniaastaks 
sai märkida 2009 ja kõige vanema osaleja 
sünniaastaks 1941. 
Tänan südamest  kõiki osalejaid, abilisi, 
võõrustajaid Randmäe puhketalust, toetajaid 
ning korraldusmeeskonda. Kohtumisteni 
järgmistel võistlustel! 
PS: Selle aasta 1. juunil toimuva 
jooksumaratoni senistele võistlusdistantsidele 
lisandus 10 km pikkune rada. Nii, et 
jooksusõbrad saavad valida 42,2 km, 21,1 km, 
10 km, 3,7 km vahel. Lastele jooksud ümber 
Kõpu tuletorni ning kes joosta ei viitsi võib 
valida liikumiseks kepikõnni raja pikkusega ca 5 
km. Sportlik päev Hiiumaal ootab kõiki ! 
 

Katrin Sarapuu 
MTÜ Hiiumaa maraton 

 



 

   

  

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 

§ 1. Üldsätted 
(1) Käesolev kord (edaspidi kord) sätestab 
Kõrgessaare valla (edaspidi valla) elanike 
arvamuse väljaselgitamise (edaspidi küsitlus) 
korra Kärdla linna ja Kõrgessaare valla kohaliku 
omavalitsuse üksuste ühinemise kohta. 
(2) Arvamus selgitatakse välja küsitluse 
korraldamisega küsitluspunktides ja 
elektrooniliselt. 
(3) Küsitluse tulemused selgitatakse välja 
küsitlusest osavõtnud isikute tahteavalduse 
alusel. 
(4) Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 
18-aastasel isikul, kelle elukohaks on 
rahvastikuregistris märgitud Kõrgessaare vald. 
(5) Küsitlus viiakse läbi mõlemas 
omavalitsusüksuses ühtsetel alustel 05. – 07. 
aprillil 2013. 
 
§ 2. Komisjoni moodustamine ja ülesanded 
(1) Küsitluse läbiviimist korraldavad 
vallavalitsuse poolt moodustatud komisjonid 
(edaspidi komisjonid). 
4) teha kindlaks küsitluse tulemused 
küsitluspunktides ja edastada need 
vallavalitsusele; 
 
§ 3. Küsitluse ettevalmistamine 
(1) Vallavalitsus koostab rahvastikuregistri 
andmete põhjal küsitluses osalejate nimekirja 
01.04.2013 seisuga. 
(5) Küsitluse läbiviimise aeg, küsitluspunktide 
asukoht ning lahtioleku kellaajad avalikustatakse  
omavalitsuste veebilehtedel, ühises lehes ja 
ajalehes „Hiiu Leht“. 
 
§ 4. Küsitlussedel 
4) sedeli teisel leheküljel on tekst „Kärdla linna ja 
Kõrgessaare valla ühinemise rahvaküsitlus“   ja 
küsitluse kuupäevad „05.04.2013 – 07.04.2013“; 
5) sedeli kolmandal leheküljel tekst „Kas Teie 
toetate Kärdla linna ja Kõrgessaare valla 
ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“ 
vastusevariantidega „JAH“ ja „EI“; 

 
§ 5. Küsitluse läbiviimine 
(1) Eelküsitlus toimub 5. ja 6. aprillil 2013 
elektrooniliselt aadressil www.korgessaare.ee ja 
küsitluspunktides. 
(2) Elektrooniline küsitlus algab esimesel 
küsitluspäeval, s o  05.aprillil kell 9.00 ja lõpeb 
küsitluse eelviimasel päeval, s o  06. aprillil kell 
18.00. Küsitluspäeva viimasel päeval,  07. 
aprillil, elektroonilist küsitlust ei toimu.  
(3) Küsitluspäevadel toimub küsitlus Kõpu 
küsitluspunktis ja Kõrgessaare küsitluspunktis 
järgmiselt: 
1) 05. aprillil (reede) kell 10.00 – 18.00. 
2) 06. aprillil (laupäev) kell 10.00 – 18.00. 
3) 07. aprillil (pühapäeval) kell 10.00 – 18.00. 
(4) Kodus saab vastata ainult 05.aprillil 2013. 
 
