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Maakonna teenetemärgid: Tiiu Masing ja Heller Sööl
Nädal tagasi Käina huvi- ja
kultuurikeskuses toimunud
Eesti vabariigi sünnipäeva
pidulikul kontsert-aktusel
anti üle maakonna teenetemärgid, mille pälvisid
Heller Sööl ja Tiiu Masing.
23. Hiiu maakonna teenetemärgi
saanud Heller Sööl on tõeline
maa sool – autoriteet, kelle arvamusega kogukond arvestab.
Terves Sõruotsas pole ilmselt
kedagi, kes teaks kedagi, keda ta
oma nõu ja jõuga aidanud poleks.
Ta paneb oma õla alla kõikidele
otskonna ettevõtmistele, jäädes
ise seejuures tagasihoidlikuks ja
varju.
Tema eestvedamisel on juba
viimased 22 aastat korraldatud
Sõruotsa talguid, mille käigus
koristatakse igal kevadel Sõru
Sadamast kuni Tohvri laidudeni
nii ranna- kui teeääred. Reheselja
külavanemana on ta vabatahtlikult seisnud küla heakorra eest.
Endise Emmaste vallavanemana
on ta teeninud pühendunult ja
ustavalt kogu Emmaste ja Hiiumaa kogukonna huve.
Tema energia ja töövõime on olnud eeskujuks ning inspireerinud
paljusid vallakodanikke panustama saare ja oma kogukonna
hüvanguks rohkem, kui neilt
oodatud on.
24. Hiiu maakonna teenetemärgi
pälvinud Tiiu Masing on kirgliku tennisistina aastakümneid
edendanud tennist Hiiumaal.
Ta oli üks Hiiumaa Tenniseklubi
asutajaliikmetest kolmkümmend
aastat tagasi ning klubi eestve-

24. Hiiu maakonna teenetemärgi pälvinud Tiiu Masing.

23. Hiiu maakonna teenetemärgi saanud Heller Sööl. Pildid Argo Nurs

daja tänini.
Tema eestvedamisel ja juhendamisel on paljud Hiiumaa lapsed
alustanud just tennisemänguga.
Noortele ja täiskasvanutele tenniseteadmisi-õpetusi edasi andes
on ta jaganud tennisearmastust
paljudele. Treenerina on ta järjekindel ja nõudlik.
Ta on tenniseväljakute hing. Ta
panustab kogu oma suvise aja
tenniseväljakute korrastamisele,
võistluste korraldamisele ja ten-

kõigile eeskujuks.
Hiiu maakonna teenetemärk antakse inimesele, kes pikaajalise
silmapaistva tegevuse ja isikliku
eeskujuga on oluliselt kaasa aidanud Hiiu maakonna arengule või
oma saavutustega toonud Hiiu
maakonnale au ja tuntust.
Algul maakonna teeneteplaadiga,
alates 2016. aastast teenetemärgiga on tunnustatud järgmiste
isikute teeneid: 2008 Aimi Pruul,
Eha Karm ja Karin Poola; 2009

Hiiumaa spordihalli arhitektuurivõistlus
Hiiumaa vallavalitsus sõlmis
veebruaris Eesti arhitektide
liiduga (EAL) lepingu Hiiumaa
spordihalli hoone ja ümbritseva
väliruumi avatud arhitektuurivõistluse korraldamiseks.
Hiiumaa vallavolikogu arutab
võistlustingimusi märtsi istungitel. EALi eestseisus kooskõlastab võistlustingimused hiljemalt
15. märtsil. Võistlus kuulutatakse välja märtsi lõpus.
Võistlustingimused koostab
Eesti Arhitektide Liidu poolt
Kalle Komissarov (volitatud
arhitekt 7). Võistluse tulemusel
valitakse parim hoone- ja seda
ümbritseva väliruumi lahendus,

mille autoritega on võimalik
järgmises etapis pidada läbirääkimisi ning sõlmida projekteerimistööde leping. Ideekonkursi
tulemusel saadud võidutöö
alusel täiendatakse eskiisi faasis
olevat detailplaneeringut, et
seada ruumilised tingimused
võidutöö elluviimiseks.
7. märtsil kell 17 Kärdlas vallamajas tutvustatakse kõigile
huvilistele spordihalli projekti
senist käiku.
Jürgen Vahtra
Hiiumaa vallavalitsuse arhitektplaneeringute spetsialist

nisemängu õpetamisele.
Tema poolt erakordse pühendumusega hoolitsetud tenniseklubi
väliväljakud on kõrgelt hinnatud
nii hiidlaste kui kaugemalt pärit
tennisistide seas.
Aastaid on ta kogunud materjali
ning tänaseks kirjutanud põhjaliku ülevaate Hiiumaa tennise
ajaloost.
Olles nii vaimult kui hingelt
sportlane, on tema pühendumus
ning armastus oma töösse meile

Gennadi Aavik ja Eha Leiger; 2010
Aune Ork ja Stanislav Šarkovski;
2011 Lea Sibul-Poola ja Ott Lambing; 2012 Mati Nurs, Enn Kunila
ja Erkki-Sven Tüür; 2013 Toomas
Paap ja Virginijus Biskys; 2014 Ivo
Eesmaa; 2015 Tiit Asumets; 2016
Ruta Mihelson ja Helgi Põllo;
2017 Tanel Malk, Ain Tähiste ja
Ermo Mäeots.

Lennujaama ulatuslikud parendustööd tulevad tänavu
Veebruari keskel kohtus
vallavanem Reili Rand
Tallinna lennujaama juhatuse liikmete Piret
Mürk-Dubout’ ning Einari
Bambusega. Kohtumisel
sõlmitud kokkuleppe
järgi tellib lennujaam ILS ja
GNSS süsteemi võrdleva
analüüsi, et saada kindlust,
millise stabiilsuse kumbki
süsteemidest Hiiumaa lennuühendusele tagaks.
Veel tänavu teeb AS Tallinna
Lennujaam Kärdla lennujaamas
suuremahulised tööd. Tallinna

Lennujaam on juba tellinud Kärdla lennujaama parendustööde
projekteerimise: ehitusprojekt
valmib eeldatavalt aprilli lõpuks,
misjärel kuulutatakse välja ehitushange, mis hõlmab muuhulgas
rajakatte ja tulede uuendamist.
“Hiidlaste ootus on, et lennuühenduse kvaliteet paraneks ja
tagatud oleks stabiilsus,” ütles
vallavanem Reili Rand. Kui varem
on stabiilsuse tagamiseks räägitud ILS süsteemi kasutusele võtmisest, siis nüüd on lennujaama
plaanides võtta käiku globaalne
satelliitnavigatsioonisüsteem

GNSS.
Rand lisas, et möödunud reedel
toimunud kohtumisel tegi ta ASi
Tallinna Lennujaam juhatuse
liikmetega kokkuleppe, mille
kohaselt tellib lennujaam hiljemalt mai alguseks ja enne hanke
välja kuulutamist ILS ja GNSS
süsteemi võrdleva analüüsi, et
saada kindlust, millise stabiilsuse
kumbki süsteemidest Hiiumaa
lennuühendusele tagaks. “Loodetavasti toob tänavune sügis
lennustabiilsuse osas Hiiumaale
olulise kvaliteedihüppe,” rõõmustas Rand.
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Vallavolikogu istungi kokkuvõte
Istung toimus Kärdlas vallamajas 15.
veebruaril kell 15-18. Volikogu osales
koosseisus: Ilmi Aksli, Jaan Harak,
Ülari Kaibald, Toomas Kokovkin,
Sander Kopli, Liina Lepamaa, 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.
Artur Valk tegi kaks avaldust: pöörata senisest suuremat tähelepanu
talvisele teehooldele ja teha volikogu
protokollid senisest põhjalikumalt.
1. Infotund
Vallavanem Reili Rand tutvustas
vallavalitsuse tööd, mis on tehtud
pärast viimast volikogu. Hiiu valla sotsiaalkeskuse juhatajana alustas Riho
Rahuoja, haridus- ja kultuuriosakonna
juhatajana Karin Kokla ja Kärdla osavallavanemana Lauri Preimann. Kärdla ja Kõrgessaare ehitusspetsialistina
alustab 19. märtsist Triin Masing.
Lähiajal saab infot ühistranspordi- ja
teedespetsialisti ning projektijuhtriigihangete spetsialisti, Emmaste ja
Käina piirkonna lastekaitsespetsialisti
ning Kõrgessaare osavalla sotsiaaltööspetsialisti ja Pühalepa osavalla
heakorratöötaja osas.
Vallavalitsus on koostöös Hiiumaa
Prügilaga ette valmistamas uut korraldatud jäätmeveo hanget, mis hakkab
toimima tulevast aastast.
Vallavanem käis koos omavalitsusjuhtidega Brüsselis visiidil, mille fookus oli
muuhulgas Euroopa Liidu uue finantsperioodi raamistikul. Maikuuks esitab
Euroopa Komisjon liikmesriikidele
oma nägemuse, misjärel on võimalik
kaasa rääkida siseriiklike suundade
kujundamisel 2021+ perioodiks.
Uue bussitranspordi maakonnaliinide
hanke pakkumuste tähtaega pikendati
8. märtsini, kuna huvilistelt on laekunud mitmeid küsimusi.
Emmaste osavallavalitsuses käib
ettevalmistus vee- ja kanalisatsioonisüsteemide Kärdla veevärgile üle
andmiseks, et saada võimekus investeeringute tegemiseks, mis annab eeldused kvaliteeditõusuks. Pühalepas
on lõpusirgele jõudmas Palade põhikooli katlamaja rekonstrueerimine.
Eelmisel volikogul palus volikogu
liige Toomas Remmelkoor ülevaadet
SA Tuuru ja SA Hiiumaa Arenduskeskus ühendamisega kaasnevatest
kohustustest. Üleandmise hetkel 2.
veebruaril oli arvelduskrediidi jääk 79
142,24 eurot. Alates aprillist on ette
nähtud laenulimiidi vähenemine 1000
kuus. Valla toetus arenduskeskusele
on kavandatud suurusjärgus 67 000
eurot, mis on 15 000 euro võrra
suurem kui eelmisel aastal. Lisaks
tegeleb nõukogu aktiivselt Tuuru
maja küsimusega – toimub ruumide ja
vajaduste kaardistus, laual nii müügi
kui rendile andmise võimalus. Hiljemalt maikuuks tullakse volikogu ette
võimalike lahendustega.
Endine Hiiu vald ja Nelja Energia on
sõlminud koostöölepingu, mis näeb
ette, et vähemalt kord poole aasta
jooksul vahetavad lepingupooled
omavahel informatsiooni toimunud
arengute teemal. 1. veebruaril toimus
kohtumine, kus osalesid vallavanem,
volikogu esimees ja aseesimees ning
Nelja Energia juhatuse liige Martin
Kruus ning Eesti Tuuleenergia Assotsatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen.
Küsimuste voorus küsis Tiit Paulus,
palju laekus tulumaksu võrreldes
eelmise aasta jaanuarikuuga. Rahandusosakonna juhataja Inge Elissaar
vastas, et tulumaksu laekus rohkem
kui eelmisel aastal Hiiumaal kokku,
kuid konkreetsed numbrid vajavad
täpsustamist.

Istungit juhatas volikogu esimees Aivar Viidik. Pildi autor: Liina Siniveer
Artur Valgu küsimus puudutas Hiiu
Lehes ilmunud arvamuslugu, mille
teemaks valla kohtuasi. Valk küsis,
kas toimunust on tehtud järeldusi ja
kes vastutab. Vallavanem vastas, et
õpitud on ja vastutab tema vallavanemana.
Toomas Remmelkoore küsimus puudutas sihtasutuste ühendamist ning
töökohtade üle toomist. Vallavanem
vastas, et ühendamise käigus tulid
üle kõik lepingud, sealhulgas töölepingud.
Toomas Remmelkoor küsis, kas lähiajal on plaanis teha muudatusi hallatavate asutuste eksitavates nimedes.
Vallavanem vastas, et küsimus on
igati asjakohane. Endised Hiiu valla
ühendasutused kannavad jätkuvalt
endiseid nimesid. Tegemist asutuste
ametlike nimedega ning nime muutus
saab toimuda põhikirjade muudatustega.
Artur Valgu küsimus puudutas endised
kalatehase hooneid Kõrgessaares:
kaua need tondilossid seal püsivad?
Vallavanem lubas koostöös osavallavanemaga need teemad paremini
lauale võtta.
Helen Teigar tundis huvi, et kas lennujaamas toimunud kohtumise laua
taga oli ka lennuoperaatori esindaja,
kuna GNSS eeldab lennukitelt teatavat valmisolekut. Vallavanem vastas,
et lennuoperaatori esindajat ei olnud,
aga kuna GNSS eeldab lennukitel
GPS-seadme olemasolu, siis nii
Tallinna Lennujaam kui majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium teadvustavad endale vajadust ning on
valmis omalt poolt vajadusel vastavad
soetused tegema. Uues lennuoperaatori hankes nähakse juba vastav
kohustus ette.
Volikogu esimees andis teada, et seoses parvlaevaühendusega ei ole Hiiumaa seisukohad muutunud: taotleme
maksimaalset veotihedust, vajadusel
kolmanda lisalaeva rakendamist ja talvel minimaalselt kolmetunnist reiside
vahet. Mis puudutab majandusministri
Hiiumaale toomist, siis paraku on volikogu esimees seni saanud vastuseks,
et “püüame Hiiumaale tuleku lülitada
ministri päevakavasse esimesel võimalusel”, kuid jätkab selle teemaga.
2. Hiiumaa valla 2018.a eelarve II
lugemine
Rahandusosakonna juhataja Inge
Elissaar andis ülevaate eelarve projektist. Teiseks lugemiseks laekus
muudatusettepanekuid Inge Taltsilt,
fraktsioonilt Kodusaar ja vallavalitsuselt.

