
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

  

Kõrgessaare Valla 

TEATAJA 
TEISIPÄEV   21. MAI   2013                                                                                    ILMUB KORD KUUS   ***   TASUTA 

 

NR. 5 
2013 

Omavalitsuse infoleht 

Kõrgessaare valla ja Kärdla 

linna ühinemine 
 

 
 

Kärdla linna ja Kõrgessaare valla 

ühinemislepingule kirjutavad allkirju 

Kõrgessaare vallavolikogu esimees Aili Küttim 

ja Kärdla Linnavolikogu esimees Ivo Eesmaa 

(19.04.2013) 

Kõrgessaare valla laste 

lauluvõistluse Lauka 

Laululind parimad 
 

 
 
Lauka Laululind 2013 tiitli pälvis Sandra Päll 
(pildidl). 
Eelkooliealiste vanuserühma võitis Kadi Carolyn 
Erk. Kuni III klassi õpilaste hulgas võitis Kardo 
Liinjärv. IV-VI klassi õpilaste vanuserühma 
võitjks tuli Karmen Tee. Vanima, kuni IX klassi, 
õpilaste vanuserühma võitjaks tuli Agnes 
Saagim. 
Publiku lemmikuks valiti Karmen Tee. 
Tänud kõigile osalejatele ja suur kummardus 
juhendajatele. 
 

ÕNNITLEME MAIKUU 

EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI 

JA JUUBILARE! 

 

SELMA KATTEL 

VALDEK OJALA 

ÕIE HAAVAPUU 

LEIDA KÜTTIM 

ANTS KALLAS 

ÜLO JÕGI 

AGO TRÄDER 

ELLE KONTS 

PAUL TOOS 

MATI KIIVIT 

GALINA LEPIK 

NADEŽDA TAMMEVESKI 

ENNO KOTKAS 

ÕIE LILP 

MARI KÄNGSEPP 

KAIMO GARAMAGA 

VIKTOR DIKII 

AADU HEISTE 

PEETER KIIVIT 

KALEV RÕMMEL 
 

 
Reedel 24. mail algusega 

17.00  Kõrgessaare-Luidja-
Kõrgessaare Rattasõit. 

Lisaks põhisõidule lastesõidud alates 
3-4 aastastest. 

Stardipaik ja võistlusteks 
registreerimine Kõrgessaare 

Valitsejamaja juures. 
Registreerimine algab kell 16.00. 

Parimatele medalid ja auhinnad, lisaks 
loosime kõigi osalejate vahel välja 

rohkesti loosiauhindu. 
Lisainfo : Artur 5055732 

 

Lauka Põhikool võtab vastu 

1.klassi astujate dokumente 
 

Lapsevanemal palume kaasa võtta: avaldus kooli 
astumise kohta, sünnitunnistuse koopia ja  

õpilaspileti pilt. 

 

Lasteaed Vigri 

lõpetajad 
 

Sügisel alustavad kooliteed: 

Victoria Bašmanov 

Aveli Ruus 

Mari Leen Mänd 

Maria Kõrm 

Mihkel Metsand 

Jaanika Valk 

Karl Artur Valk 

Sirle Silm 
 

Õpetajad: Heli Pihlamägi ja Talvi 

Markus. Õpetaja abi: Siiri Kruus 

Beebipidu 
 

 
Seekordne beebipidu toimus Valitsejamajas ja 

kutsutud olid Emma Püssim, Rasmus Randmaa, 

Helina Mäesalu, Meribel Käär, Jüri Pik, 

Raimond Angerjas ja Dag Hendrik Metsand 

koos peredega. 
 

NB! Pered, kes ei saanud osaleda üritusel, saavad 
lusika kätte vallamajast. 

 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

Omavalitsuse infoleht 
Toimetaja Tarvo Malk 

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

Hiiumaa lastefestival  

 
 

Laupäeval, 1. juunil, ootab Ruffi kõiki 
oma suuri ja väikesi sõpru suurele 

suvealguse peole Kärdlasse. 
Jälgi reklaami! 

