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Aivar Viidik: Hiiumaale on vaja innovaatilist mõtlemist
Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik
on põline hiidlane: sündinud, kasvanud ja
koolis käinud Kärdlas, isapoolset suguvõsaliini
pidi pärit Pühalepa vallast Hagaste külast.
“Pärast keskkooli lõpetamist õppisin mitut
eriala, kuni lõpuks maandusin Tartu ülikoolis
ajakirjanduse valdkonnas,” kirjeldab Viidik.
Pärast ülikooli lõpetamist tegutses
ta mõne aasta veel Tartus ja suundus
seejärel Tallinnasse, kus töötas
Postimehe toimetajana, seejärel üle
10 aasta Eesti Ekspressi toimetaja ja
tegevtoimetajana ning 2009.–2015.
aastal Maalehe peatoimetajana.

mille juhatusse Viidik kuulub, andis esmalt
välja Hiiu keele sõnaraamatu koostöös Eesti
Keele Sihtasutuse ja Paul Koklaga, seejärel
tulid ”Hiiu keele raamand”, “Hiidlase vähene
naljaraamat” ja viimasena “Hiiu luule raamat”.
Samuti on kahel suvel toimunud menukas
teatriprojekt “Mamma lood”.

Hiiumaale tagasi
Kui ligi 25 ajakirjandusaastal pidas Viidik
Hiiumaad kogu aeg oma koduks ja püsis
ka Hiiumaa elanikeregistris, oli ta samas
selgelt nädalavahetusehiidlane, nagu ta ise
ütleb. Hiiumaad aitasid südames hoida
meri, sõbrad ja perekond. Viimastel aastatel
on ta oma tegevustega Hiiumaale tagasi
pöördunud ja tegelenud Hiiu keele ja
kultuuri arendamisega. MTÜ Hiiu Öko,

Stabiilsed ühendused

Viidik märgib, et Hiiumaa kvaliteetse
elukeskkonna üheks alustingimuseks on, et
elanikud saavad liikuma, kvaliteetse elektri
ja internetiühenduse. “Oleme harjunud, et
kõik liiguvad Hiiumaalt välja, aga tegelikult
toimub liikumine Hiiumaa ja mandri vahel ja
ka mandrilt Hiiumaale,”
ütleb Viidik, kes sõitis
selliselt iganädalaselt üle
20 aasta. “Ma tean, kui
tüütu on seista järjekorras
ja kui pahaseks see
teeb inimesed, kui laev
ei sõida normaalselt
ja
praamikorraldus
on vilets. Eesmärk on
saavutada tulemus, et
vähemalt laeva-, lennuja internetiühendus oleks
stabiilne ja hästi toimiv.”

“Hiiumaa ongi selline
uus maailm teatud
mõttes. Hiiumaal on
hea elu sihtkohana
tohutu potentsiaal.”

Ajakirjandus ja poliitika
“Olen ajakirjanduse ja poliitika
tegemise puhul tajunud ühte asja:
see on tihtipeale liikumine tõe poole,
selles on teatud sarnasusi,” mõtiskleb
Viidik nüüd. “Aga tegelikult on
tõest olulisemad faktid. Poliitikas
armastatakse
tihtipeale
fakte
ignoreerida ja lähtuda ainult isiklikust
või kollektiivsest visioonist.”
Viidik on kindel, et nagu ajakirjandus
ei tohi oma lugejale valetada, ei tohi
seda teha ka volikogu saadikud.
“Jah, kõik me võime teha vigu, aga
tegelikkust ei tohi ignoreerida.
Selliselt saab leida parima võimaliku
lahenduse hetkeolukorrast lähtuvalt.”
Pärast Maalehest lahkumist on
Viidik olnud Eesti Vabariik 100
projekti meeskonnas ja vedanud
EV100 raamatuprojekti, mis ilmub
veebruaris. “See on suur asi ja mul on
hea meel, et olen saanud anda vabariigi
aastapäevale oma panuse,” nendib Viidik.

“Hiiumaa suur pluss on see, et siin on
ikka veel eraldatus,” ütleb ta. “Hiiumaa
on üks parimaid võimalusi suurepäraseks
keskkonnavahetuseks:
jätad
oma
argitoimetused, pöörad suurlinnaelule selja
ja tuled täiesti uude maailma. Hiiumaa ongi
selline uus maailm teatud mõttes. Hiiumaal
on hea elu sihtkohana tohutu potentsiaal.”
Viidik
loodab,
et
inimesed, kes tulevad
Hiiumaale,
on
ühel
hetkel
valmis
ka
Hiiumaa
ellu
panustama: kasvõi sel
moel, et jagavad oma
kogemusi ja annavad
head hoogu Hiiumaa
arenguks. “Me peame
suutma olla teatud
tasemel, et oleks kaetud
kvaliteetne teenussektor
ja kõik elutähtsad asjad
toimiksid. Kui need on paigas, siis minu
meelest inimestel on põhjust siia alati tulla.
Ja omavalitsus peab hoolitsema selle eest, et
alusmaterjal oleks tugev.”
Volikogu esimehe roll

Foto: Argo Nurs

“Hiiu Ökol on praegu kavas paar raamatut,
millest ma ei tahaks pikemalt rääkida, sest
ei ole põhjust hüüda enne, kui raamat on
valmis saamas,” lisab Viidik. “Kindlasti tahan
teha Hiiumaaga seoses ühe teatriprojekti
ja õige pea peaks tulema ka info ühe suvise
ürituse kohta, mida ma tahan kindlasti ellu
viia. Niiet Hiiumaa hüvanguks mõtteid on.”
Hiiumaa võimaldab keskkonnavahetust
Viidik ütleb, et on koos suvehiidlaste
ja Hiiumaa sõpradega püüdnud lahti
hammustada, miks osa inimesi lähevad
Saaremaale ja osa tulevad Hiiumaale.

Millised on loetud nädalad vallavolikogu
juhtinud Viidiku esimesed muljed tööst?
“Kuna olen kogu oma elu olnud seotud
erasektoriga, siis omavalitsussüsteem tundub
mulle praeguse lühikese kogemuse põhjal
natuke aeglasem, natuke kohmakam,” ütleb
ta.
Samas märgib Viidik, et väikestes
kogukondades on omavalitsusel kahtlemata
kogukonnaliidri
positsioon:
võimekus
siduda gruppe, korjata üles ideed ja kaasata
partnereid, kellega koos neid ellu viia. Ta lubab
ideede ja teostusega olla abiks, et Hiiumaal
oleks aktiivset ja innovaatilist mõtlemist,
helget tulevikuvisiooni ja võimekus ellu viia
uusi ideid, et seeläbi tõsta elukvaliteeti ja
kogu saare kuvandit.
Volikogu tööst rääkides loodab ta saavutada
peagi konsensuse, et kõik tunnustaks
Hiiumaad ühe tervikuna: “Meri on
ümberringi ja peame siin omavahel hakkama
saama. Selliselt, kuidas me omavahel hakkama
saame, areneb ka elu ümberringi.”

Tihe suhtlus piirkondadega
Viidik lisab, et Läänemere piirkonna lähimaid
naabrid Saaremaal ja Gotlandil kogevad
samuti, et toimub koondumine keskustesse.
“Olen viimasel ajal tihti kogenud Kärdlavastasust, isegi siit valitud volinike hulgas.
Samas on minu meelest kohalikule elule
alati parem, kui inimesed kuskilt Hiiumaalt
liiguvad edasi pigem Kärdlasse kui mandrile.”
Samas lubab ta volikogu esimehena, et ühtegi
piirkonda ei saa jätta üksi ja tihe suhtlus
osavallakogude kaudu jääb toimima.
Kui Viidiku peamine töökoht on Kärdla
vallamajas, siis volikogu jätkab kindlasti
oma väljasõiduistungeid. Igasse kvartalisse
on plaanitud üks väljasõiduistung väljaspool
Kärdlat, mis tähendab, et iga kolmas istung
toimuks erinevas osavallas. “Kuna volikogu
istungid on avalikud, siis on alati võimalus
tulla kuulama,” kutsub Viidik. Samas lisab
ta, et volinikud on avatud rääkima Hiiumaa
arengutest kõigi vallakodanikega. “Ma väga
ootan inimeste aktiivset kaasalöömist ja häid
algatusi!”
Liina Siniveer
Hiiumaa Teataja toimetaja

Vallavanema jõulutervitus
Esimese advendiga alguse saanud kaunis jõuluaeg on täis ootusi ja
lootust, mõistmist ja hoolivust. Enne aasta lõpusirgele jõudmist on hea
aeg heita pilk möödunud kuudele ja mõelda, mida tähenduslikku jääb
meid saatma kahe detsembrikuu vahelisest ajast.
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Kinkigem jõuluajal üksteisele lisaks ilusatele ja vajalikele kingitustele
ka südamest tulevat siirust ja hoolivust, sest just see muudab meid kõiki
paremaks. See on väärtus, mis jääb kestma aastateks. Kaunist jõuluaega!
Reili Rand
Hiiumaa vallavanem

Foto: Liina Siniveer

Igaüks meist võiks aasta suurimate pühade ajal endalt küsida, mis on
just mulle tegelikult oluline? Mis on see, mida peab hoidma, mille poole
liikuma ning millele võiks pühendada oma jõu? On see perekond ja
kodu? On see meid ümbritsevad inimesed oma murede ja rõõmudega?
Või oleme end juba liialt sidunud kaduvate asjade ja töiste tegemistega
ning ei suuda ega taha enam näha seda, mis on lähedal ja igapäevane.

Tihti tunduvad pere ja sõbrad nii iseenesestmõistetavad, et kipume
nendega koosveedetud aega edasi lükkama, sest töö ja asised toimetused
tunduvad olulisemad.
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VALLAVOLIKOGU

Hiiumaa vallavolikogu istungitelt

Volikogu 1. novembri
istungi kokkuvõte

Hiiumaa vallavolikogu esimene
istung toimus 1. novembril kell
16–17.25 Suuremõisa lossis.
Istungi avas Hiiumaa valla
valimiskomisjoni esimees Helen
Härmson, peale esimehe valimisi
jätkas juhatamisega esimees
Aivar Viidik.
Volikogu
osales
koosseisus:
Ilmi Aksli, Jaan Harak, Omar
Jõpiselg, Ülari Kaibald, Antti
Leigri, Hannes Maasel, Liisi
Mäeumbaed, Tarmo Mänd,
Kristjan Ojasoo, Ants Orav,
Üllar Padari, Tiit Paulus, Jüri
Preobraženski, Riho Rahuoja,
Reili Rand, Toomas Remmelkoor,
Inge Talts, Hergo Tasuja, Helen
Teigar, Lembit Vainumäe, Artur
Valk, Jaanus Valk ja Aivar Viidik.

2. Volikogu aseesimehe valimine
Tiit Paulus esitas valimisliidu Kodusaar poolt
aseesimehe kandidaadiks Inge Taltsi. Üllar
Padari esitas Riho Rahuoja.
Salajasel hääletusel sai Riho Rahuoja
15 poolthäält ja Inge Talts 8 poolthäält.
Volikogu aseesimeheks valiti Riho Rahuoja.
3. Vallavalitsuste tagasiastumispalvete
ärakuulamine
Tagasiastumispalve esitasid:
Emmaste vallavanem Tiit Paulus ja
vallavalitsuse liikmed Karin Gross, Harri
Hiis, Raivo Mölder, Heidi Siirus;
Hiiu vallavanem Reili Rand ja valitsuse
liikmed: Inge Elissaar, Liili Eller, Tiia Liibert,
Kairi Lõppe, Monika Pihlak;
Käina vallavanem Omar Jõpiselg ja valitsuse
liikmed Aiki Maivel, Tiivi Lipp, Ly Meldorf,
Siimo Sedrik;
Pühalepa vallavanem Ants Orav ja valitsuse
liikmed Eve Kustala, Reet Nisumaa, Raivo
Välba.
Maasekretär maavanema ülesannetes Piret
Sedrik tänas maavanema tänukirjaga seniste
valdade volikogu esimehi ja vallavanemaid.

