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Aasta sotsiaaltöötaja
tunnustuse pälvis Tiia Laanejõe
Hiiumaa aasta sotsiaaltöötaja tiitli pälvis Hiiumaa sotsiaalkeskuse
hoolekandeteenuste juht
Tiia Laanejõe, kelle jaoks
oli tunnustuse saamine
suureks üllatuseks.
„Kui ma sotsiaalkeskusesse tööle
tulin, siis sain aru, et sotsiaaltöötajad on täiesti teistsugune tõug
inimesi – täiesti erilised, kellel on
eriline empaatiavõime,” ütles Tiia
Laanejõe tunnustust vastu võttes. “Nende aastate jooksul pole
mul kordagi tekkinud tunnet, et
ei taha tööle tulla,” lisas ta ja avaldas talle omasel tagasihoidlikul
moel tänu tunnustuse eest.
Hiiumaa sotsiaalkeskuse juhataja
Riho Rahuoja ütles, et Tiia on
avatud suhtlemise ja suure empaatiavõimega kolleeg, kes leiab
inimestes üles positiivsed küljed.
„Arendades ja toetades kolleegide ja klientide positiivseid külgi
suudab ta lühikese ajaga luua
usalduslikud suhted, mis on aluseks headele tulemustele töös,”
ütles Rahuoja. Ta lisas, et oma
valdkonnas on Tiia põhjalik, hoiab
ennast kursis muudatustega ja
tuleb kaasa uute arengutega. „Ta
suudab probleemid ja vastuolud,

mida meie töös ikka ette tuleb,
lahendada rahulikult. Selles on
suureks abiks tema hea kuulamisoskus ja analüüsivõime.”
Kolleeg Elle Voolma meenutas
aega, kui Tiia 2013. aastal toonasesse Kärdla sotsiaalkeskusesse huvijuhi asendajana tööle
tuli: „Tiia liitumine tõi õige pea
selguse, et seda inimest enam
sotsiaalkeskus kaotada ei tohi,”
ütles sotsiaalkeskuse toonane
juht Voolma. Peagi asus Laanejõe
ennast täiendama ja lõpetas järgmisel aastal tervise arengu instituudis tegevusjuhendaja õppe.
Töötas seejärel sotsiaalkeskuses
tegevusjuhendajana ja nüüd hoolekandeteenuste juhina.
Samas märkis Voolma, et oma
tööstiili tõttu sobib Tiia viima ellu
uuendusi: „Ta suudab hoida töörahu ja pingelistel hetkedel kiirgab temast just talle omast mesaame-hakkama-tunnet.” Voolma
lisas, et Tiia on väga täpne – oma
lubadustes, paberimajanduses,
valdkonda puudutavate normide
täitmisel ja ka väga hea arvutikasutamise oskusega. „Temale saab
alati loota ning nõu ja jõuga on ta
abiks ka teistele sotsiaalkeskuse
üksustele.”
Tiia on loonud koos abikaasa

Breveri hariduspreemia
õpetaja Maris Vetsile
Aprilli algul anti Sõru muuseumis üle 11. Marie Breveri nimeline hariduspreemia, mille pälvis Emmaste
põhikooli õpetaja Maris
Vetsi.
Maris on aastaid olnud Emmaste põhikooli algklasside sektsiooni esimees,
vanemõpetaja. Teda on valitud koolipere poolt aasta
õpetajaks. Maris Vetsi on
õpetajana väga kogenud,
ta on oma töökuse, süsteemsuse, põhjalikkuse
ja kohusetundlikkusega
eeskujuks kõigile. Kolleegina on Maris meeldiv ja
mõistev – alati lahkelt nõu
ja jõuga abiks. Ta suhtleb
tihedalt lastevanematega
ja suudab edukalt lahendada keerulisi olukordi.
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Andresega lasterikka pere, kus
neil kahepeale kokku on viis last.
„Abikaasale omistatud Hiiumaa
aasta isa tiitel annab tunnistust
sellest, et Tiia on armastav ja
toetav abikaasa ning suurepärane ema,” lisas Voolma. „Tema
hool ja panus oma pereellu on
taganud pereliikmetel võimaluse tegeleda aktiivselt erinevate
ettevõtmistega, mis on toonud
tunnustust tervele Hiiumaale.”
Aprillis tähistasid Hiiumaa sotsiaaltöötajad Kõrgessaare vaba
aja keskuses. Kord aastas toimuval ülesaarelisel pidulikul
kogunemisel veedetakse ühiselt
paar meeleolukat tundi ja tunnustatakse valdkonna parimaid
spetsialiste.
Et Tiia sotsiaaltöötajate tunnustussündmusel osaleda ei saanud,
üllatasid kolleegid oma majast ja
vallavalitsusest teda juba päev
varem, kui Tiia oli tööpostil Kärdlas Kõrgessaare maantee alguses
asuvas erivajadustega inimeste
tegevustoa majas. Õnnitlejatega
oli videograafina kaasas Timo
Lige, kes kõik toimuva kaameraga salvestas, et järgmisel päeval
saaks ka tunnustussündmusel
osalejad õnnitlemisest sel moel
osa.
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Tule ja tähista Kärdla sünnipäeva!
1. mail tähistame 81
aasta möödumist päevast, mil Kärdla linn sai
linnaõigused.
Tähistame 24. aprillist 2. maini
Kärdla sünnipäeva nädalaga,
mille raames leiab linnas aset
palju põnevat. Avatakse kolm
erinevat kunstinäitust, toimuvad kontserdid, filmi esilinastus,
ühistants, ristsõnade lahendamine ja kabematš. Kõige krooniks toimub 1. mail Kärdla päeva
tähistamine Vabrikuväljakul.
Päev algab kell 9 lahkunud aukodanike austamisega Kärdla surnuaias, jätkub loodusmatkaga
mööda linna tänavaid ja jõuab
kella 11-ks Vabrikuväljakule,
kus vallavanem Reili Rand peab
tervituskõne.

Seejärel saab registreeruda
XXIX Kärdla linnajooksule ja
11.30 virgutada oma vaimu ning
keha Hiina tervisevõimlemisega. Jooksustardid antakse kell
12. Jooksjate autasustamine
leiab aset tund aega hiljem kell
13 ja seejärel kuulutatakse välja
Kärdla linna sünnipäevakoogi
võistlus.
Samal ajal, kui žürii ja rahvas
kookidega tutvust teevad, saab
nautida tantsijate etteasteid.
13.45 tehakse koogivõistluse
tulemused teatavaks ja jagatakse välja auhinnad. Kalle Suuroja
loeng Kärdla meteoriidikraatrist algab kell 14 Pikas majas.
Loengu prognoositav lõpp on
15.30.
Seoses 1. mail toimuva Kärdla linna päevaga kuulutame
välja Kärdla linna sünnipäe-

vakoogi võistluse. Võistlusele
tuleb registreeruda hiljemalt
29. aprilliks aadressil
kultuur@hiiumaa.ee või tel
5300 3234 või Kärdla kultuurikeskuses esmaspäevast reedeni
kell 10–18.
Sünnipäevakook võib olla nii
magus kui soolane. Kasutada
ei tohiks valmis koogitaigna
segu.
Osalejatel palume esitada koostisainete nimekiri, koguseid me
teada ei soovi. Kooki hindab
1. mail Vabrikuväljakul žürii,
kelle hulka kuuluvad Ave Vohu,
Aire Tammsaar ja Reili Rand.
Hinnatakse nii koogi väimust,
maitset kui originaalsust. Osalejaid ootavad auhinnad, peaauhinnaks on õhtusöök kahele
idamaises söögikohas Ollallaa.
Ootame rohket osavõttu!
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Hiiumaa vallavolikogu istungilt
Hiiumaa vallavolikogu aprillikuu
istung toimus 18. aprillil Kärdlas
vallamajas.
Nuudi detailplaneeringu kehtestamine
Pühalepa maaspetsialist Mai
Julge tutvustas eelnõud ja toimunud menetlust. Detailplaneeringuga kavandatakse Nuudi kinnistu jagamine kolmeks
katastriüksuseks. Eelnõu võeti
vastu.
Tooma detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Pühalepa maaspetsialist Mai Julge tutvustas eelnõud. Detailplaneeringu eesmärk oli Pühalepa
valla Kuri-Tähva-Sääre piirkonna
üldplaneeringu muutmine muutes planeeringualal määratud
kaitsehaljastuse maa väikeelamute maaks, eraldada Tooma
katastriüksusest elamukrunt
ja määrata krundi ehitusõigus.
Eelnõu võeti vastu.
Lasteaed Vigri põhimäärus ja
Hiiu Vallavolikogu 19.2.2015
määruse nr 39 „Hiiu Valla Lasteaia põhimäärus“ muutmine
Haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Karin Kokla tutvustas
eelnõusid, mille eesmärgiks oli
Hiiu Valla Lasteaia lahutamisega kaheks asutuseks. Mõlemad

eelnõud võeti vastu.
Hiiumaa jäätmehoolduseeskirja muutmine
Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak tutvustas eelnõud,
mille eesmärgiks oli muuta jäätmehoolduseeskirja, et valmistada ette uue aastast kehtima
hakkavat uut jäätmekorraldust.
Eelnõu võeti vastu.
Spordi tn 8 hoonestusõiguse
lõpetamiseks nõusoleku andmine
Käina osavallavanem Omar
Jõpiselg tutvustas eelnõud,
mille eesmärgiks oli et kinnistu
hoonestusõiguse kustutamine
seoses valla osalusega MTÜ Käina Kardirada täiendava likvideerimisega. Eelnõu võeti vastu.
Külavanema statuut
Käina osavallavanem Omar
Jõpiselg tutvustas külavanema
statuudi eelnõud, mis reguleerib Hiiumaa valla külavanema
valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, külavanema
õigusi ja kohustusi, volituste perioodi ning kulutuste hüvitamist.
Volikogu otsustas saata eelnõu
teisele lugemisele.
Jaoskonnakomisjoni moodustamine
Vallasekretär Helen Härmson
tutvustas eelnõud, millega ni-

metatakse Euroopa Parlamendi
valimiste jaoskonnakomisjonide
liikmed. Eelnõu võeti vastu.
Vallavanema lähetus
Vallavanem Reili Rand selgitas,
et palub luba minna lähetusse
Hiinasse 18.–24. mail seoses
maavalitsuse jätkuprojektiga
digitaliseerimist ja turismi teemal.
Seisukoha kujundamine Saarnaki laiul asuvate kinnisasjade
munitsipaalomandisse taotlemise küsimuses
Vallavanem Reili Rand selgitas,
et vallavalitsus on alustanud
RMKga läbirääkimisi Saarnaki
kinnistute tasuta võõrandamise
ja sellega seotud täpsemate
asjaolude väljaselgitamiseks.
Volikogu otsustas volitada vallavalitsust koostama vastuskirja
RMK-le, anda vallavalitsusele
ülesanne täiendavate asjaolude väljaselgitamiseks ja tulla
teema juurde tagasi kahe aasta
pärast.
Volikogu järgmine istung toimub
16. mail Kärdlas. Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud.
Kõik vallakodanikud on oodatud
osalema nii kohapeal vallamajas Kärdlas kui Hiiumaa valla
Youtube’i kanali vahendusel.