§ 6. Küsitluses osalemine küsitluspunktis  
(1) Kehtiva isikut tõendava dokumendi 
esitamisel antakse küsitluses osalejale 
küsitlusleht, mille kohta ta annab allkirja 
küsitluses osalejate nimekirja oma nime järele.  
(2) Küsitluses osalejale võimaldatakse 
küsitlussedeli salajane täitmine. Sobiv 
vastusevariant täidetakse selgelt arusaadava 
märkega sedelil vastava vastusevariandi juures 
olevasse kasti (näiteks rist, tärn). 
 (5) Küsitluse läbiviimise päevadel pitseerib 
komisjon pärast küsitluse lõppemist küsitluskasti 
ava. Kast pitseeritakse valge paberiribaga, millel 
komisjoni esimees ja liikmed kirjutavad oma 
allkirja ja kuupäeva. Iga küsitluspäeva lõpus 
koostatakse protokoll, milles märgitakse 
nimekirjadesse kantud küsitluses osalejate arv ja  

nimekirjadesse küsitlussedeli saamise kohta 
antud allkirjade alusel sedeli saanud küsitluses 
osalejate arv. Protokollile kirjutavad alla 
komisjoni esimees ja liikmed. 
 
§. 7. Küsitluse korraldamine kodus  
(1) Kui küsitluses osaleja ei saa terviseseisundi 
tõttu osaleda küsitluses, võib ta põhjendatud 
taotluse alusel taotleda vastuse andmist kodus 
või haiglas. 
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud juhul 
saadab taotleja vastava e-kirja vallavalitsuse e-
posti aadressile 
valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee või teavitab 
vastavast soovist telefonil 462 2488.  
(3) Küsitluse korraldamine kodus toimub 5.aprillil 
küsitluspunkti lahtioleku ajal. Taotlused või 
teavitused tuleb vallavalitsusele esitada sama 
päeva kella 12.00-ks.  
(3) Kui komisjon leiab, et taotlus ei ole 
põhjendatud, teavitab ta sellest taotluse esitajat.  
(4) Kodus osalenud küsitleja kohta teeb 
komisjon märke küsitlusel osalejate nimekirja. 
§ 8. Elektrooniline küsitlus 
(1) Vallaelanik, kellel on kehtiv ID kaart, võib 
eelküsitluse päevadel küsitlusele vastata 
elektrooniliselt aadressil www.korgessaare.ee . 
Vallaelanik vastab ise. 
(2) Vallaelanik tõendab oma isikut digitaalset 
tuvastamist võimaldava sertifikaadiga, mis on 
välja antud isikut tõendavate dokumentide 
seaduse alusel.  
(3) Pärast sisselogimist on võimalik anda 
elektrooniline arvamus. Küsimus esitatakse kahe 
eraldi küsimusena koos lisatud vastusega: 
1) Kas Teie toetate Kärdla linna ja Kõrgessaare 
valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?  
JAH 
2) Kas Teie toetate Kärdla linna ja Kõrgessaare 
valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks? EI 
 (7) Veebilehel kuvatakse teade hääle 
arvessevõtmise kohta. Elektroonilise hääle saab 
anda ainult üks kord. Elektroonilise hääletamise 
korral on võimalik varasemat hääletusotsust 
muuta ainult eelküsitluse ajal küsitluspunktis.  
(8) Kui küsitluses osaleja on küsitlusele 
vastanud nii elektrooniliselt kui ka 
küsitluspunktis, arvestatakse küsitluspunktis 
antud vastust ja elektrooniliselt antud vastus 
tühistatakse. 
(9) Komisjon teeb elektroonilise küsitluse 
tulemused kindlaks pärast elektroonilise 
küsitluse perioodi lõppemist ühe ööpäeva 
jooksul. 
(10) Elektroonilise hääletamise tulemusi ei 
avaldata enne küsitluse lõppemist.  
 
§ 9. Küsitluse tulemuste kindlakstegemine  
(5) Lõplik küsitlustulemus selgub, kui liidetakse 
elektroonilise küsitlusega laekunud  ja 
küsitluspunktides antud vastused. 
(6) Komisjoni koostatud protokolli põhjal 
valmistab vallavalitsus ette vastavasisulise 
volikogu otsuse eelnõu. 
(7) Komisjon edastab küsitlussedelid, küsitluses 
osalejate nimekirjad, komisjoni protokollid ja 
otsused, komisjonile esitatud avaldused ja 
kaebused vallavalitsusele hiljemalt küsitluse 
lõppemise päevast kolme tööpäeva jooksul. 
 