   



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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 
 

19. APRILL 
Taotluse esitamine haldusterritoriaalse  
korralduse muutmiseks. 
Taotleda Vabariigi Valitsuselt Kõrgessaare valla 
ja Kärdla linna haldusterritoriaalse korralduse 
muutmist ühinemise teel uueks kohaliku 
omavalitsuse üksuseks, mille nimeks saab Hiiu 
vald. 
Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel  
Hiiu Vallavolikogu liikmete arvu määramine. 
Määrata Kõrgessaare valla ja Kärdla linna 
ühinemisel Hiiu Vallavolikogu liikmete arvuks 19. 
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel 
Hiiu Vallavolikogu valimisteks 
valimisringkonna, piiride ja mandaatide arvu 
määramine. 
Moodustada 20. oktoobril 2013 toimuvateks 
kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks 
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel üks 
valimisringkond numbriga 1.  
Valimisringkond hõlmab Kõrgessaare valla ja 
Kärdla linna haldusterritooriumeid. 
Määrata valimisringkonna nr 1 mandaatide 
arvuks 19. 
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel 
Hiiu Vallavolikogu valimisteks 
valimiskomisjoni moodustamine. 
1. Moodustada 20. oktoobril 2013 toimuvate 
kohalike omavalitsuste volikogude valimiseks 
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel, 
Hiiu Vallavolikogu valimiste organiseerimiseks ja 
läbiviimiseks 5-liikmeline valimiskomisjon ja 
nimetada valimiskomisjoni koosseis alljärgnevalt: 
Ludmilla Träder, Tarvo Malk, Helika Villmäe, 
Mare Oja, Kadri Randmaa. 
Nimetada valimiskomisjoni asendusliikmeteks: 
Larissa Babõnina ja Mai Sinilaid. 
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel 
Hiiu Vallavolikogu valimisteks 
jaoskonnakomisjoni moodustamine 
Moodustada 20. oktoobril 2013 Kõrgessaare 
valla ja Kärdla linna ühinemisel Hiiu 
Vallavolikogu valimiste korraldamiseks kaks 
jaoskonnakomisjoni.  
Nimetada Kärdla jaoskonnakomisjoni nr 1 
Liikmed ja asendusliikmed järgmiselt: 
liikmed: Vivian Ots, Elle Kriiska, Svea Pilvik, Evi 
Kõster, Sirje Ojasoo, Tamara Alango, Helena 
Paat, Kairi Priit. 
Asendusliikmed: Urve Mäeots ja Ille Savioja. 
Nimetada Kõrgessaare jaoskonnakomisjoni nr 2 
liikmed ja asendusliikmed järgmiselt: 
Liikmed: Marika Võsamaa, Siiri Kruus, Mare 
Karilo, Rosilje Saame, Leelo Sarapuu, Ilme 
Treisalt. 
Asendusliikmed: Hille Kõrm ja Lii Romandi. 

 
kompleksselt nimetatud asulate energia- ja 
kütusevarustuse süsteeme. Koostatud 
arengukava peab aitama vallavolikogu ja -
valitsust ratsionaalsete energiapoliitiliste otsuste 
vastuvõtmisel. 
Käesolevas osas antakse ülevaade 
Kõrgessaare vallast, tema arengudokumentide 
energiamajandust puudutavast osast, 
kirjeldatud on soojusvarustussüsteemide osi, 
analüüsitud kohalike taastuvate 
energiaressursside mahtu ja kasutusvõimalusi 
ning hinnatud potentsiaalsete kaugküttetarbijate 
energianõudlust, koostatud vastavad 
soojuskoormuse kestusgraafikud ja esitatud 
olulisemate energiakandjate hinnaprognoos. 
Esitatakse võimalikud arenguvariandid koos 
lihtsustatud tasuvusanalüüsiga. 
Antud arengukava tegemine toimus 
Kõrgessaare valla spetsialistide koostöös OÜ 
Pilvero töögrupiga, mille hulka kuulusid: Ülo 
Kask, Livia Kask ja Triin Aavik. Ülevaate 
Kõrgessaare valla teoreetilistest raiamahtudest 
koostas Allar Padari Eesti Maaülikoolist. 
 