Volikogu 7. novembri istungi
kokkuvõte
Hiiumaa vallavolikogu teine istung toimus 7.
novembril kell 15–18.45 Kärdlas vallamajas.
Istungit juhatas volikogu esimees Aivar
Viidik.
Volikogu osales koosseisus: Ilmi Aksli, Jaan
Harak, Omari Jõpiselg, Ülari Kaibald, Antti
Leigri, Hannes Maasel, Liisi Mäeumbaed,
Tarmo Mänd, Kristjan Ojasoo, Ants Orav,
Üllar Padari, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski,
Riho Rahuoja, Reili Rand, Toomas
Remmelkoor, Inge Talts, Hergo Tasuja,
Helen Teigar, Lembit Vainumäe, Artur Valk,
Jaanus Valk ja Aivar Viidik.
Tarmo Mänd tegi valimisliidu Kodusaar
fraktsiooni nimel ettepaneku täiendada
päevakorda ja näha ette vallavanema valimine
konkursi korras ja viia päevakorrast välja

5.indd 2

vallavalitsuse liikmed, kui
volikogu selle tulevikus heaks
kiidab.
Vallavalitsuse
koosseis
kinnitati 22 poolthäälega,
hääletusel ei osalenud 1
volikogu liige.
6. Seisukoht kassatsioonkaebuse esitamise kohta

1. Volikogu esimehe valimine
Reili Rand esitas volikogu esimehe
kandidaadiks Aivar Viidiku.
Artur Valk esitas volikogu
esimehe kandidaatideks Üllar
Padari, Omar Jõpiselja, Tiit Pauluse,
Tarmo Männi, Toomas Remmelkoori ja Antti
Leigri, kes kõik taandasid enda kandidatuuri.
Salajasel hääletusel valiti 14 poolthäälega
Hiiumaa vallavolikogu esimeheks Aivar Viidik.
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„Vallavalitsuse
koosseisu
kinnitamine“,
kuna volikogu liikmetel ei ole võimalik
vallavalitsuse
liikmete
kandidaatidega
lähemalt tutvuda.
Aivar Viidik tegi ettepaneku jätta
päevakorrapunkt „Vallavanema valimine“
istungi päevakorda.
Hääletamisel
toetas
päevakorrapunkti
„Vallavanema valimine“ jätmist istungi
päevakorda etteantud kujul 13 volikogu liiget.
Aivar Viidik tegi ettepaneku hääletada, kes on
punkti „Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine“
etteantud redaktsioonis päevakorda jätmise
poolt. Hääletamisel toetas ettepanekut 13
volikogu liiget.
Seega jäid mõlemad päevakorrapunktid
esitatud kujul päevakorda.
Volikogu esimees andis teada, et moodustatud
on kaks fraktsiooni:
valimisliidu Kodusaar fraktsioon koosseisus
fraktsiooni esimees Tarmo Mänd, aseesimees
Antti Leigri ja liikmed Tiit Paulus, Ants
Orav, Toomas Remmelkoor, Jaan Harak ja
Jüri Preobraženski ning
valimisliidu Ühine Hiiumaa fraktsioon
koosseisus fraktsiooni esimees Üllar Padari,
aseesimees Hannes Maasel ja liikmed Omar
Jõpiselg, Ilmi Aksli, Jaanus Valk, Aivar Viidik.
1. Vallavanema valimine
Aivar Viidik esitas Hiiumaa vallavanema
kandidaadiks:Reili Rand.
Artur Valk esitas Hiiumaa vallavanema
kandidaatideks: Ants Orav, Tiit Paulus ja
Omar Jõpiselg, kes kõik taandasid ennast.
Salajasel hääletusel valiti 14 poolt- ja 9
vastuhäälega Hiiumaa vallavanemaks Reili
Rand.
2. Alatiste komisjonide moodustamine
Aivar Viidik tegi ettepaneku moodustada
kolm alatist komisjoni: revisjonikomisjon
kolmeliikmelisena,
eelarveja
majanduskomisjon ning humanitaarkomisjon.
Ettepaneku poolt hääletas 23 volikogu liiget.
Inge Talts tegi ettepaneku moodustada
revisjonikomisjon viieliikmelisena.
Ettepaneku poolt hääletas 10 volikogu liiget,
vastu 10, erapooletuid 3 – muudatusettepanek
ei leidnud toetust.
Artur Valgu küsimusele, kas jääbki kaks
komisjoni, vastas Aivar Viidik, et lähtutakse
Käina valla põhimäärusest, kuid kui peatselt
tuleb volikogu päevakorda Hiiumaa valla

Hiiumaa vald on Emmaste
valla
üldõigusjärglane
ja
seetõttu oli arutusel, kas
vaidlustada
Riigikohtus
Tallinna
Ringkonnakohtu
kohtuotsus 30. oktoobrist
2017, mis puudutab Hiiu
maavanema
korraldust
kehtestada Hiiu maakonnaga
piirneval
merealal
maakonnaplaneering.
Emmaste vallasekretär Kairi
Arunurm tõi välja olulisemad
punktid, millega Emmaste
vald ei nõustunud, ja ka
ringkonnakohtu seisukohad.
Inge Talts tegi ettepaneku viia
otsuse tegemisel läbi nimeline
hääletus.
Foto: Argo Nurs Hääletamisel
toetas
põhimääruse arutamine, siis see annab
kassatsioonikaebuse esitamist 11 volikogu
võimaluse komisjonide arvu suurendamiseks.
liiget: Jaan Harak, Antti Leigri, Tarmo Mänd,
Ants Orav, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski,
3. Alatiste komisjonide esimeeste ja aseesiToomas Remmelkoor, Inge Talts, Hergo
meeste valimine
Tasuja, Lembit Vainumäe ja Artur Valk.
Kassatsioonikaebuse mitteesitamise poolt
Eelarve- ja majanduskomisjon
hääletas 11 volikogu liiget: Ilmi Aksli, Omar
Üllar Padari esitas esimehe kandidaadiks:
Jõpiselg, Ülari Kaibald, Hannes Maasel, Liisi
Omar Jõpiselg. Tiit Paulus esitas: Tarmo
Mäeumbaed, Kristjan Ojasoo, Üllar Padari,
Mänd.
Riho Rahuoja, Helen Teigar, Jaanus Valk ja
Salajasel hääletusel valiti eelarve- ja
Aivar Viidik.
majanduskomisjoni
esimeheks
14
Hääletustulemustest
lähtuvalt
poolthäälega Omar Jõpiselg ja aseesimeheks
päevakorrapunktis seisukohta ei kujundatud.
9 poolthäälega Tarmo Mänd.
Istungite
protokollid
pannakse
Humanitaarkomisjon
esimesel võimalusel üles Hiiumaa valla
Lembit
Vainumäe
esitas
esimehe
dokumendiregistrisse.
kandidaadiks Hergo Tasuja. Tiit Paulus
esitas: Toomas Remmelkoor.
Salajasel hääletusel valiti humanitaarkomisjoni Volikogu 16. novembri istungi
esimeheks 15 poolthäälega Hergo Tasuja kokkuvõte
ja aseesimeheks 8 poolthäälega Toomas
Remmelkoor.
Hiiumaa vallavolikogu kolmas istung toimus
4. Revisjonikomisjoni esimehe ja
liikmete valimine
Toomas Remmelkoor esitas valimisliidu
Kodusaar fraktsiooni poolt revisjonikomisjoni
esimehe kandidaadiks Antti Leigri.
Salajasel hääletusel valiti 21 poolt- ja 2
vastuhäälega revisjonikomisjoni esimeheks
Antti Leigri.
Lembit Vainumäe esitas revisjonikomisjoni
liikmeks: Inge Talts, kes taandas ennast.
Hergo Tasuja esitas Toomas Remmelkoor,
kes taandas ennast.
Toomas Remmelkoor esitas: Artur Valk ja
Tiit Paulus.
Salajasel hääletusel valiti revisjonikomisjoni
liikmeteks 22 poolthäälega Tiit Paulus ja 20
poolthäälega Artur Valk. Üks valimissedel oli
kehtetu.
5. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine
Vallavanem Reili Rand tegi ettepaneku
kinnitada
vallavalitsuse
koosseis
kolmeliikmelisena. Vallavanemana on tema
nägemus, et valitsusse kuuluksid tulevikus
ka kõik osavallavanemad. Vallavanem tegi
ettepaneku kinnitada valitsus koosseisus Reili
Rand, Inge Elissaar ja Monika Pihlak.
Antti Leigri küsimusele, kas osavallavanemad
on vallavalitsuse liikmed hääleõigusega
või sõnaõigusega, vastas Reili Rand,
et osavallavanemad on täieõiguslikud

16. novembril kell 15–18.13 Kärdlas.
Volikogu osales koosseisus: Ilmi Aksli, Jaan
Harak, Omar Jõpiselg, Ülari Kaibald, Toomas
Kokovkin, Antti Leigri, Hannes Maasel,
Liisi Mäeumbaed, Tarmo Mänd, Kristjan
Ojasoo, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Paulus,
Jüri Preobraženski, Riho Rahuoja, Toomas
Remmelkoor, Inge Talts, Hergo Tasuja,
Helen Teigar, Lembit Vainumäe, Artur Valk,
Jaanus Valk ja Aivar Viidik.
Volikogu esimees Aivar Viidik andis teada, et
Hiiumaa valla valimiskomisjoni 10. novembri
otsusega peatati Reili Ranna volikogu liikme
volitused ja määrati asendusliikmeks Toomas
Kokovkin.
Volikogu esimees andis teada, et moodustatud
on sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon,
mille esimees on Helen Teigar, aseesimees
Liisi Mäeumbaed ja fraktsiooni liikmed Ülari
Kaibald, Toomas Kokovkin, Kristjan Ojasoo,
Hergo Tasuja ja Lembit Vainumäe.
1. Alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine

Eelmisel volikogu istungil valiti eelarveja majanduskomisjoni esimeheks Omar
Jõpiselg ja aseesimeheks Tarmo Mänd ning
humanitaarkomisjoni esimeheks Hergo
Tasuja ja aseesimeheks Toomas Remmelkoor.
Seekordsel istungil tegid komisjonide
esimehed ettepanekud, keda volikogu
liikmetest kaasata komisjonidesse.
Omar
Jõpiselg
esitas
eelarveja
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majanduskomisjoni liikmeteks: Ants Orav,
Tiit Paulus, Jüri Preobraženski, Riho
Rahuoja, Helen Teigar, Lembit Vainumäe,
Kristjan Ojasoo, Aivar Viidik, Üllar Padari,
Jaanus Valk. Lisaks volikogu poolt valitud
aseesimees Tarmo Mänd ja komisjoni esimees
Omar Jõpiselg.
Hergo Tasuja esitas humanitaarkomisjoni
liikmeteks: Liisi Mäeumbaed, Antti Leigri,
Liina Lepamaa, Artur Valk, Jaan Harak,
Hannes Maasel, Ilmi Aksli, Inge Talts,
Toomas Kokovkin, Ülari Kaibald. Lisaks
volikogu poolt valitud aseesimees Toomas
Remmelkoor ja komisjoni esimees Hergo
Tasuja.
Volikogu
valis
komisjonide
liikmed
ühehäälselt.
2. Kröönuki katastriüksuse
detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Hiiumaa vallas Kitsa külas asuva
Kröönuki katastriüksuse detailplaneering.
3. Hüvitiste maksmine
Haldusreformi seadusele vastavalt on
ühinenud valdade ametist lahkunud
vallavanematel ja volikogu esimeestel õigus
saada oma töö eest hüvitist, kui nad ei jätka
samaväärsel ametikohal. Volikogu eelnõu
kohaselt oli ettepanek maksta hüvitist
12kordse kuutasu ulatuses neile, kes ühinesid
vabatahtlikult, ja kuue kuutasu ulatuses neile,
kes on sundliidetud.
Pärast vaheaega esitas fraktsioon Kodusaar
ettepaneku muuta Hiiu vallavolikogu otsuse
eelnõud lisades otsuse maksta Pühalepa valla
abivallavanem Antti Leigrile hüvitist 2685
eurot. Otsustamisest taandas ennast Antti
Leigri. Muudatusettepaneku poolt hääletas
9, vastu 12, erapooletuid oli 1 ja seega
muudatusettepanek ei leidnud kinnitust.
Lõpphääletusest taandasid ennast seotud
isikud Tiit Paulus, Üllar Padari, Ants Orav,
Kristjan Ojasoo, Omar Jõpiselg. Volikogu
otsustas 18 poolthäälega (vastu ja erapooletuid
polnud) maksta hüvitist Hiiu vallavolikogu
esimehele Jüri Ojasoole 12 000 eurot ja Käina
vallavolikogu esimehele Üllar Padarile 7000
eurot, Emmaste vallavolikogu esimehele Ülo
Kikasele 2604 eurot, Käina vallavanemale
Omar Jõpiseljale 20 328 eurot, Emmaste
vallavanemale Tiit Paulusele 10 254 eurot,
Pühalepa vallavanemale Ants Oravale 12 700
eurot.
4. Vallavanema töötasu kinnitamine
Volikogu esimees Aivar Viidik tegi ettepaneku
määrata vallavanem Reili Ranna töötasuks
2850 eurot kuus ja selgitas, et vallavanema
töötasu määramise eelnõus lähtus koalitsioon
ühisvalla juhtimisel tõusvast vastutusest ja
töökoormusest. Volikogu kinnitas otsuse 22
poolthäälega, 1 erapooletu.
5. Hiiumaa vallavolikogu töös osalemise
eest töötasu, tasu ning hüvituse maksmise
kord
Hiiumaa vallavolikogus töös, komisjonides ja
juhtorganites osalemise eest on ette nähtud
erineva suurusega tasu.
Volikogu esimees Aivar Viidik tegi
ettepaneku:
• Maksta vallavolikogu esimehele töötasu
volikogu esimehe kohustuste täitmise eest
1900 eurot kuus ja kinnitada volikogu esimehe
kasutuses oleva mobiiltelefoni kasutamise
piirmäär 50 eurot kuus ning aseesimehele
hüvitust 100 eurot kuus.
• Maksta vallavolikogu alatise komisjoni
esimehele komisjoni töö juhtimise ja
koosoleku läbiviimise eest tasu 100 eurot
kuus. Kui komisjoni esimees ei saa istungil
osaleda, juhib istungit aseesimees ning saab
vastava tasu.
• Maksta vallavolikogu alatise komisjoni
liikmele ja eestseisuse koosolekust osa võtnud
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vallavolikogu liikmele tasu 25 eurot iga
osaletud komisjoni ja eestseisuse koosoleku
eest. Komisjoni töös osalemise eest tasu
määramisel on vallavolikogu liikmega
võrdsustatud see komisjoni liige, kes ei ole
vallavolikogu liige. Komisjoni ja eestseisuse
töös osalemise tasu ei saa volikogu esimees.
• Maksta vallavolikogu liikmele tasu
vallavolikogus tehtava töö eest 35 eurot iga
osaletud vallavolikogu istungi kohta, välja
arvatud vallavolikogu koosseisu esimene
istung, millel osalemise eest tasu ei maksta.
Istungist osavõtu tasu ei saa vallavolikogu
esimees ja aseesimees.
Artur Valk tegi ettepaneku määrata
vallavolikogu esimehe töötasuks 1425 eurot –
ettepaneku poolt 9, vastu 12, erapooletuid 2,
seega muudatusettepanek ei leidnud toetust.
Tiit Paulus tegi ettepaneku kinnitada volikogu
esimehe kasutuses oleva mobiiltelefoni
kasutamise piirmääraks 15 eurot – ettepaneku
poolt 9, vastu 11, erapooletuid 3, seega
muudatusettepanek ei leidnud toetust.
Artur Valk tegi ettepaneku määrata komisjoni
aseesimehe hüvitiseks 50 eurot kuus –
ettepaneku poolt 8, vastu 13, erapooletuid 2,
seega muudatusettepanek ei leidnud toetust.
Artur Valk tegi ettepaneku maksta
vallavolikogu liikmele vallavolikogus tehtava
töö eest hüvitist 50 eurot – ettepaneku
poolt 8, vastu 13, erapooletuid 2, seega
muudatusettepanek ei leidnud toetust.
Lõpphääletusel kinnitati määrus „Hiiumaa
vallavolikogu töös osalemise eest töötasu,
tasu ning hüvituse maksmise kord“ 13
poolthäälega (8 vastu ja 2 erapooletut).
6. Seisukoht kassatsioonkaebuse esitamise
kohta
Kuna eelmisel istungil jäi volikogul antud
küsimuses seisukoht kujundamata, oli
uuesti päevakorras küsimus, kas Hiiumaa
vald Emmaste valla üldõigusjärglasena
vaidlustab
Riigikohtus
Tallinna
Ringkonnakohtu otsuse 30. oktoobrist
2017, mis puudutab Hiiu maavanema
korraldust kehtestada Hiiu maakonnaga
piirneval merealal maakonnaplaneering
ja esitab kassatsioonkaebuse Riigikohtule.
Eelmisel istungil tõi Emmaste vallasekretär
Kairi Arunurm välja olulisemad punktid,
millega Emmaste vald ei nõustunud, ja ka
ringkonnakohtu seisukohad.
Hääletamisel toetas kassatsioonkaebuse
esitamist 10 volikogu liiget ja vastu oli 12
volikogu liiget – seega kassatsioonkaebust ei
esitata.
7. Pöördumise esitamine
Volikogu esimees Aivar Viidik tegi ettepaneku
teha Riigikogu poole pöördumine seoses
Hiiumaa transpordiühenduste tulevikuga:
seoses maavalitsuste kadumisega saada
Hiiumaa transpordiühenduste küsimuses
riigile lepingupartneriks.
Riho Rahuoja tegi ettepaneku adresseerida
pöördumine ka majandusministeeriumile ja
OÜ-le TS Laevad.
Tiit Paulus tegi ettepaneku täiendada viimast
lõiku, et ka seal kajastuks saartevahelise
transpordiühenduste teema.
Artur Valk tegi ettepaneku volitada
pöördumise lõplik sõnastamine ja välja
saatmine Aivar Viidikule.

Volikogu 28. novembri istungi
kokkuvõte
Hiiumaa vallavolikogu neljas istung toimus
täna, 28. novembril kell 15-18 Kärdlas.
Volikogu osales koosseisus: Ilmi Aksli, Jaan
Harak, Omar Jõpiselg, Ülari Kaibald, Toomas
Kokovkin, Antti Leigri, Hannes Maasel,
Liisi Mäeumbaed, Tarmo Mänd, Kristjan
Ojasoo, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Paulus,
Jüri Preobraženski, Riho Rahuoja, Toomas
Remmelkoor, Inge Talts, Hergo Tasuja,

Helen Teigar, Lembit Vainumäe, Artur Valk
ja Aivar Viidik.
Tarmo Mänd esitas valimisliidu Kodusaar
ettepaneku alustada volikogu istungeid
volikogu esimehe ja vallavalitsuse infotunniga.
Vallavanem Reili Rand andis teada, et
kestab uue valla käivitamine ja samaaegselt
ülesannete üle võtmine maavalitsuselt:
ühistranspordihanke ette valmistamine,
perekonnatoimingute
üle
võtmiseks
on
vallasekretärid
läbimas
koolitust,
valdkonnaspetsialistide kohtumised erinevate
valdkondade pädevuste ja ülesannete
kaardistamiseks.
Detsembri
märksõnadeks
on
osavallakogudega
kohtumised
seoses
osavallavanemate kandidaatidega.
Avanes meede, mis võimaldab esitada
taotluse Pargi 3 aadressil kogukonnas elamise
ja ööpäevaringse erihoolekande teenuse jaoks.
Spordihalli rajamiseks toimub suhtlus
arhitektide liiduga, et alustada lähtetingimuste
koostamisega ja esimese poolaasta jooksul
viia läbi arhitektuurikonkurss.
EAS esitas 24. novembril tagasinõudeotsuse
projekti “Kärdla sadama rekonstrueerimine”
kohta summas 54 000 eurot seoses
graniitkivide tarnimise mahtudega sadama
ehitusele. Kärdla Sadam peab vastama 30
päeva jooksul.
Käimasolevad
töökonkursid:
EMKO
juhataja töökohale kandideerimiseks on
sooviavaldajad dokumendid esitanud ja Hiiu
vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti kohale
ootame avaldusi 4. detsembrini.
Volikogu esimees Aivar Viidik andis
teada, et viimases volikogus arutusel olnud
transpordiühenduste teemaline avaldus on
kooskõlatatud kõigi volikogu liikmetega
ja saadetud riigikogule, majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumile,
OÜle TS Laevad. Saime volikogu avaldusele
Hiiumaa
ettevõtjate
liidu
toetuse.
Meediakajastused: hiidlaste avaldus oli
meedias mõjukam.
Pooleli on volikogu töökorra ettevalmistus.
1. Vaideotsus
2015. aastal otsustas Hiiu vallavolikogu
võõrandada
Luidja
maja
kinnistu
enampakkumisel: vallavalitsust kohustati
läbi viima oksjon ja sõlmima müügileping.
Enampakkumistel maja mitmel korral
müüa ei õnnestunud. Kuna maja ei
suudetud müüa, siis 2017. suvel otsustas
volikogu muuta enampakkumise alghinda
ja korraldati järjekordne enampakkumine.
Pakkumine nurjus, sest ühtegi pakkumist
tähtaegselt ei esitatud. Pärast tähtaega võttis
vallaga ühendust mitu huvilist. Vallavalitsus
otsustas võimaldada neil teha ette antud
tähtajaks oma pakkumised, mis laekusid
summades 48 000, 49 000 ja 50 000 eurot.
Vallavalitsus valmistas volikogule ette eelnõu
müüa maja 50 000 eest. Pärast võitja välja
kuulutamist väljendas oma soovi maja osta
majas kunagi elanud inimeste järeltulija, kes
pakkus ka uue hinna 51 000. Volikogu esitas
muudatusettepaneku müüa maja 51 000
euroga majas elanud inimeste järeltulijale
ja otsustas müüa maja 51 000 euroga. Selle
peale avaldas protesti enampakkumise võitja,
kes oli tähtajaks esitanud parima pakkumise.
Antud vaideotsus oli täna ka arutusel.
Tänane ettepanek volikogule on rahuldada
vaie ja tunnistada kehtetuks Hiiu
vallavolikogu otsus müüa maja 51 000 euroga
majas elanud inimeste järeltulijale.
Artur Valk avaldas seisukoha, et Hiiu
vallavolikogu otsus oli õige ning tegi
ettepaneku jätta see jõusse.
Volikogu tegi otsuse rahuldada vaie ja
tunnistada kehtetuks Hiiu vallavolikogu
otsus müüa maja 51 000 euroga majas elanud
inimeste järeltulijale: poolt 12 volikogu liiget,
vastu 9, erapooletuid 1.
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2. Hiiumaa valla põhimäärus – I lugemine
Käina vallasekretär Helen Härmson tutvustas
määruse projekti. Hiiumaa valla põhimäärus
sätestab valla olulised sümbolid, vallavolikogu
struktuuri ja selgitab töökorda, vallavalitsuse
pädevusi ja muid regulatsioone.
Eelnõu suunati teisele lugemisele.
Hääletamisel oli volikogu liikmete poolt
esitatavate parandusettepanekute tähtaeg,
milleks määrati 4. detsember (20 poolt, 2
vastu, erapooletuid polnud).
3. Hiiumaa osavaldade põhimäärus – I
lugemine
Käina vallasekretär Helen Härmson tutvustas
määruse projekti. Hiiumaa osavaldade
põhimäärus sätestab, millised on osavaldade
koosseisud, kirjeldab osavallavanema rolli,
kuidas valitakse osavallakogu ja millised
on selle pädevused, kuidas suhestuvad
osavallakogud Hiiumaa vallaga.
Hääletamisel oli volikogu liikmete poolt
määrusele esitatavate parandusettepanekute
tähtaeg, milleks määrati 4. detsember (18
poolt, 2 vastu, erapooletuid polnud).
4. Ametiasutuste tegevuse
ümberkorraldamine
Tulenevalt haldusreformi seadusest kuulutati
pärast valimisi välja ühine Hiiumaa vald ja
fikseeriti ühine volikogu. Sellest tulenevalt
on volikogu ülesandeks otsustada endiste
vallavalitsuste
töö
ümberkorraldamine
selliselt, et lõppeb nende tegevus ja tekib uus
vallavalitsus.
Konsensuslikult
otsustas
volikogu
ametiasutuste tegevus ümber korraldada.
5. Hiiumaa valla ametiasutuste
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu
kehtestamine
Arutatakse Hiiumaa valla ja osavaldade
struktuuri ning ametnike ja töötajate
funktsioone.
Osavaldadesse
jäävad
ühinemislepingu
kohaselt
lisaks
osavallavanemale
sekretär-asjaajaja
ja
registritoimingute
spetsialistid:
maaspetsialist, ehitusspetsialist ja sotsiaaltöö
spetsialist. Erinevates osavaldades ülejäänud
ametikohad erinevad, kuna varasemate
valdade struktuur on olnud erinev.
Volikogu otsustas esitatud struktuuri 20
poolthäälega kinnitada.
6. Sihtasutuste ühendamine ja
ülesannete delegeerimine
Arutlusel oli SA Tuuru ja uue SA
Hiiumaa Arenduskeskuse ühendamine.
Seoses
maavalitsuste
likvideerimisega
antakse maavalitsuste ülesanded riigile või
omavalitsusele. Maakondlik arendustegevus
on maakonna ülesanne, seega on riik
otsustanud anda arenduskeskuse tegevused
omavalitsuste pädevusse. Et Hiiumaa
omavalitsuste otsustega on moodustatud
uus arenduskeskus, siis oli ettepanek
need kaks sihtasutust omavahel liita, et
arendustegevustega saaks edasi minna.
Teemal, kas kaks sihtasutust liita, toimus
volikogu liikmete vahet elav arutelu, mille
põhiline fookus oli Tuuru kogunenud võlg
suurusjärgus 90 000 eurot.
Häältega 11 poolt ja 10 vastu otsustas
Hiiumaa vallavolikogu toetada otsuse
eelnõud ja liita SA Tuuru uuena loodud
Hiiumaa Arenduskeskusega, mis hakkab
alates uuest aastast kavandama Hiiumaa
arengut ja korraldama selle elluviimist.
Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud,
vallakodanikud on oodatud istungitel osalema.
Aivar Viidik
Hiiumaa vallavolikogu esimees
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Hiiumaa vallavalitsuse
istungitelt
Hiiumaa vallavalitsuse esimene
istung toimus 15. novembril
1. Volikogule esitatavad eelnõud
Otsustati esitada volikogule järgmised
eelnõud:
1) Vaideotsus;
2) Hiiumaa vallavalitsuse struktuur,
Hiiumaa valla ametiasutuste struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kehtestamine;
3) Ametiasutuste tegevuse
ümberkorraldamine;
4) Sihtasutuste ühendamine ja ülesande
delegeerimine.
2. Ehituslubade väljastamine
Otsustati väljastada ehitusluba ehitise
ümberehitamiseks Kärdla linnas Heltermaa
mnt 31 aadressile ja ehitusluba ehitise (kuurvarjualune) püstitamiseks Kärdla linnas,
Väike-Tiigi tn 8 aadresssile.
3. Ehitusloa väljastamine ehitise rajamiseks
Otsustati väljastada ehitusluba puurkaevu
rajamiseks
Orjaku
külas
Kivikangru
maaüksusele.
4. Projekteerimistingimuste kinnitamine
Otsustati kinnitada projekteerimistingimused
Kassari külas Riksi maaüksusele elamu
püstitamiseks.
5.Kinnisasja jagamine,lähiaadressi
ja sihtotstarbe määramine
Otsustati nõustuda Jausa külas asuva Kajaka
katastriüksuse jagamisega kolmeks iseseisvaks
kinnistuks ja Jausa külas asuva Toomepuu
katastriüksuse jagamisega kaheks iseseisvaks
katastriüksuseks.
6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
ja projekteerimistingimuste väljastamine
Otsustati kooskõlastada Emmaste külas asuvale
Tilu katastriüksusele puurkaevu rajamine
ja väljastada projekteerimistingimused Tilu
katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
7. Hajaasustuse programmi
aruande kinnitamine
Otsustati kiita heaks hajaasustuse programmi
projekti „Emmaste valla Külaküla küla Rea
kinnistu veesüsteemi uuendamine“ aruanne
ja maksta välja projekti lõppmakse.
8. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa,
maaüksuse lähiaadressi ja sihtotstarbe
määramine
Otsustati määrata Villamaa külas asuva
töökoja teenindamiseks vajaliku maa
suuruseks 0,51 ha ja lähiaadressiks Töökoja,
maaüksuse sihtotstarbeks tootmismaa.
9. Veo eriloa taotlus
Otsustati mitte rahuldada veo eriloa taotlust
Kopa küla tee osas, kuna teekatte kandevõime
ei ole taastunud ja kõik endise Hiiu valla
kohalikud maanteed on suletud.
10. Projekteerimistingimuste väljastamine
Otsustati väljastada projekteerimistingimused
Kärdla linnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
laiendamise projekti Kärdla IV koostamiseks:
Aia tänav, Allika põik, Kabeli tänav, Kalamaja
tänav, Kalda tänav, Kanarbiku tänav, Kopli
tänav Künka tänav, Lepiku tänav, Lodju tänav,
Nuutri tänav, Oja tänav, Rahu tänav, Sanglepa
tänav, Tiigi tänav, Uus tänav, Vabaduse põik,
Vabaduse tänav, Valli tänav, Väike-Liiva tänav,
Väike-Tiigi tänav.
11. Volituse andmine
Otsustati volitada Emmaste vallasekretär
Kairi Arunurme kinnitama Emmaste
vallavalitsuse eelarvest tehtavaid kulutusi
summas kuni 1000 eurot ja allkirjastama
Emmaste vallavalitsuse teenistujate ja
Emmaste vallavalitsuse hallatavate asutuste
juhtide teenistus- ja töölähetuse ning
isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise
kulude hüvitise maksmise käskkirju eelarves
sõiduautode ülalpidamiseks ettenähtud
vahendite piires.
Otsustati volitada Käina vallasekretär Helen
Härmsoni allkirjastama Käina vallavalitsuse
volikirju ning teenistujate ja Käina
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Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide
puhkuse ning teenistus- ja töölähetuse ning
isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise
kulude hüvitise maksmise käskkirju eelarves
sõiduautode ülalpidamiseks ettenähtud
vahendite piires.
Otsustati volitada Käina abivallavanem
Tiivi Lippu kinnitama Käina vallavalitsuse
hallatavate asutuste eelarvest tehtavaid
kulutusi, tingimusel, et arve ei ole suurem kui
1000 eurot, Käina vallavolikogu kinnitatud
eelarve piires ning Käina vallavalitsusele ja
hallatavatele asutustele osutatavate teenuste
koondarveid (elekter, vesi, telefon jne).
Otsustati volitada Pühalepa vallasekretär
Riina Lilleõit allkirjastama Pühalepa
vallavalitsuse teenistujate ja Pühalepa
vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide
teenistus- ja töölähetuse ning isikliku
sõiduauto
ametisõitudeks
kasutamise
kulude hüvitise maksmise käskkirju eelarves
sõiduautode ülalpidamiseks ettenähtud
vahendite piires.
Otsustati volitada Pühalepa abivallavanemat
Eve
Kustalat
kinnitama
Pühalepa
vallavalitsuse eelarvest tehtavaid kulutusi
Pühalepa vallavolikogu poolt kinnitatud
eelarve piires.
12. Käina valla 2017. aasta eelarve
alaeelarvete eest vastutava isiku
kinnitamine
Otsustati
kinnitada
Käina
valla
2017. aasta eelarve alaeelarvete eest
vastavalt korralduse lisale vastutavaks
isikuks
abivallavanem
Tiivi
Lipp.

