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Osavallavanemateks Lauri Preimann ja Üllar Laid
võetud Palade raamatukogust
raamat, mille püüan tagastamise
tähtajaks läbi lugeda.

Kui jaanuarikuises vallalehes tutvustasid ennast
Emmaste osavallavanem
Hergo Tasuja, Käina osavallavanem Omar Jõpiselg
ja Pühalepa osavallavanem
Liili Eller, siis nüüd on järg
Kärdla osavallavanema
Lauri Preimanni ja Kõrgessaare osavallavanema Üllar
Laidi käes.
Üllar Laid asus ametisse
17. jaanuaril. Lauri Preimanni
esimene tööpäev on 19. veebruaril. Uurisime neilt jälle samadel
teemadel:
1. Palun tutvusta ennast vallakodanikele: milline on sinu
haridus- ja töökäik seni olnud.
Millega tegeled lisaks palgatööle, millised on vaba aja tegevused? Mida tahad enda kohta
veel jagada?
2. Millisena näed enda rolli
osavallavanemana? Millistel
kaalutlustel selle rolli vastu
võtsid? Millised väljakutsed just
sinu osavallas 2018. aastal ees
ootavad?
Kärdla osavallavanem Lauri
Preimann:
1. Sündinud ja üles kasvanud
olen Pärnus, kus lõpetasin Pärnu

Lauri Preimann.

Üllar Laid.

Sütevaka humanitaargümnaasiumi. Edasise hariduse olen omandanud Tallinna majanduskoolis
ja Kaitseväe ühendatud õppeasutuste kõrgemas sõjakoolis.
Lõpetamist vajavad veel magistrantuuriõpingud sisekaitseakadeemias. Töötanud olen ligi seitse aastat kaitseväes, sama kaua
siseministeeriumis ja viimased
viis aastat Riigi Kinnisvara ASis.
Seega juured on mul Pärnus, aga
enne Hiiumaale elama asumist
olen elanud nii Pärnus, Tartus kui
Tallinnas.
Vaba aega meeldib mulle vee-

ta eelkõige pere seltsis võttes
ühiselt ette erinevaid tegevusi
- käia looduses, kultuuriüritustel
ja muud ühised tegevused. Mulle meeldib väga tegeleda oma
lastega, mistõttu enamus mu
vabast ajast kuulubki neile. Veel
meeldib mulle tegeleda spordiga. Spordipisik on mul küljes juba
lapsepõlvest, olen tegelenud nii
kergejõustiku, korvpalli kui sõudmisega. Käin võimalusel jooksmas, rattaga sõitmas ja võrk- ning
sulgpalli mängimas. Aeg-ajalt võtan kätte ja toon raamatukogust
mõne raamatu. Hetkelgi on mul

Esita teenetemärgi kandidaate!
Alates sellest aastast hakkab Hiiu maakonna teenetemärki välja andma
Hiiumaa vald.
Tänavu on kavas välja
anda kolm teenetemärki.
Vallavalitsus ootab 12.
veebruarini tunnustusettepanekuid. Teenetemärgi esitamise ettepanek
peab sisaldama kandidaadi
nime, sünniaega ja teene kirjeldust ning samuti
peavad olema ära toodud Mullune teenetemärgi laureaat Ermo
esitaja kontaktid. Ettepa- Mäeots. Foto: Harda Roosna.
nekuid võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud ja saata selle
aadressil Keskväljak 5a Kärdla või meilil valitsus@hiiumaa.ee.
Teenetemärk on mõeldud isikule, 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 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.

2. Osavallavanemana alustan
tööd alles 19. veebruaril, kuna
praegune tööandja soovib enne
mu lahkumist mulle asendaja
leida. Kolides Hiiumaale soovisin leida siia ka püsitöökoha, et
mitte jääda pelgalt nädalavahetusehiidlaseks. Kui siia juba
elama asuda, siis oleks õige asuda
tarbijast panustajaks ja kohaliku
elu edendajaks. Leian, et osavallavanem on selle rolli täitmiseks
hea võimalus. Loodan, et suudan
eelkõige oma senise töökogemusega tuua kohalikku ellu värsket
pilku, millega probleemidele ja
võimalustele peale vaadata.
Osavallavanema roll ei ole kindlasti sooloprojekt – oluline on
teha lahenduste leidmisel koostööd osavallakoguga, vallaga ja
teiste osavaldadega. Suur roll
on ka dialoogil osavalla ja kogu
Hiiumaa elanikega. Käesoleval
aastal ehk uue halduskorralduse mudeli aastal on tähtis uus
mudel õlitatult käima saada, et
elanike jaoks vajalikud teenused
oleksid kvaliteetselt tagatud ja
võimalusel tõstetud uuele tasemele. Olen tutvunud osavalla
varasemalt tehtud plaanidega

ja eelarvega, kuid detailsemalt
ei tahaks praegu erinevaid teemasid-küsimusi prioriteetsuse
järjestusse seada, kui ma ei ole
põhjalikumalt koostöös osavallakoguga neid läbi arutanud.
Kõrgessaare osavallavanem
Üllar Laid:
1. Olen Hiiumaal sündinud ja kasvanud. Kooliteed alustasin Lauka
koolis, erihariduse sain Väimela
põllumajandustehnikumis veterinaaria erialal. 1995. aastal läksin
tööle Hiiu maavalitsusse, kust
sain riigiteenistuja kogemuse.
Edasi olen töötanud eraettevõtluses põllumajanduses, sadama teenistuses ja taristu- ning
üldehituses. Vaba aega veedan
enamasti pere seltsis, tegelen
loomadega, väga meeldib ka
reisida.
2. Osavallavanema roll on olla
elanikele lähemal lahendades
igapäevaseid probleeme. Ametikoha vastuvõtmise tingis võimalus midagi ära teha. Kurb on
näha, et kahjuks on vahepeal
aur läinud osavallast väljapoole.
Suurimaks väljakutseks on hetkel
osavalla iseseisvuse taastamine
ja lahutusprotsessist võimalikult
valutu väljumine.

Ühendati SA Tuuru
ja SA Hiiumaa Arenduskeskus
SA Tuuru ja SA Hiiumaa Arenduskeskus ühendamine on veebruari alguseks lõpuni viidud ja Hiiumaa maakondlik arenduskeskus
jätkab tegevust SA Hiiumaa
Arenduskeskus nime all.
Kõik SA Tuuru ülesanded ja
lepingud on üle kantud uuele
sihtasutusele, kus jätkavad tööd
ka Tuuru senised töötajad. Kõikide töötajatega saab kontakti
meiliaadressidel: eesnimi.perekonnanimi@hiiumaa.ee ning
endistel telefoninumbritel. Tuuru sotsiaalmeedialehekülje nimi
hakkab kandma nime “Hiiumaa
Arenduskeskus”, kuid organisatsiooni veebilehena kasutatakse
esialgu edasi aadressi www.
tuuru.edu.ee. Sümboolikaga
seotud muudatused viiakse sisse
lähikuudel.
Kohalike olude ja vajaduste
paremaks arvestamiseks on riik
otsustanud loobuda omapool-

sest rollist arenduskeskuste
töö korraldamisel. Muudatuse
tulemusena hakkab SA Tuuru
ülesandeid ja eesmärke täitma
Hiiumaa omavalitsuste poolt
loodud uus SA Hiiumaa Arenduskeskus. Ühinemise tulemusel
jätkab Hiiumaa Arenduskeskus sujuvalt maakondlike arenduskeskuste võrgustiku osana
juba väljakujunenud partnerlust
EASi, Siseministeeriumi ja teiste
partneritega, tagades nii kokkulepetest tulenevate teenuste
täitmise Hiiumaal.
SA Hiiumaa Arenduskeskus
nõukogu esimees Omar Jõpiselg
ütles, et ootab valla ja arenduskeskuse igapäevast usalduslikku
koostööd. “Sihtasutus peab
kasvatama oma sisulist kompetentsi ja saama keskenduda
oma põhitööle,” sõnastas Jõpiselg ootuse. “Lisaks riiklike
arendusteenuste kvaliteetsele

pakkumisele peab sihtasutus
uuesti laiendama oma projektivõimekust. Hiidlastele suunatud
projektides püüame selgemalt
fokusseerida konkreetsetele
sihtrühmadele, sest enam pole
keskmist väikeettevõtjat või
MTÜd.”
SA Hiiumaa Arenduskeskus
kuulub SA Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike
arenduskeskuste võrgustikku,
kus töötab üle 130 spetsialisti
ja konsultandi. Võrgustiku kaudu
pakutakse tasuta nõustamist
ettevõtjatele, investoritele,
mittetulundusühingutele ja
kohalikele omavalitsustele ning
algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.
Liis Remmelg
SA Hiiumaa Arenduskeskus
juhataja
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Hiiumaa vallavolikogu 18. jaanuari istungi kokkuvõte
Istung toimus Kärdlas vallamajas 18. jaanuaril
kell 15-18.25.
Volikogu osales täiskoosseisus.
1. Vallavalitsuse info
Vallavanem Reili Rand andis teada,
et alates viimasest volikogu istungist
on kõik osavallakogud tööd alustanud
ja valinud juhid. Kõrgessaare osavallakogu valis esimeheks Artur Valgu,
aseesimeheks Aleksander Pihlo.
Kärdlas esimeheks Anu Pielberg ja
aseesimeheks Martin Kagadze.
Kõik osavallakogud on andnud kooskõlastuse osavallavanemate osas.
Kolmapäeval nimetas valitsus ametisse Kõrgessaare osavallavanema,
kes ka koheselt tööd alustas. Kärdla
osavallakogu koosolekul sai kooskõlastuse Kärdla osavallavanema
kandidaat Lauri Preimann, kes hakkab
ennast järgemööda uue tööga kurssi
viima.
Täitmata on viis teenistuskohta: lõppenud on kolm avalikku konkurssi
ja käimas kaks. Sotsiaalkeskuse
juhataja, Kärdla ja Kõrgessaare
osavallavalitsuse ehitusspetsialisti,
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
teenistuskohale on avaldused laekunud. Uue nädala alguseni on kestmas
kaks konkurssi: projektijuht-riigihangete spetsialist ja ühistranspordi- ja
teede spetsialist.
Läinud aasta lõpul tegi ringkonnakohus otsuse Marin Vallikivi esitatud
kaebuse otsas halduskohtule. Kaebus
rahuldati. Vallal tuleb kaebajale maksta hüvitist ca 12 000 eurot. Vald on
teinud otsuse, et riigikohtusse edasi
ei kaeba.
Käimas on Kärdla vee- ja kanalisatsioonitööde IV etapp, millega laieneb
taristu rohkem kui 500 Kärdla elanikuni. Tööd käimas plaanipäraselt.
Oleme rajamas samal ajal ka optilise
kaabli valmisolekut: maasse lähevad
ka sidekaablid.
Käina osavallast info, et aasta alguses
sai lõpetatud Käina kultuurikeskuse II
etapi renoveerimine ja kasutusluba on
väljastatud.

Emmaste osavallavanem edastas
info, et 10. jaanuaril toimus pidulik
päevakeskuse hoone avamine, maksumus kokku 55 000 eurot. EMKO
juhataja konkurss – juhatajaks sai
kinnitatud kandidaat Joosep Niit, kes
alustab tööd kuu lõpus.
Pühalepa osavallas toimunud töökohtumised Palade kooli katlamaja
uuendamisega, töö käib.
Artur Valgu küsimus puudutas Hiiu
Lehe artiklit arenduskeskuse juhi
konkursi osas: kas vastavad tõele
ajaleheartiklis toodud põhjendused,
et vallavalitsus sekkus juhi valikul
nõukogu töösse. Reili Rand tõdes, et
sellist sõnastust Hiiu Lehes artiklist ei
mäleta, aga juhataja valik on nõukogu
pädevus ja nõukogu selle otsuse ka
tegi. Valituks osutus kandidaat, kes
uuele arenduskeskusele sõnastatud
ootustele kõige selgemalt vastas.
Toomas Remmelkoor tundis huvi,
kaugel on Tuuru ja arenduskeskuse
ühendamine. Reili Rand vastas, et
ühendamine on käimas. Ühinemisotsustest kuu möödudes ehk alates 22.
jaanuarist on võimalik teha kandeavaldused registris.
Järgmise volikogu istungil paluti vallavanemal anda ülevaade, milliseid
kohustusi arenduskeskus ühendamisega on kaasa saanud.
Volikogu esimees Aivar Viidik andis
teada, et temaga soovivad kohtuda
Saaremaa silla ehituse eestvedajad,
et arutada Hiiumaa ja Saaremaa vahelise silla ehitamist.
23. veebruaril toimub Käina kultuurikeskuses suur EV100 kontsertaktus,
kus Hiiumaa vald annab välja Hiiu
maakonna teenetemärgi. 24. veebruaril kell 15 toimub Kärdla kultuurikeskuses EV100 kontsert.
2. Emmaste valla 2017. aasta aastaaruande auditi läbiviimiseks
audiitori määramine
Vallavanem Reili Rand andis teada,
et teistes endistes valdades on audiitor määratud ja tulevikus tehakse
audiitorhange ühiselt. Kolmest pakkumisest soodsaima pakkumise tegi
varaseim audiitor Audius AB OÜ.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.

