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Juubeliaasta lõpupidu
„Sajaga edasi, Hiiumaa!“
31. detsembril ootame
kõiki Kärdla keskväljakule
lõpetama Eesti juubeliaastat meeleoluka ühistantsimise, kontserdi ja
ilutulestikuga.

Hiidlane, ootame sind koju!
Hiidlane, tule tagasi koju, oma juurte juurde! Vanemad, vanavanemad
ja sõbrad ootavad. Meenutame koos toredaid hetki, uurime oma vanematelt ja vanavanematelt, kuidas nemad vanasti jõule tähistasid
ja kuidas praegune aeg erineb varasemast. Igal perekonnal on oma
põnev lugu.
Loodame, et pere ja sõpradega koos veedetud jõuluaeg annab inspiratsiooni kodusaarele naasmiseks. Hiiumaa on hea koht elamiseks ja
selle arengusse saavad panustada kõik kohalikud. Üheskoos loome
parima koha, kus elada ja kasvatada lapsi. Oluline on iga hiidlane.
Tule jõuluks või päriseks! Elukoha registreerimiseks tule vallamajja või
kirjuta end sisse riigiportaalis: www.eesti.ee/et/eluase-ja-keskkond/
eluasemega-kaasnevad-teenused/elukoha-registreerimine

Avalik „Eesti tantsib“ ühistantsimine leiab aset kell 15 igas
maakonnas üle Eesti. Juba kell
14 kutsume kõiki õppima kergeid ja kõigile võimetekohaseid
tantsusamme Tiina Kaevu juhendamisel. Jõulupuu „Juured“
juures on võimalik teha tasuta
perepilti Argo Nursi pildinurgas
ja pärast ühistantsimist jätkub

Õhtul aga ootame kõiki
tagasi keskväljakule juba
kell 23, kui lavale astub
SKA Faktor. Enne, kui ilutulestik taeva all möllama
hakkab, saame üheskoos
suurelt ekraanilt kuulata
Eesti presidendi Kersti
Kaljulaidi aastalõpukõnet.
Pärast südaööd oodatakse kõiki kultuurikeskusesse aastavahetuspeole, kus
muusikat mängib DJ Allan
Peramets.
31. detsembri sündmused
Kärdla keskväljakul on
tasuta.

Seoses aastavahetusega on ajutiselt
muudetud liikluskorraldus Kärdla
keskväljakul. Ajavahemikul 31.12
kell 11 – 1.01 kell 3 on suletud
vallamajaesine sõidusuund ja juurdepääs Põllu tänavale keskväljakult.
Rookopli tänav on samal ajaperioodil
kahesuunaline – jälgida vastavaid
liiklusmärke!
Põllu tänav on ajavahemikul 31.12
kell 7 – 1.01 kell 3 samuti kahesuunaline, juurdepääsuga Eha tänava
poolt, mistõttu on seal ajutiselt
keelatud parkimine.
tantsu vihtumine Helle-Mare
Kõmmuse juhendamisel.

Head hiidlased!
Asjatoimetusi Hiiumaa vallamajades saab enne jõulupühi teha veel täna, 21. detsembril. Reedeti on
vallamajad üle Hiiumaa avatud kuni kl 14ni, teistel tööpäevadel kuni kl 17ni.
Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused on jõulupühade ajal 24.–26. detsembril suletud ning taas
avatud 27. ja 28. detsembril. 31. detsembril ja 1. jaanuaril on kõik Hiiumaa vallamajad suletud ning
taas tavapäraselt avatud alates 2. jaanuarist.
Mõnusat pühadeootust ja rahulikku pühadeaega lähedaste seltsis! Ootame kõiki hiidlasi pühadeks
koju!

Piirkonnapolitseiniku meeldetuletus aastalõpuks
Käes on jõulukuu ja aasta lõpp
ei ole enam kaugel. Peagi on ilutulestike aeg, mis annab põhjust
tuletada meelde mõned nõuded
pürotehniliste toodete käitlemiseks.
1. Potentsiaalset ohtu silmas
pidades jagatakse pürotehnilised tooted kategooriatesse,
millest sõltub ka vanuseline
piirang nende ostmiseks ja
kasutamiseks.
2. I kategooria pürotehnilisi
tooteid (tuld purskavad tordikaunistused, säraküünlad)
võivad osta vähemalt 12-aastased isikud.
3. II kategooria pürotehnikat
ehk nö väikest ilutulestikku,
mis on mõeldud õues laskmiseks ja vajab enda ümber
väikest ohutusala, võib osta
vähemalt 18-aastane isik.
4. III kategooria pürotehnikat
ehk suurt ja kõrgele lendavat
ilutulestikku, mis nõuab enda
ümber piiratud turvaala, võib
osta vähemalt 21-aastane

5.

6.

7.

8.

9.

isik.
IV kategooria pürotehnikat
ehk kõrge ohutasemega
pürotehnikat võib kasutada
üksnes pürotehnik.
Keelatud on paugutite müümine ja kasutamine isikutele,
kes ei oma pürotehniku kutsetunnistust.
Pürotehnikat võib müüa vaid
selleks luba omav ettevõte,
kel lasub kohustus kontrollida ostja vanust vastavalt
lubatavusele kategooriate
osas. Pürotehnikat ei tohi
osta inimestelt tänavalt, sotsiaalmeediast, turult, …!
Ilutulestiku laskmise puhul
on mõistlik meelde tuletada,
et korrakaitseseaduse alusel
on avalikus kohas keelatud
tekitada teist isikut oluliselt
häirivat müra või valgusefekte.
Ka mujal kui avalikus kohas
on keelatud tekitada teist
isikut oluliselt häirivat müra

või valgusefekte arvestades
öörahu reegleid ajavahemikus 22–06, puhkepäevadeeelsel ööl 00–07-ni. Erandiks
on loomulikult aastavahetus,
vabariigi aastapäev ja jaanipäev, samuti ka kohaliku
omavalitsuse ilutulestiku
korraldamise loa olemasolu.

10. Ilutulestikku tuleb lasta nii,
et see oleks meile endile ja
teistele ohutu. Kindlasti ei
tohi seda teha inimeste ja autode vahel. Aastavahetuseks
varutud ilutulestikku saab
Kärdlas ohutult lasta näiteks
pärast suure ilutulestiku lõppu Pritsumaja parklast.