Hiiumaa vallavalitsuse teine istung
toimus 22. novembril
1. Korraldatud jäätmeveost
vabastuse andmine
Anti vabastus korraldatud jäätmeveost
kinnistule Kärdla linnas perioodil 22.
november 2017 kuni 30. aprill 2018 seoses
sellega, et kinnistul ei elata või kinnistut ei
kasutata.
Korraldatud
jäätmeveost
vabastatakse
kinnistud, mida ei kasutata. Rohkem kui
üheks aastaks vabastuse saanud kinnistute
omanikud peavad vallavalitsusele iga aasta
alguses hiljemalt 20. jaanuaril kirjalikult
kinnitama, et vabastuse saanud kinnistut
endiselt ei kasutata. Kui kinnistu omanik jätab
teatamata, arvestatakse teda jäätmeveoga
liitunuks alates 21. jaanuarist.
2. Hajaasustuse programmi aruande
heakskiitmine
Otsustati kiita heaks Velvo Barinovi esitatud
hajaasustuse programmi projekti „Puurkaevu
pumba soetamine Luidja külas Niidi talus”
toetuse kasutamise aruanne summas 1228
eurot ja maksta välja 10 protsenti toetuse
summast.
3. Valla eelarvest väljamakstavad toetused
novembrikuus
Otsustati anda transporditoetust kuuele Hiiu
piirkonna taotlejale kuus kokku 308,53 eurot,
tervisetoetust 18-le isikule kuus kokku 567
eurot, ühekordset toetust kuuele taotlejale
kuus kokku 542,4 eurot ja huvitegevuse
toetust kahele taotlejale kuus kokku 75 eurot.
4. Rudolf Tobiase nimelise Kärdla
Muusikakooli koosseisu kinnitamine
Kinnitati Rodolf Tobiase nimelise Kärdla
muusikakooli koosseis tagasiulatuvalt alates
1. septembrist 2017 alljärgnevalt: direktor
1,0 ametikohta, õpetajad 8,0 ametikohta ja
koristaja 0,6 ametikohta.
5. Munitsipaalomandisse taotletavate
maade lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine
Määrati
Kärdla
linnas
asuvate
munitsipaalomandisse
taotletavate
maaüksuste (tänavad) lähiaadressid ja
sihtotstarbed alljärgnevalt:
Metsa tänav T1 (ligikaudse pindalaga 3058
m2) sihtotstarve transpordimaa,
Metsa tänav T2 (ligikaudse pindalaga 7708
m2) sihtotstarve transpordimaa,

Männiku tee (ligikaudse pindalaga 1670 m2)
sihtotstarve transpordimaa,
Nõmme tänav T1 (ligikaudse pindalaga 3051
m2) sihtotstarve transpordimaa,
Nõmme tänav T2 (ligikaudse pindalaga 6351
m2) sihtotstarve transpordimaa,
Sõnajala tänav (ligikaudse pindalaga 11513
m2) sihtotstarve transpordimaa.
6. Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Mudaste küla Jürna maaüksuse
detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ
tööle nr 16-02.
7. Hajaasustuse programmi aruannete
kinnitamine
Kiideti heaks Elve Kraaviku esitatud
hajaasustuse programmi projekti aruanne
ja kinnitada projekti maksumus summas
4659,78 eurot ja maksta välja Elve Kraavikule
projekti lõppmakse summas 310,67 eurot.
Kiideti heaks Villem Kane esitatud
hajaasustuse programmi projekti aruanne
ja kinnitada projekti maksumus summas
2870,64 eurot ning maksti välja Villem
Kanele projekti lõppmakse summas 191,38
eurot.
8. Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Nasva
küla Tammepesa maaüksusele kuuri
püstitamiseks.
9. Ehitusloa väljastamine ehitise rajamiseks
Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks
Allika küla Kivioja maaüksusele.
10. Raha eraldamine juubelitoetusteks
Kinnitati
detsembrikuu
juubelitoetuste
maksmine a 30 eurot kolmele Emmaste
piirkonna kodanikule.
11. Lapse sünnipäevatoetuse maksmine
Otsustati rahuldada Emmaste piirkonna
elaniku taotlus ja maksta lapse 7aastaseks
saamise puhul sünnipäevatoetust vastavalt
esitatud taotlusele.
12. Ravimitoetuste maksmine
Rahuldada Emmaste piirkonna vallakodanike
taotlused ja maksta ravimitoetust vastavalt 64
eurot ja 53 eurot.
13. Sõidutoetuste maksmine
Otsustati rahuldada Emmaste piirkonna
vallakodanike taotlused ja maksta sõidutoetust
vastavalt esitatud taotlusele summas 18,10
eurot, 292 eurot, 54 eurot.
14. Katastriüksuste piiride muutmine
Anti nõusolek Käina alevikus asuvate
kinnisasjade Hiiu mnt 20 (pindala 2596m2,
sihtotstarve elamumaa) ja Mäe plats 9
(pindala 3455m2, sihtotstarve tootmismaa)
vaheliste piiride muutmiseks. Moodustati
piirde muutmisel tekkivad katastriüksused
ja määrati katastriüksustele lähiaadressid ja
sihtotstarbed alljärgnevalt:
Hiiu mnt 20, ligikaudne pindala 2896m2,
sihtotstarve elamumaa ja
Mäe plats 9, ligikaudne pindala 3152m2,
sihtotstarve tootmismaa.
15. Toimetulekutoetuse maksmine
riigieelarve vahenditest
Kinnitati
Emmaste
piirkonna
toimetulekutoetuse maksmine novembrikuus
seitsmele taotlejale summas 1245,53 eurot.
16. Kinnisasjade jagamine
Nõustuti Kerema küla Printsi katastriüksuse
(üldpind
12,23
ha,
sihtotstarve
maatulundusmaa) jagamisega kaheks eraldi
katastriüksuseks: Printsi ja Viieprintsi.
Nõustuti Aruküla Lepisto katastriüksuse
(üldpind
17,17
ha,
sihtotstarve
maatulundusmaa) jagamisega kaheks eraldi
katastriüksuseks Lepisto ja Lepistopõllu.
17. Hajaasustuse programmi aruannete
heakskiitmine
Otsustati kiita heaks Anu Kirsi projektitaotluse
„Tõkke talu kanalisatsioonisüsteemi ehitus“
toetuse kasutamise aruanne summas 1402,03
eurot ja maksta välja 10% toetuse summast.
Kiita heaks Erika Oago projektitaotluse
„Tatre, Heltermaa küla septiku ja imbsüsteemi
paigaldus“
toetuse kasutamise aruanne
summas 1520 eurot ja maksta välja 10%
toetuse summast.
Kiita heaks Anu Kirsi projektitaotluse
„Tõkke talu veefiltri paigaldamine“ toetuse
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kasutamise aruanne summas 1548 eurot ja
maksta välja 10% toetuse summast.
18. Puurkaevu asukoha kooskõlastus
Kooskõlastati puurkaevu rajamine Heltermaa
küla Passi kinnistule (elamumaa).
19. Novembrikuus väljamakstava
toimetulekutoetuse summa kinnitamine
Otsustati määrata ja maksta Pühalepa
piirkonnas 13 taotlejale toimetulekutoetust
kokku summas 2753,07 eurot. Soodustamaks
iseseisvat
toimetulekut
maksta
välja
transpordikulud esitatud taotluste alusel.
20. Vajaduspõhise peretoetuse maksmine
Otsustati määrata ja maksta Pühalepa
piirkonna vallakodanikule vajaduspõhist
peretoetust 2017. aasta detsembris ning 2018.
aasta jaanuaris ja veebruaris hiljemalt 20.
kuupäevaks igakuiselt summas 90 eurot.
21. Täiendava lapsetoetuse maksmine
Maksta Pühalepa piirkonna vallakodanikule
lapse sünni puhul välja täiendava lapsetoetuse
esimene osa summas 200 eurot.
22. Avaldus täiendavaks sotsiaaltoetuseks
Rahuldada Pühalepa piirkonna vallakodaniku
avaldus eraldades 134 eurot täiendavat
sotsiaaltoetust esitatud kuludokumendi
alusel.
23. Vaba põllumajandusmaa
kasutusvaldusesse andmine
Kinnitada
Pärnselja
külas
asuva
kasutusvaldusesse antava maaüksuse nr
532-2 lähiaadressiks Kure, sihtotstarbeks
maatulundusmaa, üldpindalaks 10638 m2,
pindala kõlvikute lõikes: haritav maa 10328
m2, muu maa 310 m2. Maa kasutusvaldusesse
saaja on OÜ Männaka.
Kinnitada
Männamaa
külas
asuva
kasutusvaldusesse antava maaüksuse nr
609-2 lähiaadressiks Karja, sihtotstarbeks
maatulundusmaa, üldpindalaks 4,37 ha ja
pindala kõlvikute lõikes: haritav maa 4,16
ha, looduslik rohumaa 0,03 ha, muu maa
0,18 ha. Maa kasutusvaldusesse saaja on OÜ
Männaka.
24. Sotsiaaltoetuste maksmine
Käina valla eelarvest
Otsustati maksta välja vähekindlustatud
perede toetus novembrikuus 17 taotlejale
summas 3260,66 eurot ja õpilaskodu toetus
kuuele taotlejale summas 357 eurot.
25. Hiiu valla sotsiaalkeskuse
tegevustoa ajutine sulgemine
Lubati sulgeda Hiiu valla sotsiaalkeskuse
tegevustuba perioodil 22.–23. november
seoses töötajate õppereisiga Haapsalu
sotsiaal- ja rehabilitatsiooni asutustesse.