3. Emmaste Vallavolikogu 8.08.2017
määruse nr 194 „Lasteaiaõpetajate
töötasu alammäära tõstmine“ kehtetuks tunnistamine
Reili Rand andis teada, et riik on
andmas toetust lasteaiaõpetajate palgatõusuks. Et uus määr saaks hakata
kehtima, on vaja varasem volikogu
määrus kehtetuks tunnistada. Otsus
võeti vastu ühehäälselt.
4. Hiiumaa Vallavolikogu 12.12.2017
otsuse nr 15 „Esindajate nimetamine Hiiumaa valla hoolekogudesse“
muutmine
Emmaste põhikooli hoolekogusse
nimetati Liina Lepamaa, Suuremõisa
lasteaed-algkooli Sander Kopli. Otsus
võeti vastu 18 poolthäälega, kolm jäi
erapooletuks.
5. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (Haamri)
Pühalepa osavalla maaspetsialist Mai
Julge andis ülevaate, et ettepanek
detailplaneeringu osaliselt kehtetuks
tunnistamiseks on tehtud vastavalt
kinnistu omaniku taotlusele, et viia
lõpuni planeeringu elluviimine. Otsus
võeti vastu 20 poolthäälega, üks volikogu liige jäi erapooletuks.
6. Detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine (Nuudi).
Pühalepa osavalla maaspetsialist
Mai Julge andis ülevaate Tubala küla
Nuudi kinnistu detailplaneeringust.
Otsus võeti vastu 20 poolt- ning ühe
vastuhäälega.
7. Hiiumaa valla 2018. aasta eelarve
I lugemine
Hiiumaa valla rahandusosakonna
juhataja Inge Elissaar andis ülevaate
eelarve projektist. Valla eelarve koostamisel on võetud arvesse ühinevate
omavalitsuste varasemad prioriteedid, see kajastab ühinemislepingus
kokkulepitud tegevuste, teenuste ja
asutuste finantseerimist ja ühinevate
omavalitsuste muid lepinguid.
Artur Valgu küsimus puudutas Kõrgessaare osavalla investeeringuid.
Inge Elissaar ütles, et kui lisandub
ühinemistoetus, siis lisanduvad ka in-

vesteeringud Kõrgessaare osavalda:
vaba aja keskuse katuse soojustamine ja katlamaja investeering.
Inge Talts avaldas arvamust, et suurenenud on vajadus sotsiaaltranspordile
ja küsis, milline on sotsiaaltranspordile
suunatud dünaamika 2018. aastal.
Reili Rand vastas, et vallavalitsusele
teadaolevalt ei ole sotsiaaltranspordi
osutamine jäänud rahanappuse taha.
Vaja on süsteemsemaid muutusi,
mida vallavalitsus saab välja töötada
koostöös sotsiaalkomisjoniga.
Inge Talts küsis, kas laenude kasutamiseks on eraldi tabel. Inge Elissaar
vastas, et kõik soetused ei ole laenude arvelt, osad on likviidsete varade
muutuste arvelt.
Tarmo Männi küsimus puudutas haridustoetuse eraldamise koefitsenti,
teede toetusfondi ja hallatavate asutuste eelarvete mahtu. Inge Elissaar
vastas, et haridustoetuse eraldamise
koefitsent on ühtne tervele Hiiumaa
vallale. Teede toetusfond on vastavalt
kilomeetritele jaotunud osavaldadele samadel põhimõtetel nagu riik
eraldab. Asutuste eelarved on senistes mahtudes, nagu on ühinenud
valdades läbirääkimiste teel kokku
lepitud.
Tiit Paulus küsis, kui suur on pearaha
koefitsent Hiiumaa vallas ja kas vallavalitsuse ülalpidamiskuludeks ei ole
teede rahast midagi näpistatud. Inge
Elissaar vastas, et teede rahast ei ole
midagi muuks otstarbeks kasutatud.
Pearaha koefitsent on 1,499.
Inge Talts väljendas seisukohta, et
sotsiaaltranspordi vajadus on suurenenud ja palus infot, kas vald vajab
juurde töötajaid või sõiduvahendeid.
Samuti palus teiseks lugemiseks laenu arvelt finantseeritavate objektide
nimekirja.
Ühehäälselt otsustati saata eelnõu
teisele lugemisele
8. Hiiumaa valla finantsjuhtimise
kord II lugemine
Finantsjuhtimise kord on alusdokument eelarve koostamiseks ja finantsdistsipliiniks.
Reili Rand selgitas, et vallavalitsus
valmistab eelarvestrateegia ette
15. oktoobriks, kuid finantsjuhtimise

kord reguleerib eelarveaasta lõikes
toimetamist.
Hääletati esitatud muudatusettepanekuid.
Inge Talts tegi ettepaneku eelarve II
lugemine katkestada.
Eelnõu lugemise katkestamise poolt
hääletas üks, erapooletuid kaheksa,
vastu 14.
Lõpphääletusel hääletas eelnõu poolt
21, vastu üks, erapooletuid üks.
9. Osavallakogu koosseisu kinnitamine
Emmaste osavallakogu liikmeks
kinnitati Hergo Tasuja asemel Liina
Lepamaa ja Käina osavallakogu liikmeks Omar Jõpiselja asemel Hannes
Maasel.
Eelnõu poolt oli 20 volikogu liiget ning
kaks jäid erapooletuks.
10. Noorsootöö seaduse alusel antud ülesannete delegeerimine
Volikogus on eelnõu delegeerida Hiiumaa vallavalitsusele kõigi noorsootöö
seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku
omavalitsusorgani pädevusse antud
küsimuste lahendamine, mis muu
õigusnormi kohaselt ei ole volikogu
pädevuses.
Reili Rand andis teada, et eelnõu
peamine ajend on seoses sellega,
et riik on kehtestanud huvitegevuse
kontseptsiooni ja toetab huvitegevust
laiemalt.
Eelnõu võeti vastu ühehäälselt.
Hääletati, kas jätkata istungiga, sest
algusest oli möödunud kolm tundi:
jätkamise poolt 14, vastu kaks, erapooletuid seitse.
11. Esindaja nimetamine Kärdla
Sadam SA nõukogusse
Kärdla Sadama nõukogus on üks
volikogu esindaja. Üllar Padari esitas
nõukogu liikme kohale Aivar Viidiku.
Aivar Viidik nimetati volikogu esindajaks SA Kärdla Sadam nõukogusse
13 poolt-, seitsme vastu- ja kahe
erapooletu häälega.
Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

Hiiumaa valla 2018. aasta eelarve on üle 15 miljoni euro
Hiiumaa vallavalitsus kiitis
detsembri lõpus heaks
Hiiumaa valla 2018. aasta
eelarve eelnõu ja suunas
selle volikogu 18. jaanuari
istungile esimesele lugemisele. Eelarve kogumaht on
14 995 112 eurot.
Vallavanem Reili Rand selgitas, et
Hiiumaa valla esimese eelarve puhul
on tegemist nelja endise valla liidetud eelarvega. “Valla 2018. aasta
eelarve kujundamisel on ühinenud
vallad koostanud eelarveprojektid
endiste valdade prioriteetidest lähtuvalt ning on korrigeeritud vastavalt
ühinemislepingule kulude asukohta
eelarves,” täpsustas Rand.
Maksutulude ja ressursitasude jaotusel on lähtutud ühinevate omavalitsuste 2017. aasta põhitegevuse
eelarve mahust, kus vallavalitsuse tasandile jääb kasutada 31,56 protsenti
maksutuludest ja ressursitasudest
ning osavalla tuludeks eraldatakse
ülejäänud osa (68,44 protsenti) maksutuludest ja ressursitasudest.
“Kindlasti tuleb eelnõu esimese ja
teise lugemise vahel muudatusi.
Esitatud eelnõus ei ole kajastatud
ühinemistoetuse arvelt tehtavaid te-

gevusi, riigipoolseid eraldusi seoses
maavalitsuselt ületulevate ülesannetega. Samuti tuleb teha korrektuure
nii sihtotstarbeliste toetuste kui ka
ületulevate sihtrahade osas,” rääkis Rand. “Heameel on selle üle, et
vaadates eelarve erinevaid ridu, siis
investeeringute ja oluliste tegevustega on hõlmatud terve Hiiumaa,”
lisas Rand, rõhutades et ootab investeeringute osas suurt koostööd ja
kaasamõtlemist osavaldadelt.
Eelarve eelnõus on põhitegevuse
tulude kogumaht 12 644 350 eurot,
millest maksutulud moodustavad
7 961 300 eurot, tulud kaupade ja
teenuste müügist 823 439 eurot,
saadavad toetused 3 758 111 + 558
056 eurot ja muud tegevustulud
101 500 eurot. Üksikisiku tulumaksu
laekumise kasvuks prognoositakse
ligi 5 protsenti võrreldes 2017. aasta
eelarvega.
Põhitegevuse kulude kogumaht on
11 572 272 eurot, sellest 1 385 129
eurot moodustavad tegevuskuludeks antavad toetused ja 10 187 143
eurot muud tegevuskulud.
Investeerimistegevus on kokkuvõttes 2 350 762 eurot ja põhivara
soetuseks saadav sihtfinantseering
on 1 383 771 eurot.

Emmaste osavallas on põhivara
soetuseks ja investeerimiskuludeks
planeeritud kokku 183 000 eurot,
sisaldades muuhulgas 50 000 eurot
Tärkma biopuhasti rekonstrueerimise projekteerimiseks, valla teede
tolmuvabaks muutmiseks 20 000
eurot, samuti vahendeid Emmaste
põhikoolile, ambulatooriumi küttekatla renoveerimiseks ning Valgu
seltsimaja renoveerimise omaosaluseks.
Pühalepa osavallas on põhivara
soetus ja investeerimiskulud kokku
301 243 eurot, millest 179 500 eurot on planeeritud Palade põhikooli
hakkepuidu katla rajamiseks, 47 100

eurot Kärdla–Paluküla kergliiklustee
omafinantseeringuks, lisaks veel vahendeid Suuremõisa majadevahelise
tänava rekonstrueerimiseks, tänavavalgustuse uuendamiseks ning
Palade loodushariduskeskusele.
Käina osavallas on põhivara soetuseks ja investeerimiskuludeks
kavandatud 2 166 840 eurot (summa on koos saadavate toetustega),
mis koosneb 1 815 000 eurosest
investeeringust Hiiumaa elamuskeskusele, Käna spordikeskuse uuendamiseks on kavandatud 46 575 eurot.
Kalandusfondist projektiks Orjaku
sadamas on ette nähtud 175 000
eurot ning lisaks vahendeid valla

teedele jt arendusprojektide ettevalmistuseks.
Kärdla osavallas on põhivara soetus
ja investeerimiskulud kokku 648
432 eurot, millest 176 018 eurot on
lasteaia Kalda maja renoveerimiseks.
Keskväljaku uuendamisega seonduvalt on ette nähtud 100 000 eurot
projekteerimiseks ning Turu tänava
rajamiseks on ette nähtud 45 000 eurot. Lairibavõrgu ning tänavavalgustuse uuendamise projekteerimisele
43 700 ning Pargi 3 esimese etapi
arenduseks 68 400 eurot. Lisaks
on vahendeid teede-tänavate rekonstrueerimiseks, Kärdla–Paluküla
kergliiklustee kaasfinantseeringuks
ja Mängude maja soojustuse omafinantseeringu katmiseks.
Kõrgessaare osavallas põhivara soetus ja investeerimiskulud 77 586 eurot on suunatud teedesse. Lugemiste
vahel lisandub ühinemistoetusest vahendid Kõrgessaare vaba aja keskuse
katuse soojustamiseks ning avalikke
hooneid teenindava katlamaja rekonstrueerimiseks Viskoosas.
Investeeringute osaliseks finantseerimiseks on kavas võtta laenu 1 600
000 eurot. Valla netovõlakoormus
selle kava realiseerumisel oleks 57
protsenti.
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VALLAVALITSUS