24. APRILL 
Kinnisasja jagamine. 
Nõustuda Isabella külas Hännipõllu maaüksuse 
jagamisega Hännipõllu ja Vanametsa 
maaüksuseks. 
Toimetulekutoetus. 
Lubada välja maksta aprillikuu toimetulekutoetus 
11 taotlejale summas 1430 eurot ja 04 senti. 
Ehitusloa väljastamine elektrivarustuse 
rajamiseks. 
Väljastada ehitusluba Pihla küla Sarviku 
maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks. 
Ehitusloa väljastamine katlamaja 
püstitamiseks. 
Väljastada ehitusluba katlamaja püstitamiseks 
Lauka küla Käina tee 27 maaüksusele. 
Projekteerimistingimuste väljastamine parkla 
rajamiseks. 
Väljastada projekteerimistingimused parkla 
rajamiseks Lehtma küla Lehtma tee 1 ja Lehtma 
tee 3 maaüksustel. 
Raha eraldamine omafinantseerimise fondist. 
Eraldada omafinantseerimise fondist 195 eurot  
Eesti Kultuurkapitali rahastatud projektide 
kaasfinantseeringuks. 
 

2. MAI 
Kohalike maanteede ajutise sulgemise 
lõpetamine.  
Lõpetada Kõrgessaare Vallavalitsuse12.04.2013 
määruse nr 4 „Kohalike maanteede ajutine 
sulgemine“ kehtivus. 
Hooldajatoetuse maksmine. 
Lubada välja maksta maikuu hooldajatoetus 20 
isiku hooldajale summas 368 eurot ja 12 senti. 
Riigihange 142493. 
Tunnistada edukaks OÜ Vesiterm pakkumus kui 
madalaima hinnaga pakkumus. 
Sõlmida OÜ Vesiterm'iga leping puitküttel 
konteinerkatlamaja ehitamiseks vastavalt 
hankedokumentides esitatud tingimustele 
hankelepingu täitmise tähtajaga 31. oktoober 
2013. 
Veekatkestustega seotud lisakulu. 
Kõikidel lepingulistel klientidel, kes on teatanud 
veemõõturi näitu igakuuliselt ning teatavad 
aprillikuu lõpu seisuga veemõõturi näidu 
hiljemalt 10. maiks 2013 vähendatakse 
ühekordselt aprillikuu vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse arvet 10% võrra. 
Kui klient ei ole esitanud märtsikuu lõpu seisuga 
veenäitu ning teatab näidu 10. maiks 2013, 
jaotatakse kulu proportsionaalselt selle 
perioodini kui viimati näit teatati, kulu 
vähendatakse ühekordselt 10 % viimasest osast. 
Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
Projekteerimistingimuste väljastamine  
abihoone püstitamiseks. 
Väljastada projekteerimistingimused abihoone 
püstitamiseks Kõrgessaare valla Viita küla 
Andruse maaüksusel. 
 

9. MAI 
Nõusolek vee erikasutusloa andmiseks. 
Nõustuda vee erikasutusloa andmisega 
aktsiaseltsile Dagoplast Lehtma külas Lehtma 
kala kinnistul vee tarbimisega üle 5 m³ ööpäevas 
ja heitvee juhtimiseks Tareste lahte. 
 

Kõrgessaare Vallavalitsuse 

TEADE 
 

Kõrgessaare valla Kõrgessaare aleviku 

ja Lauka küla energiamajanduse 

arengukava avalik arutelu toimub  

10. juunil 2013 kell 15.00  

Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses 

(Tervisemajas, Tööstuse tee 25a). 

