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Kolm osavallavanemat alustasid ametis
Küsisime vastsetelt 1. jaanuaril alustanud osavallavanematelt
kahel teemal, et nendega lähemalt tuttavaks saada:

1. Palun tutvusta ennast vallakodanikele: milline on sinu
haridus- ja töökäik seni olnud. Millega tegeled lisaks
palgatööle, millised on vaba aja tegevused? Mida tahad enda
kohta veel jagada?
2. Millisena näed enda rolli osavallavanemana? Millistel
kaalutlustel selle rolli vastu võtsid? Millised väljakutsed just
sinu osavallas 2018. aastal ees ootavad?

Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja
1.
Olen
omandanud
kõrghariduse
Tallinna
ülikoolis
pedagoogika
(ajaloo- ja inimeseõpetuse
õpetaja) erialal ja Tallinna
ülikooli Haapsalu kolledžis
inglise
keele
õpetaja
erialal. Lisaks õppisin
väikeettevõtlust Hiiumaa
ametikoolis. Pooleli on
õpingud magistrantuuris.
Viimased seitse aastat
oli
mul
suurepärane
HERGO TASUJA
võimalus töötada Emmaste
põhikoolis peaasjalikult kehalise kasvatuse õpetajana, aga
ka inglise keele, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning
klassijuhatajana. Viimast kogemust pean eriti väärtuslikuks ja
õpetlikuks. Kasvasin ja arenesin vähemalt sama palju kui noored.
Samal ajal tegutsesin – ja proovin sellega kontakti
mitte kaotada – jalgpallitreenerina nii põhikoolinoori
kui lasteaialapsi juhendades. Viimased viis aastat olen
suveperioodil tegutsenud ka jalgpallikohtunikuna.
Kaalukas osa minu vabast ajast kuulubki spordile. Veidi olen
tegelenud kergejõustikuga, aga kindlasti käin jooksmas,
rattaga sõitmas ja orienteerumas.
Sporti jälgin meelsasti ka pealtvaatajana või loen erialast
kirjandust ja sportlaste elulugusid. Lugemine on mulle
alates Mõmmi aabitsa avastamisest meeltmööda olnud.
Mõtteteravust kontrollin lauamänge või mälumängu
mängides. Koordinatsiooni ja rühti aitab hoida rahvatants.
2. Jätkuvalt usun, et täpne roll osavallavanemana kujuneb aja
jooksul välja. Niisamuti arvan, et mina, Omar ja Liili oleme
selles rollis igaüks pisut oma nägu, kuna osavallad on siiski
erinevad. Nii on ka esimene töönädal pakkunud üllatusi ehk
asju, mida ma „jah“-sõna andes ehk ette ei kujutanud.
Peamisteks kaalutlusteks olid väljakutse, vastutuse võtmine ja
soov sellesse piirkonda senisest enam panustada.

Neli aastat olin Emmaste vallavolikogus, suurema osa ajast
opositsioonis ehk tegin ka kriitikat ja esitasin oma nägemuse,
kuidas midagi teha võiks. Nüüd olen rollis, kus rääkimise või
kõrvalt õpetamise asemel tuleb reaalselt tegutseda. Samas see
sobib mulle, kuna olen seda usku, et kus viga näed laita, seal
tule ja aita.
Otsustada aitas ka asjaolu, et mina olen osavallausku.
Arvan, et Hiiumaa ajalugu ja arenguid seoses liitumiste ja
mitteliitumistega arvestades on see kõige mõistlikum variant.
Nüüd sõltub meist endist, kuivõrd tõhusaks see mudel
kujuneb.
Kindlust lisavad kogenud spetsialistid vallamajas ning
teotahteline osavallakogu, niisamuti esimesed kohtumised
allasutustes ja vallaelanikega. Ja ise olen igatahes valmis täiel
rinnal Emmaste osavalla heaks panustama. Võtan valimistel
saadud hääli kui avanssi, mis nüüd nelja aastaga tööga välja
tuleb teenida.

Käina osavallavanem
Omar Jõpiselg
1. Hiidlane. Käina koolis hea
põhja saanud ja siis Tallinnas
õppinud – polütehnikum,
majandustehnikum, Eesti
kõrgem
kommertskool.
Töötanud
Hoiuja
Hansapangas, riigiametniku
kogemus Hiiu maavalitsuses.
Igapäevane
ettevõtluse
kogemus
osaniku
ja
juhatajana
turismi
ja
OMAR JÕPISELG
põllumajanduse valdkonnas.
Hobid toit ja sport. Volikogu esimehe ja vallavanema kogemus
Käina vallast.
2. Kohapeal väiksed ja kiired otsused, suurte soovide suurde
valda viimine. Tahan tõestada, et kodanikulähedane ja
samas kaasaegne halduskorraldus Hiiumaal on võimalik
ja ärgitada ka vallavalitsuse tasemel julgeid üle-hiiumaalisi
otsuseid tegema. Hiiumaa võiks osavaldade süsteemiga Eestis
positiivses mõttes silma paista – ehk suudame tagada sellega
üle saare ühtlasema arengu ja oma valla tunde.
Et keegi ei saaks näidata, et hiilin vastutusest kõrvale ja
üritan ainult õpetada, kuidas peaks osavalda pidama. Tahaks
näidata, et elu on lihtsam, kui seda aeg-ajalt arvatakse.
Osavald tähendab seda, et iga Käina osavalla elanik saab kõik
oma asjad Käina vallamajas ära aetud ja see, mis abi selleks
peab kaasama või mis otsustus-tasandil vahepeal peab avaldus
käima, ei ole tegelikult sugugi nii oluline. Kiirus, mugavus ja

sisuline kvaliteet on olulised ja pingutame, et selles poleks
tagasiminekut, pigem ikka edasiminekuid.
Pooleli asjad 2017. aastast: Hiiumaa keskuse ehitus, kas
suuremas või väiksemas mahus. Orjaku sadamas on kaks
projekti ootel. Käina kultuurikeskuses tuleb ehk veel üks
vaheprojekteerimine teha (vähendamaks ehitusmahtu), kuid
seegi maja ootab lõpuni ehitamist. Käina keskosa planeering
ootab heade kompromisside leidmist, kuid samas, kuna on
oodata riigimaantee projekteerimist, siis otsustest pole pääsu.
Kindlasti tuleb osavallakogult häid mõtteid, mida 2018. aastal
vaja paremini korraldada või ette valmistada. Heakord, teed ja
tänavad – kõik ootavad tähelepanu.

Pühalepa osavallavanem Liili Eller
1.
Keskkooli
lõpetasin
Kärdlas, millele järgnesid
õpingud TPIis tööstuse
planeerimise erialal, 1986.
aastal Hiiumaale tagasi
tulles asusin tööle Hiiu
Kalurisse raamatupidajana
ja lahkusin sealt vahepeal
reorganiseerunud ettevõtte
Dagotari pearaamatupidaja
ametist Pühalepa valda
1997. aastal, kus töötasin
LIILI ELLER
2005. aastani. Edasi olin
ametis Kärdla linnavalitsuses ja Hiiu vallas. Olin erinevatel
aegadel nii rahandus- kui majandusosakonna juhataja kui ka
linnamajanduse peaspetsialisti ametipostil.
Olen lõpetanud Hiiumaa ametikooli ja Lääne-Virumaa
kutsekõrgkooli raamatupidamise eriala.
Tööst vabal ajal armastan lähedastega koos olla, aga ka lugeda
ja käsitööd teha.
2. Osavallavanem esindab osavallakogu suunamisel Pühalepa
osavalda “nii heas kui halvas” jätkates varasemalt kokkulepitud
eesmärkide ja projektide edasiarendamist ning uute sihtide
seadmist ühtseks Hiiumaa vallaks kasvamisel, säilitades
Pühalepa ajaloolise näo ja traditsioonid.
Ametikoha vastuvõtmise tingis endiste kolleegide ja paljude
vallakodanike soovitus sellele ametipostile asuda, sest
väiksele kogukonnale kohaselt liikus info minu võimalikust
kandidatuurist ammu enne ametlikke avaldusi.
Väga väärtuslikuks eelkogemuseks uuel tööpostil pean Kärdla
ja Kõrgessaare ühinemise järgset nelja aastat Hiiu vallas.
Üheks peamiseks väljakutseks on, et vallakodaniku jaoks ei
tohi midagi kaugele või ära jääda ega halvemaks muutuda.

Ametiasutused alustasid tegevust aasta algusest
Alates 1. jaanuarist 2018 hakkas Hiiumaal lõplikult toimima
uus omavalitsuskorraldus: tööd alustasid kuus uut ametiasutust (Hiiumaa vallavalitsus, Emmaste, Kõrgessaare, Käina,
Kärdla ja Pühalepa osavallavalitsus) uute struktuuridega. Kuigi sisuline töö ning üheks vallaks kasvamine on suuresti veel
ees, on üleminekuperiood sellega lõppenud.
Osavaldade moodustamisega said volitused osavallakogud
ning koostöös osavallakogudega on ametis alustanud ka kolm
osavallavanemat. Kärdla ja Kõrgessaare osavallakoguga on
vallavanemal plaanis kohtuda jaanuari esimeses pooles, et arutada võimalikke osavallavanema kandidaate.

4.indd 1

Enamik teenistujaid jätkab senistel töö- ja ametikohtadel,
kuid lisaks on välja kuulutatud esimesed avalikud konkursid.
Kõikide valla teenistujatega saab kontakti meiliaadressidel:
eesnimi.perekonnanimi@hiiumaa.ee ning endistel telefoninumbritel. Sujuvaks üleminekuks on kasutusel ka endised
meiliaadressid.
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.

Hallatavate asutuste osas jätkub töö nii nagu siiani: endiste
nimedega, kehtivad senised põhimäärused, stuktuurid ja
koosseisud. Kui valdavalt korraldab osavalla territooriumil tegutsevate hallatavate asutuste juhtimist vastav osavallavalitsus,
siis koolide ja lasteaedade puhul on osavaldade pädevuses asutuste majandusküsimused, valdkonna sisulist juhtimist koordineerib Hiiumaa vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.
Toimumas on palju arenguid ja muutusi, sestap hoia jooksvalt
silma peal ka Hiiumaa valla kodulehel:
vald.hiiumaa.ee
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VALLAVOLIKOGU

HIIUMAA TEATAJA

Hiiumaa vallavolikogu viies istung

Istung toimus 12. detsembril kell 15–18.35 Kärdlas
vallamajas. Volikogu osales koosseisus: Ilmi Aksli, Jaan Harak,
Ülari Kaibald, Toomas Kokovkin, Antti Leigri, Hannes
Maasel, Liisi Mäeumbaed, Tarmo Mänd, Kristjan Ojasoo,
Üllar Padari, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski, Riho Rahuoja,
Toomas Remmelkoor, Inge Talts, Hergo Tasuja, Helen Teigar,
Lembit Vainumäe, Artur Valk ja Aivar Viidik.

otsustas volikogu piirduda teise lugemisega.
Volikogu hääletas ükshaaval läbi kaheksa Inge Taltsi
muudatusettepanekut, mis ükski ei leidnud toetust ja kaks
fraktsiooni Kodusaar ettepanekut, mis ei leidnud toetust.
Eelnõu lõpphääletusel oli põhimääruse kinnitamise poolt
13 ja vastu 8 volikogu liiget – seega võeti Hiiumaa valla
põhimäärus vastu.

1. Infotund
Vallavanem Reili Rand andis teada, et põhiliseks teemaks
viimastel nädalatel on olnud vallavalitsuse koosseisu kokku
panemine ja tööläbirääkimised.
Paralleelselt
on
toimunud
avalikud
konkursid:
keskkonnaspetsialisti asendamiseks ja EMKO juhataja
leidmiseks. Sa Hiiumaa Arenduskeskus juhatuse liikme
valimise protsess kestab.
Osavallakogud kogunevad esmakordselt käesoleval nädalal:
eile Pühalepas, homme Emmastes, neljapäeval Käinas. Kärdla
ja Kõrgessaare osavallakogu istungi aega ei ole kokku lepitud.
Samaaegselt toimub uue eelarve kokku panemine, et see kuu
lõpu seisuga volikogule üle anda.
Maavalitsuse poolt on lõpusirgel ühistranspordihanke ette
valmistamine.
Käina vallavalitsusel on lõpusirgele jõudmas töö
maanteeametiga sõlmitava ühiste kavatsuste protokolliga,
et minna edasi Kärdla–Käina maantee rekonstrueerimisel
Käina-sisesel lõigul.
Käina kultuurikeskuse rekonstrueerimine on viibinud,
töövõtjale on seatud uueks tähtajaks 15. detsember.
Emmaste eakate päevakeskuse uue hoone ehitus on lõpule
jõudmas.
Tänane uudis on, et Hiiu valla lasteaia Kalda tänava maja
saab 270 000 eurot rahastust rekonstrueerimistöödeks, nagu
vallavalitsus kevadel esitatud projektitaotlusega küsis.
Lõppes merepääste koostööprojekt MASAPO ja algamas on
projekt Smart Marinas, mis võimaldab teha investeeringuid
enam kui 500 000 eurot ulatuses Kärdla, Orjaku ja Roograhu
sadamas.
Lisaks andis vallavanem teada, et tulenevalt Inge Taltsi
pöördumisest tehtud päringule nõustub vallavalitsus
rahandusministeeriumi selgitusega, et sihtasutuste ühendamise
eelnõu hääletus ei vajanud koosseisu häälteenamust, sest
sellega ei võeta kohustusi vallale.
Toomas Remmelkoor küsis, mida tegi Reili Rand
teenistuslähetuses sotsiaalministeeriumis. Reili Rand
vastas, et viibis seal kohtumisel seoses Hiiumaa haigla uue
rahastusmudeliga.
Inge Taltsi küsimus puudutas konkursside korraldamist
töötajate leidmiseks.
Reili Rand lisas, et kui kõigi vallavalitsuste töötajatega
on läbirääkimised peetud, siis kuulutatakse vabadele
teenistuskohtadele välja avalikud konkursid.
Artur Valk sedastas, et valla teede ja tänavate olukord on
väljakannatamatu ja küsis, milline on vallavalitsuse kavatsus
reageerida.
Reili Rand vastas, et teede olukord tänavu on ekstreemne
seoses suure veehulgaga ning teetööde korraldamisega
tegeletakse jooksvalt ja juhtumipõhiselt: vallavalitsus võtab
eelarve piires järjepanu hinnapakkumisi kruusa veoks ja
muudeks teetöödeks.
Aivar Viidik lisas, et uus ettevalmistamisel ühistranspordihange
tehakse võimalikult lühikese aja peale, et Hiiumaa vald saaks
järgmisel hankel juba ise seada tingimused.
Ta
teavitas
volikogu
ka
talvise
praamigraafiku
mittekooskõlastamisest maavalitsuse ja ettevõtjate poolt.
Põhjenduseks on, et vedaja soovib 6. jaanuarist aprillini
kehtivas nn talvegraafikus viia reiside kestvuse ilma näilise
põhjuseta kahe tunni peale, mis lööks segi nii väljumiste ajad
ja ei vastaks ka uute laevade võimekusele.
Aasta algusesse on plaanitud majandus- ja taristuministri
Kadri Simsoni visiit Hiiumaale, kutsujaks volikogu esimees ja
teemaks bussi-, lennu- ja laevaühendus mandri ja Saaremaaga.
Möödunud nädalal toimus kohtumine Ameerika Ühendriikide
saatkonna esindajatega. Saatkond on olnud Hiiumaa haigla
hea toetaja ja nende valmisolek on jätkata väga head koostööd.

3. Hiiumaa osavaldade põhimäärus – II lugemine
Hiiumaa osavaldade põhimäärus sätestab, millised on
osavaldade koosseisud, kirjeldab osavallavanema rolli, kuidas
valitakse osavallakogu ja millised on selle pädevused, kuidas
suhestuvad osavallakogud Hiiumaa vallaga.
Vallavanem Reili Rand tegi ettekande, kus tõi välja volikogu
liikmete poolt tehtud muudatusettepanekud ning valitsuse
seisukoha nende osas.
Antti Leigri küsis, milles peegeldub tugeva osavalla
kontseptsioon osavaldade põhimääruses.
Reili Rand vastas, et vallavalitsus on ette valmistanud parima
võimaliku dokumendi, põhimäärus on üldine õigusakt ja
täpsemad regulatsioonid on tulemas.
Tarmo Mänd avaldas sõnavõtus seisukoha, et käesolev
redaktsioon ei kaitse enam tugevat osavalda.
Üllar Padari vastas, et ametiasutusena on osavallavalitsusel
õigused otsuseid vormistada, kuid tulud ei saa laekuda otse
osavalda.
Toomas Kokovkin vastas, et Kodusaare ettepanekutest
kumab läbi seisukoht, nagu näitaks osavalla tugevust vaid
osavallakogu võimu määr. Tema arvates see kindlasti nii ei ole.
Tiit Paulus avaldas sõnavõtus seisukoha, et osavalla tugevus
sõltub, millised rahalised vahendid on seal kasutada.
Ilmi Aksli vastas, et kõik osavallad ei oleks tugevad, kui
maksutulu laekuks otse osavalda, sest maksumaksjate arv igas
osavallas on erinev.
Volikogu hääletas ükshaaval läbi 11 fraktsiooni Kodusaar
muudatusettepanekut, mis ei leidnud toetust.
Toomas Remmelkoor tegi ettepaneku suunata Hiiumaa valla
osavaldade põhimäärus kolmandale lugemisele. Ettepaneku
poolt hääletas 8 volinikku, vastu 13 – seega ettepanek ei
leidnud toetust.
Eelnõu lõpphääletusel oli Hiiumaa valla osavaldade
põhimääruse vastu võtmise poolt
13 ja vastu 8 volikogu liiget ja seega sai Hiiumaa valla
osavaldade põhimäärus teisel lugemisel kinnitatud.