Vallavalitsuse jaanuarikuu istungite kokkuvõte
Osavallavanemate ametisse
nimetamine
Kõrgessaare osavallavanemaks nimetati
Üllar Laid 17. jaanuarist ja Kärdla osavallavanemaks Lauri Preimann alates
19. veebruarist vallavalitsuse volituste
ajaks.
Munitsipaalasutuse EMKO juhataja
ametisse kinnitamine
Kinnitati Emmaste osavallavalitsuse hallatava asutuse EMKO juhatajaks Joosep
Niit alates 30. jaanuarist 2018.
Hiiu valla sotsiaalkeskuse juhataja
ametisse kinnitamine
Kinnitati Hiiu valla sotsiaalkeskuse juhatajaks Riho Rahuoja alates 1. veebruarist
2018.
SA Hiiumaa Spordikool nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikme
määramine
Kutsuti tagasi SA Hiiumaa Spordikool
nõukogu liikmed Kaidi Nõmmerga ja Aivi
Telvik ning nimetati nõukogu liikmeteks
Hannes Maasel ja Oliver Tatar. Jätkavad
nõukogu esimees Alari Remmelg, liikmed Antti Kalle ja Inge Elissaar.
SA Kärdla Sadam nõukogu liikme
tagasikutsumine ja uue liikme määramine
Otsustati määrata volikogu esindajana
SA Kärdla Sadam nõukogu liikmeks
viieks aastaks Aivar Viidik, kutsuda SA
Kärdla Sadama nõukogu liikme kohalt
tagasi Georg Linkov. Indrek Ulla jätkab
vallavalitsuse poolt määratud nõukogu
liikmena.
Selgituseks: volikogu määras oma esindajaks nõukogus Indrek Ulla asemel
Aivar Viidiku. Valitsusel on pädevus
määrata ja tagasi kutsuda nõukogu
liikmeid
Hiiu valla sotsiaalkeskuse hoolekogu
koosseisu kinnitamine
Kinnitati Hiiu valla sotsiaalkeskuse hoolekogu koosseis: Inge Talts vallavolikogu
esindajana, Kairi Lõppe vallavalitsuse
sotsiaalosakonna esindajana, Maarja Liik
vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna esindajana, Tiia Laanejõe sotsiaalkeskuse töötajate esindajana, Heli Harak
sotsiaalkeskuse töötajate esindajana
ning Juta Ülemaantee, Haja Kaev ja Mare
Kattel klientide esindajatena.
Ühistranspordihanke komisjoni moodustamine
Kinnitati ühistranspordihanke komisjoni
liikmeteks vallavalitsuse esindajad Reili
Rand, Monika Pihlak ja Hergo Tasuja
ning ekspertidena endine maavalitsuse
ühistranspordispetsialist Tõnis Paljasma
ja maanteeameti juhtivekspert Anni
Proos.
Teenistuslähetusse saatmine
Saadeti vallavanem Reili Rand teenistuslähetusse 15. jaanuaril 2018 Tallinnasse
notari juurde ja 21.–23. jaanuril Brüsselisse omavalitsusjuhtide visiidile Euroopa
Komisjoni Eesti esinduse kutsel ja rahastamisel, 5. veebruaril Tallinna majandusja kommunikatsiooniministeeriumisse,
8.–9. veebruaril Tallinna: kohtumised
maanteeametis ühistranspordikorralduse teemal, sotsiaalministeeriumis sotsiaaltranspordi korralduse ja pilootprojekti teemal, Tallinna lennujaamas Kärdla
lennujaama investeeringute teemal ja
10.-11. veebruaril Tartusse omavalitsusjuhtide kohtumisele.
Projektilaagri pidamiseks tegevusloa
andmine
Anti luba mittetulundusühingule Hiiumaa Lastekaitse Ühing projektilaagri
pidamiseks Kärdla põhikooli Kõpu õpekohas 1.–14. juulil 2018.
Anti luba mittetulundusühingule Seikluspunkt projektlaagri pidamiseks
Pühalepa osavallas Sääre külas PõhjaTooma talus 22.–27. aprillini, 10.–15. ja

17.–22. juunini, 5.–10., 12.–17. ja 21.–26.
augustini 2018.

daja ja hooldajatoetuse määramine”
alates 29. jaanuarist 2018.

Hiiu valla kultuuri ja vaba aja keskuse
teenuste hindade kehtestamine
Kehtestati Hiiu valla kultuuri ja vaba aja
keskuse teenuste hinnad. Olemasolevasse hinnakirja lisati teenuseid, kuna
Kärdla kultuurikeskuses on värskelt
renoveeritud mitmefunktsionaalne
õppeklass, kultuurikeskus on soetanud
15 pukklauda ja pukklaua katet ning
pabertahvli.

Üürilepingu pikendamine
Pikendati vallakodanikuga 10. detsembril 2014 sõlmitud üürilepingut kuni 18.
veebruarini 2018.

Hiiu valla sotsiaalkeskuse hinnakirja
kehtestamine
Muudeti Hiiu valla sotsiaalkeskuse hinnakirja lisades sinna võimaluse Kõpu
pansionaadi teenuse saamisesk päeva
ja nädala kaupa.

Sotsiaalküsimused
Sotsiaaltoetuste määra kehtestamine
Käina osavallas 2018. aastaks
Kinnitati perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste suurused
2018 aastaks:
1. Sünnitoetus ja täiendav lapsetoetus
500 eurot, millest sünnitoetus on 200
eurot ja täiendavad lapsetoetused ühe ja
kahe aastaseks saamisel 150 eurot.
2. Ranitsatoetus 130 eurot.
3. Juubelitoetus 30 eurot.
4. Hooldajatoetus raske puudega isiku
hooldamise eest 25 eurot.
5. Hooldajatoetus sügava puudega isiku
hooldamise eest 40 eurot.
6. Väikelapse toetus 150 eurot
7. Koduse lapse toetus 125 eurot.
Sotsiaalvaldkonna määrade ühtlustamine Hiiumaa vallas on kavas 2018. aasta
esimeses pooles.
Toetuste maksmine
• Otsustati maksta Käina osavalla vähekindlustatud perede toetus detsembrikuus üheksale taotlejale summas
1323,60 eurot ja õpilaskodu toetust
neljale taotlejale summas 195,13
eurot.
• Kärdla ja Kõrgessaare osavalla elanikele otsustati anda transporditoetust
ühele taotlejale 42 eurot, tervisetoetust 21-le taotlejale kokku 358 eurot,
ühekordset toetust viiele taotlejale
kokku 510 eurot, huvitegevuse toetust
neljale taotlejale kokku 112 eurot ajavahemikus 1. jaanuarist–31. märtsini
2018, hooldekodu toetust kolmele
taotlejale hoolduskulude katteks 304
eurot kuus 1. jaanuarist–31. märtsini
2018. Otsustati jätta andmata toetus
Kõrgessaare osavalla elanikule, sest
puudusid toetuse maksmiseks vajalikud alusdokumendid.
• Rahuldati Emmaste osavalla elanike
taotlus maksta sotsiaaltoetust 72
eurot, maksta sotsiaaltoetust 54 eurot,
maksta sotsiaaltoetust 87 eurot ja
maksta sõidutoetust 116 eurot.
• Otsustati maksta vajaduspõhist peretoetust jaanuarikuus kolmele taotlejale kokku summas 270 eurot.
• Otsustati maksta Pühalepa osavalla elaniku lapse sünni puhul välja
täiendava lapsetoetuse esimene osa
summas 200 eurot.
• Rahuldati kahe Emmaste osavalla elaniku taotlus maksta lapse sünnipäevatoetust vastavalt esitatud taotlustele
summas 64 eurot ja 64 eurot.
• Kinnitati Emmaste osavalla juubelitoetuste maksmine a 30 eurot kolmele
elanikule.
Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
Määrati kahele raske puudega elanikule
hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus.
Korralduse kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Pühalepa vallavalitsuse 13. jaanuari 2016 korraldus „Hool-

Ehitus ja planeerimine
Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba:
• Kärdla linnas Lepiku tn, Valli tn, Kopli
tn, Aia tn ja Kalamaja tn ühisveevärgi
ja ühiskanalisatsiooni rajatise ehitamiseks
• puurkaevu rajamiseks Pihla külas
Jussi kinnistul ja Palukülas Jaagu-Jürna kinnistul, Lepiku külas Niidimäe
kinnistul
Kasutuslubade väljastamine
Anti välja kasutusluba:
• Käina huvikooli ja kultuurikeskuse
kasutamiseks,
• AS Dale Ld. Hiiumaa vallas Leisu külas
Tale katastriüksusel asuva laiendatud
tootmishoone-kontori kasutamiseks
• Kärdlas Hausma tee 2 välijõusaali
kasutamiseks,
• Sääre küla Kana kinnistul asuvale
abihoonele,
• Kärdlas Sambliku tn 4 asuvale elamule,
• Meelste küla Sambla kinnistul asuvale
elamule.
Projekteerimistingimuste väljastamine
Anti välja projekteerimistingimused:
• kuni 200 kW koguvõimsusega päikeseelektrijaama rajamise projekti koostamiseks tootmismaal Kaare kinnistul
Linnumäe külas.
• OÜ-le Vesset puidutöötlemise hoone
rajamiseks.
• üksikelamu laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust projekti koostamiseks
Kotkapesa kinnistul Hausma külas.
• abihoone/sauna projekti koostamiseks Passi kinnistul Arukülas.
Detailplaneeringu koostamise algatamine
Algatati Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse detailplaneeringu koostamine
maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks
ning ehitusõiguse määramiseks ja kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.
Detailplaneeringute vastuvõtmine
ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine
• Võeti vastu Sarve küla Naistlaiu sadama kinnistu detailplaneering ja
kuulutati välja detailplaneeringu
avalik väljapanek 15. veebruarist kuni
1. märtsini tööpäevadel tööajal Pühalepa osavallavalitsuses Tempa külas.
• 2015. aastal algatati Kärdla linna Liiva
tn 29 detailplaneering ning kinnitati
lähtetingimused. Detailplaneeringuga jagatakse 4780m² suurune Liiva
tn 29 maaüksus kolmeks ja nähakse
moodustatavatele kruntidele 95%
ulatuses elamumaa ning 5% ulatuses ärimaa sihtotstarve. Kõikidele
kruntidele määratakse ehitusõigus
kuni kolme hoone püstitamiseks
ehitusaluse pindalaga kokku kuni 250
m2. Otsustati võtta vastu Kärdla linna
Liiva tn 29 maaüksuse detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu
avalik väljapanek 19. veebruarist–5.
märtsini ja avalik arutelu 8. märtsil
kell 16 Hiiumaa vallavalitsuses Kärdlas
Keskväljak 5a.
Kinnisasja jagamine, lähiaadresside
ja sihtotstarvete määramine
Anti nõusolek
• Kassari küla kinnistute Käokeele
(pindala 1,33 ha, elamumaa); Puruvana
(pindala 1852 m², elamumaa), Vitsiku
(pindala 12632 m²; kaitsealune maa

•

•

•

•

80%, maatulundusmaa 20%) ja Tiina
(pindala 0,40 ha, elamumaa) vaheliste
piiride muutmiseks, vahetamiseks
ja jagamiseks: Käokeele (pindala
2564 m2, elamumaa), Tammetõru,
ligikaudne pindala 2612 m2, elamumaa), Käoraamatu (pindala 5208 m2,
elamumaa), Puruvana, (pindala 3916
m2, elamumaa), Vitsiku (pindala 10534
m2, kaitsealune maa), Tiina (pindala
3943 m2, elamumaa), Kassariotsa tee
(pindala 2341m2, transpordimaa),
Mäealuse tee (pindala 719 m2, transpordimaa).
Mudaste küla Jürna kinnistu (pindala
16,4 ha, maatulundusmaa) jagamiseks
ja määrati lähiaadressid ja sihtotstarbed: Tuulepesa (1,56 ha, elamumaa),
Männasalu (1,43 ha, elamumaa), Sooba (1,28 ha, elamumaa), Kõrve (3,13
ha; maatulundusmaa), Jürna (9 ha,
maatulundusmaa).
Külama külas asuva Teeääre kinnistu jagamisega kolmeks iseseisvaks
katastriüksuseks: Teeääre, Teeääre ja
Teeääre-Metsa.
Sinima külas asuva Viirpuu kinnistu jagamiseks kaheks iseseisvaks
kinnistuks: Viirpuu (0,3 ha, maatulundusmaa) ja Viirpuumetsa (1,2 ha,
maatulundusmaa)
Riidakülas asuva Uue-Kupja kinnistu
jagamisega kaheks iseseisvaks katastriüksuseks: Uue-Kupja ja Uue-Metsa.