Arengukava eelnõuga saab tutvuda 

valla veebilehel www.korgessaare.ee 
 
Kõrgessaare valla Kõrgessaare aleviku ja 
Lauka küla energiamajanduse arengukava“ 
on valminud OÜs Pilvero Kõrgessaare 
vallavalitsuse tellimusel. 
Töö eesmärgiks on koostada Kõrgessaare ja 
Lauka energiamajanduse arengukava 
järgnevateks aastateks ja vaadelda  
 

Vallavalitsuse istungid 
 

19. APRILL 
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel 
Hiiu valla valimiskomisjoni asukoha 
määramine. 
Määrata Kõrgessaare valla ja Kärdla linna 
ühinemisel moodustatava Hiiu valla 
valimiskomisjoni asukohaks Keskväljak 5a 
Kärdla linn Hiiu maakond 92413. 
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel 
Hiiu Vallavolikogu valimisteks 
valimisjaoskondade moodustamine. 
§1. Valimisjaoskondade arv ja numeratsioon 
(1) Moodustada Kõrgessaare valla ja Kärdla 
linna ühinemisel moodustuva Hiiu valla 
territooriumil valimisringkonnas nr 1 valimiste 
ajal hääletamise korraldamiseks kaks 
valimisjaoskonda; 
(2) Moodustada Kärdla valimisjaoskond 
numbriga 1; 
(3) Moodustada Kõrgessaare valimisjaoskond 
numbriga 2. 
§2. Valimisjaoskondade piirid 
(1) Valimisjaoskonna nr 1 piirideks on Kärdla 
linna piirid; 
(2) Valimisjaoskonna nr 2 piirideks on 
Kõrgessaare valla piirid. 
§3. Hääletamisruumide asukoht 
(1) Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruumi 
asukohaks on Kärdla Kultuurikeskus aadressil 
Rookopli 18 Kärdla linn; 
(2) Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruumi 
asukohaks on Tööstuse tee 16a (raamatukogu) 
Kõrgessaare alevik Kõrgessaare vald. 
§4. Väljaspool oma elukohajärgset 
valimisjaoskonda hääletamine 
Eelhääletamise päevadel saavad valijad 
hääletada väljaspool oma elukohajärgset 
valimisjaoskonda valimisjaoskondades nr 1 ja nr 
2. 
§5. Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada 
valijad, kelle elukoha andmed on Eesti 
rahvastikuregistrisse kantud Kõrgessaare valla 
või Kärdla linna täpsusega 
(1) Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada 
valijad, kelle elukoha andmed on Eesti 
rahvastikuregistrisse kantud Kärdla linna 
täpsusega; 
(2) Valimisjaoskonnas nr2 saavad hääletada 
valijad, kelle elukoha andmed on Eesti 
rahvastikuregistrisse kantud Kõrgessaare valla 
täpsusega. 
Ehitusloa väljastamine ehitise 
rekonstrueerimiseks. 
Väljastada ehitusluba Reigi kiriku väravate 
rekonstrueerimiseks. 
 
 

 

PUHKUSED 
Raamatupidaja Kulla Nabbi     20. – 26.05. 
Abivallavanem Katrin Sarapuu 23. – 29.05.  
Lastekaitse- ja  
peretööspetsialist Larissa Babõnina  kuni 26.05. 
Asjaajaja Maire Türnpuu  17. – 22.06. 
Vallavanem Jaanus Valk   17. – 30.06. 
 



 

   

  

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 
Ohutuse tagamiseks tuleb tööd elektriliinide 