2. Hiiumaa valla põhimäärus – II lugemine
Hiiumaa valla põhimäärus sätestab valla olulised sümbolid,
vallavolikogu struktuuri, selgitab töökorda, vallavalitsuse
pädevusi ja muid regulatsioone.
Vallavanem Reili Rand tegi ettekande, kus tõi välja volikogu
liikmete poolt tehtud muudatusettepanekud ning valitsuse
seisukoha nende osas.
Inge Talts tegi ettepaneku saata eelnõu kolmandale lugemise.
Aivar Viidik pani hääletusele saata Hiiumaa valla põhimääruse
eelnõu edasi kolmandale lugemisele: poolt 8, vastu 13. Seega
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4. Hiiumaa vallavolikogu 16. novembri 2017 otsuse nr
8 „Kröönuki katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
Pärast planeeringu kehtestamist volikogu poolt ilmnes menetlusviga: Kröönuki detailplaneeringul puudus kehtestamise
hetkel planeerimisseaduse kohaselt nõutav maavanema heakskiit. Otsus võeti vastu ühehäälselt.
5. Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi eluasemekulude piirmäärade kehtestamine – I lugemine
Hiiumaa valdades kehtivad erinevad riikliku toimetulekutoetuse
arvestamisel arvesse võetavad eluasemekulude piirmäärad.
Vajadus on ühtlustada osavaldade eluasemekulude piirmäärad
toimetulekutoetuse maksmisel alates 1. jaanuarist 2018.
Eelnõu suunati teisele lugemisele.
6. Maamaksumäära kehtestamine, maamaksust täiendava
vabastuse ja volituse andmine
Arutusel oli maamaksumäärade kehtestamine ja täiendava
maamaksuvabastuse andmine Hiiumaa vallas, et 1. jaanuarist
saaks kehtestada uued maamaksumäärad ning maamaksust
vabastamise alused.
Hääletusel oli Inge Taltsi muudatusettepanek jätta
hinnatsoonides H0392001 ja H0175001 maamaksumääraks
1,5% . Muudatusettepaneku poolt hääletas 11, vastu 6,
erapooletuid oli 3 – seega võeti muudatusettepanek volikogu
poolt arvesse.
Hääletusel oli Inge Taltsi muudatusettepanek, et represseeritud
ja nendega võrdsustatud isikud ei pea esitama uut avaldust
maamaksuvabastuse saamiseks, kui esitatud andmetes ei ole
muudatusi ja avaldus on tähtajatu. Ettepaneku poolt hääletas
16, vastu 1, erapooletuid oli 4 – seega võeti muudatusettepanek
volikogu poolt arvesse.
Lõpphääletusel oli määruse vastu võtmise poolt 20 volinikku,
1 erapooletu.
7. Hiiumaa valla ametiasutuste palgajuhend – I lugemine
Eelnõu on seotud volikogu eelnõuga, millega otsustati
olemasolevate ametiasutuste ümberkorraldamine ning 1.
jaanuarist 2018 Hiiumaa vallavalitsuse ja osavalla ametiasutuste
moodustamine. Uute ametiasutuste teenistujatele palga ja

töötasu määramiseks ja maksmiseks peab olema ametiasutusel
kehtiv palgajuhend.
Eelnõu suunati teisele lugemisele.
8. Hiiumaa vallavolikogu töökord – I lugemine
Volikogu töö sisemise korralduse aluseks on vajalik vastu võtta
volikogu töökord, mille alusel toimub küsimuste arutamine ja
otsuste vastu võtmine volikogus.
Aivar Viidik selgitas, et tulevikus on plaanis volikogu
istungitest teha video-otseülekandeid ja videosalvestisi ning
volinikel võimalus istungitest osa võtta infotehnoloogiliste
vahendite abil.
Eelnõu suunati teisele lugemisele.
9. Esindajate nimetamine Hiiumaa valla hoolekogudesse
Valla allasutuste põhimäärustes sätestatud hoolekogude
koostamise põhimõtetest tulenevalt kuuluvad sinna ka volikogu
liikmed. Volikogu otsusega nimetatakse vallavolikogu esindaja
Emmaste põhikooli, Käina kooli, Kärdla põhikooli, Palade
põhikooli, Suuremõisa lasteaed-põhikooli, Palade lasteaia,
Käina lasteaed Tirtspõnni, Hiiu valla lasteaia, R. Tobiase
nimelise Kärdla muusikakooli, Käina huvi- ja kultuurikeskuse
hoolekogusse, Hiiu valla sotsiaalkeskuse, Hiiu valla kultuuri ja
vaba aja keskuse ja Lauka põhikooli hoolekogusse.
Emmaste põhikooli hoolekogu
Tiit Paulus esitas Kodusaare fraktsiooni poolt kandidaadiks
Antti Leigri.
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks Hergo
Tasuja.
Antti Leigri poolt hääletas 9 volikogu liiget, Hergo Tasuja
poolt 11 liiget: Emmaste põhikooli hoolekogu liikmeks valiti
Hergo Tasuja.
Käina kooli hoolekogu
Tiit Paulus esitas Kodusaare fraktsiooni poolt kandidaadiks:
Tarmo Mänd.
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaatideks: Ilmi
Aksli ja Hannes Maasel.
Kahele kohale seati üles kolm kandidaati. Hääletati iga
kandidaadi puhul eraldi.
Tarmo Männi poolt hääletas 9. Ilmi Aksli poolt hääletas 12.
Hannes Maaseli poolt hääletas 12.
Käina kooli hoolekogu liikmeks said kaks enim hääli saanud
kandidaati: Ilmi Aksli ja Hannes Maasel.
Kärdla põhikooli hoolekogu
Üllar Padari esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Aivar
Viidik.
Aivar Viidiku poolt hääletas 13. Kärdla põhikooli hoolekogu
liikmeks sai Aivar Viidik.
Palade põhikool
Tiit Paulus esitas Kodusaare fraktsiooni poolt kandidaadi:
Toomas Remmelkoor.
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks Riho
Rahuoja.
Toomas Remmelkoore poolt hääletas 8. Riho Rahuoja poolt
hääletas 15. Palade põhikooli hoolekogu liikmeks sai Riho
Rahuoja.
Suuremõisa lasteaed-põhikoo
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Omar
Jõpiselg.
Omar Jõpiselja poolt hääletas 13. Suuremõisa lasteaedpõhikooli hoolekogu liikmeks sai Omar Jõpiselg.
Palade lasteaed
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Liisi
Mäeumbaed.
Liisi Mäeumbaia poolt hääletas 12. Palade lasteaia hoolekogu
liikmeks sai Liisi Mäeumbaed.
Käina lasteaed Tirtspõnni
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks Üllar
Padari.
Üllar Padari poolt hääletas 13. Käina lasteaed Tirtspõnni
hoolekogu liikmeks sai Üllar Padari.
Hiiu valla lasteaed
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks Kristjan
Ojasoo.
Kristjan Ojasoo poolt hääletas 14. Hiiu valla lasteaed
hoolekogu liikmeks sai Kristjan Ojasoo.
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R. Tobiase nimeline Kärdla muusikakool
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Toomas
Kokovkin.
Toomas Kokovkini poolt hääletas 15. R. Tobiase nimelise
Kärdla muusikakooli hoolekogu liikmeks sai Toomas
Kokovkin.
Käina huvi- ja kultuurikeskus
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Helen
Teigar.
Helen Teigari poolt hääletas 15. Käina huvi- ja kultuurikeskuse
hoolekogu liikmeks sai Helen Teigar.

Hiiu valla sotsiaalkeskus
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Inge Talts.
Inge Taltsi poolt hääletas 20. Hiiu valla sotsiaalkeskuse
hoolekogu liikmeks sai Inge Talts.
Hiiu valla kultuuri ja vaba aja keskus
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Ants
Orav.
Ants Orava poolt hääletas 20. Hiiu valla kultuuri ja vaba aja
keskuse hoolekogu liikmeks sai Ants Orav.

3
Lauka põhikool
Jaan Harak esitas fraktsiooni Kodusaar poolt kandidaadiks:
Artur Valk.
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks:Tarmo Mänd
Tarmo Mänd taandas oma kandidatuuri.
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Jaanus Valk.
Artur Valgu poolt hääletas 9, Jaanus Valgu poolt hääletas 11.
Seega osutus valituks Jaanus Valk.
Antti Leigri küsimusele Emmaste lasteaia kohta vastas Reili
Rand, et Emmaste lasteaias ei ole põhimääruse järgi volikogu
esindajat.
Eelnõu lõpphääletusel hääletas selle vastu võtmise poolt 21
volikogu liiget.

Hiiumaa vallavolikogu kuues istung

Istung toimus 21. detsembril kell 15–19.18 Kärdlas vallamajas.
Volikogu osales koosseisus: Ilmi Aksli, 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.

3. Hiiumaa valla ametiasutuste palgajuhend – II lugemine
Eelnõu on seotud volikogu eelnõuga, millega otsustati
olemasolevate ametiasutuste ümberkorraldamine ning 1.
jaanuarist 2018 Hiiumaa vallavalitsuse ja osavalla ametiasutuste
moodustamine. Uute ametiasutuste teenistujatele palga ja
töötasu määramiseks ja maksmiseks peab olema ametiasutusel
kehtiv palgajuhend. Määrus võeti vastu ühehäälselt.

1. Infotund
Reili Rand andis teada, et möödunud pooleteist nädala
märksõna on olnud toimetamine eelarvega, et see järgmise
nädala lõpus volikogule üle anda.
Sel nädalal tuleb konkurss Hiiumaa vallavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja ja Kärdla osavalla ehitusspetsialisti
leidmiseks.
EAS on esitanud Kärdla sadamale tagasinõudeotsuse, millega
Kärdla sadam ei nõustu.
Kärdla sadama kohtuasi jätkub 18. jaanuaril.
Vallavanem on kohtunud kolme osavallakoguga, et
osavallavanemate kinnitamise protseduuriga edasi minna.
Emmastes on osavallavanema kandidaadiks Hergo Tasuja,
Käinas Omar Jõpiselg ja Pühalepas Liili Eller. Kärdla ja
Kõrgessaare osas ettepanekud uuel aastal.
Artur Valk küsis seoses Kõpu kalmistuga, kas omavalitsus,
kogukond ja kogudus saaks koos selle probleemi ära lahendada.
Reili Rand vastas, et vallavalitsus annab endast parima, aga
koguduse seisukoht on seni olnud, et vald nende territooriumil
ei toimetaks. Samas on valla huvi, et kalmistu seisukoht
pareneks.
Toomas Remmelkoore küsimus puudutas Pühalepa
osavallakogu koosoleku kokku kutsumist vallasekretäri poolt.
Reili Rand vastas, et osavallakogu on kokku kutsutud
reeglitepäraselt.
Tarmo Mänd küsis praamigraafiku kooskõlastamise ja
bussihanke toimumise kohta.
Reili Rand vastas, et bussihanke dokumendid on üles läinud
perioodiga kolm aastat. Parvlaevaühenduse graafikute osas on
volikogu seisukoha kujundanud. Talvisele praamigraafikule
andis maavalitsus koostöös vallaga kooskõlastuse ja sõlmis
kompromissi kellaaegade osas: põhilaevad on graafiku järgi
liinil kindlatel tavalistel aegadel. Kooskõlastamisega ei saanud
enam viivitada, sest ettevõtjad ei saanud enam jaanuari
alguseks praamipileteid osta.
Inge Talts küsis, kas jätkub töö Hiiumaa valla
dokumendiregistriga.
Reili Rand vastas, et dokumendiregistriga Amphora tehakse
tööd igapäevaselt ja veel ei ole üleval lõplik versioon.
Artur Valk küsis, kas osavallakogul oleks mõistlik oma
töögraafikut ise seada.
Reili Rand vastas, et osavallavanemate ametisse kinnitamisega
on mõistlik võimalikult kiiresti edasi liikuda, osavallakogu
tegevus on piirkonna huvides.
Aivar Viidik rääkis, et on toimunud pakkumiste korjamine
seoses volikogu uue töölauaga ja läbirääkimised on pooleli.
2. Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi
eluasemekulude piirmäärade kehtestamine – II lugemine
Hiiumaa valdades kehtivad erinevad riikliku toimetulekutoetuse
arvestamisel arvesse võetavad eluasemekulude piirmäärad.
Vajadus on ühtlustada osavaldade eluasemekulude piirmäärad
toimetulekutoetuse maksmisel alates 1. jaanuarist 2018.
Määrus võeti vastu ühehäälselt.

4. Hiiumaa valla finantsjuhtimise kord – I lugemine
Määrusega reguleeritakse Hiiumaa valla eelarvestrateegia
koostamise volitus, eelarve ja lisaeelarve koostamine, vastuvõtmine, menetlemine, muutmine, täitmine ja aruandlus,
konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu eelarvestrateegia
koostamine, kohustuste võtmine ning aruandlus, reservfondi kasutamine, kohustuste võtmine ja finantsdistsipliini tagamine ning aruandlus ja kontroll. Lisaks reservfondile tekib
ka omafinantseerimise fond, millest on võimalik nii osavallavalitsustel kui hallatavatel asutustel saada omafinantseeringut
projektitaotlusteks. Eelnõu saadeti teisele lugemisele.

OSAVALLAKOGUDE
KOOSSEIS
Emmaste osavallakogu

Volikogu esindajad Hergo Tasuja* ja
Tiit Paulus
Ettevõtjate esindaja Terje Martinson
Hoolekogude esindaja Jane Üksik
Noorte esindaja Anne-Mall Reinu
Kodanikeühenduste või külavanemate
esindaja Katrin Visnapuu

4.indd 3

5. Matusetoetuse määramise ja maksmise kord
2018. aastast hakkavad omavalitsused toetusfondi kaudu
saama raha maksmaks matusetoetust, mille eesmärk on
aidata inimesi lähedase matuse korraldamise kulude katmisel.
Toetusraha eraldamine toimub omavalitsuste kaudu.
Tiit Paulus tegi ettepaneku katkestada esimene lugemine ja
suunata eelnõu teisele lugemisele.
Reili Rand tegi ettepaneku matusetoetuse kord kehtestada, et
aasta alguses vajadusel maksta välja riiklikku matusetoetust.
Aivar Viidik pani hääletusele, kas katkestada eelnõu lugemine:
kaheksa poolt, 12 vastu.
Hääletati muudatusettepanekuid.
Lõpphääletusel toetas volikogu määruse eelnõud ühehäälselt.
6. Hiiumaa vallale ülesannete võtmine
1. jaanuarist 2018 lõpetavad tegevuse maavalitsused. Osa
maavalitsuste ülesannetest antakse üle maakonna kohaliku
omavalitsuse üksustele ühiseks täitmiseks. Ühiseks täitmiseks
suunatud ülesannete andmise otsustavad kohaliku omavalitsuse
üksuste volikogud. Volikogu laual oli ettepanek võtta Hiiumaa
vallale täitmiseks Hiiu maakonna omavalitsusüksusele
seaduses sätestatud maavalitsuste ülesannetega seotud õigused
ja kohustused seaduses sätestatud ulatuses ja korras, sh
terviseedenduslike tegevuste koordineerimine, maakondlike
tunnustusürituste korraldamine, turvalisuse alal võrgustikutöö
korraldamine.
Inge Talts tegi ettepaneku lükata eelnõu arutelust tagasi ja
tuua täiendatud kujul uuesti volikogu ette: viis poolt, 12 vastu,
kolm erapooletut.
Lõpphääletusel toetas eelnõu 18 volinikku, vastu oli kaks.
7. Osavallakogu koosseisu kinnitamine
Oktoobris korraldasid volikogude esimehed osavallakogu
koosseisude valimised ning jõustunud osavaldade põhimääruse
kohaselt kinnitatakse osavallakogude koosseisud.
Kuna nii Inge Talts kui Aivar Viidik said kohaliku omavalitsuse
valimistel 88 häält, siis Kärdla osavallakogu teine volikogu
esindaja otsustati liisu heitmise teel: Inge Talts.
Volikogu kinnitas osavallakogude koosseisu ühehäälselt.
(koosseis lehekülje alumises osas olevas infokastis)

Emmaste osavallakogu esimeheks
sai 27. detsembri kohtumisel Katrin
Visnapuu ning aseesimeheks AnneMall Reinu.