Suvepuhkuseks puhas
joogivesi ja kanalisatsioon majja!
 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee
kogumise nõuetekohase mahuti
paigaldamiseks saab keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu
veel toetust taotleda.
Hiiumaal puudutab toetusvõimalus Kärdla linna reoveekogumisala, mujal käib taotlemine
hajaasustuse veeprogrammi
kaudu.
„Kui praegu taotlus ära esitada,
saab ehitustöödega alustada
juuni alguses. Pärast positiivset
otsust on aega kuus kuud vajalike tööde tegemiseks,“ selgitas
KIKi veemajanduse valdkonnajuht Kai Eisenberg. „Seega on
hetkel just sobiv aeg taotluste
esitamiseks, et suveperioodil
puhas joogivesi ja kanalisatsioon
majja saada.
Taotlema on oodatud kinnistuomanikud, kelle kinnistule on

rajatud vee- ja kanalisatsiooni
liitumispunktid, kuid kes siiani
mingil põhjusel ei ole liitunud
ühisveevärgiga. Mahuti paigaldamine on ainus alternatiiv
reoveekogumisalal paikneval
kinnistul reovee käitlemiseks,
sest septiku kasutamine ja immutamine on keelatud. Kinnistule kogumismahuti rajamist
toetatakse sellisel kinnistul, kus
puudub ühiskanalisatsiooniga
liitumise võimalus ning Kärdla
linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas ei ole plaanis
ühiskanalisatsiooni rajamist viie
aasta jooksul.
Toetuse summad jäävad sõltuvalt toetatavatest tegevustest
vahemikku 1382-3792 eurot.
Ühe kinnistu kohta võib esitada
ühe taotluse. Toetust saab taotleda kuni vooru eelarve täitumiseni või kuni 31.12.2020.

Ehitustööd on lõpetanud ja
toetuse kätte saanud juba 590
eraisikut, lisaks on KIK andnud
460-le positiivse otsuse tööde
tegemiseks. 10-miljonilisest
taotlusvooru eelarvest on enam
kui poole aastaga kasutatud
3 miljonit eurot. Kõige enam
on taotlusi esitatud Tallinna
ja ümbruse (204), Kärdla (95),
Vääna-Jõesuu (86), Rakvere (83)
ja Narva-Jõesuu (75) reoveekogumisaladelt.
Taotlemine käib läbi E-toetuse
keskkonna või KIKi kodulehelt
leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKi saata nii e-posti teel
(info@kik.ee) kui paberil: Narva
mnt 7a, 10117, Tallinn.
Vaata lisa: www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-jakanalisatsioonitaristu-rajamine

Vallavalitsuse istungitelt
Otsustati korraldada riigihange
Soela sadama teenindushoone
ehitamiseks, Kärdla lasteaia
rekonstrueerimiseks, Kärdla
Keskväljaku ümberehitamiseks
ja lihthange Kärdla Keskväljaku
ümberehitamise ehitustööde
järelevalveks.
Tunnistati Hiiumaa valla tänavate ja teede ehitus- ja remonttöö-

de riigihanke esimese osa ehk
asfaltbetoonkatte paigaldamise
edukaks pakkumuseks OÜ Viamer Grupp esitatud pakkumus
maksumusega 118 270 eurot
(ilma käibemaksuta) ja teise
osa ehk pindamistööde edukaks
pakkumuseks ASi Tariston esitatud pakkumus maksumusega
209 748 eurot (ilma käibemaksuta).

Otsustati kinnitada Emmaste vaba aja keskuse hoolekogu: vallavolikogu esindaja Anu
Tammearu, osavalla valitsuse
esindaja Hergo Tasuja, osavallakogu esindaja Terje Martinson,
ringijuhtide esindaja Tiina Koit,
Hiiumaa noortevolikogu esindaja Jaan-Martin Ugam.
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Emmaste osavalla
mittetulundusliku tegevuse toetused
Seltsing Emmaste kobedad – 86 eurot
MTÜ Tärkma sadama Selts – 650 eurot
MTÜ Emmaste Puhkpilliorkester – 650 eurot
MTÜ Emmaste Spordiklubi ERNST – 700 eurot
MTÜ Agapäeotsa selts – 664 eurot
MTÜ Sõruotsa külaselts 650 eurot
EELK Emmaste Immanueli Kogudus – 500 eurot
Sõru Merekooli selts – 700 eurot
MTÜ Külaselts MUHV – 400 eurot

Kärdla osavalla
mittetulundusliku tegevuse toetused
MTÜ Kärdla Nukuteater – 650 eurot
HPÜ Kärdla osakond – 545 eurot
MTÜ Hiiumaa Orienteerujate klubi – 425 eurot
MTÜ Hiiumaa Kabeklubi – 500 eurot
MTÜ Hiiumaa Lasterikkad – 600 eurot
MTÜ Vabadusvõitlejate ja Represseeritute Hiiumaa Ühing – 300
eurot
MTÜ Sukar – 100 eurot
MTÜ Hiiumaa Võrkpalliklubi – 500 eurot
MTÜ Jahtklubi Dago – 500 eurot
MTÜ Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing – 100 eurot
MTÜ Hiiumaa Jalgpall – 700 eurot
MTÜ Hiiumaa Võrkpall – 450 eurot
MTÜ Kärdla Erivajadustega Noorte Oma Klubi – 900 eurot
MTÜ Hiiumaa Poistekoor – 750 eurot
MTÜ Hiiumaa Sulgpalliklubi Tuti – 500 eurot
MTÜ Baabad – 500 eurot
Hiiumaa jooksugrupp – 360 eurot
MTÜ Hiiumaa Mudeliklubi – 800 eurot
Ühendus Hiiumaa EELK Diakooniakeskus – 460 eurot
MTÜ Hiiumaa Kristlik Misjonikogudus – 300 eurot
MTÜ Hiiumaa Tenniseklubi – 760 eurot
MTÜ Hiiumaa Muinsuskaitse Selts – 460 eurot
MTÜ Hiiumaa Ratsaspordiklubi – 100 eurot
MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing – 760 eurot
MTÜ Hiiu Purjelaeva Selts – 460 eurot
MTÜ Hiidlaste Korvpalliklubi Askus – 460 eurot
MTÜ Hiiumaa Loovisikute Vabaühendus – 660 eurot
MTÜ Hiiumaa Käsitööselts – 700 eurot
MTÜ Tantsumajakas –700 eurot

Kõrgessaare osavalla
mittetulundusliku tegevuse toetused
MTÜ Hiiumaa Pensionäride Ühendus – 86 eurot
MTÜ Edu – 350 eurot
MTÜ Viskoosa Spordiklubi – 700 eurot
MTÜ CIVITAN KLUBI HIIUMAA – 240 eurot
Loode-Hiiumaa Külade Selts – 450 eurot
INSULA DESERTA MOTOKLUBI MTÜ – 500 eurot
MTÜ RÄÄSPENIK – 450 eurot
MTÜ Kõrgessaare Puuetega Noorte Klubi Vikerkaar – 754 eurot
MTÜ Kõpu piirkonna arendusselts Valguskiir – 500 eurot
Forte Fortissimo MTÜ – 500 eurot
Hiiumaa Kristlik Misjonikogudus – 200 eurot
MTÜ Tahkuna Tuletorn – 300 eurot

Pühalepa osavalla
mittetulundusliku tegevuse toetused
MTÜ Klubi Pühalepa Vanamehed – 950 eurot
MTÜ Külaselts Hellatempa – 900 eurot
Hiiumaa Laskespordi Klubi MTÜ – 680 eurot
MTÜ U RAAM Pühalepa Hobitantsijad – 490 eurot
Seltsing Pühalepa Lustilised – 650 eurot
Seltsing Kaseke – 930 eurot
MTÜ Pühalepa Naistekoda – 900 eurot
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Mais-juunis saab ära anda ohtlikke jäätmeid
Ohtlike jäätmeid saab Hiiumaal ära anda: 11. mail Kärdlas, 18. mail
Emmaste osavallas, 25. mail Käina osavallas, 1. juunil Pühalepa
osavallas ja 8. juunil Kõrgessaare osavallas.
Ohtlike jäätmete kogumisringe teeb OÜ Hiiu Autotrans. Jäätmete
ära andmiseks on vaja soovist teada anda hiljemalt kaks päeva enne
vastava ringi toimumist. Registreerimine: tiina@hiiuauto.ee või tel
463 1737, 520 3795. Kogumisringil saab ära anda:
• vanad värvid, lakid, lahustid ja liimid;
• ravimid;
• akud ja patareid;
• õlijäätmed, määrdeained, mootoriõli;
• absorbendid, õlifiltrid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud,
kaitseriietus jms;
• aiandusmürgid, väetiste jäägid;
• fotokemikaalid;
• kodukeemia ja pesuained;
• leelised, happed ja muud olmekemikaalid;
• elavhõbedat sisaldavad jäätmed, sh päevavalguslambid;
• elekti- ja elektroonikajäätmed;
• ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid, sh
tulekustutid.
Ohtlike jäätmete kogumisringi on Hiiumaa vald tellinud, et anda
kõigile elanikele mugav võimalus anda ära oma kodumajapidamises
tekkinud ohtlikud jäätmed. Projekt viiakse ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi rahastuse toel.