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Sander Kopli rääkis, et komisjon
tutvus vallavalitsuse selgitustega ja
vaatas üle tehtud ettepanekud. Tarmo
Mänd oli teinud ettepaneku katkestada eelarve teine lugemine ja komisjon
otsustas seda toetada.
Arutati ja hääletati muudatusettepanekuid.
Aivar Viidik tegi tulenevalt komisjonide
tagasisidest ja laekunud muudatustest
ettepaneku eelarve teine lugemine
katkestada. Eelarve teine lugemine
otsustati katkestada ühehäälselt.
3. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine
Vallavanema ettepanekul kinnitati
vallavalitsuse koosseis kaheksaliikmelisena lisades Kõrgessaare osavallavanema Üllar Laidi ja esmaspäevast
tööd alustava Kärdla osavallavanema
Lauri Preimanni. Otsuse poolt oli 21
volikogu liiget ning 1 jäi erapooletuks.
4. Vallavanema puhkusele lubamise
ja lähetusse suunamise kord
Vallasekretär Helen Härmson tutvustas vallavalitsuse ette valmistatud
vallavanema puhkusele lubamise ja
lähetusse suunamise korda, et panna
paika, kes saab vallavanemat puhkusele ja lähetusse lubada.
Inge Talts tegi ettepaneku viia eelnõu
teisele lugemisele: 9 poolt, 12 vastu.
Hääletati muudatusettepanekuid.
Eelnõu võeti vastu.
5. Maakonna sümbolite kasutamise
ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine
Vallavanem Reili Rand tutvustas
maakonna sümbolite kasutamise
ja teenetemärkide andmise korda.
Kultuuri- ja turismikomisjoni esimees
Toomas Kokovkin teatas, et komisjon
toetas eelnõud ning nentis samuti,
et jätkuvalt vajab tööd täpsem kord,
millisel juhul kasutada maakonna
ja millisel valla sümboolikat. Eelnõu
lõppversiooni toetas volikogu ühehäälselt.
6. Hiiumaa valla jäätmevaldajate
registri asutamine ja põhimäärus
Arenguosakonna juhataja Monika
Pihlak andis ülevaate eelnõust ning
lisas, et tänavu valmistab vallavalitsus
ette uue jäätmehanke. Keskkonna- ja
ehituskomisjoni esimees Kristjan Ojasoo ütles, et komisjon toetas määruse
vastu võtmist. Eelnõud toetas volikogu
ühehäälselt.
7. Määruste kehtetuks tunnistamine
Vallasekretär Helen Härmson andis
teada, et arutusel on aegunud õi-

gusaktid ning õigusloome selguse
mõttes tuleb volikogul need kehtetuks
tunnistada. Eelnõud toetas volikogu
ühehäälselt.
8. Vallavara koormamine (Orjaku
sadam)
Osavallavanem Omar Jõpiselg andis
ülevaate eelnõust Orjaku sadama
kinnistule juurdepääsuteele reaalservituudi seadmise kohta. Eelnõud
toetas volikogu ühehäälselt.
9. Detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avaliku väljapaneku korraldamine
(Kassari puhkekeskus)
Osavallavanem Omar Jõpiselg andis
ülevaate eelnõust: detailplaneeringuga nähakse ette Kassari puhkekeskuse laiendamine, mida võimaldab
üldplaneering. Detailplaneeringu
vastuvõtmist ja avaliku väljapaneku
korraldamist toetas 18 volikogu liiget,
1 erapooletu.
10. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (Vabaduse tn 51)
Arenguosakonna juhataja Monika
Pihlak tutvustas eelnõud, mille kohaselt kinnistu omanikud on esitanud
taotluse tunnistada kehtetuks Kärdla
linnavolikogu kehtestatud Vabaduse tn 51 detailplaneering. Kinnistu
omanik soovib detailplaneeringuga
kavandatud krundi liita 38m2 suuruse
Vabaduse tn 53a maaüksusega, mis
eraldiseisvana ei ole sihtotstarbeliselt
kasutatav. Maaüksuste liitmist ei saa
enne detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamist ellu viia. Detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud

viis aastat ning planeeritava kinnistu
omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Eelnõud toetas volikogu
ühehäälselt.
11. Detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine (Nuutri 4)
Arenguosakonna juhataja Monika
Pihlak tutvustas eelnõud, millega tunnistati kehtetuks Nuutri tn 4 ja Nuutri
tn 6 detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk oli Nuutri
tn 4 paikneva pansionaadi kasutusele võtmine elamuna, mis tulenes
kinnistu eelmise omaniku huvist.
Tänaseni ei ole pansionaati elamuna
kasutusele võetud ning omaniku huvi
on hoonet osaliselt majutusteenuse
pakkumiseks kasutada, mis ei ühti
täna kehtiva detailplaneeringu määratud sihtotstarbega. Uus omanik
soovib hoone aktiivsesse kasutusse
võtta ning viia maakasutuse juhtfunktsiooni kooskõlla hoone kasutamise
otstarbega, määrates katastriüksuse
sihtotstarbeks osaliselt ärimaa sihtotstarbe. Detailplaneeringu lahendus
on vananenud, kuna arvestatud ei ole
täna kehtivaid nõudeid ning õigusakte.
Detailplaneeringu kehtestamisest on
möödunud vähemalt viis aastat ja
detailplaneeringut ei ole asutud ellu
viima ning planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest
loobuda. Eelnõud toetas volikogu
ühehäälselt.
12. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
koosseisu kinnitamine
Eelnõu kohaselt oli plaanis muudatus sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
koosseisus. Komisjoni esimees Liisi
Mäeumbaed tutvustas, et komisjoni
liige Aasa Saarna ei saa komisjoni
töös osaleda. Tema asemel on valmis
komisjoni töös osalema Emmaste
kooli sotsiaalpedagoog Katre Pruul,
kes esindaks Emmaste piirkonna
huve. Volikogu toetas eelnõud ühehäälselt.
13. Esindaja nimetamine Marie
Breveri preemia komisjoni.
Marie Breveri nimelise hariduspreemia
määramise korra järgi on preemiakomisjonis üks volikogu esindaja ning
haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja.
Hannes Maasel oli teinud ettepaneku,
et preemiakomisjoni koosseisu võiks
kuuluda Liina Lepamaa. Jaanus
Valk esitas volikogu esindajaks Tiit
Pauluse, kes taandas ennast. Liina
Lepamaa esitas Jüri Preobraženski.
Liina Lepamaa ja Jüri Preobraženski
nimetamist preemiakomisjoni toetas
19 volikogu liiget, 2 olid erapooletud.
Järgmine volikogu istung 8. märtsil
Kärdlas vallamajas
Aivar Viidik
volikogu esimees

Detailplaneeringud
Hiiumaa Vallavalitsuse 14.02.2018 korraldusega nr 104 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Tülli katastriüksuse detailplaneering
(DAGOpen OÜ töö nr 16-29). Tülli katastriüksuse detailplaneeringuga
määratakse ehitusõigus Tülli katastriüksusel (63901:001:1034) elamu ja
kuni 2 abihoone rajamiseks.
Hiiumaa Vallavolikogu 15.02.2018 otsusega nr 36 võeti vastu Kassari
puhkekeskuse laienduse detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Hiiumaa vallas Kassari külas asuvad Rooli (katastritunnus 36802:003:0235),
Tõdu (katastritunnus 36802:003:2501), Sinilille (katastritunnus
36802:003:2871), Tulbi (katastritunnus 36802:003:1632) ja Mardiroosi
(katastritunnus 36802:003:2840) maaüksused. Planeeringuala suurus on
1,7 ha. Planeeringuga määratakse moodustatavale krundile ehitusõigus
ja tingimused kahe majutushoone ja ühe kogunemishoone rajamiseks.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta osaliselt Käina valla osa,
Kassari saare, üldplaneeringut, muutes Rooli maaüksuse maakasutuse
juhtotstarbeks ärimaa ning muutes osaliselt ranna ehituskeeluvööndi
piiri.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub alates 08. märtsist kuni 09.
aprillini 2018 tööajal Käina Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu mnt 28, Käina
alevik, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel. Lisainfo tel nr 462 2882.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
13. aprillil 2018 algusega kell 16.00 Käina Osavalla Valitsuses aadressil
Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald.
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Kärdla osavallavanemana alustas Lauri Preimann

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla

19. veebruaril alustas Kärdla osavallavanemana Lauri
Preimann, kes asus tööle vallamajas Kärdlas.
Preimann märkis, et osavallavanemal tuleb koos oma
meeskonnaga tagada osavalla teenuste ja ülesannete
tõrgeteta toimimine. “Iga ülesande või lahendamist vajava küsimuse juures soovin, et peaksime silmas, mida
saame elanike ja külaliste jaoks veel paremini teha,”
ütles Preimann. “Olen avatud kõigi ettepanekutele, kes
tunnevad, et miski neid teenustes, elukeskkonnas või
muus valdkonnas häirib või mida saaks paremini teha.”
Lauri Preimanni varasemad töökogemused pärinevad peamiselt riigisektorist: nii ministeeriumist kui riigi asutatud
Lauri Preimann.
ettevõttest. “Seal omandatud teadmised ja praktilised
kogemused riiklike struktuuride toimimisest ja lahenduste leidmisel erinevate osapoolte
kaasamisest annavad hea baasi alustada tööd osavallavanemana,” lisas uus osavallavanem.

Hiiumaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla asus 19. veebruaril juhatama osakonda, mille ülesandeks
on valla haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja spordivaldkonna
töö koordineerimine, samuti koostöö mittetulundusühendustega.
Kokla ütles, et tema esmaseks eesmärgiks on kohtuda kõigi
allasutustega ja kuulata ära nende rõõmud, mured ja ootused. “Kogukondadele on tähtis koolide jätkusuutlikkus,
kiiresti vajab ühtsete põhimõtete väljatöötamist maakonna
õpetajate palgasüsteem ja muidugi lisandub igapäevaselt
jooksvaid ülesandeid,” loetles ta. “Hea on teada, et toeks on
kogemustega kaastöötajad.”
Karin Kokla.
Kokla märkis, et töös tulevad talle kasuks õigusalane kõrgharidus ja töökogemus, lisaks 15 aastat tööd haridusvaldkonna erinevatel ametikohtadel.

Vallavalitsuse istungite kokkuvõte
Vallavalitsuse 8., 14. ja 21. veebruari
istungi kokkuvõte
Sündmuste kooskõlastused
Kooskõlastati 2018. aastal toimuvad
sündmused:
Hiiumaa jooksugrupp – 24. veebruaril
kell 11-15 Leemeti terviserajal toimunud Hiiumaa Suusamaraton.
MTÜ TiKaTo – Saunabussi Pidu – vabaõhukontsert/pidu
MTÜ Putkaste Külaselts – omatoodangu laat ja teater
MTÜ Putkaste Külaselts – kontsert
Anti luba Tallinna Spordiseltsile
Kalev Tennisekoolile projektlaagri
pidamiseks 16.–25. juulil 2018 Kärdla
põhikooli õpilaskodus.
Vallavalitsuse esindajad
Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala nõukogusse nimetati
Monika Pihlak
Marie Breveri nimelise hariduspreemia välja andmise komisjoni nimetati
Hergo Tasuja
Mittetulundusühingus Hiiukala Hiiumaa valla nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks nimetati Liili Eller
Hiiumaa gümnaasiumi hoolekogusse
nimetati Karin Kokla
Projektides osalemine
Otsustati osaleda mitterahalise
partnerina
• MTÜ Soonlepa Arenduskeskus
projektis „Soonlepa karjamõis –
Hiiumaa kultuurigurmee“,
• MTÜ Hiiumaa Turismiliit projektis
„Hiiumaa esindamine turismimessidel 2019 – 2020“,
• MTÜ Kärdla Kohvikutepäev projektis „Hiiumaa kohvikutepäevad kui
Hiiumaa silmapaistvaim turundussündmus“,
• MTÜ Hiiumaa Jooksugrupp projektis „Spordialane teadlikkus
noortele ja täiskasvanutele”,
• SA Hiiumaa Arenduskeskuse projektis „Hiiumaa strateegiline turundamine“ ja
• Luidja Tsirkusetalu projektis „Luidja Tsirkusetalu kultuuri- ja aktiivsuslaagrid“.
Otsustati tagada Hiiumaa noorsootöö keskuse projektide omafinantseeringud:
• Kõrgessaare noortemaja projekt
“Noorte motiveerimine ning kogukonna kaasamine ühistegevustesse” omaosalus summas 520
eurot;
• Kärdla noortemaja projekt “Hiiumaa noorte arengu toetamine
läbi avatud noorsootöö meetodi”
omaosalus summas 750 eurot;
• IKT maakondlik nutiprojekt „Nutikas Hiiumaa“, omaosalus summas
1486,88 eurot, sh Emmaste vaba
aja keskuse kaasfinantseering
summas 500 eurot.