Noorte esindaja Robin Niidas
Kodanikeühenduste või külavanemate
esindaja Agu Kohari

Kõrgessaare osavallakogu

Volikogu esindajad Omar Jõpiselg* ja
Üllar Padari
Ettevõtjate esindaja Eha Brikker
Hoolekogude esindaja Ilmi Aksli
Noorte esindaja Anna Lipp
Kodanikeühenduste või külavanemate

Volikogu esindajad Artur Valk ja
Jaanus Valk
Ettevõtjate esindaja Palle Kõlar
Hoolekogude esindaja Aleksander
Pihlo

Käina osavallakogu

8. Eesti Linnade (ja Valdade) Liidu liikmeks astumine
Üleriigilise omavalitsusüksuste liiduga ühinemist ning oma
esindajate nimetamist liidu juhtorganitesse saab otsustada
linna/valla volikogu. Eesti linnade liidu üldkoosolekule
nimetati konsensuslikult kaks esindajat ja nende asendajad:
Reili Rand ja tema asendaja Monika Pihlak ning Aivar
Viidik ja tema asendaja Riho Rahuoja; Eesti Linnade Liidu
volikogusse esindaja Aivar Viidik ja tema asendaja Reili Rand.
9. Esindajate nimetamine Hiiumaa valla nõukogudesse
Põhimääruste kohaselt määras volikogu oma esindajaid
hallatavate asutuste nõukogudesse:
Hiiu valla raamatukogu nõukogu – Aivar Viidik,
Hiiumaa noorsootöö keskuse nõukogu – Liisi Mäeumbaed,
Emmaste raamatukogu nõukogusse – Hergo Tasuja, Tiit
Paulus ja Jüri Preobraženski.
10. Hiiumaa vallavolikogu töökord – II lugemine
Töökorraga määratakse kindlaks Hiiumaa vallavolikogu ja
tema eestseisuse, fraktsioonide ja komisjonide istungite ja
koosolekute ettevalmistamise ja läbiviimise kord. Hääletati
muudatusettepanekuid. Teine lugemine katkestati, jätkatakse
järgmisel istungil.
11. Alatiste komisjonide moodustamine
19. detsembrist jõustus Hiiumaa valla põhimäärus ning
seetõttu kinnitatakse põhimääruse kohased komisjonid.
Revisjonikomisjon on moodustatud seaduse alusel ning
sellega seonduvat ei muudeta.
Ühehäälselt moodustati vallavolikogu alatised komisjonid:
eelarve- ja majanduskomisjon;
kultuuri- ja turismikomisjon;
haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjon;
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
keskkonna- ja ehituskomisjon.
12. Alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Hergo Tasuja esitas eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks
Omar Jõpiselja, Tiit Paulus esitas Tarmo Männi. Eelarveja majanduskomisjoni esimeheks valiti 12 häälega Omar
Jõpiselg ja aseesimeheks 9 häälega Tarmo Mänd.
Hergo Tasuja esitas kultuuri- ja turismikomisjoni esimeheks
Toomas Kokovkini, Tiit Paulus esitas Artur Valgu. Kultuurija turismikomisjon esimeheks valiti 13 häälega Toomas
Kokovkin ja aseesimeheks kaheksa häälega Artur Valk.
Hergo Tasuja esitas haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjoni
esimeheks Hannes Maaseli, Tiit Palus esitas Antti Leigri.
Haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimeheks valiti
13 häälega Hannes Maasel ja aseesimeheks kaheksa häälega
Antti Leigri.
Hergo Tasuja esitas sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks
Liisi Mäeumbaia, Tiit Paulus esitas Toomas Remmelkoori.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks valiti 12 häälega
Liisi Mäeumbaed ja aseesimeheks üheksa häälega Toomas
Remmelkoor.
Hergo Tasuja esitas keskkonna- ja ehituskomisjoni esimeheks
Kristjan Ojasoo, Antti Leigri esitas Tiit Pauluse. Keskkonnaja ehituskomisjoni esimeheks valiti 12 häälega Kristjan Ojasoo
ja aseesimeheks üheksa häälega Tiit Paulus.
Lõpphääletusel toetas volikogu eelnõud ühehäälselt.

esindaja Ester Tammis

Kärdla osavallakogu

Volikogu esindajad Lembit Vainumäe
ja Inge Talts
Ettevõtjate esindaja Martin Kagadze
Hoolekogude esindaja Liis Soonik
Kodanikeühenduste või külavanemate
esindaja Anu Pielberg

Pühalepa osavallakogu

Volikogu esindajad Ants Orav ja

Toomas Remmelkoor
Ettevõtjate esindaja Reijo Leiger
Hoolekogude esindaja Juri Omann
Noorte esindaja Maria Remmelkoor
Kodanikeühenduste või külavanemate
esindaja Argo Nurs
Pühalepa osavallakogu valis 22.
detsembri koosolekul esimeheks
Toomas Remmelkoore ja
aseesimeheks Ants Orava.
* Asendusliikmed kinnitatakse 18.
jaanuari volikogu istungil.
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Hiiumaa vallavolikogu seitsmes istung

Istung toimus 4. jaanuaril kell 15–17.35 Kärdlas vallamajas.
Volikogu osales koosseisus: Ilmi Aksli, Jaan Harak,
Ülari Kaibald, Toomas Kokovkin, Sander Kopli, Liina
Lepamaa, Hannes Maasel, Liisi Mäeumbaed, Tarmo Mänd,
Kristjan Ojasoo, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Paulus, Jüri
Preobraženski, Riho Rahuoja, Toomas Remmelkoor, Inge
Talts, Helen Teigar, Lembit Vainumäe, Artur Valk, Jaanus
Valk ja Aivar Viidik.
Aivar Viidik andis teada Hiiumaa valla valimiskomisjoni
otsuse, et seoses volikogu liikme Omar Jõpiselja nimetamisega
Käina osavallavanemaks ja Hergo Tasuja nimetamisega
Emmaste osavallavanemaks peatuvad nende volitused volikogu
liikmena. Asendusliikmetena asusid volikogutööle Ühise
Hiiumaa nimekirjast Sander Kopli ja sotsiaaldemokraatide
nimekirjast Liina Lepamaa. Vastavad koosseisumuudatused
esitasid ka fraktsioonid.
1. Määruste osaline kehtetuks tunnistamine
Arvestades Hiiumaa valla ametiasutuste teenistujate
elukohtade ja töökohtade asukohti on vajalik ühtlustada
erinevate piirkondade sõidukulu hüvitised ning seetõttu tuleb
kehtetuks tunnistada senised isikliku sõiduki kasutamise
korrad.
Määrus võeti vastu 21 poolt- ja ühe erapooletu häälega.
2. Emmaste vallavolikogu 26.02.2016 määruse nr 46
„Emmaste valla eelarvest makstavate toetuste määrade
kehtestamine“ muutmine
Seoses matusetoetuse määramise ja maksmise korra
vastu võtmisega detsembri istungil on vajadus kehtestada
matusetoetuse suurused. Seetõttu tuleb kehtetuks tunnistada
Emmaste vallavolikogu määruse osa, millega kehtestati
matusetoetuse suurus.
Määrus võeti vastu ühehäälselt.
3. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine
Seoses kolme osavallavanema ametisse nimetamisega
oli volikogu päevakorras nende kinnitamine valitsuse
koosseisu: Hergo Tasuja Emmaste osavallavanemana, Omar
Jõpiselg Käina osavallavanemana ja Liili Eller Pühalepa
osavallavanemana. Ühinemislepingu ja põhimääruse
kohaselt võivad osavallavanemad kuuluda vallavalitsuse
koosseisu, kuid vallavanem väljendas ametisse asudes soovi, et
osavallavanemad oleks valitsuse koosseisus. Lisaks andis Reili
Rand teada, et Kõrgessaare osavallakogu kohtumine toimub
9. jaanuaril, Kärdla kohtumine kuulutatakse välja lähiajal.
Volikogu otsustas kinnitada vallavalitsuse liikmeteks: Reili
Rand, Monika Pihlak, Inge Elissaar, Omar Jõpiselg, Hergo

Tasuja ja Liili Eller. Selle poolt oli 15 volikogu liiget, kuus jäi
erapooletuks, üks oli vastu.

4. Eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe
valimine
Seoses eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe Omar
Jõpiselja lahkumisega volikogust toimus komisjoni esimehe ja
aseesimehe valimine uuesti.
Aivar Viidik esitas eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks
Sander Kopli, Tiit Paulus esitas Tarmo Männi. Kõik
volikogu liikmed hääletasid ühe kandidaadi poolt. Sander
Kopli kinnitati eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks
14 poolthäälega ja Tarmo Mänd aseesimeheks kaheksa
poolthäälega. Lõpphääletusel toetati nende kinnitamist
ühehäälselt.
5. Alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Eelmisel volikogu istungil moodustati viis alalist komisjoni:
eelarve- ja majanduskomisjon; kultuuri- ja turismikomisjon;
haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjon; sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon; keskkonna- ja ehituskomisjon. Sellel
istungil kinnitati komisjonide kooseisud. Komisjonide suurus
on kuni üheksa inimest.
Sander Kopli esitas eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu:
Sander Kopli, Tarmo Mänd, Helen Teigar, Aivar Viidik, Ants
Orav, Maiu Toomemäe, Jüri Ojasoo, Toomas Saal ja Eha
Brikker.
Tarmo Mänd avaldas arvamust, et koalitsiooni ja opositsiooni
proportsioone ei ole koosseisu koostamisel arvestatud.
Sander Kopli ütles, et komisjon on kokku pandud inimestest,
kes sobivad seda tööd tegema.
Komisjon kinnitati ette antud koosseisus 14 poolt- ja kaheksa
vastuhäälega.
Toomas Kokovkin esitas kultuuri- ja turismikomisjoni
koosseisu: Toomas Kokovkin, Artur Valk, Ilmi Aksli, Jüri
Preobraženski, Argo Nurs, Kalli Sein ja Ly Kaups.
Artur Valk avaldas arvamust, et komisjon oleks võinud olla
üheksaliikmeline.
Aivar Viidik vastas, et kõigil volikogu liikmetel on õigus
kuuluda vähemalt ühte komisjoni ja hetkel on komisjonide
koostamiselt lähtutud sellest põhimõttest. Selle järgi kuulub
kolme komisjoni viis ja kahte neli volikogu liiget. Kuna üle
poole komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed,
saavad komisjonid olla 7–9 liikmelised.
Komisjon kinnitati ette antud koosseisus 14 poolt-, viie vastuja kahe erapooletu häälega.
Hannes Maasel esitas haridus-, spordi- ja noorsootöö
komisjoni koosseisu: Hannes Maasel. Antti Leigri, Jaan
Harak, Ülari Kaibald, Liina Lepamaa, Margit Kagadze,

Volikogus Liina Lepamaa ja Sander Kopli
Seoses volikogu liikme Omar Jõpiselja nimetamisega Käina
osavallavanemaks ja Hergo Tasuja nimetamisega Emmaste
osavallavanemaks peatuvad nende volitused volikogu
liikmena. Asendusliikmetena asuvad volikogutööle Sander
Kopli ja Liina Lepamaa.

Liina Lepamaa on elupõline Emmaste inimene, kes pärast
kõrghariduse omandamist Tallinnas tuli tööle Emmaste
lasteaeda. Üle 10 kümne aasta kuulus ta Emmaste
vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni. Lepamaa on
öelnud, et tema südamelähedane teema Hiiumaa volikogus
on hariduse ja kultuuri edendamine.

LIINA LEPAMAA

4.indd 4

Sander Kopli on sündinud ja kasvanud Kassaris ning elab
seal ka praegu. Lõpetas 1996. aastal Eesti Põllumajanduse
Ülikooli ökonoomika ja ettevõtluse erialal ning tegutseb
eraettevõtluses. Kopli on varem olnud Käina vallavolikogu
liige. Ta on öelnud, et Hiiumaa vallavolikogus kavatseb
ta seista selle eest, et omavalitsuse poliitikad toetaksid
elujõulise majanduse arengut Hiiumaal: „Üle-Hiiumaalisel
omavalitsusel on potentsiaali panustada tegevustesse, mis
võimendavad meie tugevusi ja vähendavad negatiivsete
tegurite mõju.“

SANDER KOPLI

Triinu Schneider, Joel Pulk ja Ivi Remmelg.
Komisjon kinnitati ette antud koosseisus 16 poolt-, kolme
vastu- ja kolme erapooletu häälega.
Liisi Mäeumbaed esitas sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
koosseisu: Liisi Mäeumbaed, Toomas Remmelkoor, Riho
Rahuoja, Jaanus Valk, Helle-Triin Nisumaa, Meeli Paesüld ja
Aasa Saarna.
Artur Valk küsis, kas komisjoni koosseis võib selline olla, et
seal ei ole Emmaste osavalla esindajat.
Vallasekretär Helen Härmson selgitas, et volikogu komisjonide
koosseisud koostatakse kõigist ühinenud omavalitsustest,
kuid sätestatud ei ole, kas piirkondlikkus puudutab elukohta
või tööalast.
Liisi Mäeumbaed ütles, et tema esitatud kolm eksperti
tunnevad tervet Hiiumaad.
Komisjon kinnitati ette antud koosseisus 14 poolt- ja kaheksa
vastuhäälega.
Kristjan Ojasoo esitas keskkonna- ja ehituskomisjoni
koosseisu: Kristjan Ojasoo, Tiit Paulus, Lembit Vainumäe,
Inge Talts, Üllar Padari, Kaire Nõmm, Reet Kokovkin, Martin
Kagadze ja Liis Soonik.
Komisjon kinnitati ette antud koosseisus 14 poolt-, kuue
vastu- ja kahe erapooletu häälega.
Tarmo Mänd avaldas komisjonide kooseisude kokku
panemise komplekteerimise kohta arvamust, et koalitsioonil
on komisjonides alati häälteenamus olemas ja komisjonide
esimehed on vältinud fraktsiooni Kodusaar esitatud
kandidaate: see on Kodusaare fraktsioonile ära tegemine.
Fraktsiooni Kodusaar kohustab see olema terased ja teisi
vahendeid kasutama: see ei ole kaugelevaatav otsus.
Inge Talts avaldas arvamust, et komisjonide koosseisude
kokku panemine lähtuvalt koalitsiooni huvidest ei ole
Hiiumaa huvides.
6. Hiiumaa vallavolikogu töökord – II lugemise jätkamine
Eelmisel korral suure mahu tõttu katkestatud volikogu
töökorra teist lugemist jätkati sel istungil. Arutati ja hääletati
muudatusettepanekuid.
Lõpphääletusel toetas eelnõu vastu võtmist 13 volikogu liiget,
vastu oli seitse ja erapooletuid üks.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 18. jaanuaril kell
15 Kärdlas vallamajas. Hiiumaa vallavolikogu istungid on
avalikud, vallakodanikud on oodatud istungitel osalema.
Aivar Viidik
vallavolikogu esimees
Vallavalitsuse neljas istung toimus 6. detsembril

Keskkonnaspetsialistina ametis
Raina Smill

2. jaanuarist alustas Hiiumaa vallavalitsuses keskkonnaspetsialistina tööd Raina Smill, kes on varem 10 aastat olnud
ametis põllumajandusameti taimetervise peaspetsialistina.
„Palju eelnevast töökogemusest saan vallavalitsuse
töös kasutada, sest ka eelneval tööl tuli tegeleda ka
keskkonnaküsimustega,“ ütles Smill. Ta on ennast täiendanud
Hiiumaa ametikoolis keskkonnakaitse erialal ja hindab, et
nüüd on avanenud hea võimalus eelnev töökogemus ja õpitu
uues ametis omavahel ühendada, et pakkuda kohalikule
kogukonnale oma oskusi ja teadmisi.