kaitsevööndis kooskõlastada 

 
Koos kevade algusega hoogustuvad metsa-, ehitus- ja muud 
välitööd, mis  toovad igal aastal kaasa ka mõjutusi 
elektrivõrgule. Kevadeti sagenevad juhtumid, kus 
kaevatakse maakaablisse, langetatakse puu liinile, 
sõidetakse sisse õhuliini või vigastatakse muul viisil 
elektrijuhtmeid.  
Kooskõlastamata tööd seavad ohtu elu ning tekitavad 
elektrikatkestusi ja varakahju 
Ka selle aasta kolme kuuga on juhtunud juba ligi 120 
elektripaigaldise lõhkumist, mis on toonud kaasa 
elektrikatkestuse enam kui 27 000 tarbijal. Aasta lõikes 
keskmisena on Elektrilevi võrgus ligi kolm protsenti riketest 
põhjustatud liinide lõhkumisest. Kuid pahastest 
elektriklientidest ja tekkivast materiaalsest kahjust veelgi 
tõsisem on oht tööde tegija elule ja tervisele, mida hooletu 
tegutsemine võib kaasa tuua. Nii sel kui ka varasematel 
aastatel on tekkinud kahetsusväärseid olukordi, kus liini 
vigastanud sõidukijuht või tööline on saanud elektrilöögi. 
Seetõttu tasub ohutuse tagamiseks ja kahju vältimiseks 
kindlasti järgida seadusepügalaid, mis nõuavad liinide 
läheduses tehtavate tööde kooskõlastamist 
võrguettevõtjaga. 
Inimeste, vara ja keskkonna kaitseks kehtivad elektriliinide 
kaitsevööndis tegutsemisel piirangud. Kaitsevöönd on ala, 
mille ulatus on määratud järgmiselt:  õhuliinide puhul 
mõlemal pool liini teljest madalpinges 2 meetrit, 6-20 kV 
liinidel 10 meetrit ja 35-110 kV liinidel 25 meetrit ning 
maakaabelliini korral liini äärmistest kaablitest 1 meeter. 
Elektriohutusseaduse kohaselt on õhuliinide kaitsevööndis 
keelatud elektripaigaldise omaniku loata langetada puid ja 
sõita masinatega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega 
või ilma selleta on üle 4,5 meetri. Maakaabelliinide 
kaitsevööndis on keelatud töötada löökmehhanismidega, 
tasandada pinnast ja teha mullatöid sügavamal kui 0,3 
meetrit.  
Taotle luba ka õhuliini lähedaste tööde korral 
Kui kaevetööde puhul osatakse kaabli asukoha täpseks 
teadasaamiseks ja ohu vältimiseks enamasti Elektrilevi 
poole pöörduda, siis sellest, et ka õhuliinide juures 
tegutsemine tuleb kooskõlastada, teatakse vähem. 
Vajadus loa taotlemiseks kaitsevööndis tegutsemiseks 
tuleneb elektriohutusseadusest. Töö tuleb kooskõlastada 
elektripaigaldise omanikuga, kelleks välise elektrivõrgu puhul 
on sageli Elektrilevi. Lisaks terviseohtudele võib loata ja 
seega vajalike ennetusmeetmeteta töötamine kaasa tuua 
tsiviilmenetluse ja Tehnilise Järelvalve Ameti trahvi, samuti 
võimaliku ulatusliku kahju hüvitamise. 
Elektrilevile kuuluva võrgu kaitsevööndis töötamiseks 
vajaliku taotluse leiab veebilehelt www.elektrilevi.eeosast 
„Partnerile ja maaomanikule“. Taotluse palume saata sellel 
märgitud e-posti aadressile. Seejärel kontrollime Elektrilevile 
kuuluvate kaablite olemasolu tööde tegemise piirkonnas ja 
õhuliinide puhul nende kaugust tööde asukohast. Selgitame 
liinide läheduses olevaid ohte, võtame ette meetmed nende 
maandamiseks ja vajadusel väljastame taotlejale loa. Loa 
väljastamise tasu on kulupõhine ja sõltub sellest, kas vajalik 
on ka kohale tulla kaabli asukohta näitama või on tegemist 
„maapealsete“ elektrivõrgu objektidega. Lisainfot 
kaitsevööndis tehtavate tööde kooskõlastamise kohta saab 
veebilehel toodud kontaktidelt või klienditelefonilt 1545. 
Ohust või õnnetusest teata Elektrilevi rikketelefonil 1343 
Leides õhuliini poole kaldu oleva, liinidesse kasvanud või 
muul moel ohtliku puu, ei tohi hakata seda ise eemaldama, 
vaid tuleb teavitada liini omanikku. Elektrilevi saab liinile 
ohtlikust puust teavitada telefonil 1343. Tuleb silmas pidada, 
et ka  kaitsevööndi lähedusse jäävad puud võivad liinidele 
langedes põhjustada õnnetuse. Seetõttu on 
mõistlik  usaldada töö spetsialistidele, kellel on olemas 
tehnika ja teadmised töö ohutuks tegemiseks.  
Kui aga siiski on juhtunud elektriliini vigastamine, tuleb 
säilitada külm närv ja eemalduda õnnetuskohalt lühikeste 
sammudega jalgu üksteise vastu libistades neid teineteisest 
eemaldamata või jalad koos hüpates. Nii väldid elektrilöögi 
saamist eluohtlikust sammupingest. Õnnetuse korral tuleb 
sellest teavitada Elektrilevi rikketelefonil 1343, viga saanud 
inimeste korral aga helistada kiiresti häirekeskusesse 112. 
 