Kinnitati 2018. aastaks Hiiumaa
valla munitsipaalüldhariduskoolide
õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik
maksumus eurodes ühe õpilase
kohta kuus: Emmaste põhikool 153
eurot, Kärdla põhikool 139 eurot,
Käina kool 165 eurot, Lauka põhikool
328 eurot, Palade põhikool 166 eurot
ja Suuremõisa lasteaed-põhikool 219
eurot.
Kinnitati 2018. aastaks Hiiumaa
valla koolieelsete lasteasutuste
majandamiskulude, personalikulu
ning õppevahendite kulu arvestuslik
maksumus eurodes ühe lapse kohta
kuus: Emmaste Lasteaed Naksitrallid
438 eurot, Hiiu valla lasteaed 306
eurot, Käina lasteaed Tirtspõnni 239
eurot, Palade lasteaed 284 eurot ja
Suuremõisa lasteaed-põhikool 340
eurot.
Kinnitati 2018. aastaks Hiiumaa valla
huvikooli tegevuskulu arvestuslik
maksumus eurodes ühe õpilase kohta kuus, arvestusperioodiga 9 kuud:
Käina huvi- ja kultuurikeskuse muusikaosakond 196 eurot, kunstiosakond
121 eurot, tantsuosakond 55 eurot,
muusikaõppe lisa-aasta ja vabaõpe
196 eurot, rühmaõpe 55 eurot. R.
Tobiase nimeline Kärdla muusikakool
166 eurot.
Käina osavallavalitsusele anti luba
korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Orjaku kalasadama
väikepaadisadam ja merepääste
slipp“ ühishankena Käina osavallavalitsuse ja Mereküla kalurite klubi
eest. Hanke läbiviimise komisjon:
esimees ja hanke eest vastutav isik
Omar Jõpiselg, hanke läbiviimiseks
riigihangete registris volitatud isik
Tiivi Lipp, liikmed Monika Pihlak,
Sven Kriggulson ja Toomas Vikerpuur.
Pakkumiste hindamise kriteeriumiks
on hind ja edukaks tunnistatakse
madalaima hinnaga pakkumus. Ehitustööde hankelepingute eeldatavad
maksumused (ilma käibemaksuta) on
hanke esimene osa, mille hankija on
Käina osavallavalitsus – 146 000 eurot ja hanke teine osa, mille hankija
on Mereküla kalurite klubi – 46 300
eurot, kokku 192 300 eurot.
Otsustati lubada osavallavanemal
kasutada tema soovil lisaks 35päevasele puhkusele töölepinguseaduses
sätestatud tingimustel ja korras
20 tasustamata puhkuse päeva
kalendriaastas. Osavallavanema
puhkus vormistatakse osavalla valitsuse teenistujate ja osavalla valitsuse hallatavate asutuste juhtide
puhkuste ajakavas, mille kinnitab
osavallavanem käskkirjaga. Puhkus
enne puhkuste ajakava kinnitamist,
puhkuste ajakava muutmine ja teised
puhkused vormistatakse käskkirjaga,
mis registreeritakse osavallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis ja
mille allkirjastab vallavanem. Osavallavanema välislähetusse suunamise
otsustab Hiiumaa vallavalitsus ning

lähetus vormistatakse korraldusega.
Osavallavanema riigisisene lähetus vormistatakse käskkirjaga, mis
registreeritakse osavallavalitsuse
dokumendihaldussüsteemis ja mille
allkirjastab vallavanem.
Moodustati maakonna teenetemärgi
välja andmise komisjon koosseisus
volikogu esimees, volikogu haridus-,
spordi- ja noorsootöökomisjoni
esimees ning kultuuri- ja turismikomisjoni esimees, vallavanem ning
vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.
Kinnitati Kärdla põhikooli hoolekogu:
õpilaskonna esindaja Joel Hiis, kooli
õpetajate esindaja Sirje Juurikas, lapsevanemate esindajad Tiia Laanejõe,
Hannes Aasma, Liis Soonik ja Karmo
Voolma, vilistlaste esindaja Ave
Vohu, kooli toetava organisatsiooni
(MTÜ Lastekaitse Liit) esindaja Merle
Salusoo ja Hiiu Vallavolikogu esindaja
Aivar Viidik.
Sõlmiti Taavo Taelmaga leping Käina
Huvi- ja Kultuurikeskuses 20 m2 üldpinnaga mitteeluruumi tasuta kasutusse andmiseks alates 1. veebruarist
2018 kuni 31. jaanuarini 2019.
Maaküsimused
Nõustuti Villamaa küla Mardi (pindala 33 ha, maatulundusmaa) kinnisasja jagamisega: Mardi (pindala 3,60
ha, maatulundusmaa) ja Käbi (pindala
29,88 ha; maatulundusmaa).

dusmaa) jagamisega viieks eraldi
katastriüksuseks: Pinka, Megavati,
Pinkatee, Pigi, Hobuhiidlase.
Nõustuti Kopa küla Kopa kinnisasja
(pindala 15 ha, maatulundusmaa)
jagamiseks: Kopa (10,3 ha) ja Anti (4,7
ha) ja samas külas asuva teise Kopa
kinnisasja (pindala 4,49 ha) jagamiseks: Kopa (1,9 ha) ja Kaku (2,6 ha).
Muudeti Emmaste vallavalitsuse
25. augusti 1998 korraldust nr 145
“Õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamine“ ja määrati tagastatava
maa sihtotstarbeks maatulundusmaa. Ekslikult oli korralduses märgitud kaks sihtotstarvet.
Nõustuti maaüksuste riigi omandisse
jätmisega riigi reservmaana. Määrati
maaüksustele lähiaadress ja sihtotstarve: Kassari maastikukaitseala 56
(pindala 1,77 ha, kaitsealune maa) ja
Kassari maastikukaitseala 57 (pindala 4,04 ha, kaitsealune maa).
Kinnitati Pae tn 3 maa maksustamishinna määramise akt. Katastriüksusel
asub alajaam.
Ehitus ja planeerimine
Väljastati projekteerimistingimused:
• Lauka küla Tankla kinnistu endise
tanklahoone ümberehitamiseks/
laiendamiseks
• Heltermaa küla Anti kinnistule
viilhalli projekti koostamiseks

Nõustuti Kaigutsi küla Amadeusi
kinnisasja (pindala 11,41 ha, maatulundusmaa) ja Amajama kinnisasja
(pindala 4,66 ha, maatulundusmaa
100) vahetamise ja jagamisega.
Uued lähiaadressid ja sihtotstarbed:
Amadeusi (maatulundusmaa), Martini (maatulundusmaa), Tiigiääre
(elamumaa).

Kuulutati välja Vahtrepa küla Nuudi
katastriüksuse detailplaneeringu
eskiisi avalik väljapanek 15. märtsist
kuni 16. aprillini tööpäevadel tööajal
Pühalepa osavallavalitsuses aadressiga Vallamaja, Tempa küla, Hiiumaa
vald. Detailplaneeringu eskiisi avalik
arutelu toimub 20. aprillil kell 16
Pühalepa osavallavalitsuses.

Muudeti Kärdla linna Hausma tee 1,
Hausma tee 2 ja Ranna tn 1 katastriüksuste ja nendega piirneva rannaala
katastriüksuste sihtotstarvet (elamumaa asemel üldkasutatav maa), et
viia sihtotstarve detailplaneeringuga
kooskõlla: Hausma tee 2 (pindala
2671 m2), Hausma tee 6 (pindala
7581 m2), Hausma tee 8 (pindala
1597 m2), Ranna tn 3 (pindala 1742
m2)

Kehtestati Hausma küla Tülli katastriüksuse detailplaneering.

Muudeti Kidaste küla Nõmmelille katastriüksuse (pindala 13 140 m2) senist sihtotstarvet maatulundusmaa
ning määrati uueks sihtotstarbeks
elamumaa.
Muudeti Kalana küla Kalana katastriüksuse lähiaadressi: Kalastaja.
Kinnitati Haldi küla Siimu-Sauna
katastriüksuse lähiaadress ja piirid
vastavalt katastrimõõdistamise
toimikule.
Määrati Kalgi küla Kärdla katastriüksuse metskond 235 (maatulundusmaa) uueks lähiaadressiks Põlde.
Nõustuti Heltermaa küla Pinka
katastriüksuse (4,56 ha, maatulun-

Tunnistati kehtetuks Emmaste vallavalitsuse 27. juuli 2017 korraldus nr
267. Tegemist on üldplaneeringut
muutva detailplaneeringuga: detailplaneeringu pidanud vastu võtma
vallavolikogu mitte vallavalitsus.
Väljastati ehitusluba:
• majandushoone laiendamiseks
Käina alevikus Lõokese tn 14
maaüksusel
• puurkaevu rajamiseks Haldi küla
Koplipõllu katastriüksusele
• aida püstitamiseks Puliste küla
Järveotsa katastriüksusel (maatulundusmaa).
• päikeseelektrijaama püstitamiseks
Allika küla Kärdu lauda maaüksusele
• Lehtma küla Lehtma Kala maaüksusel asuva tootmishoone ümberehitamiseks
• Kärdla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti
„Kärdla IV“ raames ühisveevärgi ja

ühiskanalisatsiooni rajatise püstitamiseks Kärdla linnas Kabeli tn,
Kabeli tn 10, Kanarbiku tn, Lodju
tn 9, Väike-Liiva tn, Kalamaja tn,
Sanglepa tn, Sanglepa tänav T1,
Tiigi põik, Tiigi tn, Vabaduse põik,
Vabaduse tn, Vabaduse tn 66.
Kooskõlastati soojuspuuraugu rajamine Käina aleviku Hiiu mnt 11
maaüksusel.
Väljastati kasutusluba tiigi kasutusele võtmiseks Põlluõue katastriüksusel Tubala külas.
Kinnitati hajaasustuse programmi
toetuse kasutamise aruanne summas
3360 eurot, projekti lõppmakse summas 224,01 eurot ja toetuse kasutamise aruanne summas 1068 eurot ja
projekti lõppmakse summas 106,80
eurot. Samuti kinnitati toetuse kasutamise aruanne summas 3625,67
eurot, seoses projekti odavnemisega
tagastada toetussummast 119,96
eurot ja toetuse kasutamise aruanne summas 5668,80 eurot, seoses
projekti odavnemisega tagastada
toetussummast 408,52 eurot.
Keskkond
Korraldatud jäätmeveost vabastati
seitse kinnistut seoses sellega, et
kinnistul ei elata või kinnistut ei
kasutata.
Sotsiaalküsimused
Emmaste: kinnitati märtsikuu juubelitoetuste maksmine 30 eurot kuuele
juubilarile
Emmaste: rahuldati taotlused maksta küttepuude toetust summas 280
eurot, 280 eurot ja 130 eurot.
Emmaste: rahuldati taotlused maksta lapse sünnipäevatoetust kolmele
taotlejale summas a 64 eurot.
Emmaste: rahuldati taotlused maksta ravimitoetust 50, 66 eurot ja 35
eurot.
Emmaste: rahuldati taotlus maksta
sõidutoetust vastavalt esitatud
taotlusele.
Käina: otsustati maksta vähekindlustatud perede toetus 13 taotlejale
summas 1570,54 eurot ja õpilaskodu
toetus neljale taotlejale summas
229 eurot.
Kärdla ja Kõrgessaare: otsustati anda
transporditoetust kuuele taotlejale
kuus kokku 242,65 eurot, tervisetoetust 15-le isikule kuus kokku 392
eurot, ühekordset toetust neljale
taotlejale kuus kokku 247 eurot ja
huvitegevuse toetust neljale taotlejale kuus kokku 221 eurot ajavahemikus 1. veebruarist 31. märtsini
2018.
Pühalepa: otsustati maksta lapse
üheaastaseks saamisel välja täiendava lapsetoetuse teine osa summas
100 eurot.
Pühalepa: otsustati maksta veebruaris vajaduspõhist peretoetust
kahele taotlejale kokku summas
180 eurot.
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Esindaja valimine Kärdla ja
Kõrgessaare osavallakogusse
Kärdla osavallavanem Lauri Preimann
kutsub kokku Kärdla osavallas elavate
noorte koosoleku, et valida noorte
esindaja osavallakogusse. Noorte
esindaja on seni kogusse valimata.
Valimised toimuvad 12. märtsil 2018
kell 17 Hiiumaa vallavalitsuse majas
Kärdlas aadressil Keskväljak 5a.