Jõulukuu on meie kodusaarele
toonud ka mitmeid keelatud
kauplemisega tegelevaid inimesi. Omamata omavalitsusest
kauplemisluba, kasutades häirivaid kauplemisvõtteid ja müües
originaalkauba asemel odavat
võltstoodangut kordi kõrgema
hinna eest – selline tegevus ei
ole aktsepteeritav, mistõttu on
politseipoolne soovitus vältida
selliseid kontakte ja mitte sõlmida ostu-müügi tehinguid.
Kui sellise häiriva müügitehingu
käigus satutakse teie koju, siis
väljendage julgelt enda soovi, et
müüjad eraterritooriumilt lahkuks ja helistada kindlasti 112.
Kogukonna teavitamine müüjatest läbi sotsiaalmeedia on siiralt
teretulnud, kuid esmajärjekorras
siiski helistada 112!
Rahulikku ja turvalist jõuluootust ning kaunist aastavahetust
soovides,
Katre Nõmmerga
piirkonnapolitseinik
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Vallavalitsuse istungitelt
• Otsustati määrata sihtasutuse Hiiumaa Sadam juhatuse liikmeks
Sven Kriggulson ja nõukogu liikmeteks vallavolikogu esindaja Aivar Viidik, Sven Nuutmann, Margus Kastein, Indrek Ulla, Ilmi Aksli,
Toomas Kokovkin, Katrin Visnapuu ja Liina Härm.
• Otsustati lugeda Hiiumaa turvalisuse nõukogu koosseisus politseija piirivalveameti esindajaks põhiliikmena Moonika Raudsepp ja
asendusliikmena Gea Salumaa.
• Riigihankes „Hiiumaa spordikeskuse ja ümbritseva väliruumi projekteerimine“ tunnistati edukaks osaühingu Molumba poolt esitatud
pakkumus maksumusega 456 988 eurot (ilma käibemaksuta).
• Otsustati tunnistada edukaks YIT Infra Eesti Asi poolt hankele
„Kärdla-Paluküla kergliiklustee ehitus“ esitatud pakkumus maksumusega 363 530,92 eurot (ilma käibemaksuta).
• Kinnitati Lauka põhikooli hoolekogu koosseis: lapsevanemate
esindajad Aleksander Pihlo, Artur Valk, Üllar Metsand ja Üllar Laid,
Hiiumaa vallavolikogu esindaja Jaanus Valk, Lauka kooli õpetajate
esindaja Ivika Lühi, õpilasomavalitsuse esindajad Anni Kark ja Merilin Tursk.

Foto Liina Siniveer

Vallavalitsus nukuteatris

Hiiumaa vallavalitsuse liikmed
käisid novembri lõpus tutvumas
Kärdla nukuteatri tegemistega
ja ruumide haldamisega nukuteatri vastrenoveeritud majas
Uuel tänaval.
Nukuteatri hea haldjas Kersti
Ojasalu rääkis maja igapäevastest toimetamistest ja kutsus
tegijaid nukuteatrisse tegevusi

korraldama ja kohvikut pidama.
Kärdla nukuteatri pidulik remondijärgne avamine toimub reedel,
28. detsembril kell 14.
Vallavalitsus teeb regulaarselt
istungeid erinevates Hiiumaa
piirkondades, et kõik valitsuse
liikmed saaksid vahetu ülevaate erinevates osavaldades
asuvate asutuste olukorrast ja

väljakutsetest. Varem on vallavalitsus külastanud Ristivälja
külas asuvat Hiiumaa Prügilat,
Tohvri hooldekodu, Emmaste
lasteaeda ja spordihoonet, Suuremõisas Hiiumaa ametikooli
ruume, Suuremõisa põhikooli
ja lasteaeda ning Kõrgessaares
päevakeskust, vaba aja keskust
ja lasteaia Vigri maja.

• Otsustati korraldada riigihange „Elektrienergia ostmine aastateks
2019–2021.“
• Tunnistada edukaks Tariston OÜ poolt hankele „Kõrgessaare osavalla teede remont“ esitatud pakkumus maksumusega 92 366,04
eurot (ilma käibemaksuta).
• Otsustati eraldada 1195 eurot Pühalepa osavalla eelarvest mittetulundusühingule Suuremõisa Loss istututusalade rajamise, puude-põõsaste istutamise aida varemete ja tiikide vahelisele alale,
vastavalt Suuremõisa pargi rekonstrueerimisprojektile, seotud
kulutuste katteks – tööd tehakse tuleval aastal.

Valla toetused ühtsed üle Hiiumaa
Uuest aastast hakkab vald
Hiiumaa kõikides osavaldades valla toetusi maksma samadel tingimustel
ja samades summades –
lõpule on jõudnud toetuste ühtlustamise töö ja
kehtima hakkab uus sotsiaalteenuste osutamise
ja sotsiaaltoetuste maksmise kord.
Toetused kõigile Hiiumaa
valla kodanikele
Sünnitoetus – 200 eurot
Üks lapsevanematest peab olema
enne lapse sündi vähemalt kuus
kuud rahvastikuregistri andmetel
valla elanik ja ka laps on kantud
valla elanikuks. Taotlust saab
esitada kolme kuu jooksul alates
tähtpäevast.

Täiendav lapsetoetus
aastaseks saamisel – 200
eurot
Laps peab olema rahvastikuregistrijärgselt valla elanik. Taotlust saab esitada kolme kuu
jooksul alates tähtpäevast.

Täiendav lapsetoetus
2aastaseks saamisel –
200 eurot
Laps peab olema rahvastikuregistrijärgselt valla elanik. Taotlust saab esitada kolme kuu
jooksul alates tähtpäevast.

Esimesse klassi astuja
toetus – 130 eurot
Laps peab olema rahvastikuregistrijärgselt valla elanik ja
alustama õpinguid valla koolis või
erivajadusega laste õppeasutuses. Kui erivajadusega laps asub
õppima mandrile, sest Hiiumaal

ei ole lapsele sobivat õppeasutust, siis on ta õigustatud toetust
saama.
Toetust saab taotlema hakata
augustist ja makstakse algava
õppeaasta 15. septembriks.

Eaka sünnipäevatoetus
70., 75., 80., 85., 90. ja
iga järgneva sünnipäeva
puhul – 25 eurot
Inimene peab olema rahvastikuregistrijärgselt valla elanik.
Lisaks toetusele külastatakse
eakat tähtpäeval lillede ja õnnitluskaardiga.

Hooldajatoetus raske
puudega täisealise isiku
hooldajale – 25 eurot
Toetust ei maksta ja hooldust
ei seata kõigile raske puudega
isikutele. Puudega isikul viiakse
läbi hooldusvajaduse hindamine, selgitatakse välja hooldaja
vajalikkus. Hooldaja määratakse
eelkõige raske puudega isikule,
kes vaimse või kehalise puude
tõttu vajab abi oma õiguste
teostamiseks ja igapäevaelu
toiminguteks. Hooldajal ei tohi
olla rasket või sügavat puuet, ta
peab elama Hiiumaal ja tal võib
olla kaks hooldatavat.

Hooldajatoetus sügava
puudega täisealise isiku
hooldajale – 40 eurot
Puudega isikul viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine, selgitatakse välja hooldaja vajalikkus.
Hooldaja määratakse sügava
puudega isikule, kes vaimse või
kehalise puude tõttu vajab abi
oma õiguste teostamiseks ja igapäevaelu toiminguteks. Hooldajal ei tohi olla rasket või sügavat
puuet, ta peab elama Hiiumaal ja
tal võib olla kaks hooldatavat.

Hooldajatoetus raske ja
sügava puudega lapse
hooldajale – 40 eurot
Makstakse 3–18 aastase lapse
hooldamise eest, kui lapse hooldamist ei saa tagada sotsiaal-ja
haridusteenustega või muu abi
osutamisega.

Hoolduspere toetus –
375 eurot
Toetust makstakse hooldusperes
viibiva lapse hooldamise ning
ülalpidamis- ja isiklike kulude
katteks hoolduspere vanemale,
kellega on sõlmitud hoolduspere
leping.