§ 10. Lõppsätted 
(1) Küsitluse tulemused kinnitab volikogu 
otsusega.  
 

Elanike arvamuse väljaselgitamise korra 
terviktekst ning muud Kõrgessaare ja Kärdla 

võimalikku liitumist puudutavad dokumendid on 
saadaval Kõrgessaare valla kodulehel 

www.korgessaare.ee 

Kõrgessaare ja Kärdla liitumine. 
Väljavõte elanike arvamuse väljaselgitamise korrast 

 

Kõrgessaare valla elanike 

arvamuse väljaselgitamise 

küsitluskohtade ulatus ja 

komisjonide koosseis 
 
Korraldus antakse Kõrgessaare Vallavolikogu 
11. märtsi 2013 määruse nr 74 „Elanike 
arvamuse väljaselgitamise kord“ alusel 
 
1.Kõrgessaare valla territooriumil 
moodustatakse küsitluse läbiviimiseks Kõpu 
komisjon, asukohaga Kõpu küla, Kõpu 
Internaatkool ja Kõrgessaare komisjon, 
asukohaga Tööstuse tee 16a  Kõrgessaare 
alevik. 
 
2.Määrata komisjonide piirkonna külad 
järgmiselt: 
2.1 Kõpu komisjoni piirkond: Kalana, Kaleste, 
Hirmuste, Suurepsi, Mägipe, Ojaküla, Kõpu, 
Ülendi, Tiharu, Vilima, Kiduspe, Suureranna, 
Heistesoo; 
2.2. Kõrgessaare komisjoni piirkond: 
Kõrgessaare alevik, Lauka, Otste, Kurisu, 
Metsaküla, Heigi, Isabella, Napi, Lilbi, Heiste, 
Hüti, Sülluste, Kiivera, Leigri, Laasi, Viita, 
Viitasoo, Mardihansu, Nõmme, Tammistu, 
Jõesuu, Puski, Kopa, Villamaa, Luidja, Poama, 
Palli, Paope, Jõeranna, Kanapeeksi, Kauste, 
Kidaste, Kodeste, Koidma, Lehtma, Risti, 
Tahkuna, Malvaste, Mangu, Meelste, Mudaste, 
Pihla, Rootsi, Ogandi, Sigala, Reigi.  
 
3.Küsitlusest saab osa võtta elukohajärgse 
piirkonna komisjoni asukohas.  
 
4.Kinnitada komisjonide koosseisud: 
4.1 Kõpu komisjoni koosseis: 
Esimees: Kaja Kässer 
Liikmed: Svetlana Reinmets, Aili Träder 
Asendusliikmed: Kaili Holtsmann, Martin Niidas 
4.2 Kõrgessaare komisjoni koosseis: 
Esimees: Ludmilla Träder 
Liikmed: Maire Türnpuu, Leelo Sarapuu, Mare 
Karilo, Rosilje Saame. 
Asendusliikmed: Larissa Babõnina, Jüri Pihel. 
             
5.Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

Lp. Hiiu maakonna elanik! 
 
Oled oodatud turvalisuse mõttetalgutele, mis 
toimuvad Kärdla Linnavalitsuse II korruse 
saalis kolmapäeval 17. aprillil algusega kell 
11.00. 
Tule ja anna teada oma murest, mis Sind 
saareelanikuna ärritab. Püüame üheskoos leida 
lahendusi.  
Lääne prefektuuri turvalisusprojekt jätkub 
mõttetalgutega „Turvaline Hiiumaa“ Hiiu 
maakonnas koos Kärdla politseijaoskonna ning 
kodakondsus- ja migratsioonibüroo Kärdla 
teenindusega, partneriteks Kärdla Linnavalitsus, 
Hiiumaa vallad, Lääne päästekeskus ja 
Kaitseliidu Hiiumaa malevkond.  
Projekti tulemuslikuks läbiviimiseks ootame 
kaasa aitama ja oma arvamust avaldama Hiiu 
maakonna elanikke, ettevõtjaid, külavanemaid, 
arvamusliidreid erinevatest ühendustest, valla- ja 
linnavalitsuse ning -volikogude ametnikke ja 
kõiki huvitatuid, et üheskoos välja tuua 
kogukonnas tekkinud probleemid ja mured ning 
leida neile lahendused. 
 