23. veebruaril käisid sügisel Emmaste kooli minevad lasteaialapsed traditsioonilisel osavallavanema vastuvõtul. Lapsed tutvusid vallamajaga, lugesid
luuletuse ja kinkisid osavallavanemale omavalmistatud ametiketi. Emmaste
osavallavanem Hergo Tasuja kinkis igale lapsele väikese Eesti lipu ja seejärel
aeti juttu suupistelauas. Pildi autor Heli Üksik

Emmaste lapsed tähistasid Eesti sünnipäeva
Emmaste lasteaia Naksitrallid lapsed osalesid Eesti 100 sünnipäeva puhul
korraldatud pidulikul üritusel 17. veebruaril Emmaste põhikoolis.
Armsa Eestimaa sünnipäevaks valmisid lasteaialastele uued stiliseeritud
esinemiskostüümid. Nende saamislugu ulatub mitme heategevusliku
jõulukohviku läbiviimisse. Lasteaia juhtkond tänab kõiki lasteaiatöötajaid,
vanemaid, annetajaid ning kohvikukülastajaid ürituse rõõmsameelse
ja eduka sujumise eest! Kõikidel külastajatel oli võimalus osaleda ka
õnneloosis.
Nii õnnestuski kahel järjestikkusel aastal läbiviidud heategevusliku jõululaada tulust saada kokku vajaminev summa. Täname südamest ka head
õmblejatädi, kelle käteosavusega meie lastele uued, ilusad, triibulised
vestid ja kleidid valmisid!
Emmaste lasteaia pere soovib kõigile ilusat Eesti sünnipäevaaastat, tugevat tervist ning rõõmsat meelt!
Külli Tintse
Emmaste lasteaia direktor

Keskväljakut kaunistab EV100 sümboolika
Kärdla keskväljaku haljasalal
asub uus kaunistus: Eesti
Vabariik 100 sümboli „Aastasada” ruumiline kujutis. Sama
konstruktsiooniga lillepostamendid püstitatakse ka Emmaste, Käina ja Kõrgessaare
osavalda.
Kaunistuse metallkonstruktsioon on kahe meetri kõrgune, numbri 1 laius on 60
cm ja numbri 0 läbimõõt 90
cm. Konstruktsiooni sees on
keevisvõrgust riiulid, millele
suveks istutatakse lilled.
Talviseks dekoreerimiseks
onkasutatud pajupunutist ja
valgusahelaid.
Metallitööd tegi OÜ Antes
Sales Hiiumaa osakond tootmisjuhi Ülo Kääri eestvedamisel.
Pajuvitsad on toodud Sigala küla Uuepõllu talu maadelt, täname perekond
Simsalu!
Mai Sinilaid
Kärdla osavalla haljastusspetsialist

Hommikukohvil käis üle 30 ettevõtja
Veebruaris Rannapaargus toimunud ettevõtjate hommikukohvile oli kogunenud üle 30 inimese saare eri piirkondadest, et kuulda valla käivitamisest
ja eelarve prioriteetidest ning anda oma sisendit vallale.

Noorte esindajaks saab olla osavallas
elavate noorte vähemalt 16aastane
esindaja. Koosolekul saavad valida
16–26aastased Kärdlasse sisse
kirjutatud noored. Koosolekul valitakse kaks inimest: noorte esindaja ja
asendajaliige.
Kõrgessaare osavallavanem Üllar

Laid kutsub kokku Kõrgessaare
osavallas tegutsevate MTÜde seaduslikud esindajad, et valida esindaja
osavallakogusse. Varem valitud kodanikuühenduste või külavanemate
esindaja avaldas soovi osavallakogu
tööst loobuda.
Valimised toimuvad 6. märtsil 2018
kell 18 Kõrgessaare vaba aja keskuse
saalis, aadressil Tööstuse 25.
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, www.riigiteataja.ee/
akt/416122017014

Parandame Emmaste vee kvaliteeti
Alanud aastal ja tegelikult ka eelmise
valitsemisperioodi lõpus oleme Emmastes aktiivselt otsinud võimalusi ja
lahendusi (osa)valla veevärgi ja kanalisatsiooni olukorra parendamiseks.

Investeeringuid vajavad kindlasti
Emmaste keskuse, aga ka Jausa küla
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid. Möödunud aastal tellitud
Tärkma reoveepuhastusjaama projekti järgi tuleks sellesse investeerida
ligikaudu 270 000 eurot, et saavutada pikaajaline kindlus ja kvaliteet.
Analüüsimist vajab tegelikult kogu
veevärk, sealhulgas kanalisatsioonitrasside ja puurkaevude optimaalne kasutamine ning veekvaliteedi
tagamise võimalused. On selge, et
erialases pädevuses jääme igal juhul
antud valdkonnale spetsialiseerunud
ettevõtetele alla.
Nii oli 26. jaanuari Emmaste osavallakogu koosolekul arutlusel Emmaste
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tulevik. Osavallakogu otsustas toetada

läbirääkimiste alustamist Kärdla Veevärgiga neile varade üle andmiseks.
See on tee, mis kõige tõenäolisemalt
ja kõige tõhusamal moel tagaks siinsele piirkonnale kvaliteetse joogivee.
Konkreetsemad arengud ja võimalikud tulevikuperspektiivid saame
välja tuua juba märtsikuus.
Sõltumata sellest olid 26. veebruaril
osavallakogus teemaks vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad. Viimased
kolm aastat on Emmaste vald teeninud umbes 4000 eurot tulu aastas
vee müügist. Samas otsesed kulud on
15 000 eurot aastas, sisaldades majandamiskulusid ja ressursitasusid.
Lisaks ettenägematud kulud.
Seega on Emmaste vald subsideerinud ühisveevärgi majandamist
märkimisväärses ulatuses. Tänaseks
on proportsioonid niivõrd paigast
ära, et ligikaudu 200 tarbija madalal
hoitud hinnad maksavad kinni ülejäänud tuhat vallaelanikku. Arvestades
lähituleviku investeeringuvajadusi,

on ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrgu klientide senisest suurem
panus loogiline samm.
Tänane veehind Emmastes on 0,37
eurot kuupmeeter, reovee ärajuhtimine 0,64 eurot kuupmeeter. Võrdluseks, Kärdla Veevärgi hinnakirja
järgi on vee hind füüsilisele isikule
1,36 eurot kuupmeeter, reovee ära
juhtimine 1,55 või 1,57 eurot kuupmeeter, sõltuvalt piirkonnast.
Võrreldes ka Haapsalu või Kuressaare veevärgi hinnakirjaga või hoopis
Läänemaa endiste valdade hinnakirjaga, on selge, et Emmaste hinnad on
silmatorkavalt madalad.
Kindlasti arvestame arutelu ja analüüsi käigus ka võimaliku mõjuga
tarbijate eelarvele. Samas on selge,
et kui me ei tee investeeringuid
taristu parendamiseks, siis seame
nende paarisaja tarbija vee kvaliteedi
ning varustuskindluse tuleviku osas
ohtu.
Hergo Tasuja
Emmaste osavallavanem

Kärdla kanalisatsioonitööd jätkuvad
Märtsi jooksul jätkuvad Kärdla kanalisatsioonitööd Kopli, Lepiku ja
Sanglepa tänaval – kahe kuu jooksul
võib nende tänavate läbimine olla
raskendatud.
Kopli tänaval on tööd kavas Kopli
ja Valli ristmikust Kopli ja VäikeKopli ristmikuni. Lepiku tänaval on
tööd kavas Lepiku ja Valli ristmikust
kuni Kalamaja ristmikuni. Teekatte
taastamine piirkonnas on plaanis
juunis. Kevetööd Sanglepa tänaval
on samuti juba alanud, tööd toimuvad tänavalõigul Pika ja Vabaduse
tänava vahel.
Tänavu kevadel saab torustike ehitus
alguse veel kolmes piirkonnas:
* Tiigi tänaval,
* Vabaduse, Vabaduse põik ja Kalamaja tänaval ning
* Kabeli, Lodju, Väike-Liiva, Künka ja
Kanarbiku tänaval

Vallavanem Reili Rand rääkis alustuseks valla käivitamise rõõmudest ja väljakutsetest. Ta selgitas, nii selle aasta kui neljaaastase perioodi märksõna
valla kontekstis on ühtlustamine: nii toetuste kui teenuste osas. Valla selge
eesmärk on hoida head finantsdistsipliini ning ühinemislepingus kokku
lepitud valitsemiskulude tõus viis protsenti on suunatud valla teenistujate
palkade ühtlustamiseks ülesaareliselt. Vallavanem rääkis ka tulevatest
investeeringutest, mis tuginevad endiste valdade prioriteetidele ja arengukavadele ning mille suur rõhk on avalike hoonete parendamisel.

Vana aasta viimastel päevadel tuli
Käina raamatukogul mõte, et raamatukogud võiksid ühiselt Eesti riigile
sünnipäevaks ette lugeda kohe 100
tundi e 6000 minutit.

Rand tõdes, et ettevõtjate kohtumised on hea võimalus saada vallavanemale tööülesandeid ning küsis, millised on ettevõtjate ootused vallale.
Ettevõtjad tõstatasid esmajärjekorras lennu- ja parvlaevaühenduste
küsimuse ning ärgitasid vallal võtma jõulist positsiooni oma huvide eest
seismisel. Keskväljaku piirkonnaga seotud küsimuste täpsemaks arutamiseks kutsus vallavanem kõiki 21. veebruaril kell 17 Kärdlas vallamajas
toimuvale avalikule koosolekule, kus projektide eestvedajad tutvustavad
mõlemat EASilt toetuse saanud suurprojekti: Kärdla keskväljaku ümberehitamine ja Käina Tuuletorni elamuskeskuse rajamine.

Edastasime info Eesti raamatukoguhoidjate ühingu maaraamatukogude
sektsiooni liikmetele, kes olid nõus
asjaga oma maakonnas tegelema.
Kutsusime kõiki raamatukogusid
üle Eesti kaasa lööma, et nemad
omakorda kutsuksid ettelugemisega
liituma kõiki lugejaid, koole, lasteaedu, noortekeskusi, päevakeskusi

Nendes piirkondades on teekatte
taastamine plaanis suve lõpus.
Uue tänava kaevetööd on lõppenud
ja seal on taastatud endine liikluskorraldus, mille järgi autod saavad
liigelda vaid ühes sõidusuunas. Uue
tänava teekatte taastamine on kavas
mai viimasel nädalal.
Kärdla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti Kärdla IV
ehitustööde käigus rajatakse torustikud, reoveepumplad, katsetatakse
torustikke ja seejärel taastatakse
suvekuudel teekatted. Liiklust korraldab OÜ Warren Safety, peatöövõtja
on OÜ Saveka Torutööd. Projektiga
rajatakse 6,1 kilomeetrit ja rekonstrueeritakse 1,4 kilomeetrit veetorustikku. Uusi kanalisatsioonitorustikke
rajatakse 7,6 kilomeetrit ja rekonstrueeritakse 1,4 kilomeetrit.

Samaaegselt torustike rajamisega
paigaldatakse maasse ka reservtoru tänavavalgustuskaabli jaoks, et
sinna hiljem paigaldada tänavavalgustuskaabel. Samuti paigaldatakse
valguskaabli reservtoru, mis loob võimaluse paigaldada kiiret internetti
toov lairibaühendus. Need tööd loovad korraga võimekuse mitmeteks
tegevusteks ja eelduse, et hiljem
tänavavalgustust uuendades või
sidekaableid paigaldades ei ole vaja
tänavaid uuesti üles kaevata.
Kogu projekti maksumus on 2 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu
ühtekuuluvusfond finantseerib 85
protsenti ning Hiiumaa vald ja AS
Kärdla Veevärk katavad puuduva
osa, mis on umbes 300 000 eurot.
Argo Valgma
Kärdla osavalla haldusjuht

Loeme 100 tundi Eestile sünnipäevaks!
ja teisi. Nii algaski üleskutse kinkida
Eestile sünnipäevaks 100 tundi ettelugemist.
Üleskutse eesmärk oli populariseerida Eesti autorite uuemat loomingut,
tugevdada sidet lugeja ja raamatukogu vahel, arendada koostööd raamatukogude ja erinevate ja asutute
vahel ning jätta raamatukogude ja
lugejate ühistegemisest jälg EV100
juubeli puhul ajalikku.
Kõik info ja fotod juba toimunud
ettelugemistest on üles laetud
veebikeskkonda Padlet.com. Käina

raamatukogu Facebooki lehel on
võimalik tutvuda juba toimunud ettelugemistega üle Eesti. Heameelt
teeb see, et meie üleskutset märgati
ka välismaal: ettelugemised toimusid
New Yorgi Eesti Koolis ja Luxemburgi
Eesti Seltsis.
Kokkuvõte toimunust tehti 26. märtsil maaraamatukogude teabepäeval
Eesti Rahvusraamatukogus.
Maili Uibo
Käina raamatukogu direktor
ERÜ maaraamatukogude
sektsiooni liige
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Käina Tuuletorni elamuskeskuse ja Kärdla keskväljaku tutvustus
Veebruaris Kärdlas toimunud
koosolekul tutvustasid Käinasse rajatava Tuuletorni elamuskeskuse ja Kärdla keskväljaku
ümberehitamise projekti eestvedajad projektide senist käiku
ja plaane.
Käina osavallavanem Omar Jõpiselg tutvustas, et Käinasse
spordikeskuse hoone läänepoolse tiiva asemele on kavas rajada
elamuskeskus Tuuletorn, mis
on aastaringselt külastajatele
avatud peresõbralik, elamuslikku
ja harivat meelelahutust pakkuv
ning Hiiumaad tutvustav terviklik
turismiatraktsioon. Kuuel korrusel 700 m2 asuva interaktiivse
ekspositsiooni ja tegevuskeskkonna kaudu pajatatakse lugusid
Hiiumaast – inspireerivast loodusest ja kultuuripärandist.
Jõpiselg märkis, et ruumilahendus on minimaalne võrreldes
Eesti teiste elamuskeskustega.
Kompleksil on ka madalam
osa, kus asub fuajee ja kohvikooteruum nii külastuskeskuse
kui spordihoone jaoks. Kohvikust
avaneb vaade ronimisseinale, mille kõrguseks on plaanitud 21 m.
Akendeta torni pääseb nii treppidest kui liftiga. Keldrikorrusele
jäetakse tühi ruum neli rajaga
bowlingusaali välja ehitamiseks.
Alljärgnev elamuskeskuse sisu
kirjeldus on esialgne ideekavand,
mis täpsustub pärast ekspositsioonihanke läbi viimist:
Torni keldrikorrusel satub külastaja müstilisele veealusele
Hiiumaale, mille seintel on ruumielamust loovad videoekraanid
hoovuste, Hiiumaa vrakkide,
muistsete laevateede, kalade ja
hüljestega. Ruumi on plaanitud
mahuline allveearheoloogia eksponaat, ruumi keskosa on vaba
seminaride pidamiseks.
Esimesel korrusel esitleme Hiiumaa rannikut: olulisel kohal on
suur interaktiivne tegevuslaud.
Põnevaid teadmisi saab hiidlaste
seltside, Eesti suurima kõrbe,

Kärdla Keskväljaku eelprojekti joonis.