RAINA SMILL
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HIIUMAA TEATAJA

VALLAVALITSUS

Vallavalitsuse neljas istung toimus avariiremondiks (liiv, filtrid, klapid).
6. detsembril
16. Reservfondi raha tagastamine
1. Arvamuse andmine volikogu eelnõude
muudatusettepanekutele
2. Hiiu vallavalitsuse 4. oktoobri 2017
korralduse „Vallavara kasutusse andmine“
kehtetuks tunnistamine
Otsustati tunnistada kehtetuks Hiiu
vallavalitsuse 4.10.2017 korraldus „Vallavara
kasutusse andmine” ja korraldada lepingu
lõpetamine MTÜga Hiiu Motoharidusselts.
3. Hajaasustuse programmi aruande
heakskiitmine 			
Otsustati kiita heaks esitatud hajaasustuse
programmi projekti „Hiiu vallas Haru kinnistu
kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine”
toetuse kasutamise aruanne summas 2064,00
eurot ja maksta välja toetuse summast 137,61
eurot.
4. Teenistuslähetusse saatmine
Otsustati saata vallavanem Reili Rand
teenistuslähetusse
8.–11.
detsembril
Ahvenamaale
MASAPO
projekti
lõpuseminarile ja Smart Marina projekti
töökohtumisele.
5. Kasutusloa
väljastamine
ehitise
püstitamisel
Otsustati väljastada kasutusluba ehitise
(tuletõrje veevõtukoht) püstitamisel Tahkuna
külas Viktoria tee 16 ja ehitiste (majutushoone
ja toitlustushoone) püstitamisel Kalana külas
Puumetsa maaüksusel.
6. Ehitusloa väljastamine
Otsustati
väljastada
ehitusluba
Ole
külas Hansu katastriüksusel asuva elamu
laiendamiseks.
7. Lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
Otsustati määrata Jausa küla Lauda
katastriüksuse
(tootmismaa)
jagamise
tulemusena moodustatavate katastriüksuste
lähiaadressid: Lauda ja Rohe,
määrata Jausa küla Murru katastriüksuse
(maatulundusmaa) jagamise tulemusena
moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid:
Anna, Murru ja Liinivälja,
määrata Jausa küla Murru katastriüksuse
(maatulundusmaa) jagamise tulemusena
moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid:
Murrupõllu, Männiste, Kadakase ja Liini,
määrata Jausa küla Tormi katastriüksuse
(elamumaa)
jagamise
tulemusena
moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid:
Tormi ja Kaitse.
8. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Kooskõlastati Lepiku küla Niidimäe
katastriüksusele rajatava puurkaevu asukoht.
9. Hiiumaa vallale kuuluvale Katla
kinnistule reaalservituudi seadmine
Nõustuti Hiiumaa valla omandisse kuuluvale
Palade külas asuvale Katla kinnistule
reaalservituudi seadmisega Johan Hanspiku
kinnistu igakordse omaniku kasuks 125 m²
ulatuses.
10. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Kooskõlastati puurkaevu rajamine Jaagu
Jürna kinnistule Palukülas.
11. Avaldus täiendavaks sotsiaaltoetuseks
Otsustati rahuldada esitatud avaldus,
eraldades täiendavat sotsiaaltoetust ravimija taastusravi kulude katmiseks esitatud
kuludokumentide alusel.
12. Koduteenuse osutamine
Otsustati osutada alates 1. detsembrist 2017
Pühalepa vallakodanikule koduteenuseid koduteenuste paketi nr 1 alusel üks kord nädalas.
13. Vallavara võõrandamine
Otsustati
võõrandada
otsustuskorras
Pühalepa vallavalitsusele kuulunud sõiduauto
Volvo S80 soetusmaksumuse hinnaga 3000€.
14. Raha eraldamine
Otsustati eraldada 100 eurot sporditegevuse
eelarvest Pühalepa mälumänguvõistkonnale
mälumängu Eesti Maakilb 2017/2018
osavõtumaksu tasumiseks.
15. Reservfondist raha eraldamine
Otsustati eraldada Käina valla eelarve
reservfondist 1 500 eurot esinduskulude
katteks, 300 eurot koolituskulude katteks ja
4 059 eurot Käina spordikeskuse liivafiltrite
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Otsustati tagastada Käina valla eelarve
reservfondi 223 eurot Käina kultuurikeskuse
lekkiva katuse avariiremondi odavnemise tõttu.
17. Katastriüksuste piiride muutmine
Otsustati anda nõusolek Orjaku külas asuvate
kinnisasjade Orjaku sadam (pindala 4,15
ha, tootmismaa) ja Muuli (pindala 1,26 ha,
elamumaa) vaheliste piiride muutmiseks ja
Käina alevikus asuvate kinnisasjade Mäe
plats (pindala 11 091 m2, transpordimaa) ja
Mäe plats 16 (pindala 2026 m2, tootmismaa)
vaheliste piiride muutmiseks.
18. Kasutusloa väljastamine
Otsustati väljastada Käina alevikus, Luige
tänaval, Mere tänaval, Roo tänaval, Viire
põigus ja Viire tänaval asuva veetorustiku ja
kanalisatsioonitorustiku kasutusluba.
19. Käina huvikooli ja kultuurikeskuse
hoone rekonstrueerimistööde tähtaja
rikkumine
Objekti põhiline kasutusvalmidus pidi olema
saavutatud 1. septembriks 2017 ja töövõtja
kohustus tööd tellijale lõplikult üle andma
hiljemalt 16. oktoobril 2017. Lähtudes
objektiivsetest asjaoludest (kasutajapoolsed
piirangud tööde alustamiseks, probleemid
alltöövõtjatega
seoses
ehitusbuumiga)
on tellija kahel korral pikendanud tööde
tähtaegu: tähtaeg antud 30. oktoober 2017 ja
13. november 2017. Tänaseks ei ole objekti
tellijale üle antud. Tellija annab töövõtjale
kohustuse saavutada objekti põhiline
kasutusvalmidus 15. detsembriks 2017 ja tööd
lõplikult üle anda hiljemalt 20. detsembril
2017.
20. Korraldatud jäätmeveost vabastuse
andmine
Otsustati anda korraldatud jäätmeveost
vabastus kinnistule perioodiga 1. jaanuarist
kuni 31. detsembrini 2018 seoses sellega, et
kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.
21. Volikogule esitatavad eelnõud

Vallavalitsuse viies istung toimus
13. detsembril
1. Viktori kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks
isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Otsustati taotleda Hiiumaa valla kasuks
isikliku kasutusõiguse seadmist Tahkuna
külas asuvale Viktori kinnisasjale, avaliku
ligipääsu tagamiseks juurdepääsuteele ja
kuivkäimlale.
2. Hoone osadele lähiaadresside määramine
Määrati Kärdla linna Vabaduse tn 5 asuva
hoone osade lähiaadressid: Vabaduse tn 5/11a
(eluruumi pind 119,8 m2) ja Vabaduse tn
5/11b (büroo, mitteeluruumi pind 119,7 m2).
3. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine
Muudeti
Kärdla
linnas
kohalikule
omavalitsusele kuuluva Hausma ranna
haljasala katastriüksuse (pindala 7007 m2,
sihtotstarve üldkasutatav maa) lähiaadress ja
määrati uueks lähiaadressiks Hausma rannaala.
4. Korraldatud jäätmeveost vabastuse
andmine
Anti korraldatud jäätmeveost vabastus
kinnistule 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini
2018, seoses sellega, et kinnistul ei elata või
kinnistut ei kasutata
5. Emmaste vallavalitsuse 22. jaanuari 2016
korralduse nr 27 kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Emmaste vallavalitsuse
korraldus „Emmaste Vaba Aja Keskuse
personali koosseisu kinnitamine“.
6. Emmaste vaba aja keskuse personali
koosseisu kinnitamine
Kinnitati Emmaste vaba aja keskuse
(tegevuskohtadega
noortekeskuses
ja
spordihallis) personali koosseis alates 1.
jaanuarist 2018 järgmiselt: juhataja 1 koht,
noorsootöötaja 1, noortejuht 0,5 ja 0,5,
sporditöö koordinaator 1 ja koristaja 2 kohta.
7. Raha eraldamine reservfondist
Eraldati
reservfondist
1478
eurot
lisatööde katteks: Emmaste spordihalli
kaugushüppekasti ehituse käigus ilmnes, et
saalipõranda talad on osaliselt pehkinud.

8. Ehitusloa välja andmine
Anti välja ehitusluba Hiiessaare külas elamu
püstitamiseks.
9. Kinnisasja jagamine
Nõustuti
Kerema
külas
AndruseJürna katastriüksuse jagamisega kaheks
eraldi katastriüksuseks ja määrati uutele
moodustatavatele
katastriüksustele
alljärgnevad lähiaadressid ja sihtotstarbed:
Andruse-Jürna (maatulundusmaa) ja Kerema
tee (transpordimaa).
10. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
Määrati Pühalepa osavalla vallakodaniku
hooldaja.
11.
Hiiumaa
vallavalitsuse
22.
novembri 2017 korralduse nr 44 „Vaba
põllumajandusmaa
kasutusvaldusesse
andmine“ muutmine
Muudeti vallavalitsuse vastavat korraldust
määrates maa maksustamishinnaks 360 eurot.
12. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine
Kinnitati Kleemu külas asuva kasutusvaldusesse
antava vaba põllumajandusmaa maaüksuse
nr 561 lähiaadressiks Pilve, sihtotstarbeks
maatulundusmaa, üldpindala 3,05 ha, millest
haritav maa 2,83 ha ja muu maa 0,22 ha,
maksustamishind 280 eurot;
maaüksuse nr 564 lähiaadressiks Tuulehoo,
sihtotstarbeks maatulundusmaa, üldpindala
3,14 ha, millest haritav maa 3,06 ha ja muu
maa 0,08 ha, maksustamishind 290 eurot;
maaüksuse nr 562 lähiaadressiks Pilvealuse,
sihtotstarbeks maatulundusmaa, üldpindala
2,86 ha, millest haritav maa 2,62 ha ja muu
maa 0,24 ha, maksustamishind 260 eurot.
Maaüksuste kasutusvaldusesse saaja on Enno
Vallikivi.
13. Üürilepingute sõlmimine
Otsustati sõlmida Käina aleviku Hiiu mnt
1c ja 1d asuvate noore pere eluruumide
üürilepingud ja kehtestada üürihinnad.
14. Ilutulestiku korraldamiseks loa
andmine
Lubati OÜ-l Tulekild Pürotehnika korraldada
ilutulestik 1. jaanuaril 2018 Kärdlas Hiiu
tn 1 vastas oleva parkla territooriumil
ajavahemikul kell 00.00–00.10.
15. Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba OÜ-le Energiapartner
Kitsa külas asuvale Ellu katastriüksusele
paigaldatud
päikeseelektrijaama
kasutamiseks.
16. Arvamuse andmine maa riigi omandisse
jätmise kohta, lähiaadressi ja sihtotstarbe
määramine
Jäeti riigi omandisse Emmaste-Kurisu
külas asuv katastriüksus ning määrati uueks
lähiaadressiks Murakametsa ja sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
17. Hiiu valla lasteaia taotlus
Kiideti heaks Hiiu valla lasteaia taotlus
Kärdlas Vabrikuväljak 2 hoovis asuvate
laste mänguvahendite ümber paigutamiseks
Hiiu valla lasteaia Kalda tänava maja hoovi
väiksemate laste mängualale, mis jääb avatuks
ja kus mänguväljakut saab kasutada ka
nädalavahetustel.

Hiiumaa vallavalitsuse kuues istung
toimus 20. detsembril 2017.
1. Volikogule esitatav eelnõu
2. Hiiu valla lasteaia ajutine sulgemine
Lubati sulgeda Hiiu valla lasteaias
lasteaiamajad pühade ajal: Vigri maja on
suletud 27.-29. detsembril, Kalda majas
samal ajal avatud valverühm.
3. Ürituse kooskõlastamine
Kooskõlastati 31. detsembrist 2017 kell
21 kuni 1. jaanuari 2018 kell 3 korraldatav
Uusaasta ööball Kõrgessaare vaba aja
keskuses.
4. Hajaasustuse programmi aruande
heakskiitmine 			
Otsustati kiita heaks esitatud hajaasustuse
programmi projekti „Kure talu Kõpu küla
Hiiu vald rauafilter ja kaevumaja” toetuse
kasutamise aruanne summas 1700 eurot ja
maksta välja toetuse summast 113,34€.
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5. Korraldatud jäätmeveost vabastuse
andmine
Anti korraldatud jäätmeveost vabastus
kinnistule 2018. aastaks seoses sellega, et
kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.
6. Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba ükikelamu püstitamiseks
Kiduspe küla Rannametsa kinnistule ja
ehitise laiendamiseks Kärdlas Keskväljak 1
laiendamiseks ja lifti paigaldamiseks.
7. Valla eelarvest väljamakstavad toetused
detsembrikuus
Otsustati anda transporditoetust kahele
taotlejale kuus kokku 125,66 eurot,
tervisetoetust 36-le isikule kuus kokku 777,71
eurot, ühekordset toetust neljale taotlejale
kuus kokku 270,13 eurot ja huvitegevuse
toetust viiele taotlejale kuus kokku 294 eurot.
8. Käina spordikeskuse hinnakirja
kinnitamine
Kinnitati Käina spordikeskuse hinnakiri
alates 1. jaanuarist 2018.
9. Mitteeluruumi üürilepingu sõlmimine
Otsustati sõlmida mitteeluruumi üürileping
Põllumajanduse registrite- ja informatsiooni
ametiga Mäe 2 Käinas 52,60 m2 büroopinna
üürile andmiseks.
10. Sotsiaaltoetuste maksmine Käina valla
eelarvest
Otsustati maksta välja vähekindlustatud
perede toetus detsembrikuus 12 taotlejale
summas 2146,19 eurot ja õpilaskodu toetus
viiele taotlejale summas 297,70 eurot.
11.
Ehitusloa
väljastamine
ehitise
rajamiseks
Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks
Hiiumaa vallas, Luguse külas, LiisteLiiva
maaüksusele
(katastritunnus
36802:001:0481).
12. Munitsipaalasutuse EMKO juhataja
ametisse kinnitamine
Kinnitati alates 30. detsembrist Emmaste
vallavalitsuse (alates 1. jaanuarist 2018
Emmaste osavalla valitsuse) hallatava asutuse
munitsipaalasutuse EMKO juhatajaks Jaan
Kallisma.
13. Koolitöötajate koosseisu
kooskõlastamine
Ei kooskõlastatud Emmaste põhikooli
direktori esitatud taotlust Emmaste põhikooli
koolitöötajate koosseisu muutmiseks lisades
haridustehnoloogi töökohta ja otsustati
vaadata koolitöötajate koosseisud tervikuna
üle uue õppeaasta ettevalmistamisel.
14. Kaeveloa pikendamine
Pikendati Õngu külas asuvale Kasepõllu
kinnistule tiigi kaevamistöödeks väljastatud
kaeveluba kuni 2019. aastani.
15. Sihtotstarbe määramine
Määrati Harju külas asuva Lõõtsa katastriüksuse
sihtotstarbeks maatulundusmaa.
16. Projekteerimistingimuste väljastamine
Väljastati
projekteerimistingimused
Elektrilevi OÜ-le Rannakülas Jaotuspunkti
katastriüksusel,
katastritunnusega
17501:004:1290, asuva Emmaste alajaama
laiendamise projekteerimiseks.
17. Ravimitoetuse maksmine			
Rahuldati Emmaste osavalla kodanike ravimitoetuse taotlused.
18. Sotsiaaltoetuse maksmine
Rahuldati Emmaste osavalla kodanike
sotsiaaltoetuse taotlused.
19. Lapse sünnipäevatoetuse maksmine
Rahuldati Emmaste osavalla kodaniku
taotlus maksta lapse 6aastaseks saamise
puhul sünnipäevatoetust vastavalt esitatud
taotlusele summas 64 eurot.
20. Lapse sünnitoetuse maksmine 		
Rahuldati kahe Emmaste osavalla kodaniku
taotlus maksta lapse sünnitoetust 300 eurot.
21.
Toimetulekutoetuse
maksmine
riigieelarve vahenditest
Kinnitati toimetulekutoetuse maksmine
detsembrikuus viiele taotlejale summas
837,67 eurot.
jätkub lk 6
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22. Vajaduspõhise peretoetuse maksmine
riigieelarve vahenditest
Otsustati maksta vajaduspõhist peretoetust
detsembrikuus kolmele taotlejale kokku
summas 270 eurot.
23. Sõidutoetuse maksmine
Rahuldati Emmaste osavalla kodaniku taotlus
ja maksti sõidutoetust vastavalt esitatud
taotlusele.
24. Hoolduse seadmine ja hooldaja
määramine		
Rahuldada Emmaste osavalla kodaniku
avaldus hoolduse seadmise ja hooldaja
määramise osas.
25. Hooldajatoetuse maksmine
Rahuldada Emmaste osavalla taotleja avaldus
hooldajatoetuse määramise osas.
26. Abielu piduliku kombetalituse teenuse
hinnakirja kehtestamine
Kehtestati alates 1. jaanuarist 2018 Hiiumaa
vallavalitsuse osutatava abielu piduliku
kombetalituse teenuste hinnad.
27. Avaldus täiendavaks sotsiaaltoetuseks
Rahuldada Pühalepa osavalla kodaniku
avaldus täiendavaks sotsiaaltoetuseks.
28. Vajaduspõhise peretoetuse maksmine
Otsustati määrata ja maksta 14 taotlejale
vajaduspõhist peretoetust 2018. aasta
jaanuaris, veebruaris ja märtsis hiljemalt 20.
kuupäevaks igakuiselt.
29.
Detsembrikuus
väljamakstava
toimetulekutoetuse summa kinnitamine
Otsustati määrata ja maksta välja 2017. aasta
detsembris 14 taotlejale toimetulekutoetust
kokku summas 2678,45 eurot.
30. Transpordikulude maksmine
Soodustamaks
iseseisvat
toimetulekut
otsustati maksta transpordikulud igapäevaelu
toetamise teenusel osalejatele esitatud
taotluste alusel.
31. Detailplaneeringu uue avaliku
väljapaneku väljakuulutamine
Kuulutati välja detailplaneeringu uus avalik
väljapanek 16. jaanuarist kuni 30. jaanuarini
2018 tööpäevadel kell 9-16 Pühalepa
osavallavalitsuses Tempa külas.
31. Ehitusloa väljaandmine
Anti välja ehitusluba puurkaevu rajamiseks
Hausma küla Järveääre kinnistule ja
ehitusluba puurkaevu rajamiseks Hagaste
küla Kaasikmäe kinnistule.
32. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Kooskõlastati puurkaevu rajamine Tubala
küla Jahimaja kinnistule.