Hiiumaa vallavalitsuse kolmas
istung toimus 29. novembril
1. Volikogule esitatavad eelnõud
Otsustati esitada volikogule järgmised
eelnõud:
1) Maamaksumäärade kehtestamine
2) Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi
eluasemekulude piirmäärade
kehtestamine
3) Hiiumaa valla ametiasutuste palgajuhend
4) Hoolekogusse esindaja nimetamine
5) Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
2. Reklaami kooskõlastamine
Kooskõlastada SA Hiiumaa Muuseumid
Vabrikuväljak 8 maja ette ja Kärdla
Keskväljaku piilarile paigaldatavad reklaamid
ajavahemikuks 1. detsember 2017 kuni 30.
aprill 2018.
3. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine
Muuta Lauka küla Nõmme katastriüksuse
(pindala 3,6 ha, maatulundusmaa) lähiaadress
ja määrata uueks lähiaadressiks VäikeKaibaldi.
4. Teenistuslähetusse saatmine
Otsustati saata vallavanem Reili Rand
teenistuslähetusse 30. novembril Tallinna.
5. Raha eraldamine reservfondist
Eraldati reservfondist SA-le Hiiumaa
Spordikool avariitöödeks 1824 eurot.
6. Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba OÜ-le Liisbet Tukat
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Nurste külas Pähklisalu katastriüksusel
asuva
tootmishoone
küttesüsteemi
ümberehitamiseks: gaasipaigaldise rajamine
ja OÜ-le Puurkaevumeistrid Vanamõisa külas
asuvale Matseõue katastriüksusele puurkaevu
rajamiseks.
7. Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba Eike Soomsalule
Ulja külas Magnuse katastriüksusel asuva
laiendatud abihoone kasutamiseks.
8. Hajaasustuse programmi aruannete
kinnitamine
Kiideti heaks Ardi Vara poolt esitatud
hajaasustuse programmi projekti „Hiiumaa
Emmaste vald Metsapere küla Niidihansu
talu septiku paigaldus ja kanalisatsioon“
aruanne, kinnitada projekti maksumus
summas 2 568 eurot ja maksta välja projekti
lõppmakse summas 152,01 eurot.
Kiideti heaks Ardi Vara poolt esitatud
hajaasustuse programmi projekti „Emmaste
vald
Metsapereküla
Niidihansu
talu
puurkaevu ja veetrassi ehitus“ aruanne,
kinnitada projekti maksumus summas 4 602
eurot ja maksta välja projekti lõppmakse
summas 306,81 eurot.
9. Abivahendite soetamise toetuse maksmine
Otsustati rahuldada Emmaste vallakodaniku
taotlus ja maksta toetust summas 352 eurot.
10. Ravimitoetuse maksmine
Otsustati rahuldada Emmaste piirkonna
vallakodaniku taotlus ja maksta ravimitoetust
100 eurot.
11. Kinnisasja jagamine
Nõustuti Linnumäe küla Kaare katastriüksuse
(üldpind 27 440 m², tootmismaa) jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks: Kaare ja
Kaareplatsi.
12. Hajaasustuse programmi aruande
kinnitamine
Otsustati kiita heaks Meida Kotkase esitatud
hajaasustuse programmi projekti aruanne
ja kinnitada projekti maksumus summas
3432 eurot ning maksta projekti lõppmakse
summas 1601,60 eurot.
13. Kohalike maanteede ajutine sulgemine
Sulgeda endise Käina valla territooriumil
kohalikud maanteed liiklemiseks üle 3,5
tonni teljekoormusega raskeveokitele alates
1. detsembrist 2017 kuni 31. märtsini 2018.
Piirang ei laiene poebussile ja prügiautodele
kinnitatud marsruutidel liikumisel.
Vedu üle 3,5 tonni teljekoormusega
sõidukitega on lubatud Käina Vallavalitsuse
eriloal vedaja sellekohase taotluse ja
garantiikirja alusel, kusjuures vedu tuleb
eelnevalt registreerida. Tee tuleb peale veo
lõppemist viia heasse seisukorda (vähemalt
samal tasemel kui enne vedu). Tee seisukord
peale veo lõppemist fikseeritakse vedude
registreerimise
lehel
mõlema
poole
kinnitusega. Vedude registreerimine toimub
Käina vallavalitsuses kohapeal, e-posti teel
tonu.koppel@kaina.hiiumaa.ee või telefonil
462 2881.
14. Ehitusloa väljastamine
ehitise püstitamiseks
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Väljastati ehitusluba elamu püstitamiseks
Orjaku küla Kivikangru maaüksusele.
15. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Kooskõlastati puurkaevu rajamine Luguse
küla Liiste-Liiva maaüksusele.
16. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine
Muudeti Taguküla külas asuva Robi
katastriüksuse lähiaadressi ja määrati uueks
lähiaadressiks Soolaotsa.
17. Spordi tn 11 katastriüksuse
sihtotstarbe muutmine
Muuta Käina alevikus asuva Spordi 11
katastriüksuse (ühiskondlike ehitiste maa,
pindala 1561 m2) sihtotstarvet, määrates
sihtotstarbeks: ühiskondlike ehitiste maa
50%, toomismaa 30% ja ärimaa 20%.
18. Raha eraldamine reservfondist
Eraldati reservfondist 543,49 eurot Käina
vallavalitsuse kohtukulu tasumiseks tsiviilasjas
nr 2-17-5999.
19. Hiiumaa vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku põhimõtete kehtestamine
Lähtuda Hiiumaa vallavalitsuse vabade
ametikohtade täitmisel Eesti valitsuse 19.
detsembril 2012 määrusest nr 113 “Ametnike
värbamise ja valiku kord”.
20. Kasutusloa väljastamine
Väljastati Käina aleviku Mäe plats 16
maaüksusel asuva laohoone kasutusluba: osa
hoonest lammutati, allesjäänud osale väljastati
uus kasutusluba.
21. Riigihanke „Elektrienergia ost Käina
piirkonnale 2018 aastaks“ korraldamine
Otsustati Käina vallavalitsusel korraldada
avatud
hankemenetlusega
riigihange
„Elektrienergia ost Käina piirkonnale
2018 aastaks“ Käina vallavalitsuse ja Käina
spordikeskuse eest. Olemuselt regulaarse
hankelepingu eeldatav 12 kuu maksumus
kogu Hiiumaa valla ulatuses on 72 800 eurot
ning Käina piirkonna osa sellest moodustab
27 800 eurot.
22. Kahjunõude mitterahuldamine
Otsustati mitte rahuldada taotlust LaukaMetsaküla-Kurisu teel 3. oktoobril 2017
tekkinud kahjude hüvitamiseks, kuna
kahjunõue sisaldab varasemaid kahjustusi,
mis on fikseeritud tehnoülevaatuse kontrollis
ning mida nimetatud sõiduk puuduste
tõttu ei läbinud. Samuti puudus seisuga 2.
oktoober 2017 autol registrimärgiga 175
THI tehnoülevaatus.
23. Tänavavalgustusrežiimi muutmine
Lülitada Kärdlas 2. detsembrist 2017 kuni 7.
jaanuarini 2018 tänavavalgustus sisse kogu
pimeda ajaks.
24. Ühiste kavatsuste protokoll
Otsustati sõlmida ühiste kavatsuste protokoll,
mille kohaselt maanteeamet ja Hiiumaa
vallavalitsus kinnitavad, et nad asuvad
2021. aastal ühiselt tegutsema riigitee nr
81 rekonstrueerimiseks ja planeeringute
realiseerimiseks Käina alevikus Kärdla–Käina
maantee 16,915 kuni 21,96 kilomeetril (lõik
maanteest maanteeni).
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Algab töö Hiiumaa valla töötajate
ja ametnike leidmiseks
Hiiumaa vallavolikogu kinnitas möödunud
nädala istungil Hiiumaa vallavalitsuse ja
osavaldade struktuuri. Hiiumaa vallavalitsuse
ametikohtadele ja töökohtadele sobivate
inimeste leidmiseks teeb vallavalitsus
detsembri jooksul ettepanekud esmajoones
seniste vallavalitsuste töötajatele, nagu
näevad ette ühinemisleping ja avaliku
teenistuse seadus.
Kõik senised vallavalitsused ametiasutustena
tegutsevad 2017. aasta lõpuni ja ka töötajad
jätkavad aasta lõpuni senistel alusel. Hiiumaa
vald ja osavallavalitsused ametiasutustena
alustavad tegevust 1. jaanuarist.
Hiiumaa valla ametiasutuste struktuuri
loomise aluseks oli ühinemisläbirääkimiste
ajal koostatud sWtruktuuri projekt, millega
on töö viimasel kuul jätkunud. Volikogus
kinnitatud struktuuril on rahaline kate
tuleva aasta Hiiumaa valla eelarve projektis.
Tähtsaim ülesanne struktuuri täiendamisel
oli osavallavalitsuste palkade ühtlustamine,
et meie spetsialistid oleks võrdselt koheldud.
Kokku on ametiasutustes uue struktuuri
järgi 73,05 teenistuskohta. Võrdluseks:
Hiiumaa erinevates vallavalitsustes on aasta
lõpuni kokku 70,85 teenistuskohta, millele
lisanduvad maavalitsusest tulevad ülesanded.
Aasta jooksul väheneb vallavalitsuse koosseis
viie inimese võrra, kuna raamatupidamises
on
üleminekuperioodiks
plaanitud
tähtajalised lepingud. Seega on 2019.
aasta alguseks Hiiumaa valla ja osavaldade
struktuuris 68 teenistuskohta. Samas on see
on koosseis, millega tööd alustada. Koostöös
osavallavanematega on vaja läbi mõelda,
millised osavallavalitsuste teenistuskohad
peaks olema koosseisulised ja kus saaks tööd
korraldada teisi mudeleid kasutades.
Uue struktuuri järgi tekib Hiiumaa vallas
kahetasandiline juhtimine: osakonnajuhataja
valdkonnajuhina
ja
osavallavanem
jooksva töö korraldamiseks. Nii on
ehitus- ja maaspetsialistide valdkonnajuht
arenguosakonna juhataja ja sotsiaaltöö
spetsialistidel sotsiaalosakonna juhataja.
Selline töökorraldus on väljakutse, kuid
samas loob eeldused kvaliteedihüppeks:
tänaste vallavalitsuste ametnike selge ootus

on, et areneks oma valdkonna koostöö ja
sisuline tugi.
Hiiumaa vallavalitsuse moodustavad viie
osakonna spetsialistid:
Haridus- ja kultuuriosakonnas lisaks osakonnajuhile ka hariduse ja kultuurispetsialist
ning spordi- ja terviseedenduse spetsialist –
kokku kolm inimest.
Sotsiaalosakonnas on kokku neli inimest –
osakonnajuhataja, kaks lastekaitsespetsialisti,
kellest üks Lõuna- ja teine Põhja-Hiiumaal,
ning sotsiaaltööspetsialist, kes toetab
osavaldade sotsiaaltööspetsialiste muuhulgas
näiteks eestkoste teemadel.
Arenguosakonnas hakkavad töötama lisaks
osakonnajuhatajale arhitekt-planeeringute
spetsialist, keskkonnaspetsialist, projektijuht-riigihangete spetsialist ning ühistranspordispetsialist ehk kokku viis inimest.
Vallakantselei on kaheksaliikmeline: vallasekretär, vallasekretäri abi, perekonnatoimingute ja personalispetsialist, jurist,
sekretär, avalike suhete spetsialist ja kaks
IT-spetsialisti.
Rahandusosakonnas lisaks osakonnajuhatajale finantsist, pearaamatupidaja, vanemraamatupidaja ning kolm raamatupidajat, kellele 2018. aastal lisanduvad veel viis
tähtajalise lepinguga raamatupidajat.
Ühinemislepingu
kohaselt
jäävad
osavallavalitsuste korraldada maa- ja
ehitusküsimused, sotsiaalküsimused ning
haldusküsimused. Osavallavalitsuste koosseis
on piirkonniti väga erinev, sest sisuliselt
jätkame esialgu tänaste vallavalitsuste
koosseisudega. Täiendav koht on loodud
Kõrgessaare osavalda sotsiaaltööspetsialisti
näol.
Ühinemise tulemusel peab olema suhtlus
ja asjaajamine omavalitsustes võimalikult
mugav, kiire ja lihtne. Eesmärk on korraldada
uue valla töö selliselt, et igal hiidlasel oleks
võimalik vajalikud toimingud ära korraldada
ükskõik millises osavallas, olenemata, kas ta
selles osavallas päriselt elab või mitte.
Reili Rand
Hiiumaa vallavanem