Kärdla meteoriidikraatri ja muu
kohta. Samuti paikneb seal interaktiivne paadisimulaator, milles
saab juhtida kalapaati ja veest
kalavõrku välja tõmmata. Saab
kuulata Hiiumaa helisid, nuusutada lõhnu, katsuda samblikuid,
puitu, soomuseid.
Teisel korrusel eksponeerime
hiidlaste lugusid nagu hiidlased
oma kodusaart näevad. Ruum
jagatud väiksemateks osadeks
nagu hiidlase elutuba, köök, saunalava, kai-äärne või poetagune.
Kolmandal korrusel vahendame
Hiiumaa tunnet, mis on lahendatud 360 kaameraga ülesvõetud
maagiliste loodusvideote ja piltidega, mida eksponeeritakse
kuplites, kuhu saab sisse minna.
Neljandal korrusel avaneb taevane Hiiumaa, kus saab kogeda
Hiiumaad linnulennult. Ruumielamust loovad seintel näidatavad
droonivideod, virmalised, tähed
ja lindude ränne. Lendamise kogemust pakub atraktsioon, kus
üle aatriumi saab sõita maandudes ronimisvõrku. Ronimisvõrku
mööda saab liikuda ka järgmisele
korrusele.
Viiendale korrusele jõudes avaneb uks väliterrassile, kus saab

Käina Tuuletorni eskiis.

mängida heliinstallatsiooniga
või tunda ennast majakavahina
edastades valgussignaale.
Jõpiselg avaldas lootust, et seoses elamuskeskuse valmimisega
tõuseb ka spordikeskuse külastavus, mis vähendab vajadust valla
dotatsiooniks.
Spodihoones asuv ja kunagi
suureks spordisaaliks plaanitud
ruum on praegu kasutusel ASi
Dagöplast laona. Vormistamisel
on saali müük koos investeerimiskohustusega soojustada ja
viimisleda kõik hoonekompleksi
ülejäänud välisseinad. Seega
saab kogu kompleks kõigist külgedest tervikliku lahenduse.

Külade esindajad kohtusid Orjakus
Veebruari algul kohtusid
Orjaku külamajas külaliikumise eestvedajad Hiiumaa eri paigust. Sarnaselt
ettevõtjate hommikohvile
kutsus vallavanem Reili
Rand kokku esimese külade esindajate kohtumise,
kus osales 26 inimest.
Alustuseks tutvusid omavahel
osalejad, keda oli erinevatest küladest-piirkondadest-seltsidest:
Kõpu Valguskiir, Sõruotsa, Putkaste, Ühtri, haridusselts EDU,
Kuriste, Männamaa, külaselts
MUHV, Kassari, Orjaku, Vahtrepa, Salinõmme, Tubala, Jausa ja
Kodukant Hiiumaa.
Vallavanem andis ülevaate valla
käivitamisest ja vastas küsimustele. Muuhulgas puudutati ka
MTÜde toetamise kordasid, mis
erinevad tänavu veel osavaldade lõikes. Vallavanem lubas, et
vallavalitsus vaatab kehtivad
korrad ja vajadused üle aasta
jooksul, kaasates sihtgruppide
esindajaid ja uus ühine toetus-

te kord hakkab kehtima 2019.
aastast.
Külade esindajad edastasid soovi, et piirkonnad ja külad oleksid
märgatud. Sai selgeks, et selleks
saavad palju ära teha ka külad
ise, näiteks edastades vallale
piirkonna või küla arengukava
ja registreerides külavanema.
Üheskoos ja kaasates arenduskeskust otsustati kaardistada
külaseltside ja külamajade tegevused ja olukord.
Arutati külavanema ja külaseltsi
esimehe rollide üle ning külaseltside ja külamajade ülalpidamise teemal. Tõstatati küsimus,
kuidas saaks toetada külasid, kes
ei ole veel organiseerunud.
Kodukant Hiiumaa juhatuse liige
Agu Kohari andis ülevaate Kodukandi koostatava külavanemate
statuudi töödokumendist, mis
võiks olla aluseks Hiiumaa oma
vastava statuudi loomisel.
Kodukant Hiiumaa juhatuse liige
Heli Üksik rääkis külaliikumise
Kodukant uudiseid. Ta julgustas
külasid, kes teevad EV100 raa-

mes oma külaga Eestile käega
katsutava ja kestva kingituse,
nagu külaplats, kiik vm, andma
enda tegevustest Kodukant
Hiiumaale esimesel võimalusel
teada, et saada küla jaoks uhke
infotahvel. Hiiumaalt on sellise
saanud juba Putkaste, Kuriste,
Männamaa ja Puski. Värske uudis
on, et 18. augustil toimub Käinas
Padarimäel EV100 öölaulupidu.
Vallavanem võttis kaks tundi
kestnud kohtumise kokku sõnastades uuesti eesmärgi saada
omavahel tuttavaks ja vahetada
infot. Ta küsis, kas ja kuidas võiks
kohtumistega jätkata, sest vallal
ees palju tööd, mida võiks teha
ühiselt. Osalejate üksmeelne
arvamus oli, et kohtumistega
võiks kindlasti jätkata ülehiiumaaliselt, need võiks toimuda
kolm-neli korda aastas erinevates küla- või seltsimajades ja
laupäeviti kell 11 on väga sobiv
aeg. Lepiti kokku, et järgmine
kohtumine toimub 14. aprillil
ja võõrustama pakkusid ennast
Kõpu rahvamaja esindajad.

Projekti maksumus kokku on
2 857 152 eurot, millest EASi
toetus on 854 394 eurot. Omafinantseering kaetakse omavahenditest ja laenu arvelt. Jõpiselg
märkis, et ehituse hind antud asukohas on üks soodsamaid Hiiumaal, sest kogu vajaminev taristu
on juba olemas. Elamuskeskuse
ehitusliku põhiprojekti koostas
projekteerimisettevõte OÜ Esplan, arhitektuurilised lahendused
Architect 11 arhitektid.
Kärdla Keskväljaku
ümberehitamine
Hiiumaa valla arhitekt-planeeringute spetsialist Jürgen Vahtra
tutvustas Kärdla Keskväljaku
ümberehitamise projekti, millega
kujundatakse ümber üle 9000
ruutmeetri liikluslahendused,
lisatakse lipuväljaku funktsioon,
väljaku keskele tehakse pergalo,
mänguväljak, veesilm koos purskkaevuga, rohealad ja talvisel ajal
ka uisuväljak. Kärdla keskväljak
muutub inimestele atraktiivsemaks ja luuakse eeldused
selleks, et linnasüdames tekiks
kaasaegne keskkond ennekõike
kohalikele elanikele, aga ka Kärdla külalistele.
Vahtra ütles, et Keskväljaku ehitamine on vajalik, sest praegu on
kogu tegevus surutud kitsasse
serva ümber väljaku ja väljak ise
on vaid autode päralt. Projekti
planeerimisse on olnud kaasatud

nii piirkonna ettevõtjaid kui vallakodanikud avalike koosolekute
kaudu, et leida parim lahendus.
Keskväljak on jagatud mitmeks
eriilmeliseks osaks. Oluliselt paranevad kerg- ja jalgsiliiklejate liikumisvõimalused ja ohutus. Uus
madalakasvuliste puudega allee
kulgeb mööda Rookopli tänavat.
Põhjaosas asuvas dendroparklas
on 41 kohta autodele (täiendavalt 16 parkimiskohta kaupluse
COOP ees, kokku kavandatud
parkimiskohti 75). Üle Keskväljaku on paigutatud kuusepuid,
millest sirguvad väärikad jõulupuud. Sademed on suunatud
vihmapeenrardesse.
Lipuväljak on mitmekülgselt
kasutatav: keskel asuv kuuest
paviljonist koosnev bergola pakub varju
tuule ja vihma eest, lisaks koht
avalikule raamatukogule, erinevaid istumisvõimalusi ja võimalik
turu funktsioon. Paviljonide
sisemusse jääb hooajaliseks tegevuseks mõeldud õu. Paviljonides
on elektriühendus ja eeldused
vee- ja kanalisatsiooniühenduse
rajamiseks.
Väljakule tuleb ka purskkaev,
kaks arteesiakaevu ja lipumastid,
ääres paiknevad istumiskohad.
Purskkaevu veesurve ja -juga on
reguleeritavad, võimaldades tekitada nö udupilve kui ka erineva
kõrgusega jugasid.
Keskväljaku lõunaosa moodustab
valdavalt pehmete katenditega
ja haljastatud park, kus leidub
mänguvahendeid erinevatele
vanusegruppidele, piknikukohti,
eriilmelisi istumiskohti, jõulukuusk. Üheksa pinnasest ja kolm
betoonist küngast tekitavad
vaheldusrikka keskkonna, mille
seas leiavad erinevatel aastaaegadel tegemist erineva vanuse
ja huvidega noored. Püsikute ja
põõsastega haljastatud künkad
pakkuvad varju ja põnevaid radu.
Murukattega künkad sobivad
pikutamiseks, mängimiseks, liulaskmiseks, üles-alla jooksmiseks
ning talvisel ajal kelgutamiseks.
Betoonist reljeefid sobivad eelkõige rula, ratta või tõukeratta
entusiastidele ja ka spontaanseks mänguks. Liivakasti juurde
püstitatakse kaks väikest kiike
ja liumägi. Väljakult leiab ronila,
kaks batuuti, puidust hiiglasliku
käbiskulptuuri, lepapalkidest ja
looduslikest maakividest rajad.
Kultuurikeskusesse viivast sillast
lõunasse, Liivaoja kaldale on kavandatud puidust ojatrepp.
Projekti maksumus kokku on
1 859 176 eurot, millest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
toetuse suurus on 1 580 300 eurot. Omafinantseering kaetakse
laenu arvelt.

Kalmistutele aiad ümber
Kärdla ja Kõpu kalmistul jätkuvad märtsis piirdeaia ehitustööd.
Lõppemas on piirdeaia paigaldustööd Kärdla kalmistul, kus valla
heakorratöötajad paigaldavad puitaia lippe. Uus aed paigaldatakse
viimasele seni uuendamata 280meetrisele küljele. Kokku ümbritseb
surnuaeda üle 700 meetri piiret.
Tööd jätkuvad Kõpu ülemisel kalmistul, kus vahetatakse välja vanad
aialipid ja taastatakse esimene külg aiast 55 m ulatuses.
Hiiumaa vald haldab Kõpu ülemist, Puski ja Kärdla kalmistut. Mullu
korrastati väravad Puski ja Kõpu surnuaial.
Argo Valgma
Kärdla osavalla haldusjuht
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Patrullpolitseinik Martin Põder:
töö politseis on huvitav ja rutiinivaba
Kärdla politseijaoskonna patrullpolitseinik peab olema võimalikult
multifunktsionaalne, mis peletab
eemale rutiini ja õpetab palju. Uurisime lähemalt patrullpolitseinik
Martin Põdralt ja saime tema töö
kohta teada nii mõndagi põnevat.
Kuidas jõudsid politseitööni?
Olen läbinud Hiiumaa ametikooli
üldehituse eriala ja Tallinna tööstushariduskeskuse keevituse eriala,
aga ehituse valdkonnas vaid lühikest
aega töötanud.
Pärast seda, kui käisin 2009. aastal
tutvumas Paikuse politseikooliga,
läksin abipolitseinikuks, et saada
aimu politsei igapäevasest tööst ja
jõuda endas selgusele, kas see amet
sobib mulle või mitte. Tuli välja, et
sobib küll. Otsustasin enne politseikooli läbida ajateenistuse vahipataljonis. 2012. aastal astusin sisekaitseakadeemia kõrgharidusõppesse,
mille lõpetasin 2015. aastal. Sellest
ajast alates olen töötanud Hiiumaal
patrullpolitseinikuna.
Mis sulle su töö juures kõige rohkem meeldib?
Väljakutsed ja nende raskusastmed
on erinevad, seega on iga olukord
isemoodi – saab ennast mitmeti
proovile panna. Mulle meeldib, et
töö ei ole rutiinne. Hommikul tööle
minnes ei tea ma kunagi ette, mis
vahetuse jooksul juhtuda võib. Positiivne on ka see, et antud ametis
on võimalik ennast arendada, kui
endal vähegi huvi on. Loomulikult
aitab sellele kaasa see, et Hiiumaal
peab patrullpolitseinik tegema
paljut: väljakutsete lahendamine,
liiklusõnnetuste vormistamine,
liiklusjärelevalvega tegelemine,
sündmuskohtade vormistamine. See
tähendab, et tuleb ennast hoida pidevalt asjadega kursis, et teadmised
ei ununeks.
Mulle meeldib ka see, et töö on
12tunniste vahetustega, mis tagab
selle, et vabu päevi tekib rohkem,
kui käia 8–17 tööl. Samuti on positiivne see, et Kärdla politseijaoskonnas töötab hea ja toetav kollektiiv.
Nad on kindlasti väga oluline osa
minu tööpäevast.
Lisaks olen läbinud instruktori
kursused, mis annab mulle võima-

Patrullpolitseinik Martin Põder. Pildi autor Liina Siniveer
luse õpetada jaoskonnas laskmist,
enesekaitset ja turvataktikat. See
pakub head vaheldust patrulli tööle.
Kuulun ka RTÜ koosseisu, mis annab
võimaluse käia vahel tööd tegemas
ka mandril.