Sihtotstarbe määramine
• Määrati Sõru külas asuva Merekalda
kinnistu sihtotstarbeks maatulundusmaa.
• Muudeti Kärdla linna Käina mnt 50a
ja 50b kinnistu sihtotstarvet elamumaast maatulundusmaaks.
• Muudeti Meelste küla Sambla ja
Rambla maaüksuste detailplaneeringust lähtuvalt jagamise tulemusel
moodustatud kinnitute sihtotstarvet
maatulundusmaast elamumaaks:
Hambla (pindala 3,26 ha), Rambla
(pindala 20 426 m2), Vambla (pindala
12 201 m2), Kambla (pindala 20 315
m2), Tambla (pindala 3,67 ha), Sambla
(pindala 3,02 ha), Pambla (pindala 23
896 m2).
Maa riigi omandisse jätmine, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine
• Nõustuti kokku 1,69 ha Palukülas
asuva maa jätmisega riigi omandisse:
Kärdla metskond 359 (ligikaudne
pindala 0,2 ha, maatulundusmaa),

Kärdla metskond 360 (ligikaudne
pindala 0,86 ha, maatulundusmaa),
Kärdla metskond 361 (ligikaudne
pindala 0,52 ha, maatulundusmaa),
Kärdla metskond 362 (ligikaudne
pindala 0,11 ha, maatulundusmaa).
• Nõustuti Pühalepa osavallas 4,27
ha jätmisega riigi omandisse eesmärgiga võõrandada kohalikule
omavalitsusüksusele elamumaaks
sobiv kinnisasi, määrati lähiaadressiks
Männiku (ligikaudne pindala 4,27 ha,
maatulundusmaa).
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa
määramine erastamiseks
Määrati Kärdlas Hiiu tn 4 kinnisasjaga
(pindala 2495 m2, elamumaa) liitmiseks
sellega piireva erastatava maa lähiaadress, sihtotstarve ja andmed: lähiaadress
Hiiu tn 4b; pindala 376 m2; elamumaa.
Projekti kooskõlastamine
Kooskõlastati „Mätliku tee rekonstrueerimise ja Pärdiniidi tee, Koralli tee
ehitamise projekt“.
Hajaasustuse programmi aruande
heakskiitmine
Kiideti heaks esitatud hajaasustuse
programmi projekti „Leesika talu Kõpu
küla puurkaevu rajamine, pumbapaigaldamine, kaevumaja ehitus” toetuse
kasutamise aruanne summas 5461,20
eurot.
Kooskõlastuse andmine Tilga kruusakarjääri korrastamistingimuste
andmise otsuse eelnõu kohta
Kooskõlastati keskkonnaameti korralduse eelnõu Tilga karjääri korrastamistingimuste kohta.

Keskkond
Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele
Anti kooskõlastus ASi Green Marine
jäätmeloa taotlusele ohtlike jäätmete
kogumise korraldamiseks.
Korraldatud jäätmeveost vabastuse
andmine ja liitumisest vabastamata
jätmine
Anti korraldatud jäätmeveost vabastus
77 kinnistule seoses sellega, et kinnistul
ei elata või kinnistut ei kasutata. Kolm
jäätmevaldajat jäeti korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabatamata, sest
kinnistutel elatakse alaliselt.

Detailplaneeringud
Hiiumaa vallavolikogu 18. jaanuari otsusega nr 28 tunnistati osaliselt
kehtetuks Hiiumaa vallas Vahtrepa külas asuva Haamri kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 12-20) Haamrimetsa kinnistu osas. Ülejäänud
osas jääb detailplaneering kehtima.
Samal istungil otsusega nr 29 võeti vastu Hiiumaa valla Tubala küla Nuudi
kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-23). Planeeringuala
suurus on ca 1,5 ha. Planeeringuga määratakse Nuudi katastriüksuse
(63901:001:0771) ehitusõigus elamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Detailplaneeringiga muudetakse Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut,
muutes Nuudi kinnistul senine kasutusotstarve põllumajandusmaa 100%
elamumaaks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.veebruarist
kuni 12.märtsini 2018 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa Osavalla
Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla
veebilehel https://vald.hiiumaa.ee/
Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 55 võeti vastu
Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4780
m² suurune maaüksus kolmeks ja nähakse moodustatavatele kruntidele
95% ulatuses elamumaa ning 5% ulatuses ärimaa sihtotstarve. Kõikidele
kruntidele määratakse ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks
ehitusaaluse pindalaga kokku kuni 250 m2. Juurdepääs maaüksustele on
kavandatud Liiva tänavalt. Kavandatud ruumilised muutused on kooskõlas
Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
ajavahemikul 19. veebruar–5. märts 2018 ja huviliste olemasolul avalik
arutelu 8. märtsil 2018 kell 16 Hiiumaa vallavalitsuses (Keskväljak 5a,
Kärdla). Detailplaneeringuga saab avaliku väljapaneku perioodil tutvuda
Hiiumaa vallavalitsuses (Keskväljak 5a).
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Hiiu valla kultuuri ja vaba aja keskuse hinnakiri
Ruumide rent Kõrgessaare vaba aja keskuses
(Tööstuse tee 25, Kõrgessaare)
spordisaali rent

15 eurot/tund;

spordisaali rent soodushinnaga

10 eurot/tund;

sauna rent (eelneval kokkuleppel)

5 eurot/tund;

kammersaali rent

10 eurot/tund;

kammersaali rent soodushinnaga

5 eurot/tund.

Majutus Kõrgessaare vaba aja keskuses
põrandamajutus spordisaalis,
mattidel ühe isiku kohta

2 eurot/ööpäev;

tubades, ühe isiku kohta

7 eurot/ööpäev;

tubades, ühe isiku kohta
(kui ööbitakse 2–5 ööpäeva)

5 eurot/ööpäev;

pesuruumide kasutamine ühe isiku kohta
(majutuseta)

1 euro/päev.

Kõrgessaare vaba aja keskuse jõusaal
üksikpilet

1 euro/tund;

kuupilet

10 eurot.

Ruumide rent Kärdla kultuurikeskuses (Rookopli 18, Kärdla)
kontsertsaali rent
kontsertsaali rent soodushinnaga

40 eurot/tund;
20 eurot/tund;

sammassaali rent
sammassaali rent soodushinnaga

30 eurot/tund;
15 eurot/tund;

kinosaali rent
kinosaali rent soodushinnaga

30 eurot/tund;
15 eurot/ tund;

fuajee rent
fuajee rent soodushinnaga

20 eurot/tund;
10 eurot/tund;

näitusesaali rent:

20 eurot/ tund;
80 eurot/kuu;
10 eurot/tund;

näitusesaali rent soodushinnaga
muusikaklassi rent
muusikaklassi rent soodushinnaga
õppeklassi rent

20 eurot/ tund;
80 eurot/kuu;
10 eurot/tund;

õppeklassi rent soodushinnaga

10 eurot/tund;
80 eurot/kuu;
5 eurot/tund;

0-korruse rent
0-korruse rent soodushinnaga

20 eurot/tund;
10 eurot/tund;

köögi rent
köögi rent soodushinnaga

10 eurot/tund;
5 eurot/tund;

piletitega üritustel ruumi rent

10% piletitulust

(% arvestatakse piletimüügi summalt koos käibemaksuga), kuid mitte
vähem kui rent tunnihinna alusel.
Ürituse korraldamine Kärdla Linnapargis

80 eurot/päev

Ürituse korraldamine Kõrgessaare pargi
esinemispaigas

30 eurot/päev

Inventari rent
multimeediaprojektor

5 eurot/tund,
30 eurot/päev;

laud

2 eurot/ päev;

tool või pink

1 eurot/päev;

pukklaud

6 eurot/päev;

pukklaua kate

3 eurot/päev;

lavapoodium (1 moodul)

10 eurot/ päev;

dekoratsiooni/raam

1 euro/päev;

lauanõud (1 ese)

0,15 eurot/päev;

laudlina

0,50 eurot/päev;

rahvariided

10 eurot/ päev;

rõivalaenutus (komplekt)

2 eurot/päev;

pabertahvel

3 eurot/päev.

Koopiate valmistamine

Kõik osavallakogude juhid on valitud
Pühalepa osavallakogu
esimeheks valiti 22. detsembri koosolekul Toomas
Remmelkoor ja aseesimeheks Ants Orav, kes on ka
volikogu esindajad osavallakogus.
Ettevõtjate esindaja on Reijo Leiger,
haridusasutuste hoolekogude esindaja Jüri Omann, noorte esindaja
Maria Remmelkoor, kodanikeühenduste või külavanemate esindaja
Argo Nurs.
Emmaste osavallakogu esimeheks sai
27. detsembri koosolekul kodanikeühenduste või külavanemate esindaja Katrin Visnapuu ja aseesimeheks

noorte esindaja Anne-Mall Reinu.
Emmaste osavallakogu volikogu esindajad on Liina Lepamaa ja Tiit Paulus,
ettevõtjate esindaja Terje Martinson,
haridusasutuste hoolekogude esindaja Jane Üksik.
Kõrgessaare osavallakogu esimeheks
valiti 9. jaanuari koosolekul volikogu
esindaja Artur Valk ja aseesimeheks
haridusasutuste hoolekogude esindaja Aleksander Pihlo. Kõrgessaare
osavallakogu volikogu esindaja on
veel Jaanus Valk, ettevõtjate esindaja Palle Kõlar, noorte esindaja Robin
Niidas, kodanikeühenduste või külavanemate esindaja Agu Kohari.
Käina osavallakogu esimeheks valiti
16. jaanuari koosolekul volikogu

esindaja Üllar Padari ja aseesimeheks
ettevõtjate esindaja Eha Brikker. Käina osavallakogu volikogu esindaja on
veel Hannes Maasel, haridusasutuste
hoolekogude esindaja Ilmi Aksli,
noorte esindaja Anna Lipp, kodanikeühenduste või külavanemate
esindaja Ester Tammis.
Kärdla osavallakogu esimeheks valiti
17. jaanuari koosolekul kodanikeühenduste või külavanemate esindaja Anu Pielberg ja aseesimeheks
ettevõtjate esindaja Martin Kagadze.
Kärdla osavallakogu volikogu esindajad on Lembit Vainumäe ja Inge
Talts, haridusasutuste hoolekogude
esindaja Liis Soonik.

Spordikooli nõukogus Maasel ja Tatar
Hiiumaa vallavalitsus määras SA Hiiumaa Spordikool nõukogusse kaks uut
liiget: avaliku sektori juhtimiskogemusega Hannes
Maaseli ning eduka ettevõtja Oliver Tatari.
Kehakultuurialase haridusega Hannes Maasel on viimased viis aastat
juhtinud Käina spordikeskust ning
lisaks treenib kergejõustikuhuvilisi
Käinas ja Emmastes. Maasel on ka
Hiiumaa vallavolikogu liige.
Oliver Tatar põlise hiidlasena on küll
mõnda aega saarelt ära olnud, kuid
samas osalenud aktiivselt Hiiumaa
Tenniseklubi juhatuse töös. Lapsepõlves harrastatud võrkpall, korvpall,
jalgpall ja tennis on jäänud hobideks
siiani. Oma ettevõttega ATV Transport AS toetab ta ka noortesporti.
Töö annavad üle uutele nõukogu

Hannes Maasel.

Oliver Tatar.

liikmetele üle spordikooli loomisest
saadik panustanud Aivi Telvik ja Kaidi
Nõmmerga, keda kindlasti soovime
tehtud töö eest tänada. Mõlemad
naised on teinud ära tänuväärt töö,
taaselustades spordikooli Hiiumaal.

Spordikooli nõukogu tööd juhib Alari
Remmelg ning liikmetest jätkavad
Anti Kalle ja Inge Elissaar.
Kristi Linkov
Hiiumaa spordikooli direktor

Koolidel võimalus liituda
kiusamise vähendamise programmiga KiVa
SA Kiusamisvaba Kool kutsub kõiki Hiiumaa koole
üles liituma kiusamise ennetamise ja vähendamise
programmiga KiVa. Huvitatud koolide sooviavaldusi
oodatakse kuni 16. veebruarini.
Uuringud näitavad, et iga neljas kuni
viies Eesti koolilaps on kiusamise
ohver. “Kiusamine on seega tõsine
probleem, mis mõjutab nii laste
vaimset kui ka füüsilist tervist, aga ka
õpitulemusi, enesehinnangut ja mina-

pildi kujunemist ehk ühe tulevase täiskasvanu edasist elu tervikuna,” selgitab sihtasutuse Kiusamisvaba Kool
tegevjuht Triin Toomesaar. “Seetõttu
on äärmiselt oluline koolidel tegeleda
kiusamise süsteemse ja järjepideva
ennetamise ja vähendamisega.”
Turu Ülikooli teadlaste poolt välja
töötatud teadus- ja tõenduspõhine
KiVa-programm pakub selleks väga
konkreetset tööriista, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale,
sh veebipõhist õpet.
Hetkel rakendab programmi Eestis
ligi 50 kooli. Tänavu sügisel soovi-

takse KiVa-ga laieneda veel 20 Eesti
kooli, sh keelekümbluskoolidesse.
Pooled uuel õppeaastal programmi
rakendavatest koolidest on juba leitud,
kuid värbamisega soovitaksegi leida
veel 10.
Kõik huvitatud koolid on hiljemalt
16. veebruariks oodatud täitma sooviavalduse sihtasutuse Kiusamisvaba
Kool kodulehel www.kiusamisvaba.
ee. Samalt lehelt leiab ka lisainfot
kiusamise, KiVa programmi ning seda
juba rakendavate koolide kogemuste
kohta.

Hiiu valla sotsiaalkeskuse hinnakiri
Toitlustus

Dušiteenus eakale või puudega isikule (30 min) 2 eurot/
kord.

A4 must-valge ühepoolne

0,05 eurot/lehekülg;

A4 must-valge kahepoolne

0,08 eurot/lehekülg;

A3 must-valge ühepoolne

0,10 eurot/lehekülg;

Toiduraha piirmäär õpilastele ja koolieelikutele kuni
1,60 eurot päevas, millest moodustab: hommikusöök
30%, lõunasöök 50% ja oode 20%.