Vallavalitsuse seitsmes istung
toimus 28. detsembril
1. Volikogule esitatavad eelnõud
2. Matusetoetuse suuruse kehtestamine
Kinnitati matusetoetuse suuruseks 250 eurot.
3. Eestkostja ülesandeid teostava isiku
määramine

Käina spordikeskuse hinnakiri
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Määrati eestkostja ülesannete teostaja.
4. Osavallavanemate ametisse nimetamine
Nimetati vallavalitsuse volituste ajaks alates 1.
jaanuarist 2018 Emmaste osavallavanemaks
Hergo Tasuja, Käina osavallavanemaks Omar
Jõpiselg ja Pühalepa osavallavanemaks Liili
Eller.
5. Ehitusloa väljastamine ehitise
ümberehitamiseks
Väljastati ehitusluba ehitise ümberehitamiseks
Kärdla linnas Heltermaa mnt 16: HTÜ
kontor.
6. Hiiu valla raamatukogu ajutine
sulgemine
Lubati sulgeda Hiiu valla raamatukogu
15.–16.
jaanuaril
seoses
Hiiumaa
raamatukoguhoidjate õppereisiga Stockholmi
Rootsi rahvusraamatukokku.
7. Arvamuse andmine maa riigi omandisse
jätmise kohta, sihtotstarbe ja lähiaadressi
määramine
Nõustuti kolme maaüksuse riigi omandisse
jätmisega seoses vajadusega arvata need
riigi reservmaaks. Määrati maaüksustele
sihtotstarbed ja lähiaadressid.
8. Abielu piduliku kombetalituse teenuse
hinna kehtestamine
Kehtestati alates 1. jaanuarist 2018 Hiiumaa
vallavalitsuse osutatava abielu piduliku
kombetalituse teenuse hinnad.
Abielu piduliku kombetalituse
teenuse hinnad
Abielu piduliku kombetalituse hinnale
lisandub riigilõiv 30€.
Kabinetis abielu sõlmimisel tuleb
maksta vaid riigilõiv.
Muudel puhkudel lisandub riigilõivule:
Kärdlas
väljaspool
Hiiumaa
vallavalitsuse ametiruume, T–L: 80€.
Hiiumaa vallas väljaspool Kärdlat, T–L:
200 eurot
väljaspool Hiiumaad, R ja L: 500€.
Perekonnaseisuametnikul on õigus
teha erikokkuleppeid. Erikokkuleppe
korral rakendatakse kehtestatud hinda
vastavalt kombetalituse asukohale.
9. Ehitusloa väljastamine ehitise rajamiseks
Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks
Esiküla Anu maaüksusele.
10. Toetuste maksmine
Rahuldati esitatud sõidutoetuse taotlus,
ravimitoetuste taotlused, toetus teenuse- ja
sõidukulude katmiseks. Rahuldati esitatud
taotlus maksta lapse sünnipäevatoetust 64
eurot.
11. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Kooskõlastati Haldi külas asuvale Koplipõllu
katastriüksusele rajatava puurkaevu asukoht.
12. Ehitusloa väljastamine

Hiiumaa vallavalitsus kinnitas Käina
spordikeskuse uue hinnakirja, mille järgi
saavad 2018. aastast püsielaniku soodustust
kasutada kõik rahvastikuregistri järgi
Hiiumaal elavad inimesed.
Spordikeskuse soodusaeg on E-R kl 15-16
ja normaalaeg E-R kl 16-21 ja L-P kl 12-21.

elanikele 25 eurot: piiramatu kasutus ühe
kuu jooksul ostmiskuupäevast.
Kuldkaart (nimeline aastapääse) 250 eurot:
kehtib aasta ostmiskuupäevast.
Pooleteist
tunni
pilet
2,50:
pesemisvõimaluseta ning kehtib jõusaali,
ronimisseina ja aeroobikasaali kasutajatele.
Poole tunni pilet 2,50: duši ja sauna
kasutamiseks.

Täiskasvanule
Kahe tunni pilet soodusajal 4 eurot,
normaalajal 5 eurot: kehtib ujula, jõusaali,
tõstesaali, ronimisseina, aeroobikasaali ja
lauatennise kasutamiseks.
Kümne korra pilet (a 2 tundi) 35 eurot,
Hiiumaa elanikele 30 eurot: saab kasutada
üheksa kuu jooksul alates ostmiskuupäevast.
15 korra (a 2 tundi) nimeline kaart 50 eurot,
Hiiumaa elanikele 45 eurot: saab kasutada
kolme kuu jooksul ostmiskuupäevast.
Nimeline kuukaart 30 eurot, Hiiumaa

Õpilase (kuni 26a), pensionäri,
erivajadusega inimese pilet
Kahe tunni pilet soodusajal 2,50, normaalajal
4 eurot.
Kümne korra pilet (a 2 tundi) 22 eurot,
Hiiumaa elanikele 18 eurot.
15 korra (a 2 tundi) nimeline kaart 33 eurot,
Hiiumaa elanikele 27 eurot:
Nimeline kuukaart 19 eurot, Hiiumaa
elanikele 15 eurot
Pooleteist tunni (jõusaali) pilet 2,50.
Poole tunni pilet 2,50.

Väljastati ehitusluba Hiiumaa jahimeeste
seltsile Emmaste külas asuvale Tilu
katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
13. Sihtotstarbe määramine
Määrati Hiiumaa vallas asuvate riigi omandisse taotletavate maaüksuste sihtotstarve.
14. Vallavara üürilepingu pikendamine
Pikendati 19. aprillil 2017 sõlmitud eluruumi
üürilepingut kuni 31. detsembrini 2018.
15. Arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta, sihtotstarbe ja
lähiaadressi määramine
Nõustuti Hiiumaa vallas asuva kahe
maaüksuse riigi omandisse jätmisega
riigi reservmaana. Määrati maaüksustele
sihtotstarve ja lähiaadress.
16. Käina huvikooli ja kultuurikeskuse
hoone rekonstrueerimistööde tähtaja
rikkumine
Otsustati nõuda sisse leppetrahv töödega
viivitamise tõttu.
17. Avaldus täiendavaks sotsiaaltoetuseks
Rahuldati
avaldus
täiendavaks
sotsiaaltoetuseks ravimikulude katmiseks
osaliselt,
kolm
avaldust
täiendavaks
sotsiaaltoetuseks ravimikulude katmiseks ja
kaks avaldust transpordikulude katmiseks.
18. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
Määrati hooldaja ja hooldajatoetus.
19. Raha eraldamine juubelitoetusteks
Kinnitati
jaanuarikuu
juubelitoetuste
maksmine seitsmele isikule a´30 eurot.
20. Pühalepa vallavalitsuse korralduse
muutmine
Nõustuti Paluküla Uuehinsu katastriüksuse
(üldpind 10,67 ha, maatulundusmaa)
jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks
ja
määrati
uutele
moodustatavatele
katastriüksustele lähiaadressid Uuehinsu ja
Vana-Hinsu.
21. Maa riigi omandisse jätmine, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine
Nõustuti Partsi külas asuva 0,15 ha pindalaga
maaüksuse jätmisega riigi omandisse,
maatulundusmaa,
lähiaadress:
Kärdla
metskond 358.
22. Katastriüksuse lähiaadressi määramine
Määrati Loja küla Mõisatee katastriüksuse
(transpordimaa) uueks lähiaadressiks SaklaLoja-Vilivalla tee.
23. Ehitusloa väljaandmine
Anti välja ehitusluba puurkaevu rajamiseks
Heltermaa küla Passi kinnistule.
24. Raha eraldamine
Eraldati 3000 eurot üldmajanduslike
arendusprojektide
eelarvest
mittetulundusühingule Hiiumaa jooksugrupp
Paluküla terviseraja uuendamisega seotud
kulude katteks.
25. Hiiumaa vallavalitsuse (Emmaste vallavalitsuse üldõigusjärglane) ja sihtasutuse
Hiiu maakonna hooldekeskus Tohvri vahel

Eelkooliealise pilet (4-7a, kes ei käi koolis)
Kahe tunni pilet soodusajal 1,50, normaalajal
2 eurot.
Kümne korra pilet (a 2 tundi) 11 eurot,
Hiiumaa elanikele 9 eurot.
Nimeline kuukaart 10 eurot, Hiiumaa
elanikele 7 eurot.
Solaarium
1 minut 50 senti, 100 minutit 40 eurot.
Infrapunasaun
Üks inimene 4,50
Kaks inimest 8 eurot.
10 korra kaart ühele inimesele 35 eurot
Tunnisaun
Üks tund 15 eurot, poolteist tundi 18
eurot. Teine ja iga järgnev tund 10 eurot.
Tunnisauna etteteatamise aeg 1,5 tundi.
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16. augustil 2012 sõlmitud rendilepingu
ülevaatamine
Arutelu SA Sihtasutus Hiiu Maakonna
Hooldekeskus Tohvri poolt makstava
renditasu suuruse üle. Otsustati muuta
lepingut järgmiselt: rentnik kohustub
maksma rendileandjale ruumide kasutamise
eest renti 6000 eurot aastas.

Vallavalitsuse kaheksas istung
toimus 4. jaanuaril
1. Volikogule esitatavad eelnõud
1.1. Emmaste vallavolikogu 8. augusti 2017
määruse „Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära tõstmine“ kehtetuks tunnistamine
2018. a lasteaiaõpetajate töötasu alammäär
kehtestatakse Hiiumaa vallas ühtselt, sellest
tuleneb
vajadus Emmaste vallavolikogu
vastav määrus kehtetuks tunnistada.
1.2. Noorsootöö seaduse alusel antud
ülesannete delegeerimine
Delegeerida Hiiumaa vallavalitsusele kõigi
noorsootöö seadusega kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku
omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste
lahendamine, mis muu õigusnormi kohaselt
ei ole volikogu pädevuses.
1.3. Detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine
Vahtrepa
küla
Haamri
kinnistu
detailplaneeringu Haamrimetsa kinnistu osas
kehtetuks tunnistamine.
2. Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära
kehtestamine
Kehtestati alates 1. jaanuarist 2018
kvalifikatsioonile vastava lasteaiaõpetaja
töötasu alammääraks täisajaga töötamise
korral 978 eurot kuus.
3. Hiiumaa vallavalitsuse korralduse nr 126
„Munitsipaalasutuse EMKO juhataja
ametisse
kinnitamine“
kehtetuks
tunnistamine
Hiiumaa vallavalitsus kinnitas 20. detsembri
2017
korraldusega
munitsipaalasutuse
EMKO juhatajaks Jaan Kallisma. Pärast
korralduse kehtestamist teatas isik, et ei
soovi töökohale asuda, mistõttu tunnistatakse
nimetatud korraldus kehtetuks.
4. Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba elamu püstitamiseks
Aadma küla Mariike maaüksusele ja
puurkaevu rajamiseks Luguse küla Tauste
maaüksusele.
5. Rahaliste vahendite eraldamine
Eraldati Kärdla osavalla põhitegevuse kulude
eelarvest SA-le Hiiumaa Spordikool esimese
kvartalis majandamiskuludeks 35 000 eurot.
6. 3. Hajaasustuse programmi aruande
heakskiitmine 			
Kiideti heaks esitatud hajaasustuse projekti
aruanne ja otsustati maksta välja viimane
osamakse.

Laenutus
Ujumisprillide laenutus 50 senti. Ujumistrikoo või ujumispükste laenutus 1,50. Rätiku, ronimissusside, lestade või beebirõnga
laenutus 1 euro.
Lauatennis
Lauatennise laua kasutus 1 tund (ilma
pesemisvõimaluseta) 3 eurot
Ruumi üür
Jõusaal 1,5 tundi (pesemisvõimalusega) 45
eurot
Aeroobikasaal 1,5 tundi (pesemisvõimaluseta)
15 eurot
Aeroobikasaal 1,5 tundi (pesemisvõimalusega,
ilma sauna ja basseini kasutuseta) 20 eurot
Ujula 1,5 tundi (basseinid, riietusruumid,
saunad) 130 eurot, soodusajal 105 eurot
Kogu spordikeskus 1,5 tundi (ujula koos
saunadega, jõusaal, aeroobikasaal) 200 eurot
Käina spordikeskuse juhatajal on õigus teha
hinnakirjast soodustusi.
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Hiiumaa vallavanem: hiidlased
soovivad kodulähedast valitsemist
Osavaldade moodustamine on valik, mis on
hiidlastele kõige kasulikum, ütles Hiiumaa
vallavanem Reili Rand: “See on mudel, mida
hiidlased on tahtnud”.
Hiiumaal
1.
jaanuarist
kehtiva
omavalitsusmudeli järgi tegutseb saarel
üks Hiiumaa vallavalitsus strateegiliste
ülesaarelise juhtimise korraldamiseks ja viis
osavallavalitsust endiste valdade piirides
igapäevateemadega tegelemiseks.
FOTO: Liina Siniveer

Hiiumaa vallavanem Reili Rand
näitab valla uut halduskorraldust
kujutavat kaarti.

“Hiidlaste hirm enne ühinemist oli, et
juhtimine jääb inimestest kaugemale,” ütles
Rand ja lisas, et see hirm sai osavaldade
moodustamisega maandatud. “Osavaldadega
tagame, et igas piirkonnas on heas mõttes
peremees või perenaine, kes hoiab piirkonna
arengul kätt pulsil.”
Rand avaldas lootust, et Hiiumaa
pooleteisttasandiline
omavalitsusmudel
aitab kaasa juhtimiskvaliteedi tõstmisele.
“Ühinemise sisuline väärtus on, et
omavalitsuse teenistujatel on võimalik
spetsialiseeruda,” ütles vallavanem. Ta
märkis, et töö maht ühinemisega seoses ei
vähene, kuid elaniku jaoks avaliku teenuse
kvaliteet paraneb. “Taani kogemus näitab,
et efektiivsus ja kulude kokkuhoid tuleb 7-8
aastaga, kui on välja töötatud terviklikud
mudelid,” lisas Rand.
Alates 1. jaanuarist hakkas Hiiumaal
lõplikult toimima uus omavalitsuskorraldus:
tööd alustasid uute struktuuridega kuus
uut ametiasutust: Hiiumaa vallavalitsus
ning
Emmaste, Kõrgessaare, Käina,
Kärdla
ja
Pühalepa
osavallavalitsus.
Osavaldade moodustamisega said volitused
ka osavallakogud. Alustanud on kolm
osavallavanemat: Käina osavallavanemana
Omar Jõpiselg, Emmaste osavallavanemana
Hergo Tasuja ja Pühalepa osavallavanemana
Liili Eller.
Liina Siniveer
avalike suhete spetsialist

Pühalepa valla kultuuri– ja noortekeskus –
kes me oleme ja mida me teeme?
Noortekeskus asub Suuremõisa külas vana
mõisakompleksi kahes kõrvalhoones – üks
kogukonnas tuntud lossihoovina ja teine
käsitöömajana. Möödunud sügisest on meie
kasutada mõlemad majad, kuid viimased
kolm aastat oleme toimetanud rohkem
käsitöömajas.
Kahe maja peale on rohkelt ruume, kus
mõnusalt aega sisustada – käsitöömajas
tegeleme kõigega, mis seotud kunsti ja
käelise tegevusega nagu keraamika, puutöö,
meisterdamised, erinevad töötoad jms. Teises
majas saame kokata, kasutada arvuteid ja
suurt digiekraani, vaadata filme ja korraldada
ööbimisega üritusi.
Päriselt sisse vanasse majja me veel kolida ei
ole jõudnud, kuna ootasime sisustust ja ka
mööbli tassimine on olnud veidi tülikas. Üha
rohkem aga plaanime oma igapäevategevusi
just sinna majja, kus ootavad noori
robootikavahendid, sh droonid, x-box,
lauatennis, õhuhoki, koroona, lauamängud
ja loomulikult kõiksugused kokkamise
vahendid.
Noortekeskuse juurde kuulub ka võimla,
mida kogukond rõõmsalt kasutab. Võimlas on
jõusaal, pallimängu- ja saalihokivõimalused,
sulgpallivõrk ja teisaldatavad postid, poiste
ja tüdrukute duširuumid ning saunad.
Juhendatud jõusaalitreeningutel on võimalus
käia E ja N kell 17–19, kuid lapsed saavad
osaleda vaid koos täiskasvanuga.
Ringidest on populaarsemad keraamika ja
puutöö, kuna selleks on loodud ideaalsed
tingimused. Keraamikas käib nädalas üle
40 lapse ning puutöös peaaegu sama palju.
Meie noortekeskus toimib pisut teisiti
kui teised saarel asuvad noortekeskused –
juhendame ringe ka lasteaialastele ja teeme
tihedat koostööd valla teiste allasutustega,
seetõttu alustame tööd juba kell 8 hommikul.
Suur rõhuasetus on erivajadustega noorte
kaasamisel – nii on aastaid keraamika ringis
käinud Palade kooli HEV-õpilased, kellele
keraamika on heaks eduelamuseks ning
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enesekindluse hüppelauaks. Aga me ei tegele
seal ainult keraamikaga – vahel teeme ka
animatsioone või klaasitöid. Palade HEVõpilaste poolt loodud erivajaduste-teemaline
animatsioon, mis valmis haridus- ja
teadusministeeriumi pilootprojekti „Kaasav
kool“ raames, on juba alates 2015. aastast
haridus- ja teadusministeeriumi kasutatav
näidistöö kõikvõimalikel üritustel, kus
käsitletakse erivajaduste temaatikat. Oleme
nende noorte üle nii uhked!
Teine kaasamise projekt, mille üle me väga
uhked oleme, on „Hariduslik lõimumine“
– see on suvine laager, kus kohtusid meie
noored ja Narva noored, kellest kolm
olid kurdid. Sellest kohtumisest saime
kõik meeldejäävad kogemused, mis meid
pisarateni liigutasid – mitte üksnes ebaharilik
suhtlemine vaegkuuljatega ei olnud meie
jaoks tavapäratu, vaid nende poolt korraldatud
tantsutöötuba jättis meisse sügava jälje. See
on kogemus, mis paneb ühtaegu mõtlema,
kaasa tundma ja ka rõõmust pisardama!
Sellest lõimumise projektist sai tihe koostöö
meie noorte ja Narva noorte vahel – juba
on valmis uued projektid ja plaanitud 2018.
aasta kohtumised.
Kuna meie igapäevane töö on tihedalt seotud
ka Suuremõisa ja Palade kooliga, siis meie
töörütm toimib käsikäes koolide tööga – kui
korraldame koolinoorsootööd (nt TÖFtegevused, vahva vahetund, noorsootöö
nädala tegevused jpm), siis teeme seda alati
paralleelselt mõlemas koolis korraga.
Oma töös teeme kõik selleks, et kogu
huvitegevus, ringid, laagrid, töötoad jms
oleksid noortele ilma igasuguse osalustasuta!
Väga meeldiks meile teha põnevaid noortele
suunatud tegevusi koos lastevanematega –
seega lastevanemate ideed ja kaasalöömine
on alati teretulnud!
Rahulikku uut aastat ja rõõmsaid noori!
Klaire Leigri ja Silvi Laidro
Pühalepa valla kultuuri– ja noortekeskus
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Perekonnaseisutoimingud
Seoses Hiiu maavalitsuse tegevuse
lõpetamise ja perekonnaseisutoimingute
üleminekuga
Hiiumaa vallale teevad
jaanuarist
perekonnaseisutoiminguid
Hiiumaa vallavalitsuse ametnikud Riina
Lilleõis ja Helika Villmäe. Vastuvõtt
toimub Hiiumaa vallavalitsuses aadressil
Keskväljak 5a, Kärdla.
Vastuvõtuajad: E 10–12 ja 14–16
T 14–18
N 10–12 ja 14–16
R 10–13
Kokkuleppel ametnikuga saab toimingu
teha väljaspool vastuvõtuaegu.
Hiiumaa osavaldades jätkub sündide ja
surmade registreerimine endistel alustel.