Hajaasustuse programm on avatud
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on 2019. aastal avatud 11.
märtsist 13. maini. Taotlusi võtavad vastu kõik osavallavalitsused
oma ruumides või e-posti teel. Taotluste vormid on olemas nii
kohapeal kui ka leitavad Hiiumaa valla veebilehelt.
Toetatavad tegevused:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamine,
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi
rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Värvikampaania: kodusaar kauniks!
Värvikampaania kodude välisilmete kaunimaks muutmiseks toimub
ka sel aastal ajavahemikus 15. maist 31. augustini.
Soodustust saab 30% ehitusmaterjalide kaupluse Faasion hinnakirja järgsest maksumusest.
Kampaanias võivad osaleda Hiiumaa valla elanikud või suvekodu
omajad, kes soovivad värvida Hiiumaal asuva hoone fassaadi, uksi,
aknaid või piirdeaeda. Samuti on oodatud osalema korterühistute
või mitmepereelamute esindajad akende, rõdude, fassaadi värvimiseks tingimusel, et värvitakse kogu hoone vastavad osad.
Värvikampaanias osalemiseks peab omanik võtma talle sobivast
osavallamajast värvipassi, mille alusel kehtib hinnasoodustus
värvikampaania toodetele. Nn värvipass on dokument, mille saab
osavallavalitsusest ja millele on märgitud majaomanik, aadress,
värvitav pindala ruutmeetrites ning kampaania tingimused. Just
värvipassi alusel saab osta Faasion OÜ kauplusest värvikampaania
tooteid jaehinnast 30% soodsamalt. Toodete nimekiri on lisatud
värvipassile.
Soodusprotsent arvestatakse ostmisel koheselt maha, samuti ei
pea kogu vajaminevat värvi korraga välja ostma, vaid võib seda
teha kuni 31. augustini. Värvimistööd peavad olema teostatud 30.
septembriks 2019.
Hiiumaa valdades on olnud pikaajaline värvikampaania traditsioon
ja vallad on osalenud selles erinevates ajavahemikes, samuti on
olnud soodustuste protsendid aastate lõikes erinevad.

Korterelamute rekonstrueerimise taotlusvoor
Korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimist ja elamufondi
kaasajastamise Kredexi taotlusvoor avatakse 20. mail. Hiiumaal
asuva korterelamu rekonstrueerimisel on toetuse määr 50 protsenti.
Sel aastal on toetuskõlbulikud on ka väiksemad energiatõhusust
parandavad tööd. Määruse muudatustega ergutatakse korterelamute rekonstrueerimist piirkondades, kus rekonstrueerimise
aktiivsus on olnud keskmisest madalam.
Korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimist ja elamufondi
kaasajastamiseks on käesoleva aasta riigieelarves ette nähtud
17,5 miljonit eurot.
Tingimustega saab tutvuda toetusmeetme määruses: www.riigiteataja.ee/akt/109042019006 ja edaspidi: www.kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-toetused/rekonstrueerimise-toetus.
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Kärdla kuuse-installatsioon
sõitis Emmastesse
Aprillis vinnas tõstuk
Kärdla keskväljaku kuuseinstallatsiooni autokasti
ja kuusk võttis suuna
Emmastesse, kus see
leidis juba koha Emmaste
keskuse rohealal.
Emmaste osavallavanem Hergo
Tasuja ütles, et kogukonnalt on
tulnud mõtteid, et Emmaste senine kuuseplats on oma aja ära
elanud ja mõelda võiks esinduslikuma koha peale. „Selleks kohaks
oleme valinud keskuse roheala,
mida järgemööda arendama
asume,” ütles Tasuja. Juba on
samasse loodud jõu-õu. Planeerida tuleb jalgteed, istumisalad
ja haljastus.
Osavallavanem tõi välja, et kuuse
Emmastesse tagasi kolimine on
hea keskkonnasäästlikkuse ja
taaskasutuse näide. „Kohtumisel
Emmaste kooli õpilasesindusega
palusid nad mõelda, kas igaaastase raiumise asemel saaks
kasutada püsivaid puid,” märkis
Tasuja.
Ta lisas, et Emmaste osavallal ja
inimestel oli rõõm panustada saare esinduskuuse valmistamisse
ja kohale toimetamisse. „Nüüd
võtame kuuse rõõmuga tagasi
koju,” ütles Tasuja.
Ka Kärdla osavallavanem Lauri
Preimann rõõmustas, et Kärdlat
ehtinud kunstiteos saab uue asupaiga saare teises servas. „Oleme

Foto: Joosep Niit
üks vald ja leiame ühiselt koostöös lahendusi,” lisas Preimann.
Kärdla keskväljakut kaunistanud
kuuse-installatsioon „Juured”
kerkis mulluseks jõuluajaks ja jäi
pärast jõulukaunistuste eemaldamist väljakut installatsioonina
ilmestama, kuni algavad keskväljaku ümberehitustööd sel
kevadel.
Juurtest ehitatud taiese autori-

teks on Lääne-Virumaa kunstnikud Hando Kuntro ja Piret Smagar. Kunstiteos sümboliseerib
Hiiumaa perekonda, kelle juured
ulatuvad kaugele, kuid on alguse
saanud meie armsal Hiiumaal.
Lisaks soovis vald juurtest loodud
kuusega tõmmata tähelepanu
taaskasutusele ja kohaliku ressursi väärindamisele.

Nutirakendust
kasutab üle 1000 inimese
Esimeste nädalatega on Hiiumaa nutirakenduse alla laadinud
üle 1000 kasutaja.
Hiiumaa valla veebilehel, Facebooki lehel ja Youtube’i kanalis
on üleval rakendust tutvustav
juhendvideo.
Hiiumaa äpp on kommunikatsioonikanal, kus hiidlased ja Hiiumaa
sõbrad saavad olla ühises inforuumis ja mis muudab kogukonnasisese suhtluse kaasaegseks
ning mugavaks.
See äpp on hiidlastele ja Hiiumaa
paradiisisaare sõpradele. Rakendus aitab luua kogukonnatunnet
ja kaasata elanikke ning külalisi
kogukonna tegemistesse. Äpiga
saab kaasa rääkida erinevates
otsustusprotsessides ja anda
vallale tagasisidet kiiresti ning
mugavalt, olla kursis uudiste ja
sündmustega.
Nutirakenduses saab käepäraselt
lugeda värskeid uudiseid ja hoida
end kursis Hiiumaal toimuvate
sündmustega. Kergesti saab ligi
näiteks Hiiumaa vallavalitsuse ja
allasutuste nädala eelinfole ning

Hiiumaa Teataja veebiversioonile.
Lisaks valla teavitustele jõuavad
äppi ka Hiiumaa arenduskeskuse
uudised.
Rakendus võimaldab kiirelt elanikele edastada ka olulist infot
eriolukordadest – kui näiteks
Hiiumaale on antud tormihoiatus või praamide väljumine on
häiritud. Äpiomanik saab uudise
kohta kohe ka kiirteavituse, kui
on rakenduse selliselt seadistanud. Samuti võimaldab äpp
teateid välja saata ka kindlale
sihtrühmale, näiteks asukohast
lähtuvalt. Seega, kui Pühalepa
osavallas on vallamaja planeeritud elektrikatkestuse tõttu
suletud, nagu juhtus veebruaris,
on võimalik see teave suunata
just selle piirkonna elanikele.
Omakorda saavad hiidlased ka
vallaga hõlpsalt suhelda omale
sobival kellaajal ja erinevatesse
vallamajadesse kohale minemata. Tagasiside juurde on rakenduses võimalik üles laadida
pilte toredatest leidudest või
probleemsest olukorrast ning
märkida samas kaardile asukoht.