A3 must-valge kahepoolne

0,18 eurot/lehekülg;

Lõunasöök täiskasvanutele ja töötajatele 1 euro.

Pesupesemine 2 eurot/masinatäis.

A4 värviline ühepoolne

0,70 eurot/lehekülg;

A4 värviline kahepoolne

1,30 eurot/lehekülg;

Ruumide kasutamine

Pesupesemine erihoolekande kliendile 1 euro/masinatäis.

A3 värviline ühepoolne

1,40 eurot/lehekülg;

Majutus, v.a pansionaadi hoones, koos köögi kasutamisega isikule 6 eurot/ööpäev.

A3 värviline kahepoolne

2,70 eurot/lehekülg.

Nõustamisteenus erivajadusega lapsele 10 eurot/
tund.

Ruumi, v.a pansionaadi hoones, üür 7 eurot/tund.

Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapsele
7 eurot/tund.

Galeriitund juhendajaga õpilastele (45 min)

1 euro / õpilane

Kehtestatud hindasid ei rakendata Hiiumaa vallavalitsuse hallatavatele
asutustele, välja arvatud projektidega rahastatavate ürituste ja tegevuste
korral. Soodushindu rakendatakse lastele suunatud tegevuse ja mitte
ärilistel eesmärkidel korraldatava sündmuste puhul. Erandjuhtudel võib
kultuuri ja vaba aja keskuse juhataja rakendada kokkuleppehinda või vara
tasuta kasutamist. Vara kaotamisel või rikkumisel hüvitatakse kuni 10
kordne väärtus või asendatakse uue samaväärsega.

Ruumi, v.a pansionaadi hoones, üür koos köögi kasutamisega 15 eurot/tund.
Sotsiaaleluruumi üür pansionaadis 140 eurot/kuu.
Sotsiaaleluruumi üür pansionaadis 34 eurot/nädal
Sotsiaaleluruumi üür pansionaadis 5 eurot/ööpäev

Dušiteenus erihoolekande kliendile (30 min) 1 euro/
kord.

Tugiisikuteenus 300 eurot/kuu.
Tugiisikuteenus raske või sügava puudega lapsele või
täiskasvanule 7 eurot/tund.
Sotsiaaleluruumi toa koristamise hind pansionaadis
5 eurot/kord

Teenused
Päevahoiuteenus psüühikahäire või vaimupuudega
tööealisele isikule 4,40 eurot/päev.

Erandjuhtudel võib sotsiaalkeskuse juhataja rakendada
kokkuleppehinda.
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EMKO juhatajana ametis Joosep Niit
Teisipäevast on Emmaste Kommunaali
ehk EMKO juhatajana
ametis Joosep Niit.
Emmaste põhikooli ja Käina gümnaasiumi lõpetamise järel suundus Niit
õppima veisekasvatust Olustvere
teenindus- ja maamajanduskooli.
Miks selline valik, ei vaja vähemalt
kohalikele pikemat selgitamist.
Niidi Farm ehk Metsalaukal asuv
pereettevõte selgitab tausta. 23aastasel noormehel on lisaks kodustele
talutöödele 2,5aaastane kogemus
müügikonsultandina.
Joosep on sünnist saati Emmastes
elanud. „Olen erinevatel põhjustel,
kas kooli või töö pärast mandril pikemalt olema pidanud ja see lihtsalt
hakkab vastu. Kodus on hea ja kodu
Hiiumaal on veel parem. Nii lihtsalt
on.“
Hobideks nimetab ta fotograafiat ja
huvi tehnika vastu. „Meeldib see, kui

Emmaste Kommunaal ehk EMKO teostab töid ja osutab teenuseid järgmistes valdkondades:
• elamu- ja kommunaalmajandus
• veevarustus ja kanalisatsioon
• heakord
• jäätmemajandus, v.a korraldatud jäätmevedu
• valla teede ja tänavate korrashoid
• supelrandade haldamine
• Emmaste osavalla omandis oleva maavara käitlemise korraldamine
mingit asja uurida ja aru saada, kuidas
see töötab,“ ütles Joosep. „Üldjuhul
sellepärast, et asju parandada – minu
vanemad ja vanavanemad on alati
üritanud esmalt asju parandada,
sest kes see ikka kohe uut asja ostma
hakkab.“
Miks aga sellele ametikohale kandideerisid? „Mulle on alati meeldinud
probleeme lahendada või siis vähe-

Heakorratöötaja Pühalepa osavallavalitsusse
Peamised tööülesanded:
Pühalepa valla avalikus kasutuses olevate alade, rajatiste ja hoonete
hooldamine.
Nõuded kandidaadile:
• füüsilise töö tegemise võimekus välitingimustes;
• B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmisel;
• oskus töötada erinevate mehhaaniliste töövahenditega (murutraktor,
trimmer, saag jt tööülesannete täitmiseks vajaminevad tööriistad);
• initsiatiivikus ja iseseisev tegemist vajava töö märkamise oskus.
Kasuks tuleb erialane haridus ja varasem töökogemus samas valdkonnas.
Pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• paindlikke töötingimusi;
• stabiilset sissetulekut.
Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, koopia haridust tõendavast
dokumendist ja elulookirjelduse (CV) palume saata või tuua hiljemalt 15.
veebruariks Pühalepa osavalda või edastada pyhalepa@hiiumaa.ee.
Täpsem info Pühalepa osavallavanem Liili Elleri telefonil 463 6841.
Noortejuht Emmaste noortekeskusesse
Kui oled nooruslik, hea pingetaluvusega, aktiivne, usaldusväärne ja täisealine, oled just see inimene, keda ootame enda väikesesse kollektiivi.
Tööaeg 15 tundi nädalas, põhiliselt argipäeviti kell 13-18, mõnikord ka
nädalavahetustel ja õhtuti.
Töötad koos meie noorsootöötajaga ja sinu peamisteks tööülesanneteks
on 7-15 a noortega suhtlemine, noortega kontakti loomine, noortele
mõeldud tegevuste (üritused, töötoad, ekskursioonid) läbiviimine. Kasuks
tuleb autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus.
Kandideerimiseks saada lühike tutvustus ja enda andmed e-postile vak@
emmaste.ee. Lisainfo Emmaste vaba aja keskuse juhataja Anne-Ly Torstenssoni telefonil 5606 0711.

Emmaste päevatoa avamisel esitasid lasteaia vanema rühma lapsed ja töötajad
muusikalise tervituse.

Hiiumaa Teataja, Hiiumaa valla väljaanne
Toimetaja Liina Siniveer, tel 5386 7606, liina.siniveer@hiiumaa.ee
Trükikoda Printall

Hiiumaa vallavanem Reili Rand
kutsub laupäevahommikusele
kohtumisele külaseltside esindajaid ja külavanemaid.
Esimene kohtumine infovahetuseks ja edasiste plaanide tegemiseks toimub laupäeval, 3. veebruaril kell 11 Orjaku külamajas. Kõik
Hiiumaa külaseltside esindajad ja
külavanemad on väga oodatud!

• kalmistute haldamine

Tööpakkumised

Kujundus ja küljendus Kersti Simsalu

Külade esindajate
kohtumine

• seadusega Emmaste osavalla pädevusse antud hulkuvate loomadega
seonduva
• tegevuse korraldamine.
Kontakt: +372 503 7656, emko@emmaste.ee
masti teistele abiks olla probleemide
lahendamisel. Selline oli enamjaolt
ka eelmine amet. Arvan, et EMKO
juhina saan sedasama kodukandis
teha.“
Suur aitäh Harri Hiisile, kes üle viie

aasta EMKOt juhtis ja on valmis Joosepile ametisse sisse
elamisel toeks olema.
Hergo Tasuja
Emmaste osavallavanem

Käina postipunkt puhkusel
10.–24. veebruarini on Käina postipunkt puhkuse tõttu suletud.
Postipunkti töötaja palub võimalusel saadetistele järele tulla
hiljemalt 9. veebruaril enne kella
15.00. Pärast seda saab saadetised
kätte Kärdla postkontorist. Kes ei
saa ise tulla, saab kedagi volitada.
Volituse näidise leiab veebilehelt
www.omniva.ee. Omniva infotelefon: 661 6616

Pühalepa Vanameeste tegemisi-toimetusi
Alustuseks mõni sõna
meist endist. Veidi
enam kui neli aastat
tagasi alustanud üheksaliikmelisest seltskonnast on tänaseks
saanud 18-liikmeline
klubi.
Oleme algusest peale öelnud, et
meie n-ö territoriaalseks aluseks on
ajalooline Pühalepa kihelkond, st
endine Pühalepa vald, Kärdla linn ja
väike osa ka endisest Käina vallast.
See ei ole range põhimõte, pigem
lihtsalt määratlus. Koos käime kord
kuus Hellamaa Perekeskuses. Kuna
oleme kõik selles eas, et on, mida
meenutada – siis ajaloohuvi kipub
esiplaanile meie toimetamistes ja

Emmaste päevatuba
taas avatud
Emmastest Nurste poole liiklejale
hakkab peagi silma üks teeäärne ilus
hoone, mis tundub lausa nagu uus.
Oi – see on ju meie renoveeritud Emmaste päevatuba, mis üllatab oma
iluga nii seest kui väljast!
10. jaanuariks saime ka sisustuse
paika ja avapidu võis alata. Eakad
said oma tänu ja rõõmu jagada
nendega, kes meie heaolu nimel
otsuseid teinud, meie heaks töötanud ja nüüd meid tervitama tulnud.
Aitäh Emmaste osavallavanem Hergo
Tasuja, eksvallavanem Tiit Paulus,
sotsiaaltöötajad Liia Rull ja Aimi
Jaarma, Emmaste vaba aja keskuse
juht Anne-Ly Torstenson. Täname
meelespidamise ja heade soovide
eest Emmaste põhikooli direktorit
Merje Kikast, Emmaste lasteaed
Naksitrallid juhatajat Külli Tintset,
Agapäeotsa seltsinguliste eestvedajaid Moonika ja Mati Nursi.
Kõigi kohalolnute silmad pani eriliselt särama meie lasteaia vanema
rühma laste ja töötajate muusikaline
tervitus. Kiidame ja täname teid
kõiki, eriti Sind, armas Heli Lindmäe!
Aitäh, et hoolite!
Tuhat tänu selle ilusa maja eest viimasele Emmaste vallavolikogule ja
Emmaste vallavalitsusele!
Aimi Pruul
pensionär

ettevõtmistes.
Oleme igal aastal käinud reisidel, nii
ka lõppenud 2017. aastal. Kevadel
Tartus ERM, TÜ Loodusmuuseum
ja renoveeritud Pauluse kirik. Suvel
kolmepäevane reis ajaloolisel Liivimaal – Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti – ja
sügisel Kihnu saarel.
Päris paljud meie hulgast on aasta
jooksul olnud seotud kolmanda
Pühalepa mereajaloolise kogumiku
tegemisega. Loodame eeloleval kevadel jõuda lugeja ette. Paika sai Pühalepa vana vallamaja mälestuskivi.
Ka alanud aasta kujuneb arvatavasti
huvitavaks – kavandamisel on erinevad reisid, tahame leida huvitavaid
külalisi oma kokkusaamistele, lisaks
mereajaloo kogumikule ootab lõpuleviimist Pühalepa valla ajaloo
raamat.