Kõrgessaare osavalla ja Kärdla osavalla
mittetulundusliku tegevuse 2018. a.
toetuste taotluste esitamine
Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa
ühenduste
tekkimisele,
tegevuse
aktiviseerumisele ja kodanikualgatuse
korras uudsete tegevuste elluviimisele ning
traditsioonide järjepidevuse tagamisele.
Hiiu vallavolikogu 18.08.2016 määrus nr
70 “ Mittetulundusliku tegevuse toetamise
kord” on kättesaadav www.riigiteataja.ee/
akt/430082016005 ning taotluse blankett
www.hiiuvald.ee/haridus-ja-kultuur/
blanketid.
Taotlus esitada Hiiumaa vallavalitsuse
e-postile valitsus@hiiumaa.ee või Hiiumaa
vallavalitsuse aadressile Keskväljak 5a,
Kärdla 92413, hiljemalt 1. veebruariks
2018.
Täpsem info: Maarja Liik, tel 5860 0972,
maarja.liik@hiiumaa.ee.
Maamaksuvabastuse taotlemine
Vastavalt
Hiiumaa
vallavolikogu
12. detsembri 2017 määrusele nr 4
“Maamaksumäära
kehtestamine,
maamaksust täiendava vabastuse ja
volituste andmine” § 4 tuleb
represseeritutel
ja
represseerituga
võrdsustatud isikutel okupatsioonirežiimide
poolt represseeritud isiku seaduse mõistes

esitada kirjalik avaldus maamaksust
vabastamiseks Hiiumaa vallavalitsusele
15. jaanuariks 2018. Avaldust ei pea
uuesti esitama isikud, kellel on kehtiv
maksuvabastus. Avalduses märgitakse:
1) represseeritu ees- ja perekonnanimi,
isikukood, elukoht ja kontaktandmed;
2) represseeritu tunnistuse number;
3) maksustatava katastriüksuse aadress ja
pindala;
4) maakasutusõiguse ulatus.
Sotsiaaltöötajate vastuvõtt Kõrgessaare
osavallas
Jaanuaris vastuvõtt teisipäeviti, 9., 16., ja
23. jaanuaril kell 10–12.
Toetuste taotlemine Kärdla ja Kõrgessaare osavallas
Kuu
taotlused
toimetulekuja
sotsiaaltoetuste määramiseks palume
esitada koos pere eluasemekulusid ja
tulusid tõendavate dokumentidega:
Kärdla osavallas (Keskväljak 5a, tuba 220):
10.–19. jaanuaril
Kõrgessaare osavallas:
16. jaanuaril kl 9.30–12 Kõrgessaare
osavallavalitsuses
18. jaanuaril kl 11–12 Valitsejamajas
Toetuste väljamaksmine 26. jaanuaril.
Info: Pille Alevi, pille@hiiumaa.ee, tel 505
5746 või 463 6094
Transporditeenus
Kõrgessaare
osavallas
sotsiaaltransporditeenuse osutamine eakatele ja
puudega isikutele kohalikeks sõitudeks –
info telefonil 469 3712 või 5333 9472 Heli
Harak.
Kärdla osavallas invabussi tellimine
kohalikeks sõitudeks ja mandrisõidud
rehabilitatsiooni- või meditsiiniasutusesse
eakatele ja puudega inimestele – info
telefonil 463 6094 Pille Alevi.
Kärdla sadama saun (Sadama tn 28/30):
6. ja 20. jaanuaril kell 13–15 meestele
kell 15.30–18 naistele
Saunapileti hind on 2 eurot ja 30 senti.

Hiiumaa elanike arv kasvas aastaga 28 inimese võrra
Võrreldes mulluse 1. jaanuariga on tänavu
aasta alguse seisuga Hiiumaale registreeritud 28 inimest enam: kasv 9550 inimeselt
9578 inimeseni.
Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik
ütles, et elanikkonna kasv on märk sellest,
et hiidlased on omavalitsuste ühinemisse

suhtunud pigem positiivselt ja hadusreform
pole kedagi ära hirmutanud. „See annab
tunnistust, et Hiiumaa on jätkuvalt hea ja
kvaliteetne elupaik,“ lisas Viidik.
Aitäh kõigile hiidlastele ja Hiiumaa
sõpradele!

Avalike suhete spetsialistina tööl Liina Siniveer
Jaanuari alguses alustas Hiiumaa valla
avalike
suhete
spetsialistina
Liina
Siniveer, kes on lõpetanud Tartu ülikooli
sotsiaalteaduste alal spetsialiseerudes
ajakirjandusele
ning
tegutsenud
ajakirjanduse
ja
kommunikatsiooni
valdkonnas 16 aastat nii Tallinnas kui
Hiiumaal. Alates 2016. aastast töötas
ta
Hiiu
vallavalitsuses
ennetustöö
spetsialistina ning toimetas samas ka Hiiu
Valla Teatajat.
Avalike
suhete
spetsialist
tegeleb
valla meediasuhtlusega, kodulehe ja
sotsiaalmeediakanalite
haldamise
ja
vallalehe Hiiumaa Teataja toimetamisega.
„Soovin anda oma panuse, et vallakodanikel
ja Hiiumaa sõpradel oleks Hiiumaa
valla tegemistest hea ülevaade ja elust
Hiiumaal selge pilt,“ ütles Siniveer. „Selleks
ootan kõigi kaasabi info vahendamisel
ja häid ettepanekuid selle paremaks
korraldamiseks.“

LIINA SINIVEER
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Hiiumaa vallavalitsus pakub tööd
HARIDUS- JA KULTUURIOSAKONNA JUHATAJA

Teenistusülesanded:

• juhib ja koordineerib osakonna tööd hariduse,
kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonnas
ning koostööd mittetulundusühingutega;
• tagab osakonnale pandud ülesannete
õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
korraldab
valdkonnaalaste
põhimõtete
väljatöötamist ja elluviimist;
• juhendab ja koordineerib haridus- ja
kultuurivaldkonnaga tegelevaid hallatavaid
asutusi;
• korraldab osakonna pädevuses olevate
õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamist;
• esitab osakonna eelarve eelnõu ja vastutab
eelarve sihtotstarbelise täitmise eest;
• koostab ja koordineerib valla arenguks
vajalikke regionaalseid ja rahvusvahelisi
projekte;
• otsib erinevaid rahastamisvõimalusi ja
koostööpartnereid;
• osaleb rahastatud projektide elluviimises
ning teostab aruandlust.

Nõudmised kandidaadile:

• kõrgharidus;
• vähemalt aastane juhtimiskogemus;
•
üldised
teadmised
riigija
omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest
õigusaktidest
ning
töövaldkonda
reguleerivatest õigusaktidest;
• head teadmised riiklike ja EL
struktuurifondide vahendite kasutamise
võimalustest
ning
oskused
koostada
ja
koordineerida
regionaalseid
ning
rahvusvahelisi projekte;
•
teadmised
kohaliku
omavalitsuse
korraldusest;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene
keele oskus;
• arvuti kasutamise oskus (ametikohal
vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude
kasutamine);
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus,
algatus-, otsustus-, analüüsi- ja koostöövõime;
• B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto
kasutamise
võimalus
tööülesannete
täitmiseks.
• Kasuks tuleb töökogemus ametikoha
valdkonnas või avalikus sektoris, eelarve
koostamise kogemus, teadmised ja kogemused
arenguprojektide valdkonnas.

Pakume:

• huvitavat, vastutusrikast tööd;
• võimalust panustada valla arengusse;
• kaasaegseid töötingimusi;
• toetavat meeskonda.
Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga,
elulookirjeldus ning haridust tõendava
dokumendi koopia palume saata Hiiumaa
vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna
valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 12. jaanuariks.
Täiendav info: Reili Rand, reili@hiiuvald.ee

FOTO: Erakogu

Illuka noortekohtumisel osalejad
tegid batuutidel trenni.
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EHITUSSPETSIALIST

Teenistusülesanded:

• vallavalitsuse ja osavallavalitsuse ehitus- ja
remonttööde koordineerimine;
• ehitus- ja remonttööde ning ehitiste
projekteerimisega
seotud
hangete
korraldamine ja nendes osalemine;
• valla esindamine projekteerimise ja
ehitustööde korraldamisel ja vastuvõtmisel;
vajadusel hallatavate asutuste nõustamine
ehitus- ja remonttööde kavandamisel ja
läbiviimisel;
• ettepanekute tegemine ehitusvaldkonna
eelarve
koostamise
protsessis
ja
ehitusvaldkonna eelarve täitmise jälgimine;
• valdkonna õigusaktide ja dokumentide
ettevalmistamine (sh valitsus ja volikogu)
ning täitmise kontroll, ehitusjärelevalve
teostamine ehitusseadustiku alusel;
• ehitiste ehitus- ja kasutuslubade taotluste
vastuvõtmine, menetlemine ja nende
väljastamine, sh EHR kaudu;
• elanike ja ettevõtete nõustamine
ehitustegevuseks
vajalike
toimingute
tegemisel ja ehitamisele esitatavate nõuete
selgitamine;
• valdkonda puudutavatele avaldustele ja
kirjadele vastamine.

Nõudmised kandidaadile:

• erialane kõrg- või keskeriharidus;
• teadmised ja töökogemus ehituse
valdkonnas;
•
üldised
teadmised
riigija
omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest
õigusaktidest
ning
töövaldkonda
reguleerivatest õigusaktidest;
• kogemus asjaajamises ja töös dokumentidega;
• hea arvuti kasutamise oskus;
• väga hea analüüsivõime, suhtlemis- ja
meeskonnatöö oskus;
• algatus- ja otsustusvõime, strateegiline
mõtlemine ning hea pingetaluvus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning soovitavalt
inglise ja vene keele oskus suhtlemistasandil;
• B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto
kasutamise
võimalus
tööülesannete
täitmiseks;
• kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus,
soovitavalt ka projektijuhtimise kogemus.

Pakume:

• vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat
töökeskkonda;
• toetavat meeskonda;
• erialast täiendkoolitust.
Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga,
elulookirjeldus ning haridust tõendava
dokumendi koopia palume saata Hiiumaa
vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna
valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 12. jaanuariks.
Täiendav info: Monika Pihlak, monika@
hiiuvald.ee

PROJEKTIJUHT-RIIGIHANGETE SPETSIALIST

Teenistusülesanded:

• rahastamisvõimaluste ja koostööpartnerite
otsimine;
• valla arenguks regionaalsete ja rahvusvaheliste
projekte koostamine ja koordineerimine;
• rahastatud projektide elluviimises osalemine
ning aruandluse teostamine;
• projektide elluviimiseks hangete läbiviimine,
hankelepingute sõlmimine ja täitmise
korraldamine;
• riigihangete läbiviimist reguleerivate
kordade koostamine ja menetlusreeglite
ajakohastamine vastavalt seadustele;
• struktuuriüksuste juhtidelt saadud sisendi
põhjal valla hankeplaani koostamine ja
esitamine vallavalitsusele;
• hankeplaani aruandluse koostamine
vastavalt vajadusele;
• vallavalitsuse ametnike, töötajate, valla
asutuste ja valla osalusega ettevõtete
nõustamine projektide koostamisel ja hangete
läbiviimisel;

Nõudmised kandidaadile:

• kõrgharidus või keskeriharidus;
•
üldised
teadmised
riigija
omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest
õigusaktidest
ning
töövaldkonda
reguleerivatest õigusaktidest;
• head teadmised riiklike ja EL
struktuurifondide vahendite kasutamise
võimalustest
ning
oskused
koostada
ja
koordineerida
regionaalseid
ning
rahvusvahelisi projekte;
•
teadmised
kohaliku
omavalitsuse
korraldusest;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele
oskus;
• arvuti kasutamise oskus (ametikohal
vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude
kasutamine);
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus,
algatus-, otsustus-, analüüsi- ja koostöövõime;
• B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto
kasutamise
võimalus
tööülesannete
täitmiseks.
• Kasuks tuleb töökogemus ametikoha
valdkonnas või avalikus sektoris, eelarve
koostamise kogemus, teadmised ja kogemused
projektijuhtimise valdkonnas.

Pakume:

• huvitavat, vastutusrikast tööd;
• võimalust panustada valla arengusse;
• kaasaegseid töötingimusi;
• toetavat meeskonda.
Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga,
elulookirjeldus ning haridust tõendava
dokumendi koopia palume saata Hiiumaa
vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna
valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 22. jaanuariks
2018. a.

Teenistusülesanded:

• Hiiumaa ühistranspordivõrgu ja selle
arendamise korraldamine;
• erinevate ühistranspordiliikide sõiduplaanide
maksimaalse koostoime tagamine nii
maakonnas kui ka naabermaakondadega,
samuti Tallinnaga;
• maanteetranspordi avaliku teenindamise
lepingute ettevalmistamine ja järelevalve
teostamine;
• piletikontrollisüsteemi kujundamine ja
avaliku teenindamise lepingu järelevalve
teostamine maakonnaliinidel;
•
bussipeatuste
ja
maakonnaliinide
sõidugraafikute sisestamine ja muutmine;
•
ühistranspordi
sõiduplaanide
ning
operatiivse info ülespanek Hiiumaa valla
kodulehele ja portaali www.hiiumaa.ee;
• maakonnaliinide bussipeatuste tehnilise
varustuse (s.h kehtivate sõiduplaanide
olemasolu) ja korrasoleku kontrollimine;
• teehoiu ja teedevõrgu arengukavade
koostamine ja täitmine;
• teede olukorraandmete kaardistamine ja
statistiliste ülevaadete esitamine.

Nõudmised kandidaadile:

• kõrgharidus või keskeriharidus;
•
üldised
teadmised
riigija
omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest
õigusaktidest
ning
töövaldkonda
reguleerivatest õigusaktidest;
•
teadmised
kohaliku
omavalitsuse
korraldusest;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele
oskus;
• arvuti kasutamise oskus (ametikohal
vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude
kasutamine);
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus,
algatus-, otsustus-, analüüsi- ja koostöövõime;
• B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto
kasutamise
võimalus
tööülesannete
täitmiseks.
• Kasuks tuleb töökogemus ametikoha
valdkonnas.