Andrus Kraht 

Elektrilevi kaitsevööndi järelevalve sektori juhataja 

Ohtlike jäätmete 

kogumisring 

Kõrgessaare vallas  
1. juunil 2013 

 
OÜ Hiiu Autotrans koostöös 

Kõrgessaare vallavalitsusega 
korraldavad laupäeval, 1. juunil 
2013 kogumisringi, mille raames 

on elanikkonnal võimalik 
vabaneda oma kodus olevatest 
vanadest elektroonikaromudest 
ja ohtlikest jäätmetest. Ära anda 
saab ohtlikke jäätmeid nagu 
akud, patareid, vanad värvid, 
kodukeemia, aegunud 
ravimid, päevavalguslambid 

jms. Samuti võtame vastu vana 
kodutehnikat: raadioid, 
telereid, arvuteid, monitore, 
pesumasinaid, külmikuid 
(ainult kompressoriga!), pliite, 
tolmuimejaid jne. Üleandja 
peab tagama juurdepääsu 
jäätmetele! Et teaksime teie 

juurde kodudesse eelnimetatud 
jäätmetele järgi tulla, palume 
hiljemalt 4 päeva eelnevalt 
registreerida telefonidel 46 
31737, 5203795 või e-maili teel 
tiina@hiiuauto.ee. 
 

Tuulekala festival 
25. mail 2013 Orjaku 

sadamas 
 

PÄEVAKAVA 
10.00 trollinguvõistluse start 
12.00-18.00 näitused: 
14.00-18.00 töötoad ja tegemised:  
14.00 rannaelu kultuuripärandi 
jututuba  
14.00 ja 17.00 Ööbiku 
Gastronoomiatalu õpiköök 
külamaja terrassil Ants Uustalu ja  
Kertu Lukas. 
 

15.00 FESTIVALI AVAMINE 

kultuuriprogrammi algus 
peatelgis. Päeva juhib Urmas 
Vaino. 

Arvo Haasma šoti torupillil 

Laulupealinna tervitus – Kärdla 
Ühisgümnaasiumi segakoor ja 
Timo Lige 

Kultuuripärandi aastale mõeldes - 
Hiiumaa pärimuslood ja -laulud 
tantsijatelt ja pillimeestelt: 
folkloorirühm Dagö; vanad 
meremeeste laulud IIUKALA 
Bändilt; mereteemalised tantsud 
Käina noorte segarühmalt 
"Tantsukillud",  Valdek Elmi ja 
vennad; 
16.00 ringkäik sadamas asuvate 
puupaatidega tutvumiseks – Sõru 
Merekeskuse 
laevameister Tiit Laun, kogunemine 
kalasadama kuuri juures 
17.30 võistluste autasustamine 
 

18.00 ALGAB TANTS 
folkloorirühm Dagö, IIUKALA 
Bänd ja KIHNU POISID 
 

Teatripäevad Raplamaal 
 

 
 