Matusetoetus – 250 eurot
Makstakse isikule, kes kannab
matuse korraldamise kulud rahvastikuregistri järgi valla elaniku
surma korral.

Sotsiaaltoetused vähekindlustatud vallakodanikele
Sissetulekust sõltuvale toetusele tekib õigus, kui inimese või
perekonna kõigi liikmete eelmise
kuu netosissetulekust jääb peale
eluasemekulude tasumist ühe
isiku kohta kätte vähem kui kahekordne riiklik toimetulekupiir
– alates 1. jaanuarist 2019 on see
300 eurot.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus koos tulusid ja kulusid
tõendavate dokumentidega.

Sõidutoetus
Sõidutoetust makstakse raske või
sügava puudega isikule, toimetulekuraskuses isikule haridus-,
meditsiini- või rehabilitatsiooniasutusse või riiklikule erihoolekandeteenusele sõiduks.

Tervisetoetus
Tervisetoetust makstakse toimetulekuraskuses isikule prillide
ostmiseks, retseptiravimite ostmiseks, abivahendi ostmiseks või
laenutamiseks, haigla voodipäeva eest tasumiseks, mähkmete jt
hooldusvahendite ostmiseks, ravikindlustuseta isikule esmaseks
arstiabiks ja uuringuks vastavalt
arvele. Tervisetoetuse maksmisel
arvestatakse eelmise kahe kuu
kuludokumente. Tervisetoetust ei maksta rohkem kui 30%
inimese tasutavast summast.
Põhjendatud juhul võib komisjon
toetusprotsenti suurendada.

Huvitegevuse toetus
Huvitegevuse toetust makstakse
taotluse alusel lapsevanemale
toimetulekuraskustes pere lapse
huvikooli õppemaksu või huvialaringi ringitasu tasumiseks.

Hooldekodutoetus
Kui hoolealusel puuduvad kohamaksu tasumiseks rahalised
vahendid, siis ülalpidamiskohustusega inimesel on võimalus taotleda osalist toetust kohamaksu
tasumiseks, kui inimene ei ole
suuteline oma tervisliku seisundi,
töötuse või toimetulekuraskuste
tõttu täies mahus katma hoolekandeasutuses viibiva isiku
igakuist kohamaksu.

Muu ühekordne toetus
Ühekordset toetust makstakse:
erakorralise eluasemekulu osaliseks hüvitamiseks; õnnetusjuhtumi, tulekahju või veekahjustuse
likvideerimisega seotud kulu
osaliseks hüvitamiseks; majanduslikult raske olukorra puhul,
kuid määratud toetus ei või ühel
eelarveaastal ületada kehtivat

perekonna toimetulekupiiri või
muu põhjendatud kulu hüvitamiseks

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise
toetus
Rahastatakse riigieelarve toetusfondi kaudu. Õigus on taotleda
lapsevanemal, kellel on raske või
sügava puudega laps, kelle elukohaaadress rahvastikuregistri
andmetel on Hiiumaa vald ning
kuni selle kalendriaasta lõpuni,
kui laps saab 18aastaseks.
Toetatavad sotsiaalteenused on:
lapsehoiuteenus; isikliku abistaja
või tugiisikuteenus; psühholoogiteenus; logopeediteenus;
transporditeenus haridus-, ravivõi rehabilitatsiooniasutusse;
eluruumide kohandamine, mis
on vajalik lapse erivajaduse tõttu;
abivahendite täiendav rahastamine; rehabilitatsiooniteenuse
täiendav rahastamine; laagrituusikute rahastamine; erinevad
teraapiad; muud teenused või
toetused, mis soodustavad raske
ja sügava puudega lapse ja tema
perekonna toimetulekut ning
aitavad vähendada perekonna
hoolduskoormust või puudest
tulenevaid lisavajadusi.
Toetus raske puudega lapsele
408 eurot aastas. Toetus sügava puudega lapsele 1885 eurot
aastas.
Kõikide toetuste taotlemisel tuleb esitada taotlus. Sissetulekust
sõltuvate toetuste taotlejal tuleb
esitada taotlus koos tulusid ja
kulusid tõendavate dokumentidega ja põhjendada, miks toetust
soovitakse. Põhjaliku ülevaate
määrusest leiate valla koduleheküljelt.
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Volikogu liikmeks Aira Toss

Volikogu uus liige Aira Toss tuli
Hiiumaale 1991. aastal pärast

EPA metsamajanduse eriala
lõpetamist, on töötanud
metsasektoris erinevates
rollides ja üle kümne aasta
olnud seotud ka Hiiumaa
ametikooliga. Toss töötab
praegu metsandusettevõttes Greengold Management
OÜ, juhib saare metsaomanikke ühendavat Hiiumaa
Metsaseltsi ning on mitmeid
kordi kuulunud ka Eesti Erametsaliidu juhatusse.
„Minu jaoks on oluline, et
Hiiumaal ei oleks kolgastuvaid ääremaid. Usun sellesse, et
mõistliku omavahelise suhtlemi-

Volikogust
Hiiumaa valla valimiskomisjon
otsustas 6. detsembril lugeda
lõppenuks volikogu liikme Üllar
Padari volitused ja määrata volikogu liikmeks asendusliige Aira
Toss.
Volikogu korraline istung toimus
eile, 20. detsembril Kõrgessaare
vaba aja keskuses pärast Hiiumaa
Teataja trükki minekut.

sega suudame tagada arengu
kõikides piirkondades,“ ütles ta
mullu kohalikel valimistel kandideerides.

Arenguspetsialistina alustas Aivi Telvik
Hiiumaa valla arenguspetsialistina alustas Aivi Telvik, kes on
ka senise karjääri jooksul tegelenud peamiselt kohaliku arendustööga ja olnud seotud nii saare elukeskkonna arenguga kui
hiidlaste koolitamise ja arendamisega.
Telvik on juhtinud maakonna arengustrateegia 2020+ koostamist, piirkondade konkurentsivõime programmist Hiiumaale
rahaeralduseks alusdokumentide koostamist ning teisi turismi,
ettevõtlust ja kohalikku arengut suunavaid projekte. Samuti on
ta osalenud Hiiu maakonnaplaneeringute koostamisel. „Koos
oma heade kolleegidega panime kokku Hiiumaa Koguteose,
mis andis palju avastamisi selle saare kohta ka mulle endale,“
ütles Telvik.
Telvikul on majanduslik kõrgharidus, raamatupidamise ja
projektijuhtimise oskused. „Põnev elukestev õpe on minu
erinevatele ettevõtmistele teadmisi lisanud,“ lisas ta.
„Kümmekond aastat oma tööelust olen olnud väga kodanikuühiskonna arengu usku ja suur mittetulundusorganisatsioonide tegevuse väärtustaja. Oman konsultandi kutsetunnistust ja Hiiumaa
mittetulundussektor on vast head nõu minult ammutanud. Omaaegsed olulised konsultanditööd
aitasid ellu meie Hiidlaste Koostöökogu ja Hiiukala, mis tänaseks on juba pikka aega edukate arendusorganisatsioonidena Hiiumaa kogukonda panustanud. Oma tugevuseks pean lisaks töökogemusele
lahendustele orienteeritust, head pealehakkamist, koostöövalmidust ja kohusetunnet.“
Telvik kuulus ka viimase Hiiu valla volikogu koosseisu ja omavalitsuste ühinemise juhtrühma.
Valla arenguspetsialistina on tema ülesandeks valla arengut suunavate dokumentide koostamine ja
uuendamise koordineerimine, projektide plaanimine ja ellu viimine, aga ka valla ettevõtete ja kodanikuühenduste nõustamine.