Palun teata enda osalemisest enne 10.04.2013 
e-posti aadressil janne.mets@politsei.ee 
või tel 522 5141, et teaksime arvestada 
kohvipausi organiseerimisel osalejate arvuga. 
 

Politsei- ja Piirivalveamet Lääne prefektuur 
Kärdla Linnavalitsus 

 



s 

 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 Lauka Päevakeskuse  

TEATED 
 

25.märtsil toimub väljasõit Käina ujulasse 
vesivõimlemiseks, osalustasu 3.70, osalusest 

teatada hiljemalt 20.märtsiks telef.46 93712; 
53339472. Transport MS Reisid: 12.00 Lauka, 
12.05 Viskoosa. 
 
26.märtsil Lauka seltsimajas 
* kell 13.00 infotund teemal ”Kõrgessaare ja 
Kärdla omavalitsuste võimalikust 
ühinemisest”, oodatud on kõik asjast 
huvitatud 
* päev jätkub eakate ja päevakeskuse noorte 
koosviibimisega: sünnipäevalaste õnnitlemine 

 
11. aprillil Laukal seltsimajas 
* kell 13.00 eakate ja päevakeskuse noorte 
koosviibimine: sünnipäevalaste õnnitlemine; 

päevakeskuse noorte esituses väike näitetükk. 
Transport: 12.30 Pihla, Rootsi; 12.45 Viskoosa 
* kell 14.30 kõigile asjast huvitatuile Aloe 
Vera toodete tutvustus/ müük toodete 
konsultandi poolt 
 
17.aprillil alates kell 8.00 JUUKSUR, eelnev 

registr. Sirje Vaku telef. 4631297; 56662317 
 
Kõigile asjast huvitatuile kuni aprilli 
keskpaigani (vastavalt soovijate arvust), 
Laukal päevakeskuse ruumides, teisipäeviti ja 
neljapäeviti hiina klassikaline massaaž/ 
akupressuur ja kvantpuudutuse seansid, 

registreerida Silvi Varg telef. 53021198. 
 
26.aprillil algusega kell 11.00 toimub Käinas 
Kultuurikeskuses Hiiumaa eakate 
kevadpidu.  

Kavas eakate isetegevus. Üritusest 
osalemistasu 2.00, oma osalusest anna 
kindlasti teada päevakeskuse telef. 4693712; 
53339472 hiljemalt 12.aprilliks (andmed 
edastatakse 15.aprilll Kärdla Päevakeskusele). 
Transport MS Reisid: 10.00 Rootsi, Pihla, 

10.10 Lauka, 10.15 Viskoosa 
 

Õnnitleme märtsikuu eakaid 

sünnipäevalapsi ja juubilare! 
 

LEIDA KOIT 

LEIDA TAMMEVESKI 

JOHANNES NIIT 

MEIDA JUURSALU 

ENDEL ULLA 

VILJAM RÕMMEL 

ALJA SASTER 

ÕIE TOOS 

ÜLO RÜGA 

SAIMA SEDRIK 

ENDEL LAID 

ELVI FREIBERG 

RAIVO KIIVE 

MAIVE JÕGI 

LIIDIA KARHU 

KONSTANTIN PAAR 

EELE PAHTMA 

LIIDA ENGSO 

AIN OTSAK 
 

Võrkpallitüdrukute head tulemused 
  

14. veebruaril toimusid Kärdlas Hiiumaa koolinoorte 
meistrivõistlused 7. – 9. klasside tüdrukute 
võistkondadele. Lauka Põhikooli tütarlaste võistkond 
võitis Emmastet 2-0 ja Kärdlat punkt-punkti mängus 
geimidega 2-1 ja tuligi Hiiumaa koolinoorte meistriks. 
Sellega tagati endale õigus esindada Hiiumaad Eesti 
koolispordiliiga võistlustel Viljandis 16. märtsil. 
Võistkonnas mängisid: Johanna Käär, Kaisa Tee, 
Maria Valk, Pille-Riin Valk, Kärol Savenkov, 
Kättriin Remmelg ja Eleri Lilp. 
7. märtsil Hiiumaa koolinoorte tütarlaste 4. – 6.  
klassi võistkondade turniiril saavutati nelja võistkonna 
hulgas II koht, palju ei jäänud puudu ka esikohast. 
Võistkonnas mängisid Maria Valk, Pille-Riin Valk, 
Kärol Savenkov, Gerit Kala ja Karmen Tee. 
Tahan tänada mõlema võistkonna mängijaid ja 
treener Anneli Mauerit, samuti ka Lauka Põhikooli, 
sest mõlemal mängupäeval tuli mängijatel puududa 
enamus tundidest. 
 