Pakume:

• huvitavat, vastutusrikast tööd;
• võimalust panustada valla arengusse;
• kaasaegseid töötingimusi;
• toetavat meeskonda.
Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga,
elulookirjeldus ning haridust tõendava
dokumendi koopia palume saata Hiiumaa
Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna
valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 22. jaanuariks
2018. a.
Täiendav info: Reili Rand, reili@hiiuvald.ee

Täiendav info: Reili Rand, reili@hiiuvald.ee

Hiiumaa, Illuka, Narva – hindamatu kogemus
Emmaste noortekeskus osales kolme
noortekeskuse ühisprojektis, mille kohtumine
toimus 3.–7. jaanuaril Illukal.
Tegemist oli SA Archimedes rahastatud
noortekohtumise projektiga, mille üheks
tingimuseks on, et pooled osalejad õpivad
vene õppekeelega koolis. Esimene kohtumine
leidis aset 23.–27.oktoobril Narvas ning teine
6.–10.detsembril Emmastes.
Seekordse, jaanuari laagri teema oli tervislik

ÜHISTRANSPORDI- JA
TEEDE SPETSIALIST

toitumine ja liikumine. Toimusid mitmed
sportmängud, erinevate toitumisviiside ja
toidupüramiidi õppimine, emotsionaalse
tervise õpituba, batuutide trenn, ekskursioon
Kuremäele. Vaatamata pea olematule lumele
õnnestus käia ka tuubitamas.
Noorte tagasiside laagrile oli väga hea, kõik
ootavad sarnase laagri uuesti toimumist.
Noortele meeldis, et vaba aeg ja tegevused
olid tasakaalus. Kui alguses veidi peljati teise

rahvusega suhelda, siis laagri lõppedes olid
vene neiud pisarates. Ka Hiiumaa noored
tunnistasid, et kahju oli ära minna.
Noortekohtumiste eesmärk on osalejate
kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sallivuse
kasvatamine.
Kristel Pisa
Emmaste noorsootöötaja
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Palade loodushariduskeskuse
rahvarohke aasta
Palade loodushariduskeskus tervitab kõiki
hiidlasi, soovides aastasse 2018 metsaigatsust,
imelisi looduselamusi ja lugupidavat
suhtumist meid ümbritsevasse keskkonda.
2017. aasta oli Palade looduskeskuses
huvitav ja rahvarohke. Terve möödunud
aasta tegemisi selles loos ei jõua kindlasti
kirja panna, läheb liialt pikaks. Kõige
olulisemad aga siiski: õppeprogrammid
õpilasgruppidele
Hiiumaalt,
mandrilt
ja väljaspool Eestit, Roheliste rattaretk,
rahvusvaheline trilobiidiuurijate konverentsi
väljasõit kivimite õppehoonesse, II klasside
päev,
keskkonnaalaste
uurimistööde
õpilaskonverents, kogupere teadushommikud,
Hiiu Folk, taimede võlu ja vägi, suve algus
Soeras, suvised töötoad lastele Soera õues.
Detsember kujunes meeleolukaks ja samas ka
üsna töökaks jõulukuuks.
Traditsiooniks on saanud loodusõhtu koos
mõtiskluste ja muusikaga looduskeskuse
kivimite majas. Õhtu sisustasid Kristjan
Arunurm ja Siim Liik. Jõulueelsetesse
töötubadesse, nagu tavaks, olid oodatud kõik
suured ja väikesed hiidlased. Valmis sai hulk
ilusaid jõulukaarte ja advendipärgi.
Palade loodushariduskeskuse jõulumaa oli
sissejuhatuseks kultuuripärandi aastasse.
Soera talumuuseum annab selleks suurepärase
võimaluse. Päkapikud sagisid ja rõõmustasid
lapsi vanades taluhoonetes, metsarajal ja
töötoas. Aitäh päkapikkudele ja rõõmsatele
lastele Hiiumaa koolidest ja lasteaedadest.
Detsembris lõppes Eesti Vabariik 100 suure
herbaariumi koostamine. Taimi kogusid ja
herbaarlehti vormistasid Lauka põhikooli,
Kärdla põhikooli ja Palade põhikooli õpilased.
Nüüdseks on Hiiumaale omased taimeliigid
esindatud Tartu ülikooli taimevaramus.
Natuke lähematest plaanidest
Jaanuaris ootab looduskeskus Käina kooli
õpilasi õppeprogrammidele mikromaailmast
ja vee puhastamisest.

Aasta alguses alustab Palade looduskeskuses
tööd Laste Teadusklubi. Kõik huvilised on
oodatud. Oma huvist võib looduskeskuse
postkasti paladelhk@gmail.com aegsasti
teada anda, seejärel saame vaadata, kuidas
edasi.
FOTO: KERSTI RÕBTŠENKO

JÕULUMAA TALUTOAS

Jaanuari
keskel
toimub
koolitus
„Nutiseadmete kasutamine loodusõpetuses“.
Koolituse käigus tutvustatakse loodusõpetuses
kasutatavat õppevara. Eelkõige on oodatud
algklassi ja lasteaia õpetajad. Samuti saavad
sellest kasu bioloogiaõpetajad. Täpsema
info saadan registreerunutele kooli. Veel on
võimalus osalemissoovist teada anda.
Looduskeskuse tegevusi on toetanud
keskkonnainvesteeringute
keskus,
Kultuurkapital, Pühalepa vald, Palade
põhikool,
Eesti
Teadusagentuur,
keskkonnaamet, Eesti ornitoloogiaühing,
sõbrad ja mõttekaaslased.
Palade
loodushariduskeskuse
Kivimite
õppehoonet on võimalik etteteatamisel
külastada.
Aitäh teile!
Karin Poola
Palade loodushariduskeskus

Seoses kanalisatsioonitöödega on jaanuarisveebruaris suletud Kärdla tänavad

Seoses ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
laiendamisega Kärdlas on ajutiselt suletud
tänavalõigud Uue tänava apteegi piirkonnas:
Nuutri tänava Uue tänava poolne lõik ja Uus
tänav apteegi eest on ajutiselt suletud 11.
jaanuarini.
Kalda tänava apteegi-poolne lõik on ajutiselt
suletud 8. jaanuarist 26. veebruarini.
Uus tänav on Posti ja Nuutri tänava vahelisel
lõigul ajutiselt suletud 15. jaanuarist 1.
veebruarini.
Hiiumaa haigla ja Kärdla perearstikeskuse
juurde pääseb Nuutri tänavalt Põllu tänava
poolt. Kooli ja Uue tänava apteegi juurde
pääseb mööda Uut tänavat: Uue tänava
Keskväljakupoolsesse otsa on paigaldatud
ajutine liikluskorralduse viit, mis lubab
ajutiselt Keskväljakult autoga Uuele tänavale
keerata ja sõita kooli ning apteegini. Samuti
saab Rootsi tänavalt Keskväljaku poole sõites
keerata vasakule Uuele tänavale.

Kalda tänava lõik on 8. jaanuarist
26. veebruarini ajutiselt suletud.
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Hiiumaa vallavalitsus vabandab võimalike
ebamugavuste pärast!
Käimasoleva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
laiendamise projektiga paraneb kuni poole
tuhande Kärdla elaniku senine varustatus või
luuakse uus võimalus liituda ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga. Tööd hõlmavad Vabaduse,
Vabaduse põik, Sanglepa, Tiigi, Väike-Tiigi,
Valli, Kopli, Lepiku, Uus, Kalda, Lodju,
Künka ja Kabeli tänavaid ja nende eeldatav
aeg on tänavu jaanuarist novembrini.
Kogu projekti maksumus on 2 miljonit eurot,
millest Euroopa Liidu ühtekuuluvus
fond
finantseerib 85 protsenti ning Hiiumaa vald
ja AS Kärdla Veevärk katavad puuduva osa,
mis on umbes 300 000 eurot.

Uue tänava lõik on 15. jaanuarist
1. veebruarini ajutiselt suletud.

Harukordne leid Hiiumaa
muuseumis
Möödunud jõululaadal üllatas Hiiumaa
muuseum külastajaid millegi täiesti uue ja
erakordsega ning võitis sellega ka Hiiumaa
parima meene auhinna.
Sorteerides helilooja Rudolf Tobiase perest
järele jäänud pabereid pudenes tema õdede
kirjavahetuse hulgast välja üks veidi kortsunud
vihikuleht saksakeelse tekstiga. Selle ülemises
servas seisis: „Familien Pfefferkuchen“ ehk
„Perekonna piparkoogid“. Näis, et suure pere
ema Emilie isiklikult oli selle koogitegemise
õpetuse paberile pannud. Nii vähemalt tundus
vanapärast kirjaviisi vaadates. Hiljem tuli
välja veel teinegi leht sama retseptiga, kuid
kirjutatuna juba kellegi noorema inimese
poolt. Küllap see on igas peres nõnda, et kui
midagi väärtuslikku põlvest põlve edasi anda
soovitakse, siis muudkui kirjutatakse seda
ümber.
Kes oleks osanud arvata, et Tobiaste pere
suudab meid veel millegi nii kodusega
üllatada. Ja seda ajal, kui kohe-kohe oli kätte
jõudmas eriline aasta, mil tähistame üheskoos
Eesti 100. sünnipäeva. Ühtlasi on see ka
aasta, mil möödub 100 aastat meie andeka
muusiku Rudolf Tobiase surmast ning 145
tema sünnist.
Et sellele kõigele väärikalt vastu astuda,
tuli Hiiumaa muuseum mullu detsembris
toimunud
käsitööja
omatoodangu
jõululaadal
välja
Tobiaste
pere
piparkoogitaignaga, millest krõmpsuvaid
pomerantsikooke tehes saab igaüks mõelda
nii kaduvale ajale kui püsivatele väärtustele.
Jõululaadal osutus piparkoogitainas nii

menukaks, et sai mõlemal päeval otsa
juba esimestel lahtiolekutundidel. Suurt
populaarsust tõestas ka igal aastal korraldatav
konkurss Hiiumaa parima meene leidmiseks,
kus Tobiaste pere pomerantsiküpsiste tainas
koos retseptiga võidu endale sai. Taigna
valmistas muuseumile hea koostööpartner
HTÜ Tootmine OÜ.
Kätlyn Kaevand
Hiiumaa muuseumi teabespetsialist

Spordikooli tublid tulemused 2017
Hiiumaa spordikool on jõudnud
kolmandasse õppeaastasse ning üheskoos
oleme saanud tunda heameelt tublide
õpilaste ja treenerite üle. Nagu juba
tavaks saanud, tunnustasime ka sel aastal
tänukirjadega ja sel aastal esmakordselt
Sportlandi kinkekaartidega Eesti
meistrivõistlustel medalikolmikusse
tulnud õpilasi ja nende treenereid. Lisaks
tunnustame ka neid õpilasi ja treenereid, kes
on EMil või MMil meid esindanud:

Orienteerumine, treener Anu Saue
1. Maria Eller – Eesti noorte
meistrivõistlused orienteerumise sprindis,
III koht
2. Siiri Talts – Eesti noorte
meistrivõistlused teateorienteerumises,
U16 võistkondlik I koht; Eesti noorte
meistrivõistlused orienteerumises, lühirada
U16 II koht; Eesti noorte meistrivõistlused
orienteerumises, sprint U16 III koht; Eesti
noorte meistrivõistlused orienteerumises,
öine tavarada U16 III koht; Baltimaade
meistrivõistlused orienteerumises, tavarada
15. koht, võistkondlik teatevõistlus VI
koht; Euroopa noorte meistrivõistlused
orienteerumises, U16 võistkondlik XV koht,
tavarada 38. koht, sprint 70. koht.
3. Eliise Kesküla – Eesti noorte
meistrivõistlused teateorienteerumises
U16 võistkondlik I koht; Eesti noorte
meistrivõistlused orienteerumises, lühirada
U14 I koht; Eesti noorte meistrivõistlused
orienteerumises, sprint U14 I koht; Eesti
noorte meistrivõistlused orienteerumises,
tavarada U14 I koht; Eesti noorte
meistrivõistlused orienteerumises, pikk
tavarada U16 III koht; Baltimaade
meistrivõistlused orienteerumises, tavarada
U14 V koht
4. Helena Maripuu – Eesti noorte
meistrivõistlused teateorienteerumises

U16 võistkondlik I koht; Eesti noorte
meistrivõistlused orienteerumises, sprint
U16 II koht

Kergejõustik, treener Toivo Pruul

5. Marcus Mäll – Eesti noorte
sisemeistrivõistlused kergejõustikus
U16 M200 m II koht; Eesti noorte
meistrivõistlused kergejõustikus
U16 M200m I koht; Eesti noorte
meistrivõistlused kergejõustikus U16 M100
m I koht; Eesti noorte sisemeistrivõistlused
kergejõustikus U16 M60 m I koht, LeeduEesti-Läti noorte U16 kolmikmaavõistlus
M100 I koht; Leedu-Eesti-Läti noorte U16
kolmikmaavõistlus M100 m I koht.
6. Edgar Liiber – Eesti juunioride
sisemeistrivõistlused U20 M kuulitõuge II
koht
7. Kristina Joarand – parim Hiiumaa
naissportlane 2017

Kabe, treener Arvo Rist
8. Tamor Tomson – Eesti noorte
meistrivõistlused U16 mehed vene kabes III
koht

Purjetamine, treener Daimar Pall
9. Jorgen Kuivonen – noorte
maailmameistrivõistlused klass Zoom8 U18
28. koht
Parimatele anti tänukirjad ja kinkekaardid
üle Hiiumaa spordiliidu spordiaastat
kokkuvõtval üritusel 27. detsembril
Wabrikus. Järgmiste suurepäraste sportlike
tulemusteni järgmisel aastal!
Kristi Linkov
Hiiumaa spordikooli direktor
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Hiiumaa noortespetside võrgustik tegi ettepaneku energiajookide müügipiiranguks
Noortega töötavad spetsialistid, Noortekogu
ANKUR ja õpilased soovivad, et Hiiumaal
kehtestatakse energiajookide müügipiirang
alla 16-aastastele.
Noortespetside võrgustiku poole pöörduti
murega, et Hiiumaa kauplustes on kergelt
kättesaadavad energiajoogid alla 16-aastastele
ning sooviti võrgustikupoolset seisukohta.
Hiiumaa
noortespetside
võrgustik
koos Hiiumaa Noortekogu ANKUR ja
Emmaste
põhikooli
õpilasesindusega
koostasid pöördumise Hiiumaa Tarbijate
Ühistu, Selveri ja Olerexi tanklapoe poole
ettepanekuga keelduda Hiiumaa kauplustes
alla 16-aastastele noortele müümast
energiajooke.
Õpilased leidsid, et alla 16-aastased noored ei
peaks energiajooke tarbima peamiselt tervisest
tulenevatel põhjustel. Võrgustiku liikmed on
toonud välja, et ka paljud lapsevanemad on
samal seisukohal – energiajookide müüki
tuleb piirata.
Energiajook ei too kasu
Uuringud viitavad, et energiajookide
liigse tarbimisega seotud põhilisteks
terviseriskideks loetakse: südame suurenenud
löögisagedus ja pekslemine, kõrgenenud
vererõhk, unehäired ja unetus, suurenenud
uriinieritus ja hüperglükeemia. Seetõttu
võib nende liigtarbimisega kaasneda peavalu,
ärevus, ärrituvus, erutusseisund, unetus,
peapööritus, värinad, segadus, psühhoos,
krambid ja vaimse seisundi muutused (TAI
2014). Niisamuti tõid õpilased välja, et nad ei
sooviks näha neid jooke ka enda nooremate
õdede-vendade käes, sest need on tervisele
kahjulikud. Tervise arengu instituudi 2013.
aasta uuringu kohaselt on energiajookide
regulaarsete tarvitajate osakaal kõige suurem
15–17 aastaste noorte seas, kusjuures
alustatakse tavaliselt 10–15 aastasena.
Noored ütlevad, et nad on energiajooke
joonud esmajoones maitse pärast (71,6%),
janu kustutamiseks (47,8%), energia
saamiseks, annab jõudu (23,9%), sest sõbrad
joovad ka (22,4%), väsimuse peletamiseks
päeval (14,9%) ja hea enesetunde saamiseks
(14,9%). Tervise arengu instituudi eksperdi
Tagli Pitsi sõnul loetakse toitumissoovituste
kohaselt laste ja noorte puhul ohutuks
päevaseks koguseks 3 mg kofeiini keha
kilogrammi kohta. See tähendab 20 kg juures
u 60 mg ning 70 kg juures u 200 mg kofeiini
päevas. Energiajookides võib kofeiini olla
isegi ligi 40 mg/100 ml kohta. See tähendab,
et kui juua ära üks pudel energiajooki (500
ml ehk 0,5 l), on päevane maksimaalselt
lubatud kofeiini kogus juba kätte saadud.
Samas tuleb arvestada, et kofeiini võib saada
ka teistest allikatest – tee, šokolaad, kohv
jne. Kofeiin ei ole eluks vajalik aine ning
selle liigtarvitamine hakkab põhjustama

terviseprobleeme. Energiajookides on ka
suhteliselt suur suhkrusisaldus. Sellest
lähtuvalt ei tohiks suuremad lapsed päevas
juua üle 400 ml energiajooki (väiksemad üle
200 ml), kuid seda eeldusel, et lapsed ei söö
lisaks üldse suhkrut (sh teistes jookides ning
toitudes) ega magusaid ja soolaseid näkse.
Vastutustundlikud ettevõtjad juba rakendavad
müügipiirangut
2012. aastal kehtestas Rimi kauplustekett
energiajookide
müügipiirangu
alla
16-aastastele noortele. Tarbijakaitseamet
on toonud välja, et müügikeeldu võimaldab
ka seadus, mille kohaselt on ettevõtjal
võimalus käituda vastutustundlikult ja
kehtestada energiajoogi müügil erinevaid
piiranguid (ERR 2012). Hiiu vallavalitsuse
ennetustööspetsialist ja MTÜ Toiduga
Sõbraks toitumisnõustaja Liina Siniveer lisas,
et energiajookide müük lastele on seadusega
keelatud Lätis, Leedus, Prantsusmaal,
Iirimaal, Rootsis ja Taanis. Kuni Eesti
jõuab oma seadusandlusega järele, on meie
võimuses kaitsta lapsi energiajookide eest
juba praegu.
Lapse tarbimis- ja toitumisharjumused
saavad alguse varasest east ja eelkõige oma
vanemate eeskujust. Siinkohal juhime
tähelepanu ka lapsevanematele, et kodus
räägitaks energiajookidest ja millele tasub
oma taskuraha kulutada. Siniveer tõi
välja, et energiajoogid (erinevalt näiteks
spordijookidest) on mõeldud aitamaks
kasutada ära organismi olemasolevaid
energiavarusid, et niiöelda pigistada organism
energiast tühjaks. Energiajooke ei tohiks
kindlasti tarvitada regulaarselt, laskmata
organismil vahepeal taastuda. Üks pudel ei
mõju kehale laastavalt, kuid pidev tarbimine
kahjustab organismi.
Noortespetside koostöö on ülesaareline
Hiiumaa noortespetside võrgustik loodi
juba 10 aastat tagasi kunagise HUPSi
poolt eesmärgiga koondada Hiiumaal
noortega töötavad spetsialistid, arendada
ühiselt noorsootööd üle saare ning jagada
kogemusi ja teadmisi. Tänaseks kuuluvad
Hiiumaa Noortespetside võrgustikku 38
eri valdkondade asjatundjat ning üheks
prioriteediks on ennetustöö noorte seas.
Pöördumisele on oma toetuse andnud
lisaks Hiiumaa noortespetside võrgustikule,
Noortekogu ANKUR ja Emmaste põhikooli
õpilasesindusele Hiiumaa haigla juhtkond,
Hiiu vallavalitsuse ennetustööspetsialist ja
MTÜ Toiduga sõbraks toitumisnõustaja
Liina Siniveer, Tervise arengu instituudi
ekspert Tagli Pitsi.