Eeloleval kevadel loodame Hiiumaa
Muinsuskaitse seltsi abiga korda teha
ainukese Hiiumaal asuva hukkunud
meremeeste mälestusmärgi Kuri
kalmistul. Tänavu möödub 100 aastat
selle püstitamisest.
Jaanuaris oli meie esimeseks külaliseks Pühalepa osavalla äsja ametisse
astunud vanem Liili Eller. Hea meel
oli tõdeda, et meie tegemisi tunnustatakse ja toetatakse ka edaspidi.
See annab jõudu ja tahtmist jätkata.
Klubi ettevõtmistel on olnud palju
häid partnereid ja toetajaid, suured
tänud neile kõigile.
Soovime kõigile Hiiumaa valla eakatele ja muidugi ka kõigile hiidlastele
tegusat alanud aastat!
Endel Lepisto
klubi Pühalepa Vanamehed

Emmaste spordihalli uus nägu
Viimasel paaril aastal on Emmaste spordihallis tehtud mitmeid investeeringuid ja täiendusi, et kergejõustiku harrastamise tingimusi Hiiumaal
parendada. Põrandal on kvaliteetne tartaankate, kus naelikutega joosta
ning edukamalt hüppealadega tegeleda, samuti on hallis korralik võistlusnõuetele vastav kõrgushüppematt. Aasta esimesel nädalal valmis ja
sai liiva sisse täismõõtudes sisekaugushüppekast.
Hüppekasti rajamine oli oodatust keerulisem. Koostöös treeneritega
valitud asukoha kasutamiseks oli
vaja osa betoonpõrandast välja
Emmaste spordihalli
lõhkuda ja nagu vanemate ehitislahtiolekuajad
te puhul ikka, tuli ette üllatusi ja
E ja N kl 15.30-20
planeerimata lisatöid. Selgus, et
T ja K kl 15.30-19
põrandatalad olid osaliselt mädad
ja vajasid väljavahetamist, samuti
Muudel aegadel on spordihall
tuli välja vahetada osa hüppekasti
avatud vastavalt tunniplaanile või
kõrvale jäävast laudpõrandast.
kokkuleppele.
Kaugushüppekasti rajamiseks ja
Ennelõunal on saalis koolitunnid.
lisatöödeks kulus üle 4 000 euro.
Lisainfo saamiseks võta ühendust
Eelnevateks investeeringuteks,
sporditöötajaga tel 5800 8149 või
mille kogumaksumus oli üle 40
sport@emmaste.ee
000 euro, saadi PRIA toetust
Emmaste vaba aja keskuse projekti “Maakondlik sisekergejõustiku hall” raames 34 500 eurot ja ka nn
katuseraha.
Seni puudus saarel võimalus kergejõustikutreeninguid sügis-talvisel perioodil tõhusalt läbi viia ja aktiivsemad sportlased käisid nädalavahetustel
treenimas Tallinnas, mis on kulukas ja aeganõudev. Nüüd on vajalikud tingimused ka Hiiumaal ja loodame, et neid ka maksimaalselt kasutatakse.
Lisaks igapäevastele kehalise kasvatuse tundidele tegelevad spordihallis
erinevate piirkondade noorsportlastega jalgpallitreenerid Jaanika Küttim
ja Tõnis Saarnak, kergejõustikutreenerid Tiina Koit, Toivo Pruul ja Hannes
Maasel, täiskasvanute lihastreeninguid viib läbi Anne-Mall Reinu.
Veebruari lõpuks saame spordihalli uued jalgpalliväravad, teisaldatava
kuulitõukeringi ja uue heitevõrgu, et spordiharrastajate tingimusi veelgi
parendada.
Jaanuaris toimusid Emmaste spordihallis koolinoorte sisekergejõustiku
meistrivõistlused jooksualadel ja eelneval nädalal TV10 olümpiastarti
maakondlik eelvõistlus.
Hergo Tasuja
Emmaste osavallavanem
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Rahuoja ametis sotsiaalkeskuse juhina

Hiiu valla sotsiaalkeskust juhib eilsest Riho Rahuoja, kelle esmane
eesmärk on keskuse töö juhtimist
hästi jätkata.
Rahuoja ütles, et tema ülesandeks
saab ka Kärdlasse Pargi tänavale
plaanitava sotsiaalkeskuse projekti
juhtimine. „Laiem ootus on panna
kogu saare sotsiaalvaldkond ühte
sammu käima, et teenuseid ühtlustada,“ ütles Rahuoja. Ta selgitas, et
sisuliselt tähendab see tihedamat
koostööd osavalla sotsiaaltöötajatega ja teiste keskustega.
Rahuoja nentis, et sotsiaalvaldkond
on viimase 10-15 aasta trende jägides
kiirelt kasvav. „Kui eakate arv kasvab,
kasvab ka nõudlus sotsiaalteenuste
järgi. See omakorda tähendab, et
peame väga hästi kogu teenuste
struktuuri läbi mõtlema: teenused

Hiiu valla sotsiaalkeskus
Hiiu valla sotsiaalkeskuse tegevuskohad asuvad Kärdlas, Kõrgessaares
ja Kõpus.
Tegevustuba koondab erihoolekandeteenused psüühiliste erivajadustega
inimestele Kärdlas Kõrgessaare mnt 2 ja Kõrgessaares Kõpu tee 8. Kogu
Hiiumaa sihtgrupile pakutakse igapäevaelu toetamise teenust, töötamise
toetamise teenust ja toetatud elamise teenust. Tegevustoas Kõrgessaare
mnt 2 asub ka puuetega inimeste päevakeskus, kus on võimalus kasutada
arvutit, lugeda ajakirju, kohtuda sõpradega, osaleda korraldatud üritustel,
töötubades, tegeleda käsitöö ja käelise tegevusega. Kõrgessaare päevakeskuses pakutakse samuti erihoolekande teenuseid.
Lastekeskus Kärdlas Vabaduse 47 pakub päevahoiuteenust nii eelkooliealistele kui toimetuleku- ja hooldusklassi õpilastele üle Hiiumaa.
Kõpus asuva eakate pansionaadi eesmärk on pakkuda väärikat ja turvalist
elukeskkonda eakale inimesele, kes ei tule enam üksinda oma kodus toime
majapidamistöödega nagu puude toomine, kütmine, niitmine ja kes vajab
vähest kõrvalist abi igapäevatoimetustes.
Koduteenus tähendab abivajaja abistamist tema kodus igapäevategevustes ja asjaajamisel, et inimene tuleks iseseisvalt toime harjumuspärases
keskkonnas.
peavad olema hästi sihitud ja personaalsemad,“ ütles sotsiaalkeskuse
uus juht. Võimalikuks tegevuskäiguks pakkus ta head ülesaarelist
koostööd, mis hõlmaks ühist sihtide
seadmist ja pädevuste kasvatamist.
Riho Rahuoja on sündinud 1957.
aastal Lääne-Virumaal. 1972. aastal
asus ta õppima Tallinna ehitus- ja
mehaanikatehnikumi. 1981. aastal
lõpetas Tallinna pedagoogikaülikooli
pedagoogika eriala ja 1995. sot-

Kärdla kanalisatsioonitööd jätkuvad
Kärdla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise
projekti Kärdla IV ehitustööde käigus rajatakse torustikud, reoveepumplad,
katsetatakse torustikke ja
seejärel taastatakse suvekuudel teekatted.
Esialgse kava kohaselt kestab Uue
tänava torustike ehitus 19. veebruarini, teekatte taastamine on kavas mai
viimasel nädalal.
Valli, Kopli, Lepiku, Aia ja Väike-Kopli
tänavate torustike ehitus kestab 24.
jaanuarist 15. maini, teekatte taastamine tehakse juunis.
Tiigi tänava torustike ehitus kestab
5. veebruarist 18. maini, teekatte
taastamine augusti lõpus – septembri alguses.
Vabaduse, Vabaduse põigu, Sanglepa ja Kalamaja tänavate torustike
ehitus algab samuti 5. veebruaril ja
kestab 27. juulini, järgneb teekatte
taastamine, mis peaks valmima 7.
septembril.
Kabeli, Lodju, Väike-Liiva, Künka ja
Kanarbiku tänava torustike ehituse
algus on 5. märtsil, lõpp augusti
alguses, millele järgneb teekatte
taastamine, mis peaks valmima 19.
septembril.

siaaltöö eriala. Rahuoja töötas Hiiu
maavalitsuses esmalt sotsiaalnõunikuna, hiljem sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajana ning asemaavanemana ja samuti kooliõpetajana
Käinas. 1999.–2012. aastal juhtis ta
sotsiaalministeeriumi asekantslerina
sotsiaalvaldkonna tööd. 2012.–2017.
aastal oli ametis Hiiu maavanemana.
Rahuoja on Hiiumaa vallavolikogu
liige.
Liina Siniveer

Arenduskeskuse juhina tööl Liis Remmelg
Jaanuari keskpaigas asus Hiiumaa
arenduskeskuse juhina tööle Liis
Remmelg, kes töötas möödunud
aastal Hiiu vallavanema nõunikuna
ja enne seda SAs Tuuru turismikoordinaatorina.
Remmelg on õppinud EBSis rahvusvahelist ärijuhtimist ja TTÜ magistriõppes elektroenergeetikat.
Varem on ta töötanud Swedbankis
tegeledes korterelamute renoveerimise rahastamisega ja Eesti
Energia bilansi planeerimisega
tegelevas osakonnas.
Remmelg ütles, et otsustas kandideerida Hiiumaa arenduskeskuse
juhiks, et isikliku arengu jätkamiseks järgmisi samme astuda. “Mul
on jätkuvalt soov Hiiumaa arengusse panustada ja nägemus, kuidas
arenduskeskus toimida võiks.”
Ta lisas, et tänu tööle Hiiu vallavanema nõunikuna on tal hea
ülevaade nii arenduskeskuse väljakutsetest kui Hiiumaa arenguvisioonist. “Vallavanema nõunikuna
olid minu peamisteks ülesanneteks
arendusprojektide eestvedamine ja
kommunikatsioonijuhtimine, mis on
andnud mulle hea ülevaade valla
arengutest. Saan need teadmised
võtta kaasa uuele tööle,” ütles
Remmelg.
Arenduskeskuse väljakutseteks
peab uus juht eelarvet ja projek-

Foto: Toomas Kokovkin
tipõhisest rahastusest tulenevat
likviidsusprobleemi. “Tuleb seada
selged prioriteedid ja tegevused tõsiselt üle vaadata,” märkis
Remmelg. “Minu nägemuses on
Hiiumaa arenduskeskus kohaliku
omavalitsuse, ettevõtjate ja kodanikuühenduste eestvedajate kaudu
partneriks igale hiidlasele. Sellest
tulenevalt peab arenduskeskus
lisaks sihtfinantseeringute kaudu
piirkonda toodud teadmiste edastamisele pakkuma oma partneritele
lisandväärtust tulenevalt Hiiumaa
vajadustest. Selleks on oluline leppida kokku kindlates tegevussuundades ja neile selged eesmärgid
ning mõõdikud määrata.”
Liina Siniveer

Toetused MTÜdele erinevad tänavu veel osavaldade lõikes
Tänavu erinevad veel
osavaldade lõikes võimalused mittetulundusühingute toetuste taotlemiseks ja samuti erinevad
veel tähtajad. Erinevuse
põhjustab asjaolu, et iga
endise valla territooriumil
kehtivad õigusaktid kehtivad veel samas piirkonnas
seni, kuni ei ole vastu
võetud uusi õigusakte.
Emmaste osavallas sai taotlusi käesolevaks aastaks esitada juba mullu.
Osavallas kehtib kultuuri-, spordi-, külaelu ja noorsootööalaseks
tegevuseks toetuse taotlemise,
taotluse läbivaatamise, eraldamise
ja kasutamise üle järelevalve teostamise kord. Toetuse eesmärk on
kultuurilise, sportliku või muu vaba
aja tegevuse arendamine Emmaste
vallas; erinevate elanikkonna gruppide kultuurilise sportliku, tervistava tegevuse toetamine ja vaba aja
sisustamiseks paremate tingimuste
loomine, klubilise tegevuse arendamine ja edendamine ning külaelu
arendamine. Taotlusi oodati 2.

Vene keel algajatele alustab 19. veebruaril
Hea uudis vene keele huvilistele!
Alustab vene keele kursus algajatele.
Toimumise koht: Tuuru maja õppeklass, Vabrikuväljak 1, Kärdla
Toimumise aeg: 19. veebruarist
25. aprillini 2018, esmaspäeviti ja
reedeti kl 16.15–17.45
Kursuse viib läbi Svetlana Orav.
Koolitus on osalejatele tasuta.
Registreerimine 12. veebruarini
2018
Lisainfo: Kaja Sõrmus, kaja.sormus@tuuru.edu.ee, tel 5345
9558
Koolitus toimub koostöös Eesti Vabaharidusliiduga, projekti
“Prioriteetsete võtmepädevuste
arendamine 2016–2019“ raames.

novembriks, aruandeid möödunud
aasta kohta 31. jaanuariks.
Kärdlas ja Kõrgessaare osavallas
kehtib Hiiu valla mittetulundusliku
tegevuse toetamise kord. Toetuse
eesmärgiks on aidata kaasa ühenduste tekkimisele, tegevuse aktiviseerumisele ja kodanikualgatuse
korras uudsete tegevuste elluviimiseks ning traditsioonide järjepidevuse tagamiseks Hiiu vallas. Toetus
antakse avalike teenuste arendamiseks ja osutamiseks; spordi-, muusika-, kultuuri-, käsitöö-, taidlus- ja
harrastusgruppide tegevuseks; ürituste korraldamiseks; rahvakultuuri
ja kohalike traditsioonide säilitamiseks ja arendamiseks, rahvusliku
identiteedi hoidmiseks ning kohaliku külaelu ja külade ühistegevuse
arendamiseks. Taotlusi oodati 1.
veebruariks, aruandeid möödunud
aasta kohta 30. jaanuariks.
Käina osavallas on MTÜdel võimalik
taotleda toetust külaseltside tegevuseks ja sporditegevuseks. Külaseltside toetuse andmise eesmärk
on edendada külaelu ja suunata
külaelanikke tegema koostööd ja
lahendama oma küla/piirkonna
küsimusi. Toetatakse osaliselt küla/

piirkonna heakorra- ja teiste talgute
korraldamist, osaliselt küla/piirkonda ühendava tegevuse korraldamist
ja bussipeatuste hooldamist.
Sporditegevuse toetuse andmise
eesmärk on toetada ja arendada
spordialast tegevust Käina vallas.
Toetatakse valla sportlaste tegevust, klubilist tegevust, tervisespordi tutvustamist ja spordiürituste
korraldamist, valla esindamist maakondlikel ja üleriigilistel võistlustel
ning riigi esindamist rahvusvahelistel võistlustel ja muid sporditegevusi.
Taotluste esitamise tähtaeg Käina
osavallas on 10. märts.
Pühalepa osavallas kehtib külade
omaalgatuslike heakorraprojektide
teostamiseks toetuse taotlemise
kord. Toetust võib taotleda Pühalepa valla külade arenguks, heakorra
tagamiseks: kraaviääred, teed,
teeääred, võsaraie, spordi- ja puhkerajatiste rajamiseks ja külaseltside
koolituseks esitatud projektide
omaosaluse katmiseks. Taotlused
esitatakse vallavalitsusele jooksvalt
eelarveaasta jooksul.