Tuli välja, et kirja jättis seesama autojuht, kes praamile kiirustas. Kirjas
seisis, et ta oli ikkagi mingil põhjusel
praamist maha jäänud ja oli meeldivalt üllatunud, et me teda kiiruse
ületamise eest ei trahvinud.

Silma paneb alati särama aga see,
kui väljakutse lahendamisel on inimene saanud abi, mida ta vajas.

Kui nüüd mõni inimene tundis pärast selle intervjuu lugemist, et
soovib ka turvalisuse küsimustes
kaasa kõneleda, siis mis ta tegema
peaks?

Räägi mõnest meeldejäävamast
juhtumist, millega oled pidanud
tegelema.
Kord mõõtsime Heltermaa–Kärdla–
Luidja maanteel kiirust ning peatasime ühe kiirust ületanud sõiduauto
juhi. Kontrollisime kolleegiga naise
dokumente ja samas uurisime temalt kiiruse ületamise põhjuse kohta. Juht ütles, et kiirustab praamile.
Rikkumine ei olnud tõsine, mistõttu
piirdusime meeldetuletusega, et
piirkiirus on kehtestatud üldise
turvalisuse huvides ja sellele praamile jõuaks juht ka nõuetekohase
kiirusega. Veidi hiljem helistas meile
korrapidaja, kes ütles, et jaoskonnas
käis üks naine ja jättis meile kirja.
Läksime jaoskonda uurima, kes ja
mis põhjusel meile kirja on jätnud.

Patrullpolitseinikke on alati juurde
vaja. Kandideerides ei pea esialgu
olema politseilist eriharidust. On
vaid vaja valmisolekut läbida üheaastane väljaõpe töö kõrvalt.
Kes end kohe tööga siduda ei taha,
võib minna abipolitseinikuks. See
annab võimaluse tutvuda politseitööga. Abipolitseinikke kaasatakse
patrulltegevusse, piirkondlikku
politseitöösse, ennetustegevusse
ja paljus muus: maastikuotsingutel,
administreerivates tegevustes, migratsioonijärelevalves, piirivalvelistes
tegevustes.
Andra Jundas
politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja

Juhendaja kohvris
Pühalepa valla kultuurija noortekeskuse ning
Narva noored arutlesid
detsembris toimunud
kohtumise raames muuhulgas ka teemal, kuidas
mitmekesistada noorte
eneseteostamise/arendamise võimalusi ning kuidas kaasata ka võimalikult
palju eakaaslasi ning erinevaid kogukonnagruppe.
Mind mapping meetodi käigus koorus välja palju erinevaid tegevusi,
mis tundusid noortele endile huvipakkuvad ning milles nad osaleksid
hea meelega koos oma eakaaslastega, nooremate õde-vendadega, lapsevanemate või vanavanematega.
Üheskoos nuputati ka, kuidas teha
nii, et tegevused ei jääks ühekordseteks ettevõtmisteks, vaid et
nendest kasvaks välja pikaajaline
koostegemise rõõm, mida oleks
võimalik jagada mitte ainult oma
kodukohas, vaid ka üle-Eesti.

Noorte arvates on pakutavaid tegevusi palju, kuid enamasti on need
suunatud vaid ühele kitsale sihtrühmale, mis on peamiselt määratletud
kas vanuse või soo järgi. Tegevustes
osalemine aga tundub hirmutav,
kuna tihti ei ole head eakaaslast,
kellega minna võis neis ei ole lihtsalt
sobilik koos oma vanema või sugulasega osaleda.
Nii tulidki noored mõttele, selles
valdkonnas midagi ise ära teha ja
lõid algatuse JUHENDAJA KOHVRIS.
See on noorte poolne kogukonda
motiveeriv ettevõtmine, mille sisuks
on peamiselt noorte endi väljatöötatud ja igati järeleproovitud
mitteformaalse õppe tegevused
koos tööjuhendite, töölehtede,
tagasisidevormide, näidiste ja pildimaterjaliga, mida on lihtne igale
poole kaasa võtta ja kasutada.
Miks just JUHENDAJA ja KOHVER?
Sest KOHVER sümboliseerib noortele mobiilsust ja põnevust, st kohver
on üks tore asi, mis mahutab palju
põnevat kraami ja mida on hea igale

poole kaasa võtta.
JUHENDAJA on eelkõige NOOR ise
koos õe, sõbra, lapsevanema või
mõne kogukonnaliikmega.
Nii on alati parimad ideed ja praktikad koos JUHENDAJAGA KOHVRIST
võtta!
Kuna mõte oli nii hea, siis leiti kiiresti palju mõttekaaslasi üle terve
Eesti, kes kõik juba praegu ideega
kaasa tulevad ning ootusärevalt
ettevõtmisesse panustavad. Nii
näiteks on algatusega liitunud juba
15 noortekeskust ja ka mõned koolid üle Eesti, nende hulgas Narva
Pähklimäe Gümnaasium, Keila ANK,
Karula ANK, Rakvere Skaudid, Orissaare ANK jpt.
See oli vaid lühiülevaade sellest
suurest ja mahukast ettevõtmisest,
millega noored 2018. aastal kogukonna heaks panustada soovivad.
Kindlasti tuleb tulevikus sellest
pisut pikemalt juttu.
Klaire Leigri
Pühalepa valla kultuuri- ja noortekeskuse juhataja

Tiina Tantsustuudios lõpetab III lend
Tt-stuudiol on käsil kolmeteistkümnes hooaeg, mis jääb ühtlasi viimaseks 11 toredale noorele, kes kõik on
pühendunud ja tublid tantsijad. Kätte
on jõudnud aeg pesast välja lennata
ja uusi radu käima hakata! Tt-stuudio
I rühm alustas oma tantsuteed Tiina
Tantsustuudios 2006. aasta sügisel.
Selleks, et oma karjäär Tt-stuudios
meeldejäävalt lõpetada, tuuakse
lavale tantsulavastus „Juulikese
rännak Pühapäevamaale”. Just nende 11 tüdruku kanda on etenduses
ka soolorollid. Kuna lõpetajatele
on südamelähedane eesti-etno, mis
baseerub eesti rahvatantsul, siis
on etenduski üle ehitatud ja loodud peamiselt sellele tantsustiilile.
Seda täiendavad omakorda Hiiumaa
erinevate paikade rahvariideid ja
stiliseeritud riided.
Etenduse lavastaja-koreograaf on
Tiina Kaev.
Etendused toimuvad Kärdla kultuurikeskuses 21.-23. märtsil.
Tt-stuudio III lennu (Tt-stuudio I
rühm) lõpetajad on: Anette Matto,
Dana Lukk, Emili Kuuse, Emma Kaups,
Harriet Sammal, Kristiin Kirss, Marii
Vispel, Marion Demus, Maris Pertel,
Marta Eller ja Saara Kattel.
Tt-stuudio I rühma tähtsamad saavutused:
LAUREAAT - EKSLi Võimlemisfestivali 2010. aastal II astme liikumisrühmade kategoorias tantsuga „Prrr...”.
Tantsu autor Tiina Kaev

LAUREAAT - festivalil „Koolitants
2013” VII-IX klasside eesti-tantsude
kategoorias tantsuga „Vihmaloits”.
Tantsu autor Tiina Kaev.
LAUREAAT - EKSLi Võimlemisfestivali 2016. aastal Raplas IV astme
liikumisrühmade kategoorias tantsuga „Härra Mutt ehk kaevanduses on
pidu”. Tantsu autor Tiina Kaev.
LAUREAAT - EKSLi Võimlemisfestivali 2017. a Raplas IV astme liikumisrühmade kategoorias tantsuga
„Eneseotsinguil – midagi ei leidnud”.
Tantsu autor Tiina Kaev.
II koht Estraadi- ja Rahvastetantsude festivalil 2016. aastal 15.-19.
a vanuseastme rahvaste tantsude
kategoorias tantsuga „Vihmaloits”.
Tantsu autor Tiina Kaev.
Festivali „Koolitants 2014” finalist
tantsuga „Peeglike, peeglike...”,
tantsu autor Tiina Kaev
Eripreemiaid Vabariiklikelt festivalidelt ja konkurssidelt: 4
Kontsertreisid on viinud: Lätti, Soome, Leetu, Poola, Türki, Makedooniasse
Osalemine koostööprojektides tantsuansambel „Sõlekesega”: 2
Osalemine tantsupidudel: 2
Osalemine Võimlemispidudel: 1
Osalemine Tt-stuudio suurlavastustes: 5.
Tiina Kaev
Tt-stuudio looja, tantsupedagoog ja
koreograaf

Kärdla politseijaoskond võtab oma meeskonda

patrullpolitseiniku
Kandideerimine tööportaalide CV Keskus ja CV-Online kaudu
kuni 7. märtsini 2018.
Ametikohta puudutavad küsimused: Aare Allik, tel.440 1401,
e-post aare.allik@politsei.ee või Kaili Kiik, tel.4401407, e-post
kaili.kiik@politsei.ee.
Kandideerimist puudutavad küsimused: Jana Riisenberg, tel.
444 6526, e-post jana.riisenberg@politsei.ee

Hiiu valla sotsiaalkeskuses
Kõrgessaare päevakeskuses:
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 15–16 tervisevõimlemisring
Kolmapäeviti kl 13–14.30 seeniortantsuring
6. märtsil ja 2. aprillil alates kl 8.30 pediküüriteenus.
Info ja eelnev registreerimine Eve Heinmaa tel 516 3126.
8. märtsil kl 13 koosviibimine: naistepäeva tähistamine. Transport: 11.45
Kiivera, 12.20 Kidaste, 12.25 Rootsi, Pihla, 12.35 Lauka, Viskoosa
9. märtsil kl 10 lihavõttepühadeks kaunistuste tegemine erihoolekandeteenuste klientidega ja MTÜ Vikerkaar liikmetega
Kõigile asjast huvitatutele 12., 14., 19., 21., 26. ja 28. märtsil alates
kell 8.30 massöör, 1-tunnise seansi hind 15 eurot, 2-tunnise seansi hind 22
eurot. Eelnevalt registreerida Eve Heinmaa tel 516 3126.
13. märtsil kl 13 fimo töötuba erihoolekandeteenuste klientidega
16. märtsil kl 10 kokkamine koos Liinaga
20. märtsil alates kl 8 juuksur. Eelnev registreerimine Sirje Vaku tel 463
1297, 5666 2317.
26. märtsil väljasõit Käina ujulasse: jõusaali kasutamine kl 12–12.30,
vesivõimlemine kl 12.30–14, treener Helin Kääramees. 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.
27. märtsil kl 13 koosviibimine: sünnipäevalaste õnnitlemine, infotund Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laidiga, Hiiu valla sotsiaalkeskuse juhataja
Riho Rahuojaga.
5. aprillil kl 13 koosviibimine: sünnipäevalaste õnnitlemine, päevakeskuse
noorte lühipala, toimunud üritustest piltide vaatamine projektoriga.
Kõrgessaare päevakeskus osutab pesu pesemise ja dušiteenust, eelnevalt
kokku leppida Inna tel 504 2292.
Tegevustoas:
8. märtsil kl 10 naistepäeva tegemised Lemmega
12.–23. märtsil kl 10 Eesti100 – 100 minutit ettelugemist
26. märtsil kl 11 jalutuskäik Kärdla tänavatel
28. märtsil kl 10.30 kliendiinfopäev Kõrgessaare päevakeskuses
3. aprillil kl 11 naljapäev Kaljoga
Neljapäeviti kl 11 tund muusikaga
Hiiu valla sotsiaalkeskus osutab dušiteenust (Kõrgessaare mnt 2, Kärdla)
tööpäeviti kl 10–15.30, poole tunni hind 2.-. Soovist teatada ette tel 469
1377 või 502 1273.
Omastehooldus
Omastehooldajate kokkusaamine toimub 29. märtsil kell 15–17 sotsiaalkeskuse tegevustoas Kärdlas Kõrgessaare mnt 2. Töötoa viib läbi MTÜ Jääk
ja Praak, omaosalus 2 eurot. Täpsem info Raili tel 508 8164.
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Hiiumaa kortermajade tuleohutusest
Jaanuaris viis päästeamet kogu Eestis
läbi kortermajade tuleohutusalased
kontrollkäigud, Hiiumaal kontrolliti
üheksat korrusmaja.
Hiiumaal kontrollitud kortermajade tuleohutusalane seisukord on
sarnane: ühiseks probleemiks oli
elektripaigaldiste korralise auditi
puudumine või ei olnud see õigeaegselt läbiviidud. Elektripaigaldiste
korraline audit aitab ennetada elektrikilbi riketest põhjustatud tuleõnnetusi. Audit teeb kindlaks, mis on maja
elektrisüsteemi parandamist vajavad
kohad. Seejärel saab elektrik juba
oma tööd teha ja muuta inimeste
kodud turvalisemaks. Ühiskasutuses
olevate ruumide (trepikoda, kelder,
koridor) elektripaigaldiste audit
peab olema läbi viidud enne 2000.
aastat ehitatud hoonetes üks kord
viie aasta jooksul ning pärast 2000.
aastat ehitatud hoonetes üks kord
10 aasta jooksul.
Kui võtta luubi alla küttesüsteemid,
siis võib öelda, et hiidlane enne ehitab ja siis, kui aega üle jääb, hakkab
ka ehitus- ja kasutuslubasid taot-