Tasuta ujumine puuetega inimestele
Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda annab teada, et puuetega inimestele on alates jaanuarist taas broneeritud Käina ujula. Alustame kolmapäeval, 2. jaanuaril kell 18.30–20 ja jätkame nii igal kolmapäeval.
Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda maksab kinni ujula kasutamise aja. Puuetega inimesed on oodatud
koos peredega, nagu varemgi on olnud. Ootame rohket osalemist!

Transporditeenus
Kärdla piirkonnas invabussi tellimine kohalikeks sõitudeks ja mandrisõidud rehabilitatsiooni- või meditsiiniasutusesse eakatele ja puudega inimestele. Info: Pille Alevi tel 505 5746 või 463 6094, pille.
alevi@hiiumaa.ee.

Kärdla sadama saun
5. ja 19. jaanuaril kell 13–15 meestele, kell 15.30–18 naistele. Pileti hind on 2.30.
Sotsiaaltöötaja vastuvõtt Viskoosas toimub 17. jaanuaril kell 11–12.
Sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtt Suuremõisa raamatukogus toimub 15. jaanuaril kell 10–12.
Info: Urme Soonvald, tel 463 6844 või 521 0997.

Noorte esindaja valimine Kärdla osavallakogusse
Kärdla osavallavanem Lauri Preimann kutsub kokku Kärdla osavallas elavate noorte koosoleku,
et valida noorte esindaja osavallakogusse seoses noorte senise
esindaja tagasi astumisega.
Valimised toimuvad 16. jaanuaril
2019 kell 17.30 Hiiumaa vallavalitsuse majas Kärdlas aadressil
Keskväljak 5a.
Noorte esindajaks saab olla 16–
26aastane Kärdlasse sisse kirjutatud noor. Koosolekul saavad valida samas vanuses Kärdla noored.
Koosolekul valitakse kaks noort:
noorte esindaja ja asendajaliige.
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Hiiumaa osavallakogud

Osavalla esinduskogu on kuueliikmeline. Osavallakogusse kuuluvad:
• kaks selle osavalla valimisringkonnast enim hääli saanud volikogu liiget,
• osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindaja,
• osavallas tegutsevate kodanikuühenduste või külavanemate
esindaja,
• osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindaja ja
• osavallas elavate noorte esindaja.
Osavallakogu liikmeks võib olla isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi osavallas ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku
osavallakogu töös osalemiseks. Osavallakogu volituste aeg on
võrdne volikogu volituste ajaga.
Allikas: Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus

Projektijuht-riigihangete
spetsialistina alustab
Kersti Simmer
Jaanuari algusest alustab projektijuht-riigihangete spetsialistina
Kersti Simmer, kes on töötanud
aastaid Eesti Energia kontsernis.
Simmer on pärast Kärdlas keskkooli lõpetamist õppinud Suuremõisas ametikoolis raamatupidamist ning Mainori kõrgkoolis
ärijuhtimist spetsialiseerumisega
projektijuhtimisele.
Simmer rõõmustas, et nüüd avaneb tal hea võimalus ülikoolis
õpitud teoreetilisi teadmisi ja
Elektrilevis saadud töökogemusi
uuel ametikohal kasutada. „Mul on hea meel, et projektijuht-riigihangete spetsialistina saan panustada kodukohta oma teadmiste ja
oskustega,“ ütles Simmer.

Head maaomanikud!
Maa-amet võtab alates uuest aastast kasutusele kõlvikukaardi. Kõlvikukaardi andmete alusel arvutab maa-amet vähemalt kord aastas
katastriüksuse kõlvikute (haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa,
õuemaa ja muu maa) pindalad. See tagab kõlvikute ajakohase seisu
katastriüksuse andmetes ja sellest tulenevalt ka ajakohased andmed
maa maksustamiseks. Katastriüksuse kõlvikuline koosseis on aluseks
maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustel maa maksustamishinna ja sellest tuleneva maamaksu arvutamisel.
Palun tutvuge oma maaüksuse andmetega Maa-ameti geoportaalis:
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/X-tee-teenused/Katastriuksuse-andmete-muudatuste-paringud-p251.html
Andmetes võib esineda ebatäpsusi. Et maa-amet saaks andmeid
kontrollida ja vajadusel parandada, palun anna võimalikest ebatäpsustest teada maa-ametile aadressil kataster@maaamet.ee või helista
infotelefonil 6750 810 (E-N 9.00-16.30, R 9.00-15.30).

Kärdla tänavavalgustus põleb senisest
kauem
Kärdla osavallakogu otsuse kohaselt põleb alates detsembri
algusest Kärdla tänavavalgustus
igal ööl kella üheni. Seni põles
Kärdla tänavavalgustus nädalavahetusel kella üheni öösel, kuid
tööpäevadel kella 23ni. Hommikuti süttib tänavavalgustus nüüd
igal hommikul kell 5 varasema
5.30 asemel.
Peamine argument senise valgustusrežiimi muutmiseks oli soov
tagada varahommikuste ja hilisõhtuste praamile minejate-tulijate
linnavaheline mugavam ja turvalisem liiklemine.
Lisaks põleb tänavu pühadeperioodil 21. detsembrist 1. jaanuarini
tänavavalgustus Kärdlas öö läbi ehk süttib ja kustub valgusanduritega.
Oktoobrist kehtima hakanud Hiiumaa valla heakorraeeskirja järgi
määrab tänavavalgustuse põlemise kellaajad osavallakogu.

Alustab vanemlusprogramm “Imelised
aastad”
Hiiumaal alustab esimest korda Hiiumaa vallavalitsuse ja TAI kaasfinantseeringul vanemlust toetav programm “Imelised aastad”.
Tõenduspõhist programmi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible
Years) on rakendatud ligikaudu 30 riigis. Tegemist on rahvusvahelise
koolituste süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste käitumisprobleeme paljudes riikides ning mille tulemuslikkus on tõestatud.
Vanemlusprogrammi eesmärk on aidata lapsevanematel arendada
tõhusaid strateegiaid, et ennetada ja tulla toime laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Tänu õpitule oskavad vanemad
vältida stressi tekitavaid olukordi, leida tuge ning saada hakkama
raskustega laste kasvatamisel. Lisainfo: www.terviseinfo.ee/et/
projektid/vanemlusprogramm-imelised-aastad
Programm algab Hiiumaal jaanuari teises pooles. Osalema on oodatud
lapsevanemad üle Hiiumaa – kokku saab osaleda 14 täiskasvanut.
Peredele on transport ja soe toit ning lastehoid tagatud. Hiiumaa
grupijuhid on Diana Männamaa ja Marge Filipenko. Huvi korral lisainfo
lastekaitsespetsialistilt: carol.kirss@hiiumaa.ee ja 5395 9537.
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Kehtiv alates 01.01.2019
Kehtib kuni parvlaevagraaﬁku muutumiseni

Pühadeaegne ühistranspordikorraldus
Bussid
24., 25., 26. detsembril 2018 ja 1. jaanuaril 2019 on maakonnaliinid käigus pühapäevase graafikuga.
Pühadeaegne muudatus:
•

Liin 658 Kärdla-Nurste väljumine 19:20 on asendatud
liiniga 625 Kärdla-Käina-Heltermaa-Õngu, väljumine
19:20 Kärdlast;

•

24-26.12 hommikul sõidab 626 Õngult (6:15).