Täienduskoolitused Hiiumaa ametikoolis
Hiiumaa ametikool pakub
ka alanud aastal mitmekülgseid koolitusi erinevatelt elualadelt. Koolituskalender pakub nii tasulisi
kui tasuta kursuseid. Sel
aastal oleme oluliselt
laiendanud avatud õppe
võimalusi, mille käigus on
kursusel osalejal võimalus ühineda tasemeõppe
õppijatega.
Täiendusõppesse on oodatud kõik
huvilised olenemata vanusest või
varasemast haridustasemest. Saadud
teadmistele ja oskustele lisanduvad
põnevad kohtumised uute inimestega, iga koolitus loob võimalusi uute
algatuste sünniks!

Märtsis algavad kursused:
2. märtsil rootsi keele jätkukursus (80
ak tundi), koolitaja Eva Raidma
16.-17. märtsil ohtlike puude langetamine (36 ak tundi), koolitaja Silver
Treiman
28.-29. märtsil väikelaevajuhi koolitus (96 ak tundi), 380 eurot, koolitajad Kaius Raudits, Marek Rätsep
Kõikide koolituste lisainfo leiad
Hiiumaa ametikooli kodulehel www.
hak.edu.ee rubriigist Täienduskoolitused või www.facebook.com/
hakkoolitused.
Küsi julgelt lisa Jane Üksiku telefonil
5690 7746 või aadressil koolitused@
hak.edu.ee,
Jane Üksik
Hiiumaa ametikooli täiendusõppe
juht
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Mõtle kaasa: kus võiksid
asuda meie valla kirjakastid?
Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et
paigutada kirjakastid
nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks
neid mugav kasutada.
Parimate asukohtade
väljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste ja kogukondade
abi.
Kirjakastid on olnud
praegustes asukohtades üldjuhul juba pikki
aastaid, kuid inimeste
iikumisteed ja harjumused võivad olla selle
aja jooksul muutunud.
Selleks, et postiteenuse kasutamine oleks
inimestele mugav, paigutatakse kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel
on neid lihtne kasutada.
Kirjakastide võrgustiku uuendamine
johtus eelmisel aastal läbi viidud
uuringust, kus ilmnes, et inimesed
soovivad kirjakaste näha eelkõige
kohtades, kus nad niikuinii käivad
– poe, allamaja, raamatukogu vms
juures. Uuring kinnitas Omniva
enda statistikat, mille järgi kasutavad inimesed käidavates kohtades

Hiiumaa vallavalitsuse teated
Toetuste taotlemine Kärdla ja Kõrgessaare osavallas
kuu taotlused toimetuleku- ja sotsiaaltoetuste määramiseks palume esitada
koos pere eluasemekulusid ja tulusid tõendavate dokumentidega:
Kärdlas (Keskväljak 5a, tuba 220): 12.–20. veebruaril
Kõrgessaare piirkonnas:
13. veebruaril kl 10–12 Kõrgessaare osavallas
15. veebruaril 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 kohalikeks sõitudeks ja mandrisõidud
rehabilitatsiooni- või meditsiiniasutusesse Hiiu valla eakatele ja puudega
inimestele – info telefonil 46 36 094 Pille Alevi

Kärdla sadama saun (Sadama tn 28/30):
3. ja 17. veebruaril kell 13–15 meestele
kell 15.30–18 naistele
Saunapileti hind on 2.30 eurot

Sotsiaaltöötajate vastuvõtt
Sotsiaaltöötajate vastuvõtt Kõrgessaare osavallavalitsuses: 6., 13. ja 20.
veebruaril kell 10–12.

Hellamaa perekeskuses
asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui
vähemkäidavas kohas asuv kirjakast
on elu- või töökohale lähemal.
Omniva palub vallaelanikel saata
kirjakastide paremate asukohtade
osas ettepanekuid kuni 20. veebruarini aadressile info@omniva.ee
või tel 661 6616. Ettepanekule tuleb
kindlasti lisada valla ja küla täpne
nimi ning võimalikult täpne asukohakirjeldus.
Kirjakastide asukohtade valikul

arvestatakse valla ja elanike ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal
juhul jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest mõistlikusse kaugusesse.
Kirjakastid on need, mida inimesed
kasutatavad kirjade saatmiseks.
Postkaste, mille kaudu inimestele ja
ettevõtetele/asutustele posti kätte
toimetatakse, ümberkorraldus ei
puuduta.
Margit Tammeleht
Omniva jaotuskeskuse juht

14. veebruaril kell 11 vastla-sõbrapäeva üritus
25. veebruaril kell 12 EV 100 sünnipäevale pühendatud kontsert-aktus
Kolmapäeviti Lustiliste laulu- ja tantsuring. Ootame uusi lauljaid-tantsijaid.
Iga kuu kolmandal neljapäeval saab perekeskuses kokku klubi Pühalepa
Vanamehed.
Iga kuu kolmandal pühapäeval kell 14.30 pastoritund. Pastor Enno Tuulik.
Leena Komleva valmistatud nukkude näitus-müük
Väljapanek apostlik-õigeusu pühakodadest. Fotopostkaardid Endel Lepisto
kogust.
Perekeskuses saab üürida ruume erinevateks üritusteks. Perekeskus on
avatud E–R kl 8.30– 16.30. Kontaktid: tel 469 4630,
perekeskus@pyhalepa.hiiumaa.ee

Elujõulise MTÜ kavandamine ja juhtimine

Omastehooldajate kokkusaamine
22. veebruaril omastehooldajate kokkusaamine Eesti
Vabariik 100.
Täpsem info Raililt: tel 508 8164.

Hiiu valla sotsiaalkeskuses
Tegevustoas Kärdlas Kõrgessaare mnt 2
13. veebruaril kl 10 sõbrapäeva tegemised Jüriga
22. veebruaril kl 10 meisterkokk Anne – Vabariigi
sünnipäeva laud
8. veebruaril kl 10 naistepäeva tegemised Lemmega
Neljapäeviti kl 11 tund muusikaga
Hiiu valla sotsiaalkeskus osutab dušiteenust (Kõrgessaare mnt 2, Kärdla)
tööpäeviti kl 10–15.30, hind 2.- (pool tundi). Soovist teatada ette tel 469
1377, 502 1273 või ükskõik millisele Sotsiaalkeskuse telefonile.
Kõrgessaare päevakeskuses Kõpu tee 8
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 15–16 tervisevõimlemisring
Kolmapäeviti kl 13–14.30 seeniortantsuring
6. veebruaril alates kl 8.30 pediküüriteenus. Info ja eelnev registreerimine
Eve Heinmaa tel 516 3126.
8. veebruaril kl 13 koosviibimine: infotund koos Salva kindlustuse esindajaga, teemaks kodukindlustus ja vallavalitsuse sotsiaalametnikega,
sünnipäevalaste õnnitlemine. Transport: 11.45 Kiivera, 12.20 Kidaste,
12.25 Rootsi, Pihla, 12.35 Lauka, Viskoosa
13. veebruaril kl 9.30 kokkamine ja vastlapäeva tähistamine erihoolekande
klientidega ja MTÜ Vikerkaar liikmetega
19. veebruaril väljasõit Käina ujulasse: jõusaali kasutamine kl 12–12.30,
vesivõimlemine kl 12.30–14, treener Helin Kääramees. Osavõtust teatada
tel 469 3712; 5333 9472 (Heli). Osalustasu 5 eurot. Transport: 11.05 Kõrgessaare, Lauka, 11.10 Viskoosa, 11.15 Kidaste, 11.30 Kärdla.
20. veebruaril alates kl 8 juuksur. Eelnev registreerimine Sirje Vaku
tel 463 1297, 5666 2317.
6. märtsil 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, 12.10 Koidma, Kidaste, 12.25 Rootsi, Pihla, 12.30 Lauka. Viskoosa
Kõigile huvilistele:12., 14., 19., 21., 26. ja 28. märts alates kell 8.30 massöör,
seansi pikkus 1 tund – hind 15 eurot, 2 tundi – hind 22 eurot. Eelnevalt
registreerida Eve Heinmaa tel 516 3126.
Kõrgessaare päevakeskus osutab pesu pesemise ja dušiteenust, eelnevalt
kokku leppida tel 504 2292 (Inna)

Koolitus alustavatele MTÜdele „Elujõulise MTÜ kavandamine ja
juhtimine“ toimub 8. veebruaril 2018 algusega kell 9 SA Hiiumaa
Arenduskeskus õppeklassis Kärdlas Vabrikuväljak 1.
Koolitaja: Kaidi Holm, Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ
Eeltöö koolitusel osalejatele: Palun loe enne koolitust põhjalikult
läbi oma ühingu põhikiri ja mittetulundusühingute seadus (www.
riigiteataja.ee) ning võta need koolitusele kaasa.
Päevakava:
9.00–10.30 MTÜ olemus ja õiguslik staatus. Mittetulundusühinguõiguse eripära. MTÜ strateegiline kavandamine.
10.30–10.45 Kohvipaus
10.45–12.15 MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid. Juhatuse
liikmete õigused, kohustused ja vastutus.
12.15–12.45 Lõuna
12.45–14.15 Ühingu liikmed. Sisuka ja õiguspärase üldkoosoleku
kavandamine.
14.15–14.30 Kohvipaus
14.30–16.00 MTÜ tegevustega kaasnevad õigussuhted.
Lepingute sõlmimine.
Registreerimine kestab kuni 5. veebruarini.
Lisainfo: SA Tuuru MTÜde konsultant Kaja Sõrmus, tel 5345 9558
või e-post kaja.sormus@tuuru.edu.ee.
Koolitaja: Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ juhataja,
juhtiv koolitaja ja konsultant. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän
opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu ülikool) kõrgharidus
ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna tehnikaülikool) ning üle 15aastane kogemus mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtorganite liikmete koolitamisel ja nõustamisel. Seniste
koolituste põhiteemadeks on olnud hea valitsemine, juhtimise juriidika, eesmärgikeskne strateegiline planeerimine, projektijuhtimine,
arengukavade koostamine, juhatuste pädevus- ja kompetentsimudelite loomine ning organisatsioonide enesehindamissüsteemide
disain. Kaidi on välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja
SA juhatuse töö parendamiseks ja hindamiseks ning on kirjutanud
muuhulgas „Hea valitsemise käsiraamatu“ ühenduste juhtidele.
Meie seast on lahkunud
Maarika Klee 10.02.1960-16.01.2018
Arvo Aassalu 12.08.1940-19.01.2018
Valter Voole 1.10.1930-24.01.2018
Peeter Pedjamägi 3.03.1941-27.01.2018
Enno Tuisk 23.05.1942-29.01.2018
Kaastunne lähedastele!
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Tulekul Hiiumaal veebruaris
R, 2. veebruaril kl 23 Rannapaargus
Magic Music

päevane joogalaager Ristnas Hõbekala külalistemajas

„Anne-Mai & Sõbrad” Kõrgessaare
vaba aja keskuses

L, 3. veebruar kl 11 Külaseltside
ja külavanemate kohtumine Orjaku
külamajas, kutsub vallavanem Reili
Rand. Kõik Hiiumaa külaseltside
esindajad ja külavanemad on väga
oodatud!
kl 15 Shindo venitustund Kärdla
lasteaia saalis
kl 19 Vaba tants Kassari rahvamajas

L, 10. veebruaril joogalaager Ristnas
Hõbekala külalistemajas

L, 17. veebruaril kl 13–19 Jääkala
festival Orjaku sadamas
kl 13 Vabariigi aastapäeva kontsert
Emmaste koolis. Esinevad Emmaste
noored taidlejad, rahvatantsurühmad Nobejalad ja Taherpill ning
Vigala meeskoor
kl 14 Näituse “Aktinäitus Enn Kunila
kollektsioonist” avamine Kärdla kultuurikeskuses

E, 5. veebruaril kl 14 Kalanduspiirkonna toetuste infopäev Tuuru
majas
T, 6. veebruaril kl 19 Kontserttuur
“Vaikus”: Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld Kärdla kultuurikeskuses. Pilet
10eurot Piletilevist, Piletimaailmast
või kultuurikeskusest.
R, 9. veebruaril kl 10 alustab kolme-