Rakendusest edastatakse teave
kiiresti valdkonna eest vastutavale inimesele ja tagasiside andnud
kodanikule vastatakse esimesel
võimalusel. Kasutajate antud
tähelepanekuid saavad lugeda
kõik äpiomanikud.
Vallal on võimalus vahetult küsida kogukonnalt arvamust ja nõu
ning arvestada oma toimingutes
inimeste soovidega. Küsimused
võivad puudutada näiteks eelseisvat projekti, kindlat tegevusvaldkonda või tagasisidet toimunud sündmuse kohta. Näiteks:
kuidas oled rahul lumetõrjega,
keda sooviksid näha esinemas
eelarvamusfestivalil või millal tänavatuled kustutada. Küsitluste
esitamiseks on mitmeid viise ja
vald plaanib neid aktiivselt kasutama hakata, et Hiiumaa sõprade
soove ja huve kogukonna arengus
paremini arvesse võtta.
Kutsume kõiki rakendust alla
laadima ja andma tagasisidet,
kuidas saaks rakendust veel
operatiivsemalt ja efektiivsemalt
kasutada!
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Täiendkoolitus
„Väärikas mootorsõidukijuht“
Maanteeamet korraldab vähemalt 60aastastele Hiiumaa aktiivsetele autojuhtidele kahepäevase täiendkoolituse, mille eesmärk
on toetada eakat juhti, leida tema sõiduoskuses kitsaskohad ja
julgustada koolituse läbinuid liikluses aktiivselt osalema.
Koolituselt, mis koosneb teoreetilisest osast ja sõidutundidest,
saab rohkelt asjalikke näpunäiteid: ülevaate suurematest muudatustest liiklusseaduses ja individuaalse sõidutunni.
Pärast teoreetilist õpet viiakse järgmise kolme päeva jooksul kõigile osalejatele läbi individuaalne sõidutund, kus saab keskenduda
juhi individuaalsetele vajadustele – reguleeritakse sõiduasendit,
harjutatakse juhtimisvõtteid erinevatel kiirustel, teiste liiklejatega arvestamist, parkimist ning praktiseerida saab ka ökonoomse
sõidu võtteid. Koolitatava soovi korral sõidetakse läbi raskesti
mõistetavaid liikluskorralduslahendusi.
Osalema ootame vähemalt 60-aastaseid iganädalaselt autot juhtivaid mootorsõidukijuhte, kellel on B-kategooria juhtimisõigus,
kehtiv tervisetõend. Koolitusgrupi suuruseks on 25 inimest. Koolitus toimub grupi täitumise korral.
Koolitusel osalemise soovist andke teada Martina Martinsonile
aadressil martina.martinson@hiiumaa.ee või helistades numbrile:
5860 0972.
Koolitust toetab Hiiumaa vallavalitsus.

Kuidas riik Sinuga suhelda saab?
Paberkandjal valijakaardi ja muu Valijakaarti on võimalik saada
ametliku posti saamiseks on vaja ka elektrooniliselt. Selleks on
postkasti või suunata ametlikud vaja eesti.ee keskkonnas oma
kirjad oma e-postkasti.
ametlik e-posti aadress edasi
Enne valimisi saadetakse valijale suunata kasutusel olevale
tema rahvastikuregistrijärgsele e-posti aadressile. Paberil
elukohaaadressile või e-kirja- valijakaarti elektroonilise
ga valijakaart. Valijakaardil on valijakaardi saanud valijale
andmed hääletamise aja ja koha ei saadeta.
kohta. Valijakaardi kättesaamine
kinnitab, et inimene on kantud valijate nimekirja.
2019. aasta Riigikogu valimistel saadeti postiga 367 044 valijakaarti, millest siseministeeriumile tagastati ligikaudu 7000, sest neid
ei olnud erinevatel põhjustel võimalik valijatele kätte toimetada.
Enamik kaarte tagastati postkasti puudumise põhjusel.

Kärdla valmistub suveks
Suvi terendab peagi ukse taga ja viimastel kevadkuudel teeb Kärdla
osavald linnas mitmeid suviseid ettevalmistusi.
Rannapaargu juures olev ja märtsis remonti läinud jalakäijate sild
ehk Väike-Paargu on tänaseks saanud värskenduskuuri. Tööde
teostajaks oli FIE Madis Markus.
Eelmisel nädalal paigaldati kõikide suplejate rõõmuks ujumissild
nii Rannapaargu juurde kui Hausma randa. Viimane on tänavu neli
meetrit pikem ja ulatub rannal kividest üle liiva peale. Mõlemas
supluskohas saab riideid vahetada riietuskabiinis ja ranna-alad
koristatakse ka adrust. Kiigesõpradele on hea uudis see, et kui seni
on Rannapaargus kõik saanud oma hood tehtud väikestel kiikedel,
siis mai lõpuks saab püsti ka suur kiik.
Mai keskpaigast lähevad remonti nii kooli tööõpetuse maja juures
kui Eha ja Põllu tänava ristmikul asuv jalakäijate sild. Nende pealisehitised lammutatakse ja asemele ehitatakse uued ilma varikatusteta piirded. Hoiatame, et tööde ajal tuleb kindlasti ette olukordi,
kui ohutuse mõttes on sillad suletud ja neist üle ei pääse. Tööde
tähtaeg on 31. mai. Tööde teostajaks on FIE Madis Markus.
Lisaks on täie hooga käima läinud talgukevad. 18. aprillil toimus
esimene Teeme Ära talgupäev Kärdla linnapargis, kus tublid talgulised riisusid lehti, korjasid oksi ja tegid muruparandustöid. Kärdla
osavalla vanem Lauri Preimann kiitis kõiki abilisi: ”Saime hulgakesi
suure töö tehtud!” Mai algul on veel mitmeid talgupäevi tulemas nii
Kärdlas kui ka mujal Hiiumaal. Kõikide Teeme Ära talgutega saab
tutvuda kodulehel http://talgud.teemeara.ee/events.

Hiiumaa vallavalitsus kuulutab välja avaliku
konkursi

Hiiumaa vallavalitsus ja Kärdla osavalla valitsus
võtavad teenistusse

Kõrgessaare Lasteaed Vigri
direktori ametikohale

sekretäri
Sekretäril on oluline roll külaliste ja klientide vastu võtmisel ning igapäevase sujuva töö tagamisel
sh dokumentide haldamine ja arhiveerimine,
telefonikõnedele ja e-kirjadele vastamine ning
info liikumise korraldamine.
Nõudmised kandidaadile:
• keskharidus ning soovitavalt eri-, kutse- või
ametialane ettevalmistus
• väga hea suhtlemise ja ajaplaneerimise oskus
• hea arvutikasutamise oskus, sh MS Office
ning soovitavalt dokumendihaldustarkvara
kasutamise kogemus
• väga hea suuline ja kirjalik eesti keele oskus
• initsiatiivikus, täpsus, vastutustundlikkus ja
stressitaluvus.
Pakume
• mitmekesist ja vaheldusrikast tööd ning tegusat ja sõbralikku kollektiivi
• erialaseid koolitusi ja kaasaegset töökeskkonda
• 35päevast puhkust ning tervise ja sõidusoodustusi.
Sekretäri töökoht asub Kärdlas.
Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga,
elulookirjeldus ja haridust tõendava dokumendi
koopia saata Hiiumaa vallavalitsusele digitaalselt
allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee 14. maiks
2019.
Lisainfo: helen.harmson@hiiumaa.ee

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavus „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ sätestatud
nõuetele
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus
• koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus
• arvuti kasutamise oskus
Vajalikud dokumendid:
• kandideerimisavaldus;
• CV
• kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• motivatsioonikiri;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab
oluliseks
Dokumendid palume esitada hiljemalt 20. maiks
Hiiumaa vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee
Lisainfo: Karin Kokla tel 463 6070 või
karin.kokla@hiiumaa.ee

Hajaasustuse programm on avatud
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on 2019.
aastal avatud 11. märtsist 13. maini. Taotlusi
võtavad vastu kõik osavallavalitsused oma
ruumides või e-posti teel. Taotluste vormid on
olemas nii kohapeal kui ka leitavad Hiiumaa valla
veebilehelt.

Jalgrattad korda!
Kätte on jõudmas aasta
mõnusaim aeg – suvi.
Siinkohal on oluline meelde tuletada, et jalgratta
talvekorterist väljatoomisel on enne sõitma asumist vaja sõiduvahend üle
vaadata.

Foto: Toomas Vannas
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Kontrollida pidurid, valgustusseadmed ja rehvid ning puuduste
ilmnemisel need kõrvaldada. Kui
oma oskustest puudu jääb, on
mõistlik pöörduda spetsialisti
poole, kes vajadusel aitab.
Lisaks väike meeldetuletus, mis
jalgrattal küljes peab olema:
• Jalgrattal peab ees olema valge ja taga punane helkur.
• Ratastel vähemalt ühel pool
kollane helkur, signaalkell ja
töökorras pidur.
• Jalgrattal on nõutav lukk. Sõiduvahendist eemaldudes tuleb
välistada selle kasutamine kõrvaliste inimeste poolt.
Jalgrattaga liigeldes on vaja jälgida liikluskorraldusvahendeid:
• Jalgrattaga tohib sõita sõidutee parempoolse serva lähedal.
• Jalgratast lükates tuleb liikuda sõidutee parema serva
lähedal.
• Võimaluse korral on jalakäijal
ja jalgratturil mõistlik liikuda
jalakäija- ja jalgrattateel.
• Enne manöövri sooritamist on
vajalik anda vastav hoiatus ja
veenduda, et manööver toimub
ohutult ning teised liikluses

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

osalejad jõuavad toimuvale
reageerida.
Jalakäija läheduses tuleb liikuda jalakäija kiirusel ja tagada
jalakäija ohutus.
Jalgrattaga pimedas sõites
peab põlema ees valge ja taga
punane tuli.
Jalgrattur hoiab sõidu ajal
juhtrauast kinni ning ei tegele
kõrvaliste tegevustega.
Jalgrattal tohib olla sõitjaid
arvul, mis on sõitjate veoks
ette nähtud valmistaja tehase
poolt.
Last tohib transportida turvatoolis. Turvatool peab olema
jalgrattale paigaldatud kohta,
mis ei takista nähtavust ega
sega juhtimisvõtete sooritamist.
Alla 16-aastane jalgrattur ja
turvatoolis sõitja peavad kandma jalgratturi kiivrit.
Tänavaliikluses tohib osaleda
jalgrattur alates 8. eluaastast
koos lapsevanemaga.
10-aastane laps tohib iseseisvalt osaleda liikluses, kui ta on
sooritanud jalgratta eksami ja
omab jalgratturi juhiluba.
Ülekäigurajal ei ole jalgratturil
sõidueesõigust teel liikuva sõiduki suhtes. Soovides, et sõidukijuht jalgratturile teed annaks,
tuleb ülekäigurajal jalgrattalt
maha tulla ja ületada sõidutee
jalgratast lükates.
Jalgrattur peab tagama ülekäigurajal jalakäijast möödudes
jalakäija ohutuse.