Lisan veel ka uudiseid saalihokist. Viskoosa SK on 
jõudnud  Eesti saalihoki esiliiga võistlustel 
poolfinaalideni, mis tähendab vähemalt osalemist 
pronksimängul. Põhiturniiri lõppedes  olime 10 
võistkonna hulgas viiendad, kuid veerandfinaalis 
õnnestus võita Jõgeva Selver Tähe II võistkonda 
tulemusega  7 - 6.                                      

 Artur Valk 

 

Teisipäeval, 19. märtsil algusega 
18.00 Kõrgessaare Vaba Aja 

Keskuses valla tantsijate 
ühisüritus   

 

TERVITAME 
KEVADET  

 
Rahvale näitavad oma tantsuoskusi 
meie valla tantsijad. Tule kindlasti 

vaatama! 
 

 

 

 

MANALATEELE LÄINUD 
 

AINO ARON 

 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

Omavalitsuse infoleht 
Toimetaja Tarvo Malk 

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

 

Meenutus Siberist 
 

 
 
Mina olen sündinud Siberis nagu minu vennadki, Tõnu 
ja Jakob.  Meie vanemad, Valve ja Evald Kivi, küüditati 
25.märtsil 1949.aaastal. Ema oli siis juba kolmandat 
kuud lapseootel. Sinna jõudmise vintsutustest ja 
sealsest elust on kindlasti paljud juba kuulnud või 
lugenud - eks nii oli see ka minu vanematel. 
Aga eestlased, kes tööd ei põlanud, on alati osanud 
kuidagi endal ja oma perel elu sees hoida. Ema ei 
saanud tööl käia, kuna meie olime väikesed. Leiba aga 
anti normi järgi ainult 200 grammi töötava inimese 
kohta päevas, sõltumata sellest, mitu suud kodus süüa 
tahtsid. 
Ema käis tihti kaugemal raudteelaste poes. Seal oli 
kaupa rohkem, aga leiba ei saanud ka sealt vabalt. Ta 
seisis leti ääres järjekorras ja hoidis oma käsi nii, et 
kindad hästi välja paistaksid. Ema oli saanud Eestist 
lõnga ja kudunud just endale uued kindad. Müüja 
vaatas ema kindaid ja ütles, et oodaku ta veidi. Kui 
ostjad olid kõik lahkunud, soovis müüja need kindad 
ära osta ja küsis, mida vastu anda. Ema küsis leiba ja 
kui võimalik lastele ka saia. Müüja tundis huvi, kas 
selliseid kindaid veel saaks. Ta leppis emaga kokku, et 
kui ema toob veel kindaid, siis müüja hoiab talle teatud 
päeval leiba ja saia. Leib polnud kaugeltki selline nagu  
tänapäeval, aga nälga aitas peletada. 
Tänu isa ja ema töökusele ei pidanud meist keegi 
sinna mulda jääma ja pääsesime 1956.aasta sügisel 
kogu perega tagasi Eestisse. Mina olin siis viis aastat 
ja viis kuud vana. 
 
Anne Poobus (sünd. Kivi) 

 
IDEEKONKURSS 

 

MTÜ Loode-Hiiumaa Külade Selts otsib häid ideid 
seltsi logo uuendamiseks. Uus logo võiks viidata 
piirkonna eripärale (loodus- või kultuuripärandile), 
olla lihtne ja kasutatav nii trükistel, riietel kui ka 
digitaalselt. 
A4 formaadis kavandi(d) koos autori nime ja 
kontaktandmetega palume saata seltsi e-posti-
aadressil laukaselts@gmail.com või tuua tööpäeviti 
Lauka Päevakeskusesse Käina tee 26-1. 
Saabunud töid hindab seltsi üldkoosolek ning selts 
jätab endale õiguse vajadusel ideed koostöös 
autoriga muuta või edasi arendada. Parima töö eest 
auhind. 
Tööde esitamise tähtaeg: 1.mai 2013. 