Kaugliinid on käigus tavapärase sõiduplaani alusel (vastavalt nädalapäevale), lisaks on liin 870 Nurste-Käina-Haapsalu-Tallinn käigus 26.12.2018 ja 01.01.2019.
Jaanuari esimesel nädalal jätkub maakonnaliinide bussiliiklus praeguse sõiduplaani alusel. Muudatustest anname teada täiendavalt. Liine teenindab uuest aastast
AS GoBus.
Täpsem info tööpäeviti Kärdla bussijaamast, tel 463 2077,
või Hansa Bussiliinid, tel 452 8950 või 511 0774 (kuni
31.12.2018).

Parvlaevad
Pühadeperioodi laevagraafik on tavapärasest erinev,
lisaks varem teada olnud pühadeaegsele sõiduplaanile on
lisatud väljumised 28. detsembril kell 17.30 Rohukülast
ja kell 19 Heltermaalt.
Täpsem info www.praamid.ee, infotelefon 618 1310 (kell
8:00-20:00).

Lennuk
Tallinn-Kärdla lennuliinil väljuvad pühadeaegsed reisid
vastava nädalapäeva sõiduplaani alusel.
Lisalennud on 26.12.2018 väljumisega kell 15 Tallinnast
ja 27.12.2018 väljumisega kell 10.30 Tallinnast.

Kaugliinide bussiajad sõltuvad par vlaevagraafikust ja muutuvad koos
parvlaevagraafiku muutusega.
Täpsem info tööpäeviti Kärdla bussijaamast tel 463 2077.

Uue aasta esimesel päeval varahommikust lendu ei toimu,
see väljub Tallinnast kell 13. Õhtune reis on graafikujärgne, st Tallinnast 17.
Pileteid on saada kõikidele reisidele.
Täpsem info ning piletite broneerimine www.saartelennuliinid.ee ja Kärdla Lennujaama kassas, tel 463 1381.
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Selgusid kogukondliku turvalisuse
toetusvooru toetuse saajad
Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta toetusvooru tähtajaks esitati
vallavalitsusele seitse taotlust. Taotluste rahastamiseks on maakonnale eraldatud 11 000 eurot, taotlusi esitati kogusummas 20
764 eurot. Taotlusi hindasid üleriikliku metoodika kohaselt Hannes
Aasma päästeametist, Moonika Raudsepp politsei- ja piirivalveametist, Piret Sedrik ja Karin Kokla Hiiumaa vallavalitsusest. Hindamise
tulemusena tekkinud järjestuse alusel tegi hindamiskomisjon Hiiumaa vallavalitsusele ettepaneku toetada viit taotlust. Vallavalitsus
nõustus ettepanekuga, otsustades 13. detsembri istungil rahastada
viit taotlust:
Toetuse saaja

Projekti nimi

Ve e o h u t u s e k o o l i t u s
MTÜ Hiiumaa Lastekõikidele Hiiumaa koolide
kaitse Ühing
7. klasside õpilastele
MTÜ Sõru merekooli Turvaline mereharidus
selts

Toetuse
summa
1753,2
3500

Kõrgessaare Tuletõrje Vabatahtlike päästjate
Selts MTÜ
varustuse soetus

2102,6

Putkaste Külaselts Putkaste küla kodud nähtaMTÜ
vaks ja turvaliseks

2984,2

Ühendus Kodukant Turvaline Hiiumaa küla
Hiiumaa MTÜ

660

Kaja Sõrmus
SA Hiiumaa Arenduskeskus taotluste menetleja

“Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?”
Varem kahel korral toimunud seminar „Kas on vahet, mida me räägime
ja teeme?“ tuleb taas. Osalenute tagasiside on seni olnud positiivne
ja seminari peetakse vajalikuks.
25. jaanuaril toimuva seminari teemaks on laste ja noorte vaimne
tervis. Osalema oodatakse õpetajaid, lapsevanemaid ja noortega
töötavaid spetsialiste. Seminar on tasuta, täpsustav info seminari
ja registreerimise kohta tuleb jaanuari algul. Projekti viib läbi MTÜ
Hiiumaa Lastekaitse Ühing koostöös Hiiumaa noorsootöö keskuse,
Kärdla politseijaoskonna ja Lääne-Eesti Rajaleidja keskusega.
Viimase Tervise arengu instituudi poolt läbi viidud Eesti kooliõpilaste
tervisekäitumise uuringu tulemused näitavad noorte vaimsete probleemide sagenemist. Uuringus on välja toodud, et osalevate riikide
võrdluses meeldib Eesti õpilastele kõige vähem koolis käia ning on
sagenenud depressiivseid episoode kogenud õpilaste arv 25-lt 30
protsendini. Antud uuringu tulemustele toetudes on kindel, et noorte
vaimne tervis on teema, mis vajab tõstatamist.
Seminari eesmärk on suurendada teadmisi, kuidas märgata probleemset last ning mida teha, kui lapse käitumine on muutunud ja tema
heaolu kaob. Seminar sisaldab Vaikuseminutite programmi tutvustust, pereterapeudi loengut, ettekannet vaimse tervise spetsialistilt
ning nutisõltuvuse teemal.

In Memoriam Üllar Padari
6.05.1970-3.12.2018
Ka lühikeses elus peitub pika
ehtsus.
Ta suurus pole aastates, vaid
tehtus.
(R. Rimmel)
Üllar oli inimene, kelle sarnast
vajab iga riik, iga kogukond –
tema rahumeelne ja asjalik jutt,
heatahtlikud ja arukad teod,
rõõmsameelne ja toetav olek
olid need, mis tegid temast
suurepärase kolleegi ning tegusa ja hooliva rahvaesindaja
volikogus.
Üllaris oli tõelist riigimehelikkust, ta andis panuse omakasupüüdmatult riigi ja kogukonna
jaoks, seisis ausate ja oluliste
väärtuste eest ning tegutses
hiidlaste huvidest lähtuvalt.
Käina vallas erinevatel juhipositsioonidel olles ja nüüd Hiiumaa
volikogus oli Üllar kompromisside ja konsensuse leidja. Ta oli
veendunud positiivsete lahenduste otsija, teda häiris väiklus
ja tühine populaarsus. Temaga
oli lihtne asju ajada, ilma liigse
bürokraatiata tugines Üllar talupojamõistusele ja mis olulisim
– ta kuulas rahvast ja arvestas
inimeste arvamusega.
Üllari teod Käina vallavanemana
paistavad silma kõikjal – ujula,
lasteaed, kool, vallamaja, raama-

kida. Nüüd äkki teda ei ole, tühimik jääb kõikjale, tema võrra on
vaesemad vallamaja, Kemehhi
õu, laulukoor ning eelkõige pere
ja sõbrad... Me ei kuule enam
Üllari lustlikke ja humoorikaid
ütlemisi, ei tunne enam tema
positiivset ja sooja toetust, kuid
meile jäävad mälestused ja tänu
selle eest, et ta olemas oli.
Tunneme südamest kaasa Üllari
lähedastele.
Hiiumaa Vallavolikogu
Hiiumaa Vallavalitsus