Tänu Lauka Päevakeskuse projektile said 
päevakeskuses koos käivad noored osaleda 23.-
25. aprillil Raplas toimunud teatripäevadel. 
Teatripäevad korraldas Raplamaa Vahtra 
Tugikeskus, osales ligi 100 inimest. Üles astusid, 
Rapla Kultuurimajas, omaloominguliste 
tükkidega lisaks meile veel 6 erivajadustega 
noorte ühendust. Kõigil tegijatel olid 
suurepärased lavastused: Vändra Alevi 
Sotsiaalmaja Päevakeskuse näidend „Unenägu“, 
Vahtra Tugikeskuse näidend „Bussisõit“, Tori 
Kodu AS Hoolekandeteenused näidend 
„Punamütsike“, Astangu Kutserehabilitatsiooni 
Keskuse näidend „Armastuskiri“, Pärnu Haigla 
Päevakeskuse näidend „Juustud“.  
Kui Lauka Päevakeskuses koos käivad noored 
said kutse osaleda  Raplamaal toimuvatel 
erivajadustega inimeste teatripäevadel, mõeldi 
millise etteastega üles astuda ja leiti 
sobilikumaks võtta aluseks lasteraamatu tükk 
„Jorri suur seiklus“. Alustasime 
ettevalmistustega, mis võtsid aega 3 kuud: 
jaotasime osad, tegime ise riideid ja laenutasime 
vajaminevat, valisime välja muusika ning igal 
nädalal toimusid proovid. 
Lavastuses Koer Jorr käis seiklemas jänestega, 
konnadega, lilledega ja liblikatega. Enne 
Raplasse minekut esinesime oma näidendiga 
11.aprillil eakate üritusel ja 15.aprillil lasteaias 
„Vigri“. Meid on kutsutud esinema 31.mail Kärdla 
Sotsiaalkeskuse perepäevale. 
 
Projekti „Osalemine erivajadustega inimeste 
teatripäevadel Raplamaal“ toetasid Eesti 
Kultuurkapitali Hiiumaa Ekspertgrupp, Hiiumaa 
Puuetega Inimeste Koda, Kõrgessaare 
Vallavalitsus, OÜ DAGÖ TRADE ja oma osaluse 
panid ka projektist osalejad ise. 
 
Teatripäevadel osaleja Liisi Ülemaantee 

 

Lauka Päevakeskuse  

TEATED 
 

 

22.mai kell 14.00 Vaba Aja Keskuse 

kammersaalis eakate ja noorte 

koosviibimine: võõrustame külalisi 

Rootsist, Vaxholmi seenioreid; 

õnnitleme sünnipäevalast.  

Transport: 13.35 Pihla, Rootsi 

 

11.juunil alates kell 8.00 JUUKSUR, 

eelnev registr. Sirje Vaku telef. 

4631297; 56662317 

 

12.juunil kell 13.00 Lauka seltsimajas 

eakate ja noorte koosviibimine: 

õnnitleme sünnipäevalapsi, BINGO 
 



 

 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

VALLA TEATAJA 

 

 

Silmade kontroll 

Silmarõhu mõõtmine 

Prillide müük 

Prillide pisiremont 

Optilised päikeseprillid 
 

6.juunil kell 10.00  

Kõrgessaare Vaba Aja 

Keskuses. 
Silmade kontroll maksab 6€. 

Prillitellijale on kontroll 

TASUTA. 

 

INFO ja etteregistreerimine 

telefonil  5219014 
 
 

 

MANALATEELE LÄINUD 
 

EHA VAKKER 
 
  

Kultuuripärandi aasta 2013 
 

Talgud. 
Talgud on talupojakultuurist pärit ühine 

ettevõtmine millegi ärategemiseks, mis nõuab 

rohkem tööjõudu, kui on ühel perel või 

majapidamisel või talul. Ühise tegevuse 

edasiarendatud vormiks on ühistegevus. 

Olgu nimetuseks talgud või ühistegevus, tore, 

kui inimesed kogunevad ja üheskoos enda ja 

teiste jaoks kasulikku korda saadavad. Nii oli 

see tänavu mitmetes valla erinevates kohtades: 

Mägipel, Kõpus, Laukal, Pihlas, Kurisul  

Isabellas ja Leigri-Murrol jm. 

Talgud lõppesid ühise söömaaja ja kiikumisega, 

mõnikord ka simmaniga. Ka see traditsioon 

jätkub. Rääkides  talgute korraldajatega, siis ka 

tänavu lõppes tööpäev ühiselt supi söömisega ja 

kõik lisasid, et päev oli tore ja töötegemine 

kõigile meelepärane. 

 

Suured tänud kõigile talgulistele. 