Hiiumaa vallavanemaks valiti Reili Rand
Hiiumaa vallavolikogu teisel istungil valiti vallavanemaks Reili Rand, valitsuse liikmeteks Inge
Elissaar ja Monika Pihlak.
Hiiumaa volikogus on koalitsiooni moodustanud sotsiaaldemokraadid ja valimisliit Ühine
Hiiumaa. Neil on 23kohalises volikogus kokku 13 kohta. Kohalikel valimistel sai Rand Hiiumaa läbi aegade suurima valimistulemuse: 490 häält ja sellega 27-protsendilise toetuse.
Viimased kaks aastat on Rand töötanud Hiiu vallavanemana. Enne seda on ta töötanud Eesti NATO Ühingus büroo- ja projektijuhina, majandus- ja kommunikatsiooniministri abina,
MTÜs Lapse Huvikaitse Koda tegevjuhina, MTÜs Perede ja Laste Nõuandekeskus projektijuhina. Ta on kasvanud Emmastes, lõpetanud Emmaste põhikooli, Käina gümnaasiumi ja
Tartu ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal.
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Osavallavanemad alustavad
tööd jaanuarist
Osavallakogude tööle hakkamise eelduseks oli saada volitused
Hiiumaa vallavolikogult: 12. detsembri istungil kinnitati Hiiumaa valla põhimäärus ja osavaldade põhimäärus.
Kui osavallakogu on moodustatud, teeb vallavanem osavallakogule osavallavanema kandidaadi ettepaneku. Kui osavallakogu kandidaadi kooskõlastab, läheb see edasi kinnitamiseks
vallavalitsusele.
Juhul, kui osavallakogu ei kinnita, tuleb vallavanemal esitada
osavallakogule järgmine kandidaat. Kui ka teine kandidaat ei
saa kooskõlatust, esitab vallavanem osavallavanema uue kandidaadi kinnitamiseks vallavalitsusele.
Osavallavanemad asuvad ametisse 1. jaanuarist.

OSAVALLAD
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Hiiumaa valla käivitamine kogub tuure
Hiiumaa vallavolikogu liikmete volitused algasid 25. oktoobril
2017. Samal päeval jõustus ka ühinemisleping ja tekkis uus
omavalitsus Hiiumaa vald. Vallavanem Reili Rand ning
vallavalitsuse liikmed Inge Elissaar ja Monika Pihlak valiti
ametisse 7. novembril Hiiumaa vallavolikogu istungil. Kui
volikogu kiidab heaks vastava eelnõu, liituvad vallavalitsusega
veel ka valitavad osavallavanemad.
Vastavalt ühinemislepingule on Hiiumaa vallavolikogu töö
korraldatud Käina valla põhimääruse alusel. Ühinemisperioodil
koostatud Hiiumaa valla ja osavaldade põhimääruse projekt
oli volikogu 28. novembri istungil esimesel lugemisel.
Kõik senised vallavalitsused ametiasutustena tegutsevad
2017. aasta lõpuni ja ka töötajad jätkavad aasta lõpuni
seniste lepingute alusel. Hiiumaa vald ja osavallavalitsused
ametiasutustena alustavad tegevust 1. jaanuarist.
Kuni pole kehtestatud uusi õigusakte, kehtivad igas osavallas
selle territooriumi senised õigusaktid. Näiteks Emmastes
praegu kehtivad õigusaktid kehtivad Emmaste osavallas seni,
kuni Hiiumaa vallavalitsus või vallavolikogu pole kehtestanud
uusi.
Vallavalitsuste igapäevatööd korraldab juba praegu Hiiumaa
vallavanem ja volitatud isikud kohapeal, vallamajades üle
Hiiumaa on ühenduslüliks vallasekretärid. Paralleelselt toimub
koostöö Hiiumaa valla käivitamiseks erinevates valdkondades:
info ühtlustamine ja tegevusplaanide koostamine, kuidas eri
valdkondade arendamisega edasi minna.
Valla üldjuhtimise kiireimaks ülesandeks on seada paika

vallavalitsuse ja osavallavalitsuse struktuur. Kui volikogu
on struktuuri kehtestanud, saab alustada läbirääkimisi
meeskonna loomiseks. Ühinemislepingu kohaselt eelistatakse
teenistuskohtade
täitmisel
praeguste
vallavalitsuste
olemasolevaid töötajaid, kui uue struktuuri järgi on pakkuda
tema haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele
vastavat ameti- või töökohta.
Hiiumaa valla koduleht aadressil vald.hiiumaa.ee on valmimas.
Veebilehe menüüd on veel täienemisel, palume mõistvat
suhtumist! Külalisele ja kogukonnale suunatud infokanalid
moodustavad tulevikus terviku. Portaal www.hiiumaa.ee
antakse vallale üle aasta lõpus ja ka külalisele suunatud osa
ehitatakse uuesti üles.
Hiiu valla Facebooki-lehekülg on nimetatud ümber Hiiumaa
valla leheküljeks.
Juba on kõigil huvilistel võimalik tutvuda infoga ka Hiiumaa
valla dokumendiregistris: http://bit.ly/HiiumaavallaDokumendid. Selle kasutamisel tasub meeles pidada, et ilma järjekorranumbrita dokumendid on eelnõud. Lühilink Hiiumaa
vallavalitsuse menetluses olevate eelnõude vaatesse: http://bit.
ly/HiiumaavallaMenetlusesEelnõud
Uue valla käivitamisel ei jää ühegi vallakodaniku mure või
tähelepanek märkamata, kuid loodame siinjuures ka vallakodanike ja teiste Hiiumaa sõprade kannatlikkusele ja mõistmisele.
Reili Rand
Hiiumaa vallavanem

Lapsevanemad, õpetajad ja noorsootöötajad – taas seminarile!
Hiiumaa
osavaldade
struktuur

Kogukonnakeskused
jõuluehteis
Jõulukuused on ehteis Emmastes, Kõrgessaares ja Käinas ning
valminud Kärdla Keskväljaku jõuluala.
Kärdla Keskväljaku jõuluala viiemeetrist kuuske ümbritseb viis
väiksemate kuuskede gruppi, mis sümboliseerivad osavaldasid
ja Hiiumaa valda. Kõiki kuuski kaunistavad valgusketid ja
lisaks asub jõulualal väike pildistamisnurk, kus saab pere või
sõpradega teha ilusa jõulupildi. #jõuludhiiumaal #hiiumaa
Kärdla jõulualal asub ka heade soovide kast, kuhu võib panna
oma salasoove Jõuluvanale või häid soove kõigile Hiiumaa
inimestele. Kogukonnale suunatud head soovid edastame oma
infokanalites.
Hiiu vallavalitsuse haljastusspetsialist Mai Sinilaid rääkis, et
juba mitu aastat on majandusosakonnal olnud mõte, et Kärdla
keskväljakule võiks tuua senisest väiksema, kuid sellevõrra
ilusama jõulukuuse. Sinilaid selgitas, et ilusa suure kuuse
leidmine ja kätte saamine on keeruline: kuusk peab kasvama
kõvakattega tee vahetus läheduses, et masin ta kätte saaks.
Samuti on keeruline ja kallis suure puu tervelt transportimine,
paigaldamine ja hooldus.

Raamatubingo
raamatukogus
Hiiu valla raamatukogu kutsub kõiki täiskasvanuid mängima
raamatubingot. Selleks küsi endale järgmisel Hiiu valla raamatukogu külastusel bingokaart ja voldik ning hakka mängima!
Oleme valmis pannud kuus erinevat 25 väljaga kaarti, mille
vahel valida. Sea endale eesmärk, kas soovid minna maksimumi peale (ehk lugeda igale väljale vastavalt midagi) või tahad
saada täis diagonaali või rea (ehk lugeda minimaalselt 5 raamatut). Kõik on lubatud! Võid teha ise vastavalt ruudule valikuid
võimalike raamatute vahel või küsida väljale vastavalt soovitusi
raamatukoguhoidjalt. Raamatubingo eesmärk on teha lugemisvalikuid lihtsamaks, ärgitada lugema rohkem ning katsetama
ka selliste teostega, mida muidu riiulist ei haaraks.
Kui oled oma bingo eesmärgi täis saanud, siis too oma bingokaart ja täidetud lugemisvoldik raamatukokku tagasi. Mai
lõpus 2018. aastal toimub bingo mängijatele tore kirjanduslik
ühisüritus. Loeme üheskoos pimedad õhtud põnevaks!
Pilleriin Altermann
arendusspetsialist-vanemraamatukoguhoidja
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Hiiumaa lastekaitse ühing koostöös Rajaleidja, Kärdla
Politseijaoskonna, Hiiu maavalitsuse, Hiiumaa noorsootöö
keskuse ja Hiiumaa noortespetside võrgustikuga korraldavad
26. jaanuaril seminari „Kas on vahet, mida me räägime ja
teeme?”, mis sel korral keskendub koolikiusamisele.
Koolikiusamine ja vaimse tervise probleemid on noorte igapäev. Tihti ei lõppe kiusamine koolipäevaga, vaid tuleb koju
kaasa läbi nutivahendite. Kui näeme last kedagi teist narrimas
või nukralt istumas, võiks mõelda „Kas on vahet, mida ma
räägin ja teen?”.

Seminaril räägitakse lahti kiusamiskäitumine, miks kiusatakse ja kuidas aidata – kes peaks aitama, kas lapsevanem,
õpetaja, noorsootöötaja või tegutseda koostöös? Mida teha
siis, kui minu laps kiusab või hoopis õpetaja kiusab?

Uuringud näitavad, et iga neljas õpilane on kogenud viimase
paari kuu jooksul kiusamist ning seda esineb rohkem
nooremate seas. Koolikiusamise kui probleemi on välja toonud
lapsevanemad ja noortega töötavad spetsialistid Hiiumaal
ning samuti noored ise, eelkõige seminari ja teemapäeva 2017
tagasisideküsitluses.
Seminari modereerib näitlejana tuntud Rita Rätsepp, kes on
hariduselt ka psühholoog ning valdab kiusamise teemat olles
töötanud koolipsühholoogina.
Lisaks erinevatele loengutele kasutatakse seminaril ka
interaktiivset foorumteatri meetodit, mis aitab tekitada
diskussiooni, kutsub esile loovuse ja aitab leida erinevaid
arvamusi ning lahendusi. Meetod sobib töötamiseks sellise
mitmetahulise probleemse teemaga nagu kiusamine.
Kiusamiskäitumise teema tõstatakse sama projekti raames ka
Hiiumaa koolides, kus viiakse läbi töötoad foorumteatri meetodil.
2017. aasta jaanuaris toimus esimene sellelaadne seminar
„Kas on vahet, mida räägime ja teeme”, mis keskendus tol
korral meelemürkide tarvitamise ennetamisele noorte seas.
Seminaril osales üle 70 lapsevanema, õpetaja ja spetsialisti.
Sama projekti raames viidi läbi Hiiumaa gümnaasiumis samateemaline teemapäev. Rohkem infot seminari toimumise,
päevakava ja registreerimise kohta leiab Hiiumaa noorsootöö
keskuse kodulehelt ntk.hiiuvald.ee
Kaie Pranno
noorsootöö koordinaator

Kadrilaadal koguti
raha rahvarõivaste tarbeks

Lasteaialapsed
õppisid veeohutust

Novembri lõpus toimus juba üheksandat korda Hiiu valla
lasteaia Kalda tänava maja kadrilaat, mille tulu 730 eurot
kasutatakse stiliseeritud rahvarõivaste soetamiseks.
Väga populaarsed olid Piret Põllu ja Pia Hanslepa
näomaalingud. Turvatoas tegelesid lastega politseinikud Kädu
Aasma ja Lya Uibo. Lapsi rõõmustas Pipi, keda kehastas
Grete Olev. Saalis oli veskikohvik ja EV100 pühendatud
kindanäitus “100 kinnast”.
Lasteaia õppealajuhataja Ingrid Prikk ütles, et sellist suurt
ettevõtmist saab korraldada tänu heale meeskonnatööle.
„Igaüks teadis oma rolli ja siis võib loota, et asi kulgebki
sujuvalt ja mõnusalt,“ ütles Prikk. Ta tõi esile Lepatriinude
rühma pannkoogikohviku, kus lapsed said ise olla ettekandjad
ja kõik rühma täiskasvanud olid kohvikuperenaised.