Tasuta juriidiline nõustamine
Eesti Advokatuur nõustab Hiiumaa inimesi perekonnaõigust puudutavates küsimustes. Nõustamine
toimub Hiiumaa Noorsootöö keskuse ruumides, Uus tn 4/5, Kärdla. Nõustajaks on vandeadvokaat
Ene Ahas järgmistel kuupäevadel: 30. jaanuar, 6. märts, 3. aprill ja 5. juuni.
Nõustamise teemad: perekonnaõigust puudutavad küsimused, lapse õigused, laste õigused suhetes
vanematega, vanemate kohustused suhetes lastega, erinevad peremudelid – õigused ja kohustused,
üksikvanema õigused, hooldus, eestkoste, lapsendamine jne. Nõustamine hõlmab ka perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi (sh pärimisõigust). Nõustamisel tutvustatakse ka riigi
õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat abitaotluste vormistamisel.
Advokaat tegeleb ka lepitajana, aidates leida parimaid lahendusi kohtuväliselt.
Vajalik eelregistreerimine: 510 7299, lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee
Hiiumaa Lastekaitse Ühing

Omastehooldajate 2018. aasta
Aasta on olnud vägagi tegus. Jaanuaris meenutati möödunut ja tehti
plaane. Üks ägedamaid ettevõtmisi oli „Eesti Vabariik 100 kiiksuga
presidendi vastuvõtt“. See üritus on elevust tekitanud veel ka detsembris. Nii mõnigi on pingsalt meenutanud, kes hiidlastest telekas
näha oli, kuigi meie ettevõtmist Kärdlas ei filmitud.
Viltisime seepe. Mitmel korral harjutasime laulmist ja käisime ka
esinemas.
Mihkli Talumuuseumis kuulsime ja kogesime huvitavat ja meeldejäävat. Pühalepa maadel jagus avastamisrõõmu kõigile osalenutele.
Oleme juurde saanud teadmisi tervislikust toitumisest, hoidistamiste
võimalustest. Läänemaal oli kasulik kuulata dementsusest ja Altzheimeri tõvest. Saime teada, mis on nende puhul loomulik ja kuidas
toimetulekut kauem säilitada.
Väga meeldejääv on alati olnud kahepäevane väljasõit. Seekord viis
tee meid Põltsamaa kanti ja Paunvere Suurele Väljanäitusele.
Huvitav oli kohtumine sotsiaaldemokraadi Jevgeni Ossinovskiga.
Tore, et ta leidis aega meid kuulata.
Seekordsel omastehooldajate päeval, järjekorras juba seitsmendal,
saime palju infot Hiiumaa valla sotsiaalosakonnalt. Põnev oli näha
ja kuulda ja ka katsuda Sleep Angeli erinevaid patju, madratsikatteid. Need tooted tõesti kergendavad omastehooldajate füüsilist
koormust.
Aasta lõpetas seekord nääripidu. Ammuste aegade meenutamine
tekitab elevust, äratundmisrõõmu ja meeldivaid mälestusi pikaks
ajaks. Oleme tänulikud kõigile, kes meile abikäe ulatanud.
Raili Mägi
Omastehooldajate grupi eestvedaja

tukogu. Kõik need ehitised said
Üllari juhtimise all renoveeritud
põhjalikult ja läbimõeldult. Ta oli
juhina toetav ja usaldav alluvate
suhtes, alati valmis kaasa tulema
uuendustega või vajadusel seisma traditsioonide eest. Tema
ausad väljaütlemised ja oma
inimeste eest seismine tegid temast lugupeetud ja armastatud
vallajuhi.
Üllar tundis Hiiumaal pea kõiki,
ta jõudis kõikjale, tal oli aega ja
tahtmist kuulata ning kaasa rää-

Hiiumaa arenduskeskuses

Austatud Hiiumaa
eakad!
Taas on üks aasta möödas, aasta
täis tegusat koostoimetamist.
Hea meel on tõdeda, et jätkub
ikka reipaid osalejaid eakatele
korraldatud üritustele.
Samuti toimetavad saare eri
piirkondades aktiivsed memmed-taadid ikka selle nimel,
et kõik, kel vähegi soovi ja
tahtmist, saaksid kokku tulla,
omavahel suhelda, koos käsitööd teha ja kõikvõimalikke
tähtpäevi tähistada.
Suur tänu teile! Loodame, et
olete ikka jätkuvalt optimistlikud ka uuel aastal.
Täname Hiiumaa valda ja osavallavalitsusi meie tegemiste
toetamise eest. Soovime kõigile
head uut aastat!
Hiiumaa pensionäride ühenduse
juhatus

Hei, õpihimuline hiidlane!
Tule õpi meie juures, kuidas tulemuslikumalt teadmisi omandada.
Hiiumaa arenduskeskuses toimuval tasuta koolitusel „Õpioskused kohanemiseks muutuvas maailmas“ räägitakse muuhulgas:
• Tänapäeva kiirelt muutuvast keskkonnast ja adekvaatsest
minapildist
• Õppimise olemusest ja õppimisvõimalustest
• Õppimise korraldusest. Õppimist toetavatest strateegiatest
ja võtetest (enda õpistiili määratlemine; efektiivsed õpistrateegiad ja meetodid; töö tekstiga; õppimisega seotud
takistavad ja soodustavad uskumused ja hoiakud; eneseanalüüs ja reflektsioon; tekstiloome alused, teksti koostamine;
korrektne keelekasutus (sh e-suhtlus) jne).
Oled oodatud kursusele, kui:
• Sind huvitab õppimine kui protsess
• Sind huvitab enese arendamine
• tunned puudust motivatsioonist
• oled valmis vastu võtma loovaid lahendusi
Koolituse toimumisajad on: 20.-21. jaanuar, 28.-29. jaanuar ja
4.-5. veebruar 2019 kl 9-17, kokku 40 tundi.
Koolitaja on Kaie Pranno, kes on Hiiumaa Noorsootöö Keskuse
noorsootöö koordinaator ja Noorte Tugila spetsialist.
Registreerimine ja lisainfo: Kaja Sõrmus, kaja.sormus@hiiumaa.
ee 5345 9558 ja Hiiumaa Arenduskeskuse veebilehel.
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Kärdla koduste laste
jõulupidu toimus
9. detsembril.
Ootame kõiki kutse
saanud Kärdla peresid,
kes jõulupeol ei
osalenud, vallavalitsusse
sotsiaalosakonda lapse
kingitusele järele.