lema. Üheksast majast kolm ei ole
kohalikust omavalitsusest taotlenud
luba tahkeküttel töötavate küttesüsteemide ehitamiseks. Kui siia lisada
juurde mullu oktoobris teostatud
kontrollkäikude tulemused, siis tõuseb selliste hoonete arv neljateistkümneni, mis on kahe kontrollkäigu
kohta päris suur number. Vastavad
load on vajalikud selleks, et tõendada küttesüsteemide tuleohutust.
Vestlesin tagantjärele pottsepaga,
kelle tööülesandeks oli ise ehitatud
küttesüsteemide seadustamine
ning selgus, et praktiliselt kõikides
sellistes tuvastas ta probleeme. Küttesüsteemid peavad olema nende
kasutajatele ohutud ning seega ei
tohiks lubada neid asjatundmatutel
isikutel ehitada, vaid pigem ikkagi
kutsuda appi kutsetunnistusega
meistrimees.
Hea meel oli näha, et evakuatsiooniteid hiidlane naljalt ei ummista ning
ratastele ja lapsevankritele leitakse
üldiselt selline koht, mis ei sega
teisi trepikoja kasutajaid. Päris ilma
eksimusteta siiski ei saanud ka selle

probleemi puhul, kuid erinevalt teistest, pidime vaid kahel juhul juhtima
tähelepanu trepikojas olevatele asjadele. Ühel juhul oli mööbel ajutiselt
remondi ajaks koridori ladustatud
ning see lubati kiirelt ära viia.
Mõned tähelepanekud veel, mis
kontrollkäikudelt silma jäid. Küttepuude ladustamiseks tuleb leida
parem koht, kui seda on majaseina
äär või korteri rõdualune. Halbade
asjade kokkusattumisel süttinud
puuriit võib seada ohtu teie pere
ja lähedased ning kahjustada teie
ja naabrite kalleid kodusid. Korteriühistud võiksid läbi mõelda ka
parkimistingimused majade ümbruses. Tähelepanu tuleks pöörata just
nimelt sellele, kuidas jas kuhu maja
hoovis autosid pargitakse. Tulekahju või mõne muu õnnetuse puhul
on selline asi ülima tähtsusega, et
tagada abiandjate kiire jõudmine
sündmuskohale.
Rain Põllu
Lääne päästekeskuse
ohutuskontrolli inspektor

Pühalepa Naistekoja
sünnipäeva kontsert–simman
10. märtsil kell 17
Palade koolimajas
Esinejaid mandrilt ja saartelt
Tantsuks ansambel Coco

Eesti Külaliikumine
Kodukant avab kogukondade
kingituste taotlusvooru
Eesti Külaliikumine Kodukant avab
vabariigi 100. sünnipäeva puhul kogukonnaprojektide taotlusvooru, kuhu
saab taotlusi esitada 1.-12. märtsini.
Projekte saab hakata ellu viima alates
1. maist.
Toetust küsima on oodatud nii külakogukondade kui ka linnaasumite huvides tegutsevad kodanikuühendused.
Kingitusteks sobivad kogukondade
ettevõtmised, mis teevad Eesti elu
paremaks ja rõõmsamaks ning loovad
kindlama tuleviku lastele. Selleks võib
olla kogukonna ühtsustunde tõstmine,
elutervema ja vaimsema keskkonna
loomine või füüsilise elukeskkonna
rikastamine püsivate väärtustega.
Projekti eesmärk peab vastama
EV100 põhiväärtustele ning olema
otseselt seotud Eesti vabariigi 100.
sünnipäeva tähistamisega. Projektiga
loodav väärtus peaks aga ulatuma
kaugemasse tulevikku kui pelgalt

Kogukondade EV 100 taotlusvooru infopäev
toimub 6. märtsil kl 16 Kärdlas Tuuru majas.
Taotluse tingimused ja taotlusvorm on leitavad: www.kodukant.ee
Kogukondade EV 100 taotlusvoor loob silla küla-, asula- ja maakonnalinna
kesksete mittetulundusühingute ühiseks toimetamiseks parema Hiiumaa
nimel.
Infopäeva viivad läbi Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ juhatuse liikmed
Ester Tammis (tel 5648 7057) ja Heli Üksik
(tel 5691 2640).
juubeliaasta.
Taotlusvooru eelarve maht on 265
000 eurot ning ühe projekti kohta on
võimalik taotleda kuni 5000 eurot.
Taotlusvooru eripäraks on, et toetusele ei pea lisama omafinantseeringut.
Taotlusi hindab Kodukandi liikumise
loodud seitsmeliikmeline komisjon,
kuhu kuuluvad kogukonna eksperdid,
EV 100 juhtrühma, Kodanikuühiskon-

na Sihtkapitali, LEADER Liidu ning
siseministeeriumi esindaja.
Taotlusvooru rahastus tuleb riigieelarvelistest vahenditest, mis on Vabaerakonna ettepanekul suunatud avalikule
konkursile. Taotlusvooru materjalid
asuvad Eesti Külaliikumine Kodukant
kodulehel www.kodukant.ee.

Eakate suvine ekskursioon

Hiiumaa pensionäride ühendus sõidab 15.–16. augustil Ida-Virumaale.
Esimesel päeval külastame Kuremäe nunnakloostrit ja tutvume Narva jõe
äärsete asukate elu-olu ja kultuuriga. Teisel päeval külastame Kohtla-Nõmmel asuvat kaevandusmuuseumi ja põlevkivi rikastusvabrikut. Koduteel
teeme peatuse mõnes looduskaunis kohas. Ööbime Kohtla-Järve kesklinnas asuvas hostelis 2- ja 3-kohalistes tubades. Hostelis hommikusööki
ei pakuta, kuid on võimalused kerge eine, tee ja kohvi valmistamiseks.
Esimesel päeval on kavas ühine lõuna- ja õhtusöök ning teisel päeval
lõunasöök. Lõunatame kaevanduses ja maitseme kaevuri lõunasööki.
Reisi jaoks varuge 80-90 eurot. See summa sisaldab pileteid, lõuna- ja
õhtusööke, giiditasusid, majutust ning bussi- ja praamikulusid.
Registreerida 30. juuniks Kärdla päevakeskuses tel 463 2161 või meiliaadressil kardlapk@hot.ee. Registreerimisel öelda, kas soovite öömaja,
lõuna- ja õhtusööke ning lisada oma telefoninumber ja isikukood (vajalik
ööbimisnimekirja koostamiseks).
Kui soovijaid on rohkem kui bussis kohti (51), siis kehtib põhimõte: kes
ees, see mees. Nii et otsustage ja registreerige kiiresti!

Loomakasvatustoetuste taotlemiseks
tuleb kasutada e-PRIAt
2. märtsil alustab PRIA loomakasvatuse otsetoetuse ja üleminekutoetuste taotluste vastuvõttu. Suurim muudatus varasemaga võrreldes on
see, et taotlusi saab esitada ainult e-PRIA vahendusel.
e-PRIAsse saab siseneda läbi PRIA kodulehe www.pria.ee ja teenuste kasutamiseks tuleb taotlejal end süsteemis tuvastada ID-kaardi või mobiil-IDga.
ID-kaardil peavad olema kehtivad sertifikaadid ja vaja on PIN-koode. Palume
toetustest huvitatutel aegsasti kontrollida, kas teie ID-kaart või mobiil-ID
on kehtiv ja kasutatav. Uue ID-kaardi taotlemise, sertifikaatide ja PIN-koodide uuendamise ning mobiil-IDga liitumise kohta pakuvad infot veebileht
https://www.id.ee/ ning Politsei- ja Piirivalveamet www.politsei.ee.
e-PRIAt pole põhjust karta
e-PRIAs esitatud taotluste osakaal jõudis 2017. a nii pindala- kui loomatoetuste osas 92%-ni taotluste üldarvust. e-PRIA kasutamisel on hulk
eeliseid paberil taotlemise ees – seal on olemas iga kliendi eelmise aasta
taotluse kindlakstehtud andmed, info toetusõiguste kohta, loomade andmed jne. Suurimaks eeliseks on aga see, et e-PRIA annab taotluse täitjale
võimalikest vigadest märku ja juhib täitmist vajavatele lahtritele tähelepanu juba enne taotluse esitamist. See aitab vältida vigu ja ka taotluste
menetlemine on ladusam.
e-PRIA teenuste kasutamise juhendid leiate meie veebilehel www.pria.
ee taotlusvooru materjali hulgast, samuti on abiinfo kättesaadav e-PRIAs
samm-sammult toiminguid tehes. Vajadusel saab abi PRIA otsetoetuste
infotelefonil 7377 679. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on kliendiarvutid ning meie töötajad aitavad kliente e-PRIA kasutamisel.
Seoses e-PRIAs taotlemisele üleminekuga on samuti oluline, et PRIA
kliendiregistris oleks olemas teie kehtiv e-posti aadress. Oma andmeid
saate ise kontrollida ja muuta uue e-PRIA teenuses „Kliendi andmed“ või
võttes ühendust e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee. Abi saab ka
registrite osakonna infotelefonil 731 2311.
Milliseid loomatoetusi saab märtsikuus taotleda?
Täielik üleminek taotluste vastuvõtule e-PRIAs on ainus suurem muudatus
loomakasvatustoetuste taotlemisel. Taotlusi saab esitada 2.-21. märtsil;
piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi pärast seda hilinenult ka 16.
aprillini, kuid sel juhul vähendatakse makstavat toetust 1% iga hilinetud
tööpäeva kohta. Muud tingimused ja nõuded loomakasvatustoetuste
saamiseks on samasugused nagu 2017. a.
• Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda loomapidaja, kelle
nimel on põllumajandusloomade registri andmetel 2. märtsi seisuga kuni
400 piimatõugu lehma. Loomi tuleb karjas pidada vähemalt kuni 8. maini.
Selle kuupäevani ei tohi karjas olla rohkem kui 400 piimalehma.
• Ammlehma kasvatamise otsetoetust saab lihatõugu või lihatõuga
ristamisel saadud veiste eest, kes on 2. märtsi seisuga vähemalt 8 kuu
vanused. Ka neile kehtib pidamisperiood 8. maini ja taotlusaluseid
ammlehmi ei saa asendada.
• Ute kasvatamise üleminekutoetust saab taotleda vähemalt 10 ute kohta, kes on taotleja nimel registreeritud hiljemalt 2. märtsi seisuga ning
on hiljemalt 27. aprilliks ühe aasta vanused. Taotluses näidatud arvul
uttesid peab karjas olema vähemalt 8. maini.
Lisaks eelnevatele on võimalik taotleda veise-, piima- ja ute üleminekutoetuseid, mida makstakse toetusõiguste alusel. Toetusõigused on isikupõhised ja neid on võimalik soovi korral teisele isikule üle anda. Andmed
kehtivate toetusõiguste kohta 8.01.2018 seisuga on PRIA kodulehel www.
pria.ee (vt Loomakasvatus - Oluline). Selgitused toetusõiguste aluste kohta
on leitavad taotlusvooru materjalide juures.
Edukat ja ladusat taotlemist!
e-PRIAle üleminek puudutab ka pindalatoetusi
Kõigi pindala- ja keskkonnameetmete toetustaotluste vastuvõtt toimub
alates käesolevast aastast samuti ainult e-PRIA kaudu. Taotlusvoor kestab 2.- 21. maini, seejärel hilinenult kuni 15. juunini.
Märtsi lõpus, pärast loomatoetuste taotlusvooru, viime lisaks ellu olulise
muudatuse, mis lihtsustab e-PRIAsse sisenemist ja tõstab ühtlasi turvalisust. Edaspidi ei pea klient enam erinevate teenuste kasutamiseks
vanasse ja uude e-keskkonda eraldi sisenema, vaid sisselogimine hakkab
toimuma keskselt ühisest nn väravast. Kuna panga paroolikaartide kasutamine ei ole nii turvaline kui kasutaja tuvastamine ID-kaardiga, saab
edaspidi e-PRIAsse siseneda ainult ID-kaarti või mobiil-ID’d kasutades.
PRIA annab kõigist muudatustest jooksvalt teada. Palun jälgige meie
infot PRIA elektroonilises infokirjas, mida on võimalik endale tellida
PRIA kodulehelt.
Meie seast on lahkunud
Arno Kiivit

Enno Tuisk

Ülo Rõmmel

Rein Jahe

Karli Tross

Karle Abe

Katrin Kütt

Vello Popp

Juhan Luukas

Elmar Eglitis

Toomas Vähejaus

Heljo Liier

Kaastunne lähedastele!
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Tulekul Hiiumaal märtsis
R, 2. märtsil
kl 17 EV100 “Hiiumaa 100 väljahingamist” salongikontsert: Martin
Uuskari ja Valev Sein Nelja Nurga
galeriis
kl 23 Video Disco @ Rannapaargu
L, 3. märtsil
kl 10 mesinike õppepäev Käina
koolis
kl 11–14 Pipi taliolümpiamängud
Palade retrovisiidis, lasteaia kõrval
T, 6. märtsil
kl 17 Kärdla osavallakogu koosolek
Kärdlas Hiiumaa vallavalitsuses
kl 18 MTÜde esindaja valimine
Kõrgessaare osavallakogusse Kõrgessaare vaba aja keskuses
K, 7. märtsil
kl 17 Hiiumaa spordihalli tööprotsessi tutvustamine Kärdlas Hiiumaa
vallavalitsuses
kl 19 ansambli Naised köögis kontsert Kärdla kultuurikeskuses
N, 8. märtsil
kl 15 vallavolikogu istung Kärdlas
Hiiumaa vallavalitsuses
R, 9. märtsil
Hiiumaa teatripäevad, kohtumine
näitleja Andres Ojaga
kl 18 Isa ja poeg jazzis – Tafenaud
Käina kultuurikeskuses
L, 10. märts
kl 11 Hiiumaa teatripäevad: kooliteatrite päev, tasuta
kl 11–14 Üleannetuse perepäev
Kärdla Selveris
kl 17 Pühalepa Naistekoja sünnipäeva kontsert–simman
Palade koolimajas