• Kuna jalgrattur on liiklusseaduse mõistes juht, siis peab ta
tagama kõigi vähemkaitstud
liiklejate ohutuse, kelle hulka
kuuluvad tõukerattur, rulluisutaja, rulataja ja seagway’l
kulgeja.
• Jalakäijana tuleks asulasisesel
teel liikuda sõidutee vasaku või
parema serva lähedal.
• Asulavälisel teel tohib jalakäija
liikuda ainult vasaku sõidutee
serva lähedal.
• Kõnnitee olemasolul tuleb liikumiseks kasutada kõnniteed.
Jalakäija-jalgrattatee olemasolul
on mõistlik kasutada liiklemiseks
kohta, mis tagab ohutuse.
Karistamine on teema, millest
hea meelega rääkida ei tahaks,
kuid inimeste tervise säästmisel
ja muude mõjutusvahendite ammendumisel on politseile antud
võimalus süüteo toimepanijad
viimase abinõuna kasvatusliku
eesmärgi saavutamiseks karistada. Kas ja mis ulatuses kellegi
käitumist mõjutatakse, jääb juhtumipõhiseks. Seega mõelgem
oma tegude üle enne nende
toimepanemist, pidades meeles
vanarahva tarkust – tark inimene
õpib võõrastest vigadest.
Tulemas on pikk suvine koolivaheaeg. Soovitan lapsevanematel
hoida oma järeltulijate tegemistel silm peal ja tunda huvi lapse
tegevuste ning sõprade vastu.
Rahulikku suvehooaja algust!
Mihkel Karjamaa
piirkonnapolitseinik
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Mida teha oma prügiga?
Suve hakul tuletame meelde,
mida teha oma prügiga Hiiumaal.
Jäätmekäitlust ja korraldatud
jäätmevedu reguleerib Hiiumaa
jäätmehoolduseeskiri, millest
väike kokkuvõte:
Korraldatud jäätmeveoga loetakse liitunuks kõik piirkonnas
asuvad jäätmevaldajad st eramajade omanikud, korteriühistud ja
ettevõtjad. Jäätmevaldaja antud
tähenduses on ka suvila või suvekodu omanik. Korraldatud jäätmeveoga kogutakse segaolmejäätmeid. Teisi jäätmeliike võib
jäätmevaldaja käidelda vastavalt
jäätmehoolduseeskirjale.
Veosagedus lepitakse kokku vedaja ja iga jäätmevaldaja vahel
sõlmitud jäätmekäitluslepingus,
kusjuures jäätmete äravedu
peab toimuma sagedusega, mis
välistab mahutite ületäitumise,
haisu ja kahjurite tekke.
Kuni 31. detsembrini 2019 teeb
jäätmeveoteenust Hiiumaal AS
Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveo kohta saab
küsida lisainfot AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest,
telefonil 462 2811 või e-post:
hiiumaa@keskkonnateenused.
ee
Ristivälja külas tegutseb Hiiumaa
jäätmejaam, mis teenindab kogu
saart. Täpsem info vastuvõetavatest jäätmetest ja hinnakirjast

on leitav Hiiumaa Prügila veebilehelt: www.hiiuprygila.ee.
Tuletame meelde, et pakendite
sorteerimine aitab vähendada
olmeprügi kogust koduses prügikastis. Pakendeid koguvad
Hiiumaalt kolm organisatsiooni:
OÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ
Eesti Taaskasutusorganisatsioon
ja Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ. Pakendeid saab ära anda
tasuta. Palun austa ennast ja
teisi ning ära vii oma olmeprügi
pakendikonteinerisse!
Pakendikonteinerisse on lubatud
tuua ainult pakend, mis ei sisalda
toodet! Jäätmete asetamine
pakendikonteineri kõrvale on
keelatud!

Kui puhas on puhas pakend?
Pakendijäätmeid ei ole vaja
piinliku põhjalikkusega pesta,
piisab loputamisest. Oluline on,
et pakend oleks toiduainetest
vaba ja kui see peaks kuu aega
pakendikogumispunktis tühjenduskorda ootama, ei tohiks
see hakata haisu levitama. Kui
mõnda pakendit on keeruline
toiduainetest puhastada (nt piima või hapukoore kilepakend),
siis ei ole sellise määrdunud
pakendi koht pakendijäätmete
konteiner. See on segaolmeprügi ja selle koht on prügikastis

Millised pakendid sobivad pakendikonteinerisse?
Plastpakendid – plastist joogipudelid, puhtad jogurtitopsid ja võikarbid, puhtad õli-, ketšupi- ja majoneesipurgid, puhtad kosmeetika ja
hooldustoodete pakendid (nt kreemitops, šampoonipudel), puhtad
plastkarbid (nt salatikarbid, koogikarbid), puhtad ja tühjad kilekotid
ning muud plastkotid (nt suured suhkrukotid) ning muud puhtad
plastpakendid.
Klaaspakendid – värvitust ja värvilisest klaasist pudelid ja purgid (sh
puhtad siirupi- ja õlipudelid) ning muud puhtad klaaspakendid.
Metallpakendid – alumiiniumist ja muust metallist joogipurgid,
toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning metallkorgid, puhtad
konservikarbid ja muud puhtad metallpakendid.
Paber- ja kartongpakendid – pappkastid ja -karbid, jõupaber ja paberkotid, puhtad paberpakendid.
Joogikartong – tühjad ja puhtad tetrapakendid (nt piima-, jogurti- ja
mahlapakendid). Suuremahulised pakendid tuleb enne konteinerisse
asetamist kokku suruda.

Õpilaskonverents Palade
loodushariduskeskuses
Palade looduskeskuse
keskkonnaalaste uurimisja loovtööde traditsiooniks kujunenud konverents toimus sellel kevadel
12. aprillil.

Looduskeskuse õpilastele suunatud paljude tegevuste hulgas
on konverentsil eriline osa ja
looduskeskusel eriline vastutus.
Nagu tavaks, osalesid õpilaskonverentsil õpilased kõigist Hiiumaa koolidest. Looduskeskuse
soov on tuua konverentsile meie
koolide tublimad uurimus- ja
loovtööde kirjutajad, andes noortele võimaluse oma tööd tutvustada, selgitades töö eesmärke,
teema olulisust ning praktiliste
tegevuste või uuringute vajadust.
Paljudele õpilastele on konverentsil osalemine esimene nii
suurele kuulajaskonnale oma töö
tutvustamine. Loovtööde kokkuvõtete esitleme on üks uutest
suundadest, mis mitmekesistab
konverentsi sisu ja näitab meie
õpilaste suurepäraseid meisterdamise ja praktiliste tegevuse
oskusi.
Auhinnad oma lemmikettekandele andsid noortele uurijatele
Hiiumaa arenduskeskus, Hiiumaa
muuseum ja keskkonnaamet.
Palade loodushariduskeskus annab alates sellest aastast välja
kahte eripreemiat: gümnaasiumiõpilasele kõige põhjalikuma ja
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teaduslikuma ning põhikooliõpilasele kõige loodussõbralikuma
töö eest.
Konverentsil kandsid noored
ette 14 suurepärast tööd. Iga
ettekanne oleks väärt pikemat
lahtikirjutamist ja analüüsi. Kõik
ettekantud tööd, nende autorid,
juhendajad ja eripreemiad:
Teele Kanarbik, “Laktoositalumatus”, Hiiumaa gümnaasium,
juhendaja õp Kersti Lüsi. Palade
LHK eriauhind.
Triin-Marleen Suve, “Peavalud”,
Hiiumaa gümnaasium, juhendaja
õp Kersti Lüsi.
Kelly Nurk, “Prügitunnid lasteaedades”, Hiiumaa gümnaasium,
juhendaja õp Kersti Lüsi.
Cesslyn Pass, “Muistendikivi
eksponeerimine”, Kärdla põhikool, juhendaja õp Tiia Palmiste.
Keskkonnameti ja Palade LHK
eriauhind.
Kertu Liisa Põtter, “Hiiumaa
pulmakombed läbi 50 aasta”,
Emmaste põhikool, juhendaja õp
Katre Pruul. Eriauhind Hiiumaa
muuseumilt.
Lisanna Pruul, “Sõruotsa huviväärsused”, Emmaste põhikool,
juhendaja õp Katre Pruul. Eriauhind Hiiumaa arenduskeskuselt.
Getlin Juhe, “Taaskasutus läbi
käsitöö”, Palade põhikool, juhendaja õp Kersti Rõbtšenko.
Lili Karukäpp, “Hiiu rüüutekk”,
Palade põhikool, juhendaja õp

Kersti Rõbtšenko. Eriauhind
Hiiumaa muuseumilt ja keskkonnaametilt.
Kairi Kokkota, Kidaste küla käpalised, Lauka põhikool, juhendaja
õp Krista Rannast. Eriauhind
keskkonnaametilt.
Henri Lilp, “Puit küttematerjalina”, Lauka põhikool, juhendaja
õp Siiri Pielberg.
Klaarika Küttim, “Soo-Oru tall”,
Palade põhikool, juhendaja õp
Karin Poola.
Mari-Liis Toomemäe, “Suhkrud
meie toidus”, Käina kool, juhendaja õp Anneli Sadam.
Aiki-Kerlin Paap, Katariina Koor,
“Jumestuskunsti ajaloost”, Käina kool, juhendaja õp Jaana
Uuskari.
Stiina Lepamaa, “Tervislik toitumine ja koolitoit”, Käina kool,
juhendaja õp Maiu Hiis.
Eriline tänu kuulub kõigile õpilastööde juhendajatele. Kõik
õpetajad teavad selle töö mahtu
ja vastutust!
Konverentsi üllatuskülaline oli
Inna Lepik jutu ja piltidega Estonia mäetipu mägimatkast.
Keskkonnalase uurimistööde
õpilaskonverentsi korraldamist
toetasid Eesti teadusagentuur,
Hiiumaa vallavalitsus ja Palade
põhikool.
Karin Poola
Palade loodushariduskeskus

Sotsiaaltoetuste taotlemine

463 6094

16. mail kl 10–12 sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtmine
Suuremõisa raamatukogus.
Info: Urme Soonvald, tel 463
6844, 521 0997.
16. mail kl 11–12 sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtmine
Viskoosas. Info: Pille Näksi tel
5855 3736.