Omastehooldajate tegus 2017. aasta
Möödunud aasta algul tegime plaane, mida
soovime 2017. aastal teha ja kus käia.
Vastlapäeva piknikult jäi kõlama küsimus,
kust siis saab hooldaja abi, kui ta ei teagi,
kuhu abi saamiseks pöörduda.
Väga huvitav ja hariv oli Naatan Haameri
koolitus „Inimese kõrval”. Teemadeks oli
stress, depressioon, läbipõlemine, lein ja
surmateate edastamine ning kuidas toetada
leinajat.
Väljasõidud meeldivad meile ja pakuvad
vaheldust. Vaemla Villavabrikus oli rõõm
meenutada vanu aegu ja kohtuda Käina
vallamajas sealse kandi omastehooldajatega.
Viljandimaal
Suure-Jaani
vallas
Omastehooldajate
üldkogul
arutleti
mineviku ja tuleviku üle ja saadi teadmisi
juurde, et tervis tuleb ka taimedest.
Mais imetlesime Õngul rododendrone
ja nautisime Vanajõe orus meie endi
valmistatud hõrgutisi. Looduses olid need
eriti head.
Võrumaa
omastehooldajad
veetsid
meeldivalt kolm päeva Hiiumaal ja suhtlesid
toredate hiidlastega. See oli neile tõeline
elamus.
Kolmel
päeval Tuksi Terviseja
Spordikeskuses laienesid meie teadmised
joogast,
tervistavatest
smuutidest,

psühhosotsiaalsetest riskidest töökohal
(omastehooldaja töökoht on kodu), aja
määratlemisest ja positiivsest mõtlemisest...
Meile kõigile meeldis endid Tallinna
loomaaias loomadele näidata. Üsnagi mitme
jaoks toimus selline ettevõtmine viimati
lapsepõlves.
Oma silm on kuningas ja nüüd teame, kuidas
näeb välja sotsiaalkeskuse pansionaat Kõpus.
Mine tea, ehk läheb tarvis. Ka Ristnasse
polnud meist paljud sattunud.
Rannapaargus selgitasime välja, MIKS ma
ikka veel käin kord kuus omastehooldajatega
kokku saamas ja mida ma ootan tulevikult.
Väga-väga meeldiv oli taaskohtumine Varju
ja Toivoga Otepäält, kes mängisid jõululauas
viiulit, kannelt ja toetasid meid laulmisega.
Hiiumaa
omastehooldajte
grupi
tegemised leidsid tunnustust MTÜ Eesti
Omastehoolduse juhatuse poolt. Vaata ka
www.eestiomastehooldus.eu
Omastehooldajad
käivad
koos
iga
kuu viimasel neljapäeval kell 15–17
sotsiaalkeskuse
tegevustoas.
Infot
kooskäimiste kohta saab grupi juhilt Raililt
telefonilt 508 8164.
Raili Mägi
Hiiumaa omastehooldajate grupi juht

KAUGBUSSILIINID

Kaie Pranno
Hiiumaa noorsootöö keskuse
noorsootöö koordinaator

Maakonnaliinidel talvise parvlaevagraafiku ajal
muudatused

Hiiumaa vallavalitsus annab teada, et Hiiumaa
maakonnaliinidel on alates esmaspäevast, 8.
jaanuarist 2018 mõned muudatused:
Reedeti lisandub liin Käina–Heltermaa–
Käina, väljumine kell 17:50 Käinast
(võimaldab sõita Rohukülast kell 17 väljuvalt
laevalt edasi Käinasse).
Liin 629 tööpäeviti ei muutu, (kell 15.05
Kärdla–Käina–Suuremõisa–Käina, kell 16:50
Käina–Heltermaa–Kärdla) nädalavahetustel
on asendatud liiniga 639, kell 15.20 Kärdla–
Käina–Heltermaa–Männamaa–Kärdla.
Liin 633A on käigus ka nädalavahetustel:
kell 15.18 Kärdla–Heltermaa–Kärdla.
Liin 636 (17.25 Kärdlast) E–N ei muutu,
reedeti väljub Heltermaalt varem: 18.30.
Laupäeviti väljub päevane Nurste–Kärdla liin
nii nagu tööpäeviti: kell 14.45.

4.indd 10

Männamaa ja Kassari bussid väljuvad reedeti
Käinast nii nagu ülejäänud tööpäevadel: kell
17.05.
Liin 656 Kärdla–Luidja–Kärdla väljub
Kärdlast E–R kell 12.30 ja Luidjalt E–R kell
15.20.
Liin 631 Kärdla–Heltermaa–Käina–Kärdla
väljub senisest 40 minutit hiljem, kell 11.20,
Heltermaalt peale laeva saabumist kell 11.50,
Käinas on buss kell 12.10.
Enam ei ole käigus reedene liin Kärdla–
Heltermaa–Käina–Männamaa–Valgu.
Ülejäänud maakonnaliinid ei muutu.
Informatsioon bussipeatustes uuendatakse
vastavalt võimalustele.
Hiiumaa vald loodab kõigi sõitjate mõistvale
suhtumisele ja vabandab ebamugavuste
pärast!
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KÄRDLA - KÄINA HELTERMAA - ÕNGU

KÄRDLA - HELTERMAA - KÄRDLA

ÕNGU EMMASTE VALGU

KÄINA VAEMLA KÄINA

KÄRDLA - TOHVRI - NURSTE - ÕNGU - KÄRDLA

KÄRDLA - LENNUJAAM KÄRDLA

KÄINA - AADMA - KÄINA

KÄRDLA - KALANA - KÄRDLA

KÄINA - MÄNNAMAA

KÄINA - KASSARI - KÄINA

* Kärdla bussijaam
‘ Kalanast väljub buss ettetellimisel
nõudepeatused, kuhu buss reisijate puudumisel ei sõida
Info E-R 8:00-17:00 Hansa Bussiliinide telefonil 4528950

4.indd 11
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L, 13. jaan kl 19 Idamaine talvekontsert
idamaise tantsu grupilt Sukar Käina
kultuurikeskuses
P, 14. jaan kl 15 Hiiumaa Kino: “Coco”
Kärdla kinosaalis
kl 17 Hiiumaa Kino: “Rohelised kassid”
Kärdla kinosaalis
kl 19 Hiiumaa Kino: “Armastuseta” Kärdla
kinosaalis
L, 20. jaan kl 11–19 Saare Seikluse Talvine
Safari Kärdlas ja Kärdla ümbruses
E, 22. jaan kl 18 Daile ja Ramune (Leedu)
kontsert Käina kultuurikeskuses
K, 24. jaan kl 16 Hiiumaa Kino: “Putukate
salajane elu: võluaed” Kärdla kinosaalis
kl 17.30 Hiiumaa Kino: “Armastuseta”
Kärdla kinosaalis
kl 20 Hiiumaa Kino: “Pilvede all. Neljas õde”
Kärdla kinosaalis

R, 26. jaan kl 8.30–16.30 Seminar “Kas on
vahet, mida me räägime ja teeme?” Kassari
puhkekeskuses
kl 9–21 Koolitants 2018 Hiiumaa voor
Kärdla kultuurikeskuses
L, 27. jaan 19. korvpalliturniir Kärdla Cup
Kärdlas, Paladel ja Viskoosas
P, 28. jaan 19. korvpalliturniir Kärdla Cup
Kärdlas, Paladel ja Viskoosas
kl 15 Hiiumaa Kino: “Putukate salajane elu:
võluaed” Kärdla kinosaalis
kl 17 Hiiumaa Kino: “Pilvede all. Neljas õde”
Kärdla kinosaalis
kl 19 Hiiumaa Kino: “Teel tippu” Kärdla
kinosaalis
T, 30. jaan kl 18.30 Karikasarja “Aasta ujuja
2017/2018” V etapp Käina spordikeskuses

K, 31. jaan kl 16 Hiiumaa Kino: “Putukate
salajane elu: võluaed” Kärdla kinosaalis
kl 17.30 Hiiumaa Kino: “Teel tippu” Kärdla
kinosaalis
kl 20 Hiiumaa Kino: “Pilvede all. Neljas õde”
Kärdla kinosaalis
N 1. veebr kl 19 Kinoõhtu “Igitee” Orjaku
sadama külamajas
T, 6. veebr kl 19 Kärdla kultuurikeskuses
kontserttuur “Vaikus“: Kalle Sepp ja Mikk
Tammepõld. Pilet 10 eurot Piletilevist,
Piletimaailmast või kultuurikeskusest.
R, 16. veebr kl 18:30 Viskoosa tervisemajas
kontsert: “Anne-Mai & Sõbrad”
E, 19. veebr kl 19 Kärdla kultuurikeskuses
Vana Baskini Teatri etendus “On alles
perekond!” Piletid 13/15 eurot Piletilevist või
kultuurikeskusest

NÄITUSED

Jaanuaris galeriis ka Berit Rajaveere luulekogu
esitlus, jälgi reklaami!

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.

Kärdla kultuurikeskus
Sammassaalis 11.–31. jaanuaril Kärdla
kultuurikeskuse maaliateljee näitus „LEEK“
Näituseruumis alates 11.jaanuarist Natalia
Kuhi keraamika ja Margarita Koroli fotode
näitus „ELU ja pühatuhk“
Kõrgessaare vaba aja keskus
Galeriis jaanuaris Kõrgessaare vaba aja
keskuse laste kunstiringide näitus „OOTAME
TALVE“
Nelja Nurga galerii
EV100 ürituste raames avati 4. jaanuaril eesti
tuntud maalikunstniku Kamille Saabre näitus
“Õun on eestlase moodi, ehk 10x10 Eesti
maitset”
Õun on nagu eestlane. Igaüks oma nägu.
Väike defekt siin ja kriim seal. Plekk ühel ja
iluviga teisel põsel. Ajatuultes räsitud, aga ikka
alles. Trotsi täis. Aroomist pungil. Ehe.
Mitte läikiv välismaine õun. Vaid tahumata,
ebastandardne, läbib napilt kvaliteedikontrolli.
Kodu mekiga. Mälestusi täis.
Õun on eestlase moodi. Mitte kõige
esinduslikum. Lihtne. Liiga tavaline. Aga
üdini oma. Ellujääja.
Kamille Saabre ise on öelnud: “Õun on kõige
tavalisem eesti vili. Igale kättesaadav, lihtne
ja omane. Seepärast maalisin erinevatest
eesti õuntest “portreed” ja kirjutasin lühilood
juurde. Need pildid koos juttudega turgutavad
meid vaatama enda sisse ja enda ümber.
Märkama, kust tuleme, ja hindama, kus
kasvame. Hoidma oma maad ja armastama
tema lihtsat halli ilu. See on minu kingitus
Eestile tema 100 sünnipäeval.”
Näitus on avatud 5. jaanuarist 3. veebruarini.

Üleskutse Hiiumaa loojatele:
Veebruaris korraldab Nelja Nurga galerii
EV100 raames Hiiumaaga seotud inimeste
loomingu näituse kingituseks Eesti juubeliks.
Kes Hiiumaal kunsti, luule, muusikaga
tegelejatest soovib projektiga liituda, võtke
palun ühendust: kalli@sein.ee või +372 503
2246.
EV100 Hiiumaa loomingu näituse avamine
toimub 8. veebruaril kell 17 luuleõhtuga.
Eesti juubeli tähistamiseks toimub veebruaris
Nelja Nurga galeriis erinevaid üritusi.
Nelja Nurga galerii tutvustab Hiiumaa
loovisikute loomingut, kujutavast kunstist
ja tarbekunstist kuni kirjanduse ja
muusikaloominguni. Jagame infot Hiiumaa
loojate kohta, koostame näitusi. Korraldame
galeriis erinevaid kultuuriüritusi. Galerii
tegevusega on oodatud liituma kõik Hiiumaa
loovinimesed.
Nelja Nurga galerii on avatud kevad-talvisel
perioodil reedeti ja laupäeviti kell 11–15 ja
kõikidel muudel saab samuti ligi kokkuleppel.
Helistage: Valev Sein +372 5296580, HelleMare Kõmmus +372 5299429, Kaja HiisRinne +372 5109255, Kalli Sein +372
5032246
kalli@sein.ee
www.facebook.com/neljanurga
Hiiumaa muuseum
Pikas majas on avatud 3D-fotonäitus
“Tervitusi Revalist, Dorpatist, Narvast,
Pernaust,
Fellinist,
Hapsalist
ja
Arensburgist”: sajanditagune linnafoto Eesti

Teise korruse galeriis on avatud fotonäitus
„Hiiumaa 20. sajandi alguses“.
Näitusel on eksponeeritud valik Hiiumaa
fotograafide Nikolai Königsfesti, Elisabeth
Nurmiku ja Helene Fendti töödest.
Pikk maja avatud E–L kl 10–17.
Muuseumi lahtiolekuaegadel avatud ka
meene- ja raamatupood. Alates aasta
algusest
on
laienenud
muuseumipoe
raamatuvalik. Riiulitelt leiab häid raamatuid
hiiumaa-, ajaloo-, loodus-, kokandus- ja
käsitööhuvilistele, sekka ka ilukirjandust ja
lasteraamatuid.

HIIUMAA TEATAJA
TÄNU

Hiiu valla sotsiaalkeskus on tänulik
kõigile
headele
inimestele
ja
ettevõtetele, kes meid on toetanud
käesoleval aastal!
Kõrgessaare Päevakeskus tänab: MS

Reisid, Helin Kääramees, Stella Suitso,
MTÜ Vikerkaar, Kõrgessaare jahtkond,
Tiit Reisid OÜ, Piret Vaheri, Hiiu
vallavalitsus, Hiiu maavalitsust, Rapla
maakonna Vigala valla eakad

Lastekeskus (Vabaduse 47, Kärdla)
tänab: Aili Kibuspuud, Kai Särglepa,
Elena Linkovi Katrin Rätsepa ja Krüsteni
talu eelkohvikut.

Tegevustuba (Kõrgessaare mnt 2,
Kärdla) tänab meeldiva koostöö eest
2017. aastal toredaid koostööpartnereid ja
lahkeid annetajaid!

Kõrgessaare päevakeskus, lastekeskus,
tegevustuba soovivad kogu valla
rahvale kaunist ja rõõmuderohket uut
aastat!

HIIU VALLA
SOTSIAALKESKUSES
Tegevustoas Kõrgessaare mnt 2, Kärdla
8. jaanuaril kl 11: Kolmekuningapäev –
hüvasti jõuluaeg!
22. jaanuaril kl 11 jalutuskäik Kärdla
tänavatel
Neljapäeviti kl 11 tund muusikaga
Hiiu valla sotsiaalkeskus osutab dušiteenust
(Kõrgessaare mnt 2, Kärdla) tööpäeviti
alates kl 10–15.30, hind a´2.- (pool tundi).
Soovist teatada ette 469 1377, 502 1273 või
ükskõik millisele sotsiaalkeskuse telefonile.
Kõrgessaare päevakeskuses:
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 15–16
tervisevõimlemisring
Kolmapäeviti kl 13–14.30 seeniortantsuring
9. jaanuaril ja 6. veebruaril alates kl
8.30 pediküüriteenus. Info ja eelnev
registreerimine Eve Heinmaa tel. 5163126
11. jaanuaril kl 13 koosviibimine:
vallaametnike infotund, sünnipäevalaste
õnnitleme. Transport: 11.45 Kiivera, 12.20
Kidaste, 12.25 Rootsi, Pihla, 12.35 Lauka,
Viskoosa
16. jaanuaril kl 10 kokkamine koos Liinaga
18. jaanuaril väljasõit Käina ujulasse: jõusaali
kasutamine kl 12 – 12.30, vesivõimlemine
kl 12.30 – 14, treener Helin Kääramees.
Osavõtust teatada Heli tel 469 3712; 5333
9472. Osalustasu 5 eurot. Transport: 11.05
Kõrgessaare, Lauka, 11.10 Viskoosa, 11.15
Kidaste, 11.30 Kärdla
23. jaanuaril alates kl 8 juuksur. Eelnev
registreerimine Sirje Vaku tel. 4631297;
56662317
26. jaanuaril alates kl 8.30 massöör, seansi
pikkus 1 tund – hind 15 eurot, 2 tundi –
22 eurot. Eelnevalt ette registreerida Eve
Heinmaa tel 516 3126.
Kõrgessaare päevakeskus osutab pesu
pesemise ja dušiteenust, eelnevalt kokku
leppida Inna tel 504 2292.
OMASTEHOOLDAJAD
Omastehooldajate kokkusaamine 25.
jaanuaril kell 15 tegevustoas Kärdlas
Kõrgessaare mnt 2.
Täpsem info Raili tel 508 8164.

Meie seast on lahkunud
TÕNU LEIS
MAGDA HIIESALU
MERIKE ERK

Kaastunne lähedastele!
Hiiumaa Teataja - toimetaja: Liina Siniveer - kujundus ja küljendus: Oskar Tikka - trükikoda Printall

4.indd 12

8.01.2018 19:48:39