Ludmilla Träder 

Vallasekretär 

ÄraTegemisest Loode-Hiiumaa 

külade seltsi eestvedamisel 
 

Kui juba, siis juba. Ega kevadisest suurpuhastusest 
pole ju pääsu niikuinii. Püüdsime  külaseltsiga sel 
aastal oma traditsioonilist hoogtööpäevakut ühitada 
üleriigilise üritusega ning samas meie 
liikmesküladesse hajutada, et igaüks ikka OMA 
kodupiirkonda korrastada saaks. Kui hästi-halvasti see 
meil õnnestus, jäägu osalenute hinnata. Eestvedajad 
jäid igatahes rahule. 
Laukal, seltsi kõige rohkemaarvulisema 
elanikkonnaga külas oli talgutel osalenuid 
tagasihoidlikult, kuid need, kes välja tulid, olid 
ilmselgelt ka parimad! Seda tõendab võsast välja 
ilmunud  kiviaialõik Kivikuuri ja koolisöökla vahel. 
Hindamatuks meestööjõuks selles muidu naistesalgas 
oli Maanus, kes võsa langetas ja traktoriga sodi ära 
vedas.  Kaks sama töökat meest (Ivo ja Jaan) turnisid 
samal ajal seltsika katusel ja vahetasid välja 
harjalauad: looduslähedus kippus meil aegajalt tuppa 
valguma. Nüüd on hoopis puhtam, kuivem ja muretum 
tunne! 
Ka Reigi pastoraadi juurde kogunes tööle loodetust 
vähesem hulk inimesi. Natuke nukraks tegi, et kogu 
piirkonna kauneim ajalooline hoone nii vähest 
hoolimist leiab.  
Isabella naabripered kogesid aga oma mõisavaremel 
rahmeldades ühistegevuse lusti ning liitvat toimet ning  
 

üksteisest lahkuti juba kindla 
plaaniga tuleval aastal samas kohas 
töödega jätkata. 
Leigri-Murro laulukivi juurde tekkis 
puhtalt meeste (mitte üht naist 
polnud ligi!) jõul väike mõtisklemise 
koht. Kuigi see mälestusmärk on 
kaugel ning ega sinna kuigi sageli 
kedagi ei satu, on selle paiga 
korrashoid ometi meie 
eneseväärikuse küsimus: 
laulurahvas ja laulupealinn... 
Kurisu ojasängis müdistasid Heigi-
Kurisu elanikud eelmisel aastal 
alustatut edasi teha: Üllar lõikas 
võsa, Lehte vehkis kirvega, Valdi 
saagis puid, teised riisusid ja tassisid 
oksi. Päev läbi tüütasid meid 
neeluaugus metsikuid õunapuid 
ülelugemas-käivad seiklussõitjad, 
kellest imelikul kombel ükski ei 
märganud  töötavatele inimestele 
jõudu soovida... Kella kahe ajal 
käisime Tiiuga seltsimajas oma 
supiportsu järel. Siis sättisime end 
neeluaugunõlvale pruukosti võtma 
ning supipära söötsime lõpuks 
viimastele puulugejatele sisse - oli 
neist niigi palju kasu, et väärt kraami 
põõsa alla valama ei pidanud.  Lõket 
me too päev teha ei julgenudki, sest 
vaatamata üldiselt ilusale ilmale oli 
ikka päris tugev tuul. Nii et 
„viimistlustööd“ leidsid aset mõni 
õhtu hiljem. Nüüd on kõik korras ja 
piirkonna kauneim loodusobjekt igati 
külastamis- ja imetlemisväärne. 
Tulge meile külla! 
 
Maitsva talgusupi keetsid Ljubov ja 
Eveli. 
Talgulisi ergutas ja turgutas AS 
Coca-Cola  Linnuse Kalja  ja 
Nestea´ga. 
Talgufotod on üleval meie 
Facebook`i-lehel:  
https://www.facebook.com/loodeselts  
  

Naised riisumas lehti, mis osutus suhteliselt 
kilplaslikuks tööks kuna järgmise päeva tuul andis 
võimaluse uued leheriisumistalgud teha. 

 
Sedamoodi siis tehti meil tööd (mehed kes kiike 
parandasid ja uuendasid olid kahjuks nõnda kiired, et 

ei jäänudki pildile. 

Pilte „Teeme ära“ talgutest Kõpu külas 
 