T, 13. veebruaril kl 9 ettevõtjate
hommikukohv vallavanemaga Rannapaargus. Teemadeks seekord: kuidas
on läinud valla käivitamine, eelarve
prioriteedid ja investeeringud. Kõik
Hiiumaaga seotud ettevõtjad on
oodatud!
Vastlapäev Ristnas
K, 14. veebruaril kl 18 Kristjan Randalu kontsert Kärdla muusikakoolis.
Tasuta.
N, 15. veebruaril kl 10–17 seminar
Hiiumaa tööandjatele “Psüühikahäirega töötaja toetamine” Wabriku
pubis
R, 16. veebruaril kl 18.30 kontsert

E, 19. veebruaril kl 19 Vana Baskini
teatri etendus “On alles perekond”
Kärdla kultuurikeskuses. Piletid
13/15 eurot Piletilevist või kultuurikeskusest
T, 20. veebruaril kl 18 Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva kontsert-aktus Suuremõisa lossis

R, 23. veebruaril kl 18 kontsert:
Ain Agan (kitarr) ja Lembit Saarsalu
(tenorsaksofon) Kõrgessaare vaba
aja keskuses
kl 18 Hiiumaa valla Vabariigi aastapäeva aktus Käina kultuurikeskuses
L, 24. veebruaril kl 11–14 “EV100:
Sada lilleseadet Eestile” Suuremõisa
lossis
kl 12 EV100 matkapäev Kõrgessaares, algusega vaba aja keskuse
juurest
kl 15 EV100 sünnipäevakontsert
“Evelin Randvere ja sõbrad” Kärdla
kultuurikeskuses. Tasuta
Suusamaraton Leemetis
P, 25. veebruaril kl 12 EV 100. sünnipäevale pühendatud kontsert-aktus

Hellamaa perekeskuses
T, 27. veebruaril kl 18.30 Karikasarja
“Aasta ujuja 2017/2018” VI etapp
Käina spordikeskuses

Emmaste vaba aja keskuses
Emmaste käsitööring igal teisipäeval
kell 17. Info tel: 514 7202
Käsitööringis on 6. ja 13. veebruaril
teemaks EV100 tikitud pärlitest
prossid.
Emmaste noortekeskuse üritused
veebruaris:
7. veebruaril kell 15 sõbrapäeva
kaartide meisterdamine
16. veebruaril kell 15 Emmaste noorteka sünnipäev
21. veebruaril kell 15 kaneelirullide
küpsetamine

Hiiumaa kino linastused veebruaris

Nelja Nurga galerii
Läbi kevadkuude kuni jaanipäevani
korraldab Nelja Nurga galerii EV100
raames Hiiumaaga seotud inimeste
loomingu näituse „EV100. Hiiumaa
sada väljahingamist“.
Projektiga on liitunud juba väga
palju, üle 70 Hiiumaaga seotud
inimese – seetõttu pikendasime
projekti läbiviimise aega jaanipäevani ja ootame veel kõiki soovijaid
liituma. Oodatud on jäädvustused
(kunst, graafika, fotokunst, tarbekunst), kirjalikud jäädvustused,
muusikalooming. Võib korraldada
luuleõhtuid, kontserte.
2018 on Euroopa pärandkultuuri
aasta. See näitus on üks võimalus
jäädvustada Hiiumaa praegu loodavat pärandkultuuri – panust, mida
me kõik jätame Hiiumaa kaunist
loodust jäädvustades või loome siit
inspiratsiooni saades.
Kes Hiiumaal kunsti, luule, muusikaga tegelejatest soovib projektiga liituda, võtke palun ühendust - kalli@
sein.ee, +372 503 2246. Näituseinfo
veebis: www.ev100.ee/et/hiiumaasada-valjahingamist.
EV100 Hiiumaa loomingu näituse
esimese väljapaneku avamine toimub 8. veebruaril kell 17.

N, 22. veebruaril kl 18 EV100 sünnipäevakontsert kauni eesti muusikaga
Kärdla muusikakoolis

Vabariigi juubeli tähistamiseks toimub veebruarist kuni sügiseni Nelja
Nurga Galeriis erinevaid üritusi.
Hiiumaa on tuntud kui omalaadne
paradiisisaar, paljuski veel puutumatu ja ehe. Siin on kõik olemas, mis on
vajalik ühele loojanatuurile - vaikus,
rahu, avarus, ikka veel puutumatut
loodust. Paljud loomeinimesed käivad suviti siit inspiratsiooni ammutamas, kontserte andmas, maalimas,
joonistamas, raamatuid kirjutamas.
Hiiumaale on siin põliselt elavate
loojate kõrval kodu või suvekodu
rajanud loomingulisi inimesi ja paljud
põlishiidlased on juba loomu poolest
loojad – lisaks heale käsitööoskusele
mõtisklevad töö kõrval looduse ja
loodu üle, kirjutavad, maalivad ja
luuletavad oma rõõmuks. Näituse
eesmärgiks on kõrvu õppinud kunstnikega-kirjanikega tuua kodudest
välja rohkem harrastajaid, et nende
Eestist tõukunud loomingut näeks ja
kuuleks laisem ring publikut. Avastada varjatud ilu ja andeid. Püüame
näitusele koguda võimalikult palju
ehedat Hiiumaa hingust, kauneid
hetki, mis jäädvustunud erinevate
loojate loomingus ja kõigest sellest

KALLIS
VALLARAHVAS
OOTAME TEID
EESTI VABARIIGI
100. AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD
KONTSERT-AKTUSELE
23. VEEBRUARIL ALGUSEGA 18.00
KÄINA HUVI- JA KULTUURIKESKUSESSE
HIIUMAA VALLAVALITSUS
HIIUMAA VALLAVOLIKOGU

teha ühe kooslusena vabariigile kingituseks näituse koos luuleõhtute,
muusikakuulamistega. Mis puudutaks vaatajate hinge kõige ehedamal
moel. Hiiumaa on muu hulgas tunnistatud maailma puhtaima õhuga
paikade hulka. Siin hingame sisse
puhast õhku ja välja hingame puhast
loomingut.
Nelja Nurga galerii tutvustab Hiiumaa loovisikute loomingut, kujutavast kunstist ja tarbekunstist kuni
kirjanduse ja muusikaloominguni.
Jagame infot Hiiumaa loojate kohta, koostame näitusi. Korraldame
galeriis erinevaid kultuuriüritusi.
Galerii tegevusega on oodatud liituma kõik Hiiumaa loovinimesed.
Nelja Nurga galerii on avatud
kevad-talvisel perioodil R ja L
kell 11–15 ja kõikidel muudel päevadel saab samuti ligi – kokkuleppel.
Helistage:
Valev Sein 529 6580,
Helle-Mare Kõmmus 529 9429,
Kaja Hiis-Rinne 510 9255,
Kalli Sein 503 2246,
kalli@sein.ee.
www.facebook.com/neljanurga

P, 4. veebruar
kl 14 Kõpu rahvamajas IGITEE
kl 17 Kõrgessaare vaba aja keskuses IGITEE
E, 5. veebruar
kl 18 Hellamaa perekeskuses IGITEE
Linastused Kärdla kinosaalis
(Rookopli 18):

K, 14. veebruar
kl 17:30 VIISKÜMMEND VABASTATUD VARJUNDIT
kl 20 KLASSIKOKKUTULEK 2:
PULMAD JA MATUSED
R, 16. veebruar
kl 18 KLASSIKOKKUTULEK 2:
PULMAD JA MATUSED

P, 4. veebruar
kl 15 FIKSIKUD: SUUR SALADUS
kl 17 SALAJASED PABERID
kl 19 SÜNGEIM TUND

P, 18. veebruar
kl 15 KLASSIKOKKUTULEK 2:
PULMAD JA MATUSED
kl 17 VIISKÜMMEND VABASTATUD
VARJUNDIT
kl 19 SALAJASED PABERID

K, 7. veebruar
kl 16 FIKSIKUD: SUUR SALADUS
kl 17:30 SÜNGEIM TUND
kl 20 SALAJASED PABERID

K, 21. veebruar
kl 17:30 SÜNGEIM TUND
kl 20 KLASSIKOKKUTULEK 2:
PULMAD JA MATUSED

P, 11. veebruar
kl 15 FIKSIKUD: SUUR SALADUS
kl 17 VIISKÜMMEND VABASTATUD
VARJUNDIT
kl 19:30 VIISKÜMMEND VABASTATUD VARJUNDIT

P, 25. veebruar
kl 15 KOOPAINIMENE
kl 17 KLASSIKOKKUTULEK 2:
PULMAD JA MATUSED
kl 19 KOLM REKLAAMTAHVLIT
LINNA SERVAS

E, 12. veebruar
kl 17:30 SALAJASED PABERID
kl 20 VIISKÜMMEND VABASTATUD
VARJUNDIT

K, 28.veebruar
kl 18 KOOPAINIMENE
kl 20 KOLM REKLAAMTAHVLIT
LINNA SERVAS

kus sai I preemia.
Paul Kammi oli lõpuks märgatud.
Olles Suure Isamaasõja tagajärjel
invaliidistunud, oli ta sobilik inimene
rajooni kangelase kohale. 1961. aastast hakkas Paul Kammi juhendama
Olev Soans Eesti NSV Riiklikust Kunstiinstituudist. Üsna pea valmisid ka
kunstniku tööd möödunud sõja teemadel ning tal tekkis võimalus osaleda Moskvas isetegevuslike kunstnike
näitusel, kus sai samuti diplomi. Selle
ajaks oli temast saanud kuulsus, kes
esines raadios ja teles, kelle kodu oli
tihti kohustuslikuks külastuskohaks
paljudele Hiiumaale tulnutele ning
kellele saabus kirju ja kingitusi üle
kogu Nõukogude Liidu. 1963. aastal
sai Paul Kammist Eesti NSV Kunstnike Liidu liige ja 1967. aastal astus ta
ka Eesti Kommunistlikku Parteisse.
Kes ta aga tegelikult oli?
Tutvustuse kirjutasid Kauri Kiivramees ja Helgi Põllo.
21. veebruaril algusega kell 17.30
Pikas Majas giidituur näitusel „Kes
sa oled, Paul?“. Ringkäiku juhendab
Hiiumaa muuseumi nooremteadur
Kauri Kiivramees. Sissepääs muuseumipiletiga.

Näitus kutsub sukelduma sajanditagusesse Eesti linnapilti ja külastama
veel ilmasõdadest puutumata linnade kauneid paiku. Spetsiaalselt
näituse tarbeks valminud anaglüüffotodel (nn stereofotodel) on seitse
Eesti linna: Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Viljandi, Haapsalu ja Kuressaare.
Enamiku fotode autoriks on fotograaf Jaan Kristin (1863–1919). Ta
pildistas piltpostkaartide valmistamiseks aastatel 1905–1914 kõiki Eesti
suuremaid linnu ja suvituskohti.
Näitus on avatud kuni 15. veebruarini.
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.

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.
Mullu 29. detsembril möödus 100
aastat Paul Kammi sünnist. Paljude
jaoks oli tegemist kuulsaima Kärdla
kodanikuga ning tuntuima Hiiumaal
alaliselt elava kunstniku ja sõjakangelasega. Tema karm saatus inspireeris paljusid nii Nõukogude Liidus kui
sellest väljas. Ometigi on ta ka üks
neist, kes on tänapäeval paljudele
tundmatu.
Paul Kamm (29.12.1917–19.06.1979)
oli Kärdlas sündinud ja tegutsenud
kunstnik. Teatavat kunstiannet ilmutas ta juba kooliajal, kuid siis ei
pööranud ta sellele suuremat tähelepanu. Keeruline majanduslik olukord
sundis noort meest tööle. Nii töötas
ta erinevates tekstiiliettevõtetes
Hiiumaal kui mandril.
Nagu paljud teised tema eakaaslased, mobiliseeriti ka Paul Kamm II
Maailmasõja ajal Punaarmeesse. Sõja
ajal jäi ta aga raskelt haigeks, mille
tagajärjel jäi ta liikumatult lamavaks.
Püüdlus siiski midagi teha ajendas
teda joonistama. Kunstniku aineseks
oli tihti mällu talletunud Hiiumaa
kohavaated. Ajapikku tema oskused
aina paranesid ning 1953. aastal
võttis ta esmakordselt osa Kärdla
isetegevuslike kunstnike näitusest,

3D fotonäitus “Tervitusi Revalist,
Dorpatist, Narvast, Pernaust, Fellinist, Hapsalist ja Arensburgist”
Sajanditagune linnafoto Eesti ajaloomuuseumi fotokogust 3D

Näitused
Kärdla kultuurikeskuse näituseruumis
12. veebruarini „ELU ja püha tuhk”
Natalia Kuhi keraamika, Margarita
Koroli fotod
17. veebruarist 25. märtsini aktinäitus Enn Kunila kollektsioonist.
Hiiu valla raamatukogus
18. veebruarini Ott Lambingu
“Trepikoja pildid”