Kärdla sadamas saun (Sadama
28/30) 11. mail kl 13–15 meestele, kell 15.30–18 naistele.
Mängude maja saun (Nuutri 21)
25. mail kl 13–15 meestele, kell
15.30–18 naistele. Pileti hind
on 2.30

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

Saun

Kuulmisrehabilitatsiooni keskus Hiiumaal
10. mail on Kärdlas Andres
Andra Kuulmisrehabilitatsiooni
keskusest. Aja saab kokku leppida ja lisainfot küsida Kärdla
sotsiaaltööspetsialisti Pille
Alevi telefonil 505 5746 või
463 6094. Vajalik kaasa võtta
perearsti tõend ja abivahendi
kaart.

Mudilaskoori aasta
kulmineerub ühiskontserdiga
Kärdla põhikooli mudilaskoor on minu südameasi olnud nüüdseks
täpselt aasta. Mudilaskoori esimese aasta sisse on mahtunud kaks
iseseisvat kontserti: “Laul sai otsa” ja “Naeran tuppa päikese”,
millesse olid kaasatud Kärdla muusikakooli noorimad muusikud,
põhikooli algklasside õpilased ja õpetajad. Viimast kontserti külastas ligi 200 kuulajat, mis näitab lapsevanemate ja publiku huvi
laste koorilaulu vastu. Suur soov on olnud istutada Hiiumaa kõige
väiksematesse lauljatesse just koorilaulu ja kooslaulmise seeme,
millele saaks kasvada tugevad juured. Kooris laulmine muudab last:
tuleb teha meeskonnatööd ja see on elus hästi toime tulemiseks
väga oluline omadus. Pean ääretult oluliseks elavat eeskuju, mis
lisab õppeprotsessile hoogu ja motivatsiooni.
Sel põhjusel sündis mõte korraldada 17. mail kontsert “Ilus oled,
isamaa!” kus osaleb Kärdla Põhikooli mudilaskoor ja Tallinna
muusikakeskkooli mudilaskoor ja Kärdla kammerkoor. Ühtekokku
laulab laval ligi 90 lauluhinge.
TMKK koori peetakse Eesti parimaks mudilaskooriks, kus laulavad
väga motiveeritud ja hingega muusika juures olevad lapsed. Arvan,
et just selline eeskuju nakatab ka Hiiumaa lapsi rohkem koorilaulu
avastama ja tahtma sellega tegeleda. Koorilaul nõuab väga suurt
püsivust ja pikka aega, et selle ilu saaks õitsele puhkeda. Soovin,
et koorilaul muutuks Hiiumaal loomulikuks haridustee osaks, sest
läbi selle õpivad lapsed eluks väga vajalikke väärtusi.
Kontserdil kuuleme tulevase laulupeo “Minu arm” mudilaskoori
repertuaari aga kindlasti kuuleb ka lustlikke kevadlaule, milles
rõkkab laste rõõm kogu oma eheduses ning puudutust saavad
tunda ka kõik emad.
Raili Kaibald, dirigent

ILUS OLED, ISAMAA!
17. mail Ţ kell 16.00 ŢKärdla Kultuurikeskuses
Tallinna Muusikakeskkooli MUDILASKOOR
dirigendid JAANIKA KUUSIK Ţ LEIU TÕNISSAAR Ţkontsertmeister KATRIN PEITRE
Kärdla Põhikooli MUDILASKOOR Ţ Kärdla Kammerkoor Ţdirigent RAILI KAIBALD

6

HIIUMAA TEATAJA

MAI 2019

Lahkunud on meie armastatud
kabetreener Arvo-Jüri Rist
3.04.1944–16.04.2019

Orienteerumishooaeg on alanud
Orienteerumisaasta algas Hiiumaa orienteerujate klubi liikmetele
edukalt. Eesti meistrivõistlustel 23.-24.veebruaril suusaorienteerumise esines Hatikul võimsalt Toivo Saue, kes võitis M65 klassis
sprindis kuldmedali, tavarajal hõbemedali, lühirajal ja sprinditeates
koos Toomas Mastiga pronksmedali. Tavarajal võitis pronksmedali
M35 klassis Taivo Timmusk. Toomas Mast saavutas M55 klassis
sprindis 7. koha. Eesti meistrivõistlustel suusaorienteerumise
sprindi- ja sprinditeatevõistlustel Haanjas oli rajameistriks Taivo
Timmusk.
25. aprillil algas kodune orienteerumishooaeg neljapäevakuga Palukülas. Kalenderplaanis on 22 päevakut, uute võistlusmaastikena
kasutusel Viskoosa ja Kõpu. Päevakud toimuvad traditsiooniliselt,
start avatud kell 17–19. Igal päevakul on lastele loosi-auhindadeks
kolm sokolaadi. Hooaja aktiivsemate osalejate vahel loosime välja
spordijalanõud ASilt Sportland. Päevakute info ja tulemused www.
hok.ee. 17.–18. augustil korraldame Mägipä maastikul Hiiumaa 58.
karikavõistlused, milleks kaardistab Toivo Saue uut maastikku.
Ka tänavu teeme orienteerumistunnid Emmaste, Käina ja Lauka
koolides ning Emmaste lasteaias.
Klubi toetab Eesti koondises võistlemise korral noori Kustu Künnapat, Siiri Taltsi, Eliise Keskülat ja Maria Ellerit. Noortega teevad
jätkuvalt tänuväärset tööd Kärdla ja Käina koolis Anu Saue ja Kristi
Heilman.
Klubi ettevõtmisi toetavad AS Jetoil, AS Sportland, AS Jalajälg,
Hiiumaa vallavalitsus, Coop Hiiumaa, AS Salva Kindlustus, Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp, Kohaliku omaalgatuse programm
ja EOL. Suured tänud teile!
Eda Tärk,
Hiiumaa orienteerujate klubi

Orienteerumisneljapäevakud
2019. aastal
25. aprillil Paluküla suusaraja alguses, ka nöörirada
2. mail Malvaste turismibaasi juurest
9. mail Käina kooli juurest
16. mail Emmastes algusega Tilga männikus
23. mail Palade spordihoone juurest
30. mail algusega Lehtma sadamast
6. juunil Kaustes Tahkuna teelt
13. juunil Kaibaldi Koidma teelt
20. juunil Tahkunas algusega Tahkuna teel
27. juunil algusega Puski karjääri juurest
4. juulil Viskoosas
11. juuli Malvastes Mangul
18. juulil algusega Tahkuna paraadplatsilt
25. juulil algusega Leemeti suusastaadionilt
1. augustil algusega Kaibaldi liiviku infostendi juurest
8. augustil algusega Nõmba parkimisplatsilt
15. augustil Puskis algusega Kõpu teelt
22. augustil algusega Kaibalde parkimisplatsilt
29. augustil algusega Kõpu Rebastemäelt
5. septembril algusega Lauka kooli juurest
12. septembril Viskoosas
19. septembril algusega Kärdla villalao juurest
Start on kõikjal avatud kell 17–19.

Jääme teda mäletama energilise
spordihingena, kes ei pidanud
paljuks ka vanusest hoolimata
lastega võistlemas käia, ise võistlusi korraldada ning ka võistelda.
Kui vaja, siis maakonna, kui vaja,
siis Hiiumaa kabeklubi eest. Abiks
oli ta alati ka võrkpallivõistlustel, orienteerumisvõistlustel ja
teistel spordiüritustel, kus abi
vaja oli. Spordikooli kontoris
seina peal on pannoo, kus on
kirjas, kui palju tiitleid on Arvo
võitnud. Neid on maailmameistrivõistluste pronksmedalist, NSVL
erinevatelt võistlustelt Eesti
meistrivõistluste medaliteni

välja. Neid on pea igas toonis,
nagu korralikul spordimehel ikka.
Kuulunud Hiiumaa koondisesse

ka võrkpallis, kergejõustikus,
orienteerumises ja lauatennises.
Ja Hiiumaa eest oli Arvo väljas iga
kord, kui teda paluti.
Kuidagi tühi tunne on... ja väga
raske ühe Suure Mehe elu nii
lühidalt kokku võtta...
Olen õnnelik, et meie lapsed on
saanud sellise korüfee käe all
treenida.
Tunneme südamest kaasa Arvo
lähedastele. Head teed Sul minna, Arvo, taevastele kaberadadele!
Hiiumaa spordikooli nimel
Kristi Linkov