Hiiumaa ametikoolis
on avatud

veoautojuhtide
õppe vastuvõtt
2019. a veebruaris
alustavasse gruppi.
Dokumentide vastuvõtt
kestab 7. jaanuarini 2019.
Täpsem info õppekava kohta on kooli kodulehel
www.hak.edu.ee
Lisainfot saab küsida ka
Raivo Avango telefonil
508 7769.

Noore pere korterid Käinas
Käina osavallavalitsus kuulutab välja konkursi noore pere korteri
üürimiseks, Hiiu mnt 1d-3, üldpinnaga 50,2 m², baasüürihinnaga
195,80 eurot ja Hiiu mnt 1d-1, üldpinnaga 36,8 m², baasüürihinnaga 114,80 eurot. Noorele perele kehtivad hinnasoodustused
vastavalt kehtestatud tingimustele.
Taotlused esitada Käina osavallavalitsusele 18. jaanuariks 2019.
Infot saab tel 462 2883.

Kiire interneti sooviavaldused
Seoses sellega, et
Elektrilevi võitis avaliku
konkursi uue põlvkonna võrgu rajamiseks,
palume kõigil, kes soovivad saada koju kiiret
internetti, täita sooviavaldus Elektrilevi kodulehel www.elektrilevi.
ee/et/kiireinternet.
S o o v i
a v a l damiseks on vajalik Elektrilevi e-teenindusse logida
ID- kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID, internetipanga või viitenumbriga.
NB! Palume soovi avaldada ka neil, kes juba valla küsitlusele
vastanud, sest Elektrilevi soovib, et avaldused oleks isikustatud.
Sooviavaldus ei ole liitumisleping ja ei kohusta millekski, kuid aitab
Elektrilevil võrguehitust paremini planeerida.
Kahjuks ei ole Elektrilevi kodulehel avalduse esitamise tähtaega,
kuid mida kiiremini avaldus esitada, seda kindlam on, soovituslikult
enne 31. detsembrit 2018. a.

Hiiumaa sotsiaalkeskuses
Kõrgessaare päevakeskuses:
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 15–16
tervisevõimlemisring
Kolmapäeviti kl 13–14.30 seeniortantsuring
7. jaanuaril alates kl 8.30 pediküüriteenus. Info ja registreerimine Eve tel 516
3126, Heli tel 5333 9472.
10. jaanuaril alates kell 8.30 massaažiteenus.
Info ja registreerimine Eve tel 516 3126, Heli tel 5333 9472.
15. jaanuaril alates kl 8 juuksur. Eelnev registreerimine Sirje Vaku
tel 463 1297, 5666 2317.
17. jaanuaril kl 13 koosviibimine: vallaametnike infotund, sünnipäevalapse õnnitlemine. Transport: 11.45 Kiivera, 12.25 Rootsi,
Pihla, 12.30 Lauka, Viskoosa.
22. jaanuaril väljasõit Käina ujulasse: jõusaali kasutamine kl
12–12.30, vesivõimlemine kl 12.30–14. Osavõtust teatada Heli
tel 469 3712 või 5333 9472. Osalustasu 5 eurot. Transport: 11.05
Kõrgessaare, Lauka, 11.10 Viskoosa, 11.15 Kidaste, 11.30 Kärdla
Kõrgessaare päevakeskus osutab pesu pesemise ja dušiteenust,
eelnevalt kokku leppida Inna tel 504 2292.

Tegevustoas
7. jaanuaril kl 10 hüvasti jõuluaeg ja aastavahetus
15. jaanuaril kl 11 jalutuskäik Kärdla tänavatel
23. jaanuaril kl 10 meisterkokk Margus – einevõileivad
Neljapäeviti muusikatund kl 11.

Omastehooldajad
31. jaanuaril kl 15–17 omastehooldajate kokkusaamine tegevustoas.
Täpsem info Raililt 508 8164.

Erivajadustega laste kompetentsikeskus
21. jaanuarist 21. veebruarini näitus „Vanad armsad asjad minu
kodus“
24. jaanuaril kell 15 koostöökohtumine omavalitsuse sotsiaal- ja
lastekaitsetöötajatega erivajadustega laste teenuste arendamise
teemal
29. jaanuaril kell 15 erivajadustega laste vanemate tugirühma
kogunemine. Täpsem info Monika Lige tel 5607 7353 või meiliaadressilt monika@sotsiaalkeskus.ee
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Tulekul Hiiumaal
Detsember 2018
23. detsember
kell 12 Kõrgessaare piirkonna
koduste laste jõulupidu,
Kõrgessaare vaba aja keskuses.
Lisainfo Artur 505 5732
Kell 10–13 Kaubo Heinsoo mälestusturniir võrkpallis meestele.
Käina kooli võimlas.
Kell 18 Kontsert “Valguse saabumist oodates” Arvo Haasma ja
Peeter Klaas.
Kärdla babtistikoguduse palvemajas
25. detsember
Kell 23–4 Bad Art jõulueri. Ööklubis Carriba
26. detsember
Kell 10–11.30 Jooksukoolitus
Kärdla vallamajas. Koolitaja Ahto
Tatter.
Kell 12–14.00 Matk “Kõhtu ruumi”
Algus Lehtma sadama parklast.
Rada võimalik jalutada nii joostes, kui jalutades. Eesmärgiks on
läbida ligikaudu 10 kilomeetrit.
Matkast osavõtt on TASUTA!
Lisainfo: info@maraton.hiiumaa.
ee või 505 5709 (Liis)
Kell 12 ja kell 14 Jõulujalutus
Vanajõe suudmesse Muku matkaklubiga.
RMK Vanajõe oru puhkealalt 26.
detsembril kell 12 või lühem rada
kell 14. Marsruudi pikkuseks u 4

HIIUMAA TEATAJA

JAANUAR 2019

Näitused
km ühe ringiga ja umbes sama
teine. Matkajuht Inna Lepik.
Matk on tasuta.
Osalejatele kuum tee. Palume
oma joogitops ja suhkru segamiseks lusikas kaasa võtta.
Info ja registreerimine: tel 5647
5772 või inna.lepik@gmail.com
Kell 15 Muusikaline jõulutervitus: Reinaru vennad. Hagaste
kabelis
28. detsember
Kell 14 Kärdla nukuteatri pidulik
remondijärgne avamine, Kärdla
nukuteatris.
Kell 23–4 Cristmas S(h)okk, Rannapaargus
30. detsember
Kell 15 Jaan Tätte kontsert “Aitäh!” Orjaku külamajas. Piletid:
eelmüük 8€, kinkepilet 10€ Pääsukese Lilleäris (Kärdla Selveris).
Tund enne kontserdi algust 10€
täiskasvanud, 8€ lapsed/pensionärid. Pileti hinna sees tassike
kuuma jooki! PALUME RIIETUDA
SOOJALT ja võtta kaasa pleedid
istumise alla! Info tel. 524 4820
Margit Kääramees
Kell 18 TuleJutt Luidja tsirkusetalus
31. detsember
Kell 14 EV100 Eesti tantsib ühistantsimine, Kärdla keskväljakul.
Kell 14-15 proov, üle-eestiline
ühistantsimine 15.00