E, 12. märtsil
kl 17 noorte esindaja valimine Kärdla osavallakogusse Kärdlas Hiiumaa
vallavalitsuses
K, 14. märts
kl 18 kontsert tšellist Silvia Ilves ja
pianist Age Juurikas Kärdla muusikakoolis
T, 20. märts
kl 19 tantsijate kevadkontsert Kõrgessaare vaba aja keskuses
K, 21. märts
kl 10–17 algab alustava ettevõtja
baaskoolitus Tuuru majas
kl 19 TT stuudio tantsuetendus
“Juulikese rännak pühapäevamaale!” Kärdla kultuurikeskuses
N, 22. märts
kl 10 TT stuudio tantsuetendus
“Juulikese rännak pühapäevamaale!” koolidele ja lasteaedadele
Kärdla kultuurikeskuses
kl 12.30 TT stuudio tantsuetendus
“Juulikese rännak pühapäevamaale!” koolidele ja lasteaedadele
Kärdla kultuurikeskuses
kl 17 EV100 Hiiumaa sada väljahingamist teise väljapaneku avamine
Nelja Nurga galeriis
R, 23. märts
kl 19 TT stuudio tantsuetendus
“Juulikese rännak pühapäevamaale!” koolidele ja lasteaedadele
Kärdla kultuurikeskuses
T, 27. märts
kl 18.30 karikasarja “Aasta ujuja
2017/2018” VII etapp Käina spordikeskuses
K, 28. märts
kl 8.30 alustab väikelaevajuhi koolituskursus Hiiumaa ametikoolis

Näitused
Kärdlas Nelja Nurga galeriis R–L
kl 11–15:
kuni 17. märtsini EV100 pühendatud Hiiumaaga seotud teoste näitus
Hiiumaa sada väljahingamist I
23. märtsist 28. aprillini Hiiumaa
sada väljahingamist II, avamine
22. märtsil kell 17
Kärdla kultuurikeskuses E–R kl
10–18
kuni 24. märtsini Olev Subbi aktimaalid ja Lurich Enn Kunila kollektsioonist“

HIIUMAA TEATAJA

MÄRTS HIIUMAAL

kuni 17. märtsini näitus Vabadussõja mälestusmärk Hiiumaal
Paul Kammi 100. sünniaastapäevale
pühendatud näitus “Kes sa oled,
Paul?” püsinäitus kalevivabrikust ja
Kärdla linna ajaloost
Kärdlas Gahwa kohvikus E–R kl
10–18, L kl 10–15
Tõnis Kannel ja Mare Murumets
Kalanas RMK Ristna looduskeskuses K–R kl 11–16
näitus Mere kaubamajamereprügist
ja prügistatuse mõjust

Kõrgessaare vaba aja keskuse
näitusegaleriis
kuni 23. märtsini Natalia Kuhi isikunäitus “Püha tuhk”

Hiiumaa muuseumi Kassari ekspositsioonimajas E–P kl 10–17
püsinäitus „Meri kui saatus. Hiidlase
lugu“

Kärdlas Hiiumaa muuseumi Pikas
majas E–P kl 10–17

Sõru muuseumis K–R kl 11–16
püsinäitus Taasleitud asjad

Nelja Nurga galerii
8. veebruaril avasime Nelja Nurga galeriis EV100 pühendatud näituse
Hiiumaa sada väljahingamist. Näituseprojekti idee on tutvustada vabariigi juubeliaastal Hiiumaaga seotud loojate töid ja tegemisi. Osalejaid
on praeguseks registreerunud üle saja. Esimeses väljapanekus, mis on
lahti kuni 17. märtsini, on väljas üle 60 autori – maalid, foto, graafika,
skulptuur, raamatud, käsikirjalised luuletused ja noodid, muusikapalad,
tarbekunst.
Projekti teise väljapaneku avame 22. märtsil kell 17. Olete oodatud nii
näituseprojekti oma loominguga osalema kui avamisele! Esimene avamine
oli väga rahvarohke ja meeleolukas.
Kolmanda väljapaneku avame 3. mail.
Näituseperioodil toimub galeriis spontaanseid kontserte, autoriõhtuid,
ülesastumisi – tasub jälgida reklaami kohalikus Hiiu Lehes ja galerii Facebooki kontol.
Hiidlasel, kes tegelevad oma ja teiste rõõmuks loominguga, on oodatud
kingitusnäitusega liituma: Kalli Sein tel 503 2246, kalli@sein.ee.

Hiiumaa Teataja, Hiiumaa valla väljaanne
Toimetaja Liina Siniveer, tel 5386 7606, liina.siniveer@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

Hiiumaa vallavalituse teated
Toetuste taotlemine Kärdla ja Kõrgessaare osavallas
kuu taotlused toimetuleku- ja sotsiaaltoetuste määramiseks palume esitada
koos pere eluasemekulusid ja tulusid
tõendavate dokumentidega:

kohalikeks sõitudeks ja mandrisõidud
rehabilitatsiooni- või meditsiiniasutusesse Hiiu valla eakatele ja puudega
inimestele – info telefonil 46 36 094
Pille Alevi

Kärdlas (Keskväljak 5a, tuba 220):
12.–20. märtsil

Kärdla sadama saun (Sadama tn
28/30):

Kõrgessaare piirkonnas:

3., 17. ja 31. märtsil

13. märtsil kl 10–12 Kõrgessaare
osavallas
15. märtsil kl 11–12 Valitsejamajas
Info: Pille Alevi, pille.alevi@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

kell 13–15 meestele
kell 15.30–18 naistele
Saunapileti hind on 2.30 eurot.
Marie Breveri nimelise hariduspreemia määramine
Marie Breveri nimelise hariduspreemia eesmärk on väärtustada haridustöötaja rolli ja tööd, tunnustada kooli ja
koolieelse lasteasutuse pedagoogilisi
töötajaid Emmaste osavallas.
Preemia määratakse isikule:
- kelle töö on andnud hariduselule

olulise panuse ning mõjutanud haridusasutuse ja kogukonna ühiskondlikku elu.
- kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte
kujunemisel töökateks ja aktiivseteks
igakülgselt arenenud isiksusteks.
Kandidaatide esitamine:
- Preemia määramiseks võivad kandidaate esitada üksikisikud, valla
haridusasutuste juhtkonnad ning
hoolekogud, noorte volikogu, Emmaste põhikooli vilistlased, kohaliku
omavalitsuse volikogu.
- Põhjendatud kirjalik taotlus preemia
määramiseks esitatakse Emmaste
osavallavalitsuse 15. märtsiks. Kontaktaadress: emmaste@hiiumaa.ee
- Igaüks saab esitada ainult ühe
kandidaadi.
Preemia saajat tunnustatakse rahalise
preemia ja tänukirjaga, mis antakse
üle aprillikuisel pidulikul sündmusel.

Hiiumaa Kino
P, 4. märts
kl 14 Kõpu rahvamajas „Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused“
kl 15 Kärdla kinosaalis „Koopainimene“
kl 17 Kärdla kinosaalis „Halastus“
kl 17 Kõrgessaare vaba aja keskuses „Klassikokkutulek 2: pulmad ja
matused“
kl 19 Kärdla kinosaalis „Kolm reklaamtahvlit linna servas“

dega kodus 3D“
kl 17 Kärdla kinosaalis „Puu all“
kl 19 Kärdla kinosaalis „Vaikuse
muusika“

E, 5. märts
kl 19 Hellamaa perekeskuses „Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused“

P, 18. märts
kl 15 Kärdla kinosaalis „Päkapikkudega kodus 3D“
kl 17 Kärdla kinosaalis „Halastus“
kl 19 Kärdla kinosaalis „Puu all“

N, 8. märts
kl 19 Orjaku külamajas „Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused“
P, 11. märts
kl 15 Kärdla kinosaalis „Päkapikku-

K, 14. märts
kl 16 Kärdla kinosaalis „Päkapikkudega kodus 3D“
kl 18 Kärdla kinosaalis „Halastus“
kl 20 Kärdla kinosaalis „Vaikuse
muusika“

E, 19. märts
kl 19 Käina huvi- ja kultuurikeskuses „Klassikokkutulek 2: pulmad ja
matused“

K, 21. märts
kl 18 Suuremõisa lossis „Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused“
P, 25. märts
kl 15 Kärdla kinosaalis „Peeter Pikkkõrv“
kl 17 Kärdla kinosaalis „Seltsimees
laps“
kl 19 Kärdla kinosaalis „Vaikuse
muusika“
K, 28. märts
kl 16 Kärdla kinosaalis „Peeter Pikkkõrv“
kl 18 Kärdla kinosaalis „Puu all“
kl 20 Kärdla kinosaalis „Seltsimees
laps“
Programmis võib ette tulla muudatusi.
Lisainfo: kino@hiiumaa.ee ja tel
526 7075.

Hiiumaa muuseumis
Näitus „Kes sa oled, Paul?“
Pika maja teise korruse galeriis on
Paul Kammi 100. sünniaastapäevale
pühendatud näitus, kus heidame
pilgu kunstniku elule ja tegevusele.
Näitus jääb avatuks sügiseni.
Esimese korruse näituseruumides
saab tutvuda ideekonkursile „Vabadussõja mälestusmärk Hiiumaal“
esitatud kavandite näitusega.
Mullu 25. septembril kuulutas Hiiumaa muinsuskaitse selts välja ideekonkursi “Vabadussõja mälestusmärk Hiiumaal”. Konkursi eesmärk
on, et Pühalepa kiriku esisele alale
püstitatavast mälestusmärgist kujuneks kaasaegne, kunstiliselt ja arhitektuurselt kõrgel tasemel maamärk,

mis kõnetaks eelkõige hiidlasi, kuid
kutsuks peatuma ka Hiiumaa külalisi
ning paneks mõtlema vabaduse kui
rahva ühe põhiväärtuse üle.
Tähtajaks, 19. jaanuariks esitati
kokku 15 võistlustööd. Žürii koosseisus Jaan Kuusemets, Katrin Koit,
Andres Põime, Urmo Vaikla, Valev
Sein ja Hüllo-Kristjan Simson valisid
auhinnalistele kohtadele neli tööd
ja neist parimaks Sander Paljaku töö
“Ohverdus”.
Näitus on avatud 17. märtsini.
Näitus „Meeste mänguasjad – puutöö“
Alates 21. märtsist toome Pikas majas külastajateni killukese tõeliselt

kirjust ja põnevast tööriistamaailmast. Näitusel saab näha valikut
arhitekti ja restauraatori Tõnu Parmaksoni tööriistakogust. Näitus on
pärit Saaremaalt ja selle on koostanud Tõnu Sepp.
Tule ja vaata, milliseid puutööriistu
kasutasid Eesti talumehed ja käsitöölised 18. sajandi keskpaigast 20.
sajandi keskpaigani!
Hiiumaa muuseumi Pikk maja avatud
E–L kl 10–17. Muuseumi lahtiolekuaegadel avatud ka meene- ja raamatupood. Laienenud on muuseumipoe
raamatuvalik. Riiulitelt leidub häid
raamatuid hiiumaa-, ajaloo-, loodus-,
kokandus- ja käsitööhuvilistele, sekka
ka ilukirjandust ja lasteraamatuid.

Tasuta õigusabi lastega peredele

Hiiumaa Tarbijate Ühistu liikmete piirkondlikud koosolekud

Järgmised tasuta õigusalased nõustamised lastega peredele toimuvad
28. märtsil ja 30. mail. Õigusabi
osutavad Eesti Advokatuuri liikmed
Tallinnast Skype’i vahendusel.
Nõustamine toimub Hiiumaa noorsootöö keskuse ruumides Kärdlas
Uus 4/5.

7. märtsil kell 12 Nurste piirkonna koosolek Leisu koolis
7. märtsil kell 15 Emmaste piirkonna koosolek Emmaste osavallamajas
12. märtsil kell 17 Pühalepa piirkonna koosolek Pühalepa valla kultuuri- ja
Noortekeskuses
13. märts kell 17.30 Kõrgessaare piirkonna koosolek Kõrgessaare vaba aja
keskuses
15. märts kell 17.30 Käina piirkonna koosolek Käina huvi- ja kultuurikeskuse
saalis
16. märts kell 17 Kärdla piirkonna koosolek Hiiumaa Vallamajas

Nõustamise eelduseks on registreerimine: tel 510 7299.
Lisainfot saab e-posti teel:
lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee
Tasuta õigusabi koordineerib
Hiiumaa lastekaitse ühing.

Koosolekute päevakord:
• Hiiumaa Tarbijate Ühistu majandustulemused 2017. aastal
• Ülevaade Hiiumaa Tarbijate Ühistu plaanidest 2018. aastal
• Piirkonna kaubanduse arengusuunad lähiaastatel
• Coop Panga tutvustus
• Volinike valimine
• Muud küsimused