Detailplaneeringud
Orjaku küla Otsa detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade
ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub alates 6. aprillist kuni
6. maini Hiiumaa valla veebilehel
ja tööajal Käina osavalla valitsuses Käina Hiiu mnt 28. Avalik
arutelu toimub 8. mail 2019 algusega kell 16 Käina osavalla valitsuses. Otsa detailplaneering on
algatatud Hiiumaa vallavolikogu
20.12.2018 otsusega nr 106. Planeeritava ala suurus on ligikaudu
4,5 ha ja hõlmab Otsa maaüksuse
(katastritunnus 36802:003:1060),
maa-ala Karjamaa maaüksusest
(katastritunnus 36801:001:0678)
juurdepääsutee kavandamiseks ja
Vaemla-Kassari-Luguse riigiteest
(katastritunnus 36802:003:2400)
liikluslahenduste kavandamiseks.
Detailplaneeringu eesmärk on
jagada Otsa maaüksus kolmeks,
neist kaks elamumaa krunti, määrata ehitusõigus, et ehitada lisaks
üks elamu kahe abihoonega,
määrata maaüksuste kasutamise
tingimused, vajalikud piirangud ja
servituudid. Detailplaneeringuga
taotletakse ranna ehituskeelu-

vööndi vähendamist. Ettepanekud palume saata aadressil Hiiu
mnt 28, Käina alevik, Hiiu maakond 92101 või kaina@hiiumaa.
ee. Lisainfo tel 462 2882.
Hiiumaa vallavolikogu 18. aprilli
2019 otsusega nr 129 kehtestati Vahtrepa külas asuva Nuudi
katastriüksuse detailplaneering
(DAGOpen OÜ töö nr 18-02).
Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla osa Hagaste–Heltermaa piirkonna üldplaneeringut Nuudi katastriüksuse
(63902:001:0891) piires määrates
minimaalse ehitusõigusega krundi suuruseks detailplaneeringuga
määratud krundi osas 0,3 ha, et
säilitada piirnev väärtuslik põllumaa. Detailplaneeringuga kavandatakse Nuudi kinnistu jagamine
kolmeks katastriüksuseks. Ühele
0,3 ha suurusele krundile, kavandatava sihtotstarbega tootmismaa, määratakse hoonestusala
ja ehitusõigus kahe põllumajandusliku tootmishoone ja ühe
abihoone rajamiseks. Teistel kahel kavandatud katastriüksusel,
sihtotstarbega maatulundusmaa,

säilib senine maakasutus – põllumajandusmaa ja looduslik maa.
Lisainfo: Mai Julge, tel 463 6845
või mai.julge@hiiumaa.ee
Hiiumaa vallavolikogu 18.04.2019
otsusega nr 130 võeti vastu
Hiiumaa valla Sääre küla Tooma
katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 1804). Planeeringuala suurus on u
16,9 ha. Planeeringuga eraldatakse Tooma katastriüksusest
(63901:001:0401) u 2 ha suurune
elamukrunt ja määratakse sellele
ehitusõigus elamu ja kuni kahe
abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla osa Kuri–Tähva–Sääre
piirkonna üldplaneeringut, määrates elamukrundi osas kaitsehaljastuse maa väikeelamute
maaks. Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 10. maist kuni
10. juunini 2019 tööpäevadel tööajal Pühalepa osavalla valitsuses
Tempa külas ja Hiiumaa valla
veebilehel. Lisainfo: Mai Julge,
tel 463 6845 või mai.julge@
hiiumaa.ee
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Kärdla sünnipäeva nädal
27. aprillil kl 12 Hiiumaa eakate kevadkontsert
kultuurikeskuses
29. aprillist 4. maini näitus “Kärdla sünnipäev
ajaloos ja Kärdla teemaline ristsõna väikestele ja
suurtele raamatukogus
29. aprillil kl 13 ühistantsimine rahvusvahelise
tantsupäeva puhul
30. aprillil Hando Henno isikunäitus kultuurikeskuses
2. mail kl 14 Kärdla kunsti- ja loomeringi näituse
avamine kultuurikeskuses

Kärdla päev 1. mail
Kl 9 küünalde asetamine lahkunud aukodanikele
Kärdla kalmistul. Järgneb loodusmatk Kärdlas
koos Urve Merendiga.
Kl 10 Ida-Kärdla ja Lääne-Kärdla kabematš Kultuuri-keskuses
Kärdla linna päev ja traditsiooniline jooksuvõistlus
Kärdla Vabrikuväljakul.
Kl 11 Registreerumine XXIX Kärdla linna jooksule

Võistlustrass mööda Kärdla linna tänavaid
Vanuseklassid:
• naised ja mehed (sünd 2002 ja varem)
• seeniorid: naised ja mehed (sünd 1979 ja varem)
• tüdrukud ja poisid (sünd 2003–2008)
Kl 11.30 Qigong tervisevõimlemine kõigile koos
Ene Mäega
Kl 12 jooksu start, lastejooksud
• 7–8 a tüdrukud ja poisid (sünd 2011–2012)
• 9–10 a tüdrukud ja poisid (sünd 2009–2010)
Kl 13 jooksjate autasustamine
Kl 13.15 Kärdla linna sünnipäevakoogivõistluse
väljakuulutamine
Tantsijate etteasted
Kl 13.45 Koogivõistluse tulemuste teatamine,
autasustamine
Kl 14 Kalle Suuroja loeng Kärdla meteoriidikraatrist Pikas Majas
Kl 18 Ülo Sooniku isikunäituse avamine Kärdla
nukuteatris

Hiiumaa sotsiaalkeskuses
Kõrgessaare päevakeskuses:
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
15–16 tervisevõimlemisring
Kolmapäeviti kl 13–14.30 seeniortantsuring
6. mail, 3. juunil alates kl 8.30 pediküüriteenus. Info ja registreerimine
Eve Heinmaa tel 516 3126, Heli tel
5333 9472
7. mail alates kl 8 juuksur. Eelnev registreerimine Sirje Vaku tel
463 1297, 5666 2317
10. mail alates kell 8.30 massaažiteenus. Eelnevalt ette registreerida Eve Heinmaa tel 516 3126, Heli tel 5333 9472
23. mail kl 13 koosviibimine: sünnipäevalaste õnnitlemine, külaline
Etker Jõeleht tutvustab ja viib läbi Hiina teetseremoonia. Transport: 11.45 Kiivera, 12.25 Rootsi, Pihla, 12.30 Lauka, Viskoosa
27. mail väljasõit Käina ujulasse: jõusaali kasutamine kl 12–12.30,
vesivõimlemine kl 12.30–14. Osavõtust teatada Heli tel 5333 9472.
Osalustasu 5 eurot. Transport: 11.05 Kõrgessaare, Lauka, 11.10
Viskoosa, 11.15 Kidaste, 11.30 Kärdla
Kõrgessaare päevakeskus osutab pesu pesemise ja dušiteenust,
eelnevalt kokku leppida Inna tel 504 2292, Heli tel 5333 9472

Emmaste perepäev
11. mail kell 9–16 Emmaste
noortekeskuses ja -hoovil
Kl 9–14 Emmaste kevadlaat
noortekeskuse hoovil. Taimed,
istikud, käsitöö ja omatoodang.
Kl 9.30–13 “Puhas elukeskkond
– see algab minust” – keskkonnateemalised töötoad suurtele
ja väikestele pereliikmetele
noortekeskuses. Töötubasid
viivad läbi Palade loodushariduskeskus ning MTÜ Jääk ja
Praak.
Kl 10.30 loodusmatk Karin Poolaga – vaatame ühiselt, mida
põnevat on leida koduse Emmaste looduses. Matka pikkus
orienteeruvalt 3 km.
Kl 12 emadepäeva jooksu registreerimise algus noortekeskuse juures
Kl 13 Emmaste emadepäeva
jooks

Tegevustoas
2. mail kl 10 õpituba – emadepäeva kaart
8. mail kl 10–12 emadepäeva pidu Kärdla kultuurimajas
21. mail kl 10 meisterkokk Lemme – kohupiimakook
Neljapäeviti kl 11 muusikatund

Omastehooldajad
30. mail omastehooldajate kokkusaamine.
Täpsem info Raili tel 508 8164

Erivajadustega laste kompetentsikeskus
7. mai kell 9–16 Hiiumaa sotsiaalkeskuse erivajadustega laste
kompetentsikeskus kutsub koolitusele Kärdlas Leigri väljak 5
(endises maavalitsuse saalis)
Erivajadustega lapse arengu toetamine koostöös tugivõrgustiku ja perega
Koolituspäeva teemad:
• Suhtlemine erivajadustega lapsega ja tema vanemaga
• Ülevaade lapse lasteaia- ja kooliprobleemide põhjustest, ennetamisest ja toimetulekuvõimalusest koostöös tugivõrgustikuga
Koolitusele palume registreeruda hiljemalt 1. mail. Koolitustasu
25 eurot sisaldab koolitust ja kohvipause. Lähem info: Monika
Lige, monika@sotsiaalkeskus.ee või tel 5307 7353
28. mail kell 15 erivajadustega laste vanemate tugirühma kogunemine. Täpsem info ja registreerimine Monika Lige tel 5607 7353
või monika@sotsiaalkeskus.ee
30. mail lastekeskuse väljasõit Haapsalu batuudikeskusesse

Pivarootsi sotsiaaltuusikutega
lastelaager
Sel suvel korraldab Hiiumaa vald 7–15aastaste
laste osalemise Pivarootsi
lastelaagri 14.–19. juunil
toimuvas laagrivahetuses.
Laagris osalemine sotsiaaltuusikuga on mõeldud vähekindlustatud peredele.
Hiiumaalt on oodatud 25
last. Laagrisse ja tagasi
Hiiumaale toob lapsed täiskasvanud saatjaga buss.
Laagris on lapsed kohapealsete juhendajatega.
Lisainfo saamiseks ja laagris osalemiseks palume
pöörduda lastekaitsespetsialisti Mari-Liis Leivalti poole e-postil mari-liis.leivalt@hiiumaa.ee
või tel 5308 1343 Palume
registreerida hiljemalt 10.
maiks.