Kell 21 Kärdla aastavahetuspidu
Kärdla kultuurikeskuses.
Laudade broneerimine HiiuMeel
FB-lehelt. Muusikaga täidab õhtu
Diana Klas. Kell 00.20 jätkub aastavahetuspidu, kus plaate keerutab DJ ALLAN PERAMETS.
Kell 23–00.30 EV 100 aasta pidulik lõpetamine “Sajaga edasi,
Hiiumaa!” Kärdla keskväljakul.
SKA Faktor, ülekanded Eesti erinevatest paikadest, presidendi
uusaasta kõne, ilutulestik

Kultuurikeskuse näituseruumis

Jaanuar 2019

Nelja Nurga galeriis detsembris ja jaanuaris Hiiumaa loojate näitusmüük ‘KUUSEKUULAMISERUUM’.
Talvisel ajal galerii avatud R–L kl 11–15, jõulude ajal ja aastavahetusel galerii avatud erigraafiku alusel, palun jälgige infot Nelja
Nurga galerii FB-lehel www.facebook.com/neljanurga

5. jaanuar
Kell 13.00 Spordiaasta lõpetamine Kärdla kultuurikeskuses.
Üritus on kutsetega.
6. jaanuar
Kell 18 Aitäh, jõulukuusk! Emmastes, Tärkma sadama jaanituleplatsil.
Kuused kogume Tärkma jaanitule
platsile 1.–6. jaanuaril ja 6. jaanuaril kell 18 süütame suure kuuselõkke. Et vaev ka tasutud saaks,
on kohapeal tänuks magus amps
kommide või puuvilja näol.
Rohkem infot osavallast telefonil
503 7656 või 5568 1641.
12. jaanuar
Kell 9–22 Talvine Vanatehnika
Seiklussõit Laagrist Hiiumaale.
17. jaanuar
Kell 19 Kultuurikorraldajate aastapidu Kõrgessaare vaba aja keskuses. Üritus on kutsetega.
26.-27. jaanuar
20. korvpalliturniir Kärdla Cup
2019
30. jaanuar
Kell 19 „Hullumeelse päevik“.
Laval Argo Aadli Kärdla kultuurikeskus. Piletid 12/14 kultuurikeskusest.
31. jaanuar
kell 18 Eva Luigase loeng Suuremõisa lossis “Kaunis tarbeaed ja
põnevad püsililled”.
Osta saab Eva autogrammiga
raamatuid “Tarbeaia teejuht. Kasulikke nippe ja nõuandeid”.
Aiandusguru Eva Luigas on pikka
aega olnud ajakirja Aed peatoimetaja, aianduse alaste artiklite
autor ja rohkete aianduslike telesaadete staar.

Hiiumaa vald tänab kõiki
hiidlasi ja Hiiumaa sõpru,
kes on aasta jooksul
panustanud vabatahtliku
tegevusega valla
arengusse ja heakorda!
Soovime kõigile rahulikku
pühadeaega ja toimekat
uut aastat!
Hiiumaa vallavalitsus

Hiiumaa Teataja, Hiiumaa valla väljaanne
Toimetajad Liina Siniveer, tel 5386 7606, liina.siniveer@hiiumaa.ee
Anu Tammearu, anu.tammearu@hiiumaa.ee
Kujundus ja küljendus Kersti Simsalu
Trükikoda Printall
Hiiumaa Teataja ilmub kord kuus. Info ja teated järgmise kuu lehte on
oodatud eelneva kuu 20. kuupäevaks: liina.siniveer@hiiumaa.ee

6. detsembrist 12. jaanuarini Argo Nursi fotonäitus „PILVEPIIRILT“
16. jaanuarist 24. veebruarini Jannela Kokla isiknäitus „AASTAAJAD”

Kassari muuseumimaja
Näitus „Elu saarel. Tuli, vesi, õhk, maa.“

Pikk maja
Kunstinäitus „Kirgas elu. Aarne Miikmaa 110“.
Näitus jääb avatuks 9. veebruarini.

Nelja Nurga galerii

Hiiumaa Kino
Neljapäev, 27. detsember kl 19 Orjaku külamajas “EIA JÕULUD
TONDIKAKUL”
Reede, 28. detsember kl 18 Kärdla kinosaalis “TUHK LUMEL”
kl 20 Kärdla kinosaalis “LÕBUS PEREKOND”
Piletiinfo: Kärdla kinosaalis tava- ja kinkepilet 6 eurot, sooduspilet
(lapsed, õpilased, pensionärid) 5 eurot. Dokumentaalfilmid ning
Perekaardi ja tooliomanikele 4 eurot. Kärdla kinosaalis toimuvatele
linastustele saab pileteid eelmüügist osta või broneerida Kärdla
kultuurikeskuse piletimüügipunktis ning telefonil 5300 3234.
Linastustel väljaspool Kärdlat pileti hind 5 eurot, piletite müük
enne algust kohapeal.

Hiidlased turismimessidel
Hiiumaa turismiliidu eestvedamisel esindatakse Hiiumaad 2019.
ja 2020. aastal neljal turismimessil:
Matka mess Helsingis 17.-20. jaanuaril 2019
Grüne Woche mess Berliinis 18.-27. jaanuaril 2019
Balttour Riias 1.-3. veebruaril 2019
Tourest Tallinnas 8.-10. veebruaril 2019
Saksamaal osaleb Hiiumaa koos Maaturismiga, Riias ja Helsingis
koos Saaremaa Turismiga, osalemas on juba ettevõtjad, Hiiumaa
arenduskeskus ja ka turismiinfokeskus.
2019. aasta Hiiumaa trükise ja messidel väljakäidav märksõna on
“Roheliselt helisev Hiiumaa”.
Ootame ettevõtjaid ja organisatsioone, kes soovivad messidel
kaasa lüüa ja esindada enda ettevõtet ja tutvustada messidel
Hiiumaad.
Hiiumaa osalemist messidel toetab LEADER programm 60%
ulatuses, Hiiumaa vallavalitsus ja osalejad. Huvilised saavad oma
huvist teada anda e-posti aadressil ly.johansen@hiiumaa.ee või
aivi.telvik@hiiumaa.ee.

Hiiumaa muuseumis
Lahtiolekuajad:
Pikk maja avatud E–L 10–17.00
Kassari muuseumimaja avatud T–L 10–17. Lahtiolekuajad pühadel:
24.–26. detsembril ja 1. jaanuaril muuseum suletud.
Muuseumide lahtiolekuaegadel avatud ka meene- ja raamatupoed.
Detsembris on Pika maja ja Kassari muuseumipoodides jõulumüük – kohalik käsitöö, valik uusi raamatuid, jõuluteemalised
käsitöökaardid ja jõuluehted disainifirmalt Shishi.
Lisainfo: 463 2091 või info@muuseum.hiiumaa.ee
RUDOLF TOBIASE MAJAMUUSEUM ja MIHKLI TALUMUUSEUM
avatud ettetellimisel

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
VAINO EESTALU
EVALD SUUSTER
EDUARD VELT
OTTO SAAR
ÜLLAR PADARI

LAINE KÕRV
MEETA SAAR
VILMA PUKK
THEA KIIVER
MALLERIIN JESMIN

Kaastunne lähedastele!