Hiiu valla lasteaia Vigri maja Kalakeste rühm korraldas
novembris vahva rühmaürituse, mille teemaks oli Ohud
veekogudel.
Külaliseks oli Marek Rätsep, kes rääkis lihtsalt ja lastepäraselt,
näitas erinevaid päästevahendeid ja õpetas, kuidas käituda, kui
oled ohtu sattunud.
Esimene näitlik õppetund toimus Kõrgessaare aleviku tiigi
ääres. Lapsed said teada, kuidas vette kukkunud inimest päästa
ja nägid päästevahendi kasutamist.
Tuult trotsides rühkisid lapsed Kõrgessaare sadamasse, kus
ootas soe ja õdus sadamamaja. Sadamas said lapsed selga
proovida päästeveste, kiivreid ja muud päästevarustust.
Õpetajad korraldasid lastele orienteerumismängu, kus olid
vajalikud taskulambid. See oli eriti vahva! Üheskoos küpsetati
viinereid ja limpsiti jäätist. Lastele meeldis üritus väga ja aeg
möödus imeruttu.
Kalakesed ütlevad suured tänusõnad Marekile, Tõnule ja
Priidule!
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Põnev võimalus olla osake integratsioonist
Palade ja Suuremõisa kooli õpilased osalevad juba
kolmandat aastat suurepärases integratsiooniprogrammis
„Noortekohtumised“, mis on erineva kultuuritaustaga
noortegruppide koostööprojekt ning mille eesmärgiks
on
soodustada
Eestis
elavate
11–16aastaste
erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist,
teineteisemõistmist ja arengut. Projekti ellukutsujateks ja
ka läbiviijateks on noored ise ning selle põhitegevuseks
on noorte omavaheline kohtumine ja noorte poolt valitud
teemaprogrammi elluviimine. Programm käivitati 2015.
aastal ja seda rahastatakse rahastatakse 205 000 euroga
hasartmängumaksu nõukogu vahenditest haridus- ja
teadusministeeriumi ning Eesti noorsootöö keskuse toel.
Pühalepa valla kultuuri- ja noortekeskuse noortel on juba
pikaajaline noortekohtumiste projektikogemus ning koos
Lilleküla gümnaasiumi ja Laagna gümnaasiumi noortega
osaleti edukalt Idee 45 projektikoolitusel, mille fookuses
on just „Noortekohtumised“ programmi tegevused.
Üheskoos valmis järgmine projekt uueks aastaks ning selles
on osalejaid kokku viiest erinevast koolist üle Eesti. See
aga tähendab, et noortel on jätkuv huvi kohtuda endast
erinevate eakaaslastega, õppida tundma ja sallima erinevusi
ning luua kultuurisildu mõtteviiside ja väärtushinnangute
ühendamiseks.

põnevamaid klassiruume eesti keeles tutvustasid. See
meeldis meie noortele väga ning nii oli esimene tutvus
loodud. Tegevusi jätkus viieks pikaks päevaks, mis olid täis
rühmatööd, meeskonnamänge, grupiülesandeid, käelisi
tegevusi ning heategevust – nii osalesime Tartu ülikooli
Narva kolledžis heategevuslikul rockkontserdil, mille
raames koguti raha liikumispuudega lastele ratastoolide
ostmiseks, mis võimaldaksid neil tantsukursustest osa võtta.
Ühe sellise tantsupaari säravat etteastet õnnestus meil ka
kohapeal näha ning see jättis meie kõigi hinge sügava jälje.
Seda rõõmsamad oleme võimaluse üle anda oma panus
nende laste tuleviku jaoks. See aga oli vaid üks väike osa meie
integratsiooniseiklusest. Kustumatud muljed said noored
kaasa ka Raadio 4 stuudiost, kus rühmatöö käigus selgusid
narvakate saladused ning samas ka narvakaks olemise
võlud ja valud, parimad võlud tulid välja aga hoopis ETV+
stuudios ning mida me seal kuulsime, selle jätame enda
teada – inside joke. Avaldame vaid niipalju, et ERRi Narva
korrespondent Juri Nikolajev õpetas meid igapäevases ning
harilikus argipäevas tavatut ja ebaharilikku leidma.
Tore on tõdeda, et noortel ei esinenud kordagi tõrkeid
suhtlemisel või ühtse meeskonnana toimimisel, kõigi
ülesannetega saadi suurepäraselt hakkama, ilma ja toidu
pärast keegi ei kaevelnud ega ka mainitud kordagi pikkade
ja sisutihedate päevade tekitatud väsimust.

Milliseid
võimalusi
pakuvad
Noortekohtumised noortele endile?
eelkõige võimalust tutvuda erinevate mõtteviiside,
kultuuride ja väärtustega
õppida paremini tundma huvipakkuvaid teemasid
arendada võtmepädevusi (näiteks ühiskondlik
aktiivsus, oskus mõista eri taustaga inimesi,
keeleline areng, meeskonnatöö oskused jne)
luua uusi tutvusi ja leida mõttekaaslasi
Noortekohtumiste
laiem
eesmärk
on
kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sallivuse
kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna.
Kuna noortekohtumisel tegutsevad erineva
kultuuritaustaga ja eri keelt kõnelevad noored
üheskoos, pakub see head võimalust tutvuda
Foto: Klaire Leigri lähemalt üksteise kultuuridega (nii ajaloo kui ka
tänapäevaga) ning teineteist paremini tundma
ja mõistma õppida. Programmi eestvedajaks
on SA Archimedese noorteagentuur, kes toetab
Millega meie noored Narvas olles tegelesid?
koostööprojektide teket ja arengut teavitus-, nõustamis- ja
Viie päeva jooksul kohtuti Narva Pähklimäe gümnaasiumi koolitustegevuste kaudu, jagab projektitoetusi ning tegeleb
õpilastega ning õpiti tundma nii Narva linna kui ka projektide järelvalve ja analüüsiga.
noori endeid. Võõrustajad noored olid ette valmistanud Rohkem infot programmi kohta saab Sihtasutus
kooliekskursiooni koos personaalsete giididega, st et igal Archimedes noorteagentuuri kodulehelt.
Hiiumaa lapsel oli 1–2 Pähklimäe gümnaasiumi õpilast,
kes oma koolimaja, traditsioonilisi kooliüritusi ning

Klaire Leigri

Pühalepa Lustiliste suvi ja sügis
Pühalepa lustilistel oli läbi suve palju toimetamist.
Juulis käisime koguni Peipsi ääres väljas. Külastasime Iisaku memmede tantsurühma nende 30. sünnipäeva puhul. Koos oli
meil ka kontsert. Meie külaskäik ühtis Peipsi festivaliga – saime Lohusuu sadamas nautida ilusat meestelauluansamblilt
Vana klaver.
Juulis jõudsime käia ka veel Harku valla memme-taadi päeval laulmas-tantsimas.
Septembris saatsime koos Kohvitantadega Soera kivimite majas ära suve ja tervitasime peatselt saabuvat sügist.
Valmistasime talveks salve ja tinktuure, et tõved kallale ei tuleks. Sõime kooki ja jõime taimeteed, loomulikult tantsisime
koos ka vanemaid eesti seltskonnatantse.
Oktoobrist oleme taas kolmapäeviti käinud tantsu- ja lauluproovides. Sel sügisel täitus meil 20 aastat tegutsemist.
Meeleolukas kontsert selle tähistamiseks oli 26. novembril Palade kooli saalis. Meil on palju sõpru ja nii koguneski saali
pea 150 inimest. Ühiskontsert sai parajalt pikk ja päeva lõpetasime sünnipäevatordi, suupistete ja kohviga. Täname kõiki
kohaletulnuid heade soovide, lillede ja kingituste eest!
Detsembrist oleme juba jõululainel. Traditsiooniks on saanud Tohvri hooldekodu külastamine, mis sel aastal toimus 6.
detsembril. Oleme seal käinud juba päris mitu aastat ja ikka väikese kontserdiga ja heade jõulusoovidega. Lauljad on juba
mitmel aastal rõõmustanud Samaaria hoolealuseid jõululauludega, seekord 7. detsembril.
Soovime kogu saare eakaaslastele ilusat advendiaega, rõõmsaid pühi ja toimekat uut aastat!
Pühalepa Lustilised ja Hellamaa perekeskus
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VALLAVALITSUSTE TEATED
Toetuste taotlemine Hiiu vallavalitsuses
kuu taotlused toimetuleku- ja sotsiaaltoetuste määramiseks
palume esitada koos pere eluasemekulusid ja tulusid tõendavate dokumentidega:
Kärdlas (Keskväljak 5a, tuba 220): 11.–18. detsember.
Toetuste väljamaksmine 22. detsembril. Info: Pille Alevi,
pille@hiiuvald.ee, tel 505 5746 või 463 6094.

Transporditeenus
Kõrgessaare piirkonnas sotsiaaltransporditeenuse osutamine
eakatele ja puudega isikutele kohalikeks sõitudeks – info
telefonil 46 937 12 või 533 394 72 Heli Harak
Kärdla piirkonnas invabussi tellimine kohalikeks sõitudeks
ja mandrisõidud rehabilitatsiooni- või meditsiiniasutusesse
Hiiu valla eakatele ja puudega inimestele – info telefonil
463 6094 Pille Alevi

Kärdla sadama saun (Sadama tn 28/30):
23. detsemberil kell 13–15 meestele, kell 15.30–18 naistele
Saunapileti hind on 2.30 eurot

Jäätmeveost vabastuse taotlemine
Hiiu vallavalitsus tuletab meelde kõikidele jäätmevaldajatele,
kes on taotlenud korraldatud jäätmeveost vabastust,
et tulenevalt jäätmeseaduse § 69st tuleb iga uue aasta
alguses 20. jaanuariks kirjalikult kinnitada, et soovitakse
jäätmeveost vabastust jätkata. See kord kehtib neile, kes
on jäätmeveost vabastust taotlenud pikemaks perioodiks
kui 31.12.2017. Juhul kui 20. jaanuariks ei ole vallavalitsust
kirjalikult teavitatud loetakse jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates. Kinnituskirja
võib saata elektrooniliselt valitsus@hiiuvald.ee või posti teel
Keskväljak 5a, Kärdla 92413.

„Jõuluks koju“ toetuse maksmine
Hiiumaa vallavalitsus Emmaste vallavalitsuse kaudu maksab
„Jõuluks koju” toetust väljaspool Hiiumaad õppivatele endise Emmaste valla piires sissekirjutust omavatele noortele.
Toetuse suurus on 20 eurot.
Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada Emmaste vallavalitsusele hiljemalt 27. detsembril 2017. Avalduse võib tuua
isiklikult vallamajja, saata postiga aadressil Vallamaja, Emmaste küla, Hiiumaa vald 92001 või digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressile vald@emmaste.ee.
Avalduse vorm on kätte saadav veebilehel www.emmaste.ee
(juhtimine –> vormid)

Ehime Harju tuuliku
helkuritega!
Kuna päevad ja õhtud kipuvad olema ühtlaselt hallid,
kutsub külaselts Muhv sel aastal kõiki üles üht Emmaste
osavalla tuntumat turismiobjekti, Harju-Rätsepa tuulikut,
helkuritega ehtima!
Sageli koguneb sahtlipõhja helkureid, mis kuidagi rakendust
ei leia, samas on endiselt olukordi, kus jalakäija või jalgrattur
ilma ühegi helkurita liigub. Seega võib Sinu kingitud helkur
olla kellelegi suureks abiks.
Helkureid saab lisada nii alumiste tiibade otstesse kui veski
uue saba külge.
muinsuskaitseametit on aktsioonist teavitatud ja nõusolek
saadud. Ainuke palve ja soov muinsuskaitseameti poolt oli,
et helkurid saaks tuuliku külge kinnitatud nööriga ja mitte
klambritega.
Helkurid jäävad tuulikut ehtima kuni veebruari lõpuni.
Külaselts MUHV
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TULEKUL HIIUMAAL
DETSEMBRIS
N, 14. detsember kl 13 Kultuurilõuna Kaur
Riismaaga Ave Vita!s
kl 17.30 Leisu koolimajas Peet Posti Emmaste
piirkonna autorifotode näitamine eesmärgiga
tuvastada inimesi ja kohti. Pildirida tutvustab
Elmo Viigipuu. Võimalusel võta õhtule kaasa
omad fotod! Peet Posti pildid on detsembris
uudistamiseks ka Emmaste raamatukogus. Lisaks
näitame, kuidas uurida oma suguvõsa arhiivis ilma
kodust lahkumata ja lihtsamalt.
Sündmust korraldavad Eesti Genealoogia Seltsi
Hiiumaa suguvõsauurijad ja Hiiu Kogujate Selts
kell 19 Hiiumaa gümnaasiumi ja Kärdla põhikooli
jõulukontsert linnarahvale Kärdla Palvemajas
(Kabeli tn 3)
R, 15. detsember kl 10-19 Suur käsitöö ja
omatoodangu jõululaat Kärdla kultuurikeskuses
Registreerumine: Nele Eller nele.eller@gmail.com,
tel 5166553
kl 15 Kohtumine kunstnik Liia Lüdig-Algverega
Emmaste raamatukogus
kl 15 Emmaste raamatukogus kohtumine
kunstnik Liia Lüdig-Algverega.
L, 16. detsember 10-15 Suur käsitöö ja
omatoodangu jõululaat Kärdla kultuurikeskuses
Kl 10 Matk retkejuht Inna Lepikuga Palade
põnevate kivide radadel Palade põhikooli juurest,
kl 9 väljub buss Emmaste bussipeatusest
Kl 12 Eakate jõulupidu Emmaste kooli saalis.
Esinevad Emmaste põhikooli lapsed ja Tago
Laevameister
kl 12 Emmaste valla eakate Emmaste
põhikooli saalis. Esinevad Emmaste põhikooli
lapsed ja muusikat teeb Tago Laevameister.
Eelregistreerimine ja transpordisoov anna teada
vallamajja tel 462 2441 Liia Rull või 462 2444
Heli Üksik
Kl 16-17.30 joogatund Hõbekala külalistemajas
Ristnas
P, 17. detsember kl 15 Palade
loodushariduskeskus kutsub jõlumaale
“Muinasjutulised jõulud Soeras”
E 18. detsember kl 15–19 Heategevuslik
jõulukohvik Emmaste lasteaias.

NÄITUSED

Hiiumaa muuseumis

Pikas majas

Alates 4. detsembrist on Pikas majas avatud
3D-fotonäitus “Tervitusi Revalist, Dorpatist,
Narvast, Pernaust, Fellinist, Hapsalist ja
Arensburgist”
Sajanditagune linnafoto Eesti Ajaloomuuseumi
fotokogust 3D
Näitus kutsub sukelduma sajanditagusesse
Eesti linnapilti ja külastama veel ilmasõdadest
puutumata linnade kauneid paiku. Spetsiaalselt
näituse tarbeks valminud anaglüüf-fotodel (nn
stereofotodel) on seitse Eesti linna: Tallinn, Tartu,
Narva, Pärnu, Viljandi, Haapsalu ja Kuressaare.
Fotod on digiteeritud 20. sajandi alguse
klaasnegatiividelt. Esmalt vaid postkaartide
valmistamiseks mõeldud vanade klaasnegatiivide
kvaliteet ja detailirohkus on niivõrd hea, et
võimaldas fotosid suurendada ja lisada neile
sügavusmõõde.
Enamiku fotode autoriks on fotograaf Jaan
Kristin (1863–1919). Ta pildistas piltpostkaartide
valmistamiseks aastatel 1905 kuni 1914 kõiki
Eesti suuremaid linnu ja suvituskohti.
Kuraator: Merilis Roosalu
Kujundus ja fototöötlus: Maris Sähka
Keeletoimetaja: Hille Saluäär
Tõlge: Refiner Translations
Trükk: Ellington

T, 19. detsember kl 17.30 Käina huvikooli
tantsuõpilaste ettetantsimine Käina
kultuurikeskuses
kl 18.30 Karikasarja “Aasta ujuja 2017/2018” IV
etapp Käina spordikeskuses
kl 18.30 Jõusaali ringtreening algajatele Mängude
maja jõusaalis
K, 20. detsember kl 17–20 jõulusagin Leisu
koolimajas – jõulukohvik ja loterii
kl 17.30 koguperefilm “Pettson ja Findus:
Maailma parimad jõulud” Leisu koolimajas
kl 16 Suuremõisa lasteaia jõuluõhtu
N 21. detsember kl 12–17 Emmaste põhikooli
jõulupidu “Talvevõlumaa”: jõulufilmi vaatamine,
jõululaat, etteasted ja jõulupidu
kl 16 Palade lasteaia jõuluõhtu
kl 16.30 laste jumalateenistus koos kontserdiga
Pühalepa kirikus ja Suuremõisa kooli jõuluõhtu
kl 17.30 Käina huvikooli jõulupidu Käina
kultuurikeskuses
kl 18 Pühalepa kirikukoor ANNA jõulukontsert
Suuremõisa lossis. Tasuta
R, 22. detsember kl 16 Kõrgessaare piirkonna
jõulupidu Kõrgessaare vaba aja keskuses lisainfo
Artur – 5055732
kl 16.30 jõululaat Palade koolis
kl 18 Palade kooli jõuluõhtu
Kl 18.30 Evelin Samuel-Randvere ja Johan
Randvere kontsert “Kõige armsamad jõululaulud”
Käina kultuurikeskuses
L, 23. detsember kl 12.00 Kõrgessaare piirkonna
koduste laste jõulupidu Kõrgessaare vaba aja
keskuses lisainfo Artur - 5055732
kl 13-17 Kassari jõululaat Kassari puhkekeskuses
E, 25. detsember kl 23 Carriba jõulupidu - Ring
of fire!
K, 27. detsember kl 19 Aastalõpukontsert Jaan
Pehkiga Orjaku külamajas
L, 30. detsember kl 18.00 Luidja tsirkusetalu
Talve eri
Kl 21 Carriba aastalõpupidu ansambliga
Reminders
P, 31. detsember kl 21 uusaastaöö ball
Kõrgessaare vaba aja keskuses
kl 23.59 Ilutulestik Kõrgessaare alevikus
E, 1. jaanuaril uusaastapidu Kärdla
kultuurikeskuses

Pikk maja avatud E–L kl 10–17. Suletud 24.–26.
detsembril ja 1. jaanuaril

HIIUMAA KINO

NOORTELE

R, 15. detsember
Kärdla noortemaja
avatud esmaspäevast reedeni kell 12 – 20 kl 13 JÕULUVANADE VAHETUS
kl 15.30 PADDINGTONI
SEIKLUSED 2
5. detsember kell 16 jõulukaartide
kl 18 STAR WARS: VIIMASED
meisterdamine
JEDID (3D)
12. detsember kell 16 piparkookide
L, 16. detsember
küpsetamine
kl 11 PADDINGTONI SEIKLUSED
29. detsember kell 16 meisterdame:
2
teistmoodi jõulupuu
kl 13 JÕULUVANADE VAHETUS
27.-29.detsember koolivaheaja
kl 15 STAR WARS: VIIMASED
tegevused – info tulekul!
JEDID
R, 22. detsember
Kõrgessaare noortemaja
avatud E-N kell 12–18 ja R kell 14–20 kl 16 FERDINAND (3D)
kl 18 HAMPSTEAD
kl 20 VÄIKE IME
4. detsember kuuse ehtimine
6. detsember kell 13 külas Kõpu noored K, 27.detsember
kl 16 FERDINAND (3D)
13. detsember kell 16 jõulukohvik ja
kl 18 VÄIKE IME
meisterdamine
kl 20 HAMPSTEAD
15. detsember filmiõhtu
Reede, 29. detsember
19. detsember sõidetakse külla Kõpu
kl 16 FERDINAND
noortele
kl 18 VÄIKE IME
27. detsember vaheaja mängulahing
kl 20 MAAILMA SUURIM
28. detsember seikluspäev
SHOWMEES
29. detsember aastalõpu piknik
looduses
2.-3. jaanuar koolivaheaja kunstipäevad Hiiu valla sotsiaalkeskuse
Noorte nõustamiskabinet
Vastuvõtud toimuvad Kärdlas, Hiiumaa
Haigla Polikliiniku Naistekabinetis
Rahu 2
4. detsember Riina Tamm
(ämmaemand)
11. detsember Siiri Rüütelmaa
(ämmaemand)
18. detsember Ena Volmer (naistearst)
Noortekabinet on kuni 24aastastele
neidudele ja noormeestele. Teenus
on tasuta. Võimalusel eelnevalt
registreerida: noortekabinet@hiiuvald.ee

Nelja Nurga galerii

Kuni 30. detsembril Hiiumaa loojate
näitus “PÄRAST AUGUSTIT”
Lisaks näitustele pakub ja tutvustab
galerii Hiiumaa loojate teoseid –
maale, fotosid, skulptuuri, keraamikat,
klaasi, tekstiili, ehteid, trükiseid ja
muusikaloomingut.
Jõulud Mihkli talus
Nelja Nurga galerii on sügistalvisel
perioodil avatud R–L kell 11–15.
On aasta 1900. Aeg, mil uued kombed juba
omaks võetud. Mõisate eeskujul tuuakse rehemajja 19.–30. detsembrini oleme avatud
teisipäevast laupäevani kell 11–15.
jõuluks kuusk tuppa. Mihklipere talus aga ei
Jõulumüük
lase memm ka vanu kombeid noortel meelest
15. detsembril kell 10–19
minna ning laseb ikka õled tuppa tuua ja vaatab,
16. detsembril kell 10–15
et loomade heaolu oleks maagiliste toimingutega
Väljaspool avamisaegu on alati võimalik
tagatud. Nii kindlustatakse järgmise aasta
galerii külastus kokkuleppel:
kordaminekud.
Kaja Hiis 5109255, Kalli Sein 5296580,
Helle-Mare Kõmmus 5299429
Ootame teid kollektiivi või sõpruskonnaga
Mihkli tallu oma jõule vanade kommete kohaselt Kontakt: kalli@sein.ee, info: www.
facebook.com/neljanurga
tähistama.
Muuseumi lahtiolekuaegadel avatud ka pood.
Detsembris on muuseumipoes jõulumüük: kohalik
käsitöö, suur valik uusi raamatuid, jõuluteemalised
käsitöökaardid ja jõuluehted disainifirmalt Shishi.

Vanas suitsulõhnalises talumiljöös saab
nautida kohalikke maitseid ja tutvuda vanade
jõulutraditsioonidega. Küsi lisa ja broneeri
telefonil 4632091 või aadressil info@muuseum.
hiiumaa.ee

Kultuurikeskuse näituseruumis
8 . detsembrist 7. jaanuarini Pääro Metsandi
fotonäitus

HIIUMAA TEATAJA

tegevustoas Kärdlas

8. detsember kl 11 kaardimeisterdamise
õpituba koos Kõrgessaare
päevakeskusega
14. detsember kl 10 Jõulumeisterkokk –
piparkoogitegu
15. detsember kl 11 Jüri jõuluviktoriin
18. detsember kl 10 jõulufilmihommik
19. detsember kl 11 Huvitavad
tegemised Lemmega
20. detsember kl 12-14.30 Jõulupidu
Rannapaargus teenuse klientidele
Tund muusikaga neljapäeviti kell 11

Kärdla Baptistikogudus
Laupäeval, 16. detsembril kell 17
Advendiõhtu Kiduspea palvelas
Muusika: Andrus Roosa ja Kaupo Tartu
Sõnum: Kärdla Baptistikoguduse pastor
Tarmo Kähr
Pühapäeval, 17. detsembril kell 15
3. advendi jumalateenistus Lauka
palvelas
Sõnum: pastor Tarmo Kähr
Pühapäeval, 24. detsembril kell 17
Jõuluõhtu jumalateenistus Kärdla
Baptistikoguduse palvelas
Muusika: EELK kammerkoor, dirigent
Kristiina Harjak
Sõnum: pastor Tarmo Kähr
Esmaspäeval, 25. detsembril kell 17
1. Jõulupüha jumalateenistus Kärdla
Baptistikoguduse palvelas
Teisipäeval, 26. detsembril kell 14
2. Jõulupüha jumalateenistus Hagaste
palvelas
Muusika: Reinaru vennad
Sõnum: Palade Priikoguduse pastor

Meie seast on lahkunud
Aleksandr Bunkov
Linda Ruben
Ingrid Madalvee
Raivo Kreegi
Kalju Kaev

Arno Mammuspuu
Andres Teras
Ants Põld
Veikko Juhani Eilimo
Mihkel Malk

Kaastunne lähedastele!
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