Kärdla linna 81. aastapäev
1. mail 2019

9.00 Küünalde asetamine lahkunud aukodanikele Kärdla surnuaias,
millele järgneb loodusretk Urve Merendiga
Edasised tegevused Vabrikuväljakul
11.00 Kärdla osavalla esindaja tervitus
11.00 Registreerumine XXIX Kärdla linnajooksule
11.30 Qigong - tervisevõimlemine kõigile Ene Mäega
12.00 Jooksustart, lastejooksud

KÄRDLA LINNA XXIX JOOKS
Võistlustrass mööda Kärdla linna tänavaid
Vanuseklassid:
naised ja mehed (sünd 2002 ja varem)
seeniorid: naised ja mehed (sünd 1979 ja varem)
tüdrukud ja poisid (sünd 2003–2008)
Lastejooksud Vabrikuväljakul:
7–8 a tüdrukud ja poisid (sünd 2011–2012)
9–10 a tüdrukud ja poisid (sünd 2009–2010)

13.00 Jooksjate autasustamine
13.15 Kärdla linna sünnipäevakoogivõistluse väljakuulutamine
Tantsijate etteasted
13.45 Koogivõistluse tulemuste teatamine, auhindamine
14.00 Kalle Suuroja loeng Kärdla meteoriidikraatrist Pikas Majas
Kohapeal mängud ja jutud Nukuteatri poolt, tasuta supp ja pannkoogid moosiga, Baabade kohvik
*ުݣݘݙ
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Õie Laksberg • Ene Mäe • Urve Merendi • Hiiumaa Pensionäride Ühing • Ollallaa

Näitused
Nelja Nurga galerii
17. aprillist on avatud Rudi Völleri nimelise Hiiumaa maalilaagri
ülevaatenäitus “RVX?”
Galeriis on saadaval Hiiumaaga
seotud loojate teosed, trükised,
muusika. Galerii on avatud kevadisel perioodil R–L kl 11–15. Kõik
muud ajad kokkuleppel, helistage: Valev Sein tel 529 6580, HelleMare Kõmmus tel 529 9429, Kaja
Hiis-Rinne tel 510 9255, Kalli Sein
tel 503 2246 kalli@sein.ee.
Palun jälgige jooksvalt sündmuste infot Nelja Nurga galerii
Facebooki lehel www.facebook.
com/neljanurga
Kassari muuseumimaja
Näitus „Elu saarel. Tuli, vesi, õhk,
maa“ heidab pilgu ennekõike hiidlaste elu argipäeva nähtustele ja
sündmustele, kuid jätab ruumi
ka filosoofilistele mõtisklustele
ning olulistele pöördepunktidele
saare ajaloos. Näitus on esemerohke ning lisaks teada-tuntud
tarbeesemetele on seal ka mõned päris kaasaegsed kohapeal
valmistatud asjad.
Pikk maja
Näitusel „Nähtamatu juubilar
– Kärdla kalevivabrik 190“ saab

ülevaate Kärdla kalevivabriku nähtamatust mõjust Kärdla
linnale ja selle elanike eluviisi
kujunemisele, põnevatest vabrikuga seotud tegelastest ja nende
lugudest ning veidi ka raskest
tööst vabriku sees.
Vabriku nähtamatu haare hoiab
endiselt Kärdlat oma pihus – tule
ja saa sellest osa.
Näitus „Tuulega silmitsi“
Alates 23. aprillist on Pika maja
teise korruse galeriil avatud
näitus Hiiumaa tuulelippudest.
Hiiumaa tuulelipud on erilised
ja ainulaadsed. Neis väljendub
selgelt hiidlaste loovus ja isetegemise oskus. Näitusel toome
tuulelipud kõrgelt alla, vaatajale
lähemale. Räägime juurde lugusid
nende ajaloost, valmistamisest ja
tähendusest.
Kärdla kultuurikeskuse näituseruum
1.–31. mail Hando Henno maalinäitus
Kärdla kultuurikeskuse sammassaal
2.–30. mail Kärdla kultuurikeskuse kunsti- ja loomeringi ühisnäitus

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
VIRVE EINBERG
ANTS TRAUSER
TOIVO TÜÜR
IVO KIBUSPUU
ASTA LEHT
ILMAR SUVI
URMAS KÜTTIM

ELVI KÄÄR
ÜLO SALIN
ARVOǕJÜRI RIST
LAINE VASAR
AIME HEILO
LEHTE VÄÄRTNÕU

Kaastunne lähedastele!
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Tulekul Hiiumaal
L, 27. aprillil
Kl 8–14 avatud kalasadamate
päev Roograhu ja Tärkma sadamas
Kl 10–16 Hiiumaa meistrivõistlused võrkpallis meestele Kärdla
põhikooli võimlas
Kl 10–18 vabavaratalgud 2019
Hiiumaa gümnaasiumis
Kl 11–19 HAHA! Hiiumaa ametikooli hüpik-aiastuudiod bussipeatustes üle Hiiumaa
Kl 12 Tärkma küla 455. juubeli
tähistamine Tärkma sadamas
Kl 12–15 eakate kevadkontsert
Kärdla kultuurikeskuses
P, 28. aprillil
Kl 12 jüripäeva karikaturniir
korvpallis Kõrgessaare vaba aja
keskuses
E, 29. aprillil
Kl 12.30 aprilli 3000 meetri jooks
Kärdla staadionil
Kl 16 tasuta koolitussari “Selge
sõnumi ABC”: Instagrami ABC.
Koolitaja Mirjam Savioja Tuuru
majas
T, 30. aprillil
Kl 10 Hiiumaa kooliõpilaste etlusvõistlus “Hiiu keel ja meel”
Suuremõisa lossis
K, 1. mail
Kõik 1. mai sündmused leiab
infot lk 7
N, 2. mail
Kl 17 orienteerumise neljapäevak
Malvastes
Kl 18 esineb pianist Kristiina Rokashevich Kärdla muusikakoolis
L, 4. mail
Kl 9–17 Teeme ära talgupäev.
Tutvu erinevate talgutega Teeme
Ära kodulehel.
Kl 10–13 suur omatoodangulaat
Putkastes. Istikud, käsitöö, toit,
Hiiu Naaditeater, “Limonaadi
Ets”, kõhutantsijad, massaaž,
kuivjuuksur jne
P, 5. mail
Kl 11 Tubala Anagama ühepäevanäitus
Kl 12 Hiiumaa käsitöö moeetendus “Hiiu Moodi” Kärdla kultuurikeskuses
Kl 13 jalgpallivõistlus FC Hiiumaa
- Pärnumaa jalgpalliklubi II Kärdla
staadionil
N, 9. mail
Kl 17 orienteerumisneljapäevak
Käina kooli juurest
R, 10. mail
Kl 9–10.30 laste linnulauluhommik Tarvo Valkeri juhendamisel
Palade põhikoolis
Kl 11–12.30 laste linnulauluhommik Tarvo Valkeri juhendamisel
Kärdla põhikoolis
Kl 18 Oliver Orro loeng “Vanad
head ajad, vanad head majad?
Mõtteid nostalgiast, poliitikast ja
ihalusest ajalooliste ehitiste koo-

HIIUMAA TEATAJA

MAI 2019

piate ning “vanas stiilis” majade
järele” Suuremõisa lossis
L, 11. mail
Kl 9–14 Emmaste kevadlaat noortekeskuse juures
Kl 9.30–13 keskkonnateemaline
perepäev: “Puhas elukeskkond see algab minust” Emmastes
Kl 13–16 emadepäeva jooks
Emmastes
Kl 13 Haapsalu rättide kompositsiooni ja kudumise kursus Suuremõisa noortekeskuses
Kl 15–16.30 Kaitseliidu Pärnu
Maleva puhkpilliorkestri SAXON
kontsert “MINU ARM”
Kl 18 emadepäeva kontsert Trio
Titoks Kõrgessaare vaba aja
keskuses
P, 12. mail
Kl 14 Tiina Tantsustuudio emadepäeva kontsert “Pai emale”
Kärdla kultuurikeskuses
T, 14. mail
Kl 19 Lendteateri etendus “Pasjanss ehk alatu kättemaks” Kärdla kultuurikeskuses
K, 15. mail
Kl 18 jooksuüritus Ringlev kevad
Kärdla linnapargis
Kl 19 Lendteatri etendus “Armuke” Kõrgessaare vaba aja
keskuses
Sõru muuseumi 20. juubelile
pühendatud näituse “Rannaküla
mustrid” avamine Sõru muuseumis
N, 16. mail
Kl 17 orienteerumispäev Tilga
männikus
R, 17. mail
Kl 12 algab kollaažikunstnik Jelena Pahhomova kahepäevane
meistrikursus Suuremõisa lossis
Kl 16 kontsert “Ilus oled, Isamaa!”
Kärdla kultuurikeskuses. Esinevad Tallinna muusikakeskkooli
ja Kärdla põhikooli mudikaskoor
ning Kärdla Kammerkoor
Kell 19 Helgi ja Maigi Taelma
tantsijate kontsert Käina huvi- ja
kultuurikeskuses
L, 18. mail
Kl 8.15 rännakmatk “Tihu Kevad”
Leigri külast Ligema karjääri
Kl 9–14 hiidlaste kevadlaat Kärdlas Tormi Konsumi platsil
Muuseumiöö “Öös on mustreid”,
tutvu Hiiumaa muuseumide programmiga www.muuseumioo.
ee/et
P, 19. mail
Kl 13 jalgpallivõistlus FC Hiiumaa
– Saaremaa Jalgpalliklubi Kärdla
staadionil
K, 22. mail
Käina huvikooli muusikaosakonna kontsert, Käina huvi- ja
kultuurikeskuses
Kl 18 Riin Alatalu loeng “Muinsuskaitse – kas vedur või pidur?”

Hiiumaa Teataja, Hiiumaa valla väljaanne
Toimetajad: Liina Siniveer, tel 5386 7606, liina.siniveer@hiiumaa.ee
Anu Tammearu, anu.tammearu@hiiumaa.ee
Kujundus ja küljendus Kersti Simsalu
Trükikoda Printall
Hiiumaa Teataja ilmub kuu viimasel reedel. Info ja teated järgmise kuu
lehte on oodatud eelneva kuu 15. kuupäevaks: liina.siniveer@hiiumaa.ee

Suuremõisa lossis
N, 23. mail
Kl 17 orienteerumisneljapäevak
Paladel, algusega spordihoone
juurest
Kl 19 Kassari Kultuurineljapäevade sarja 6. hooaja avaüritus
Orjaku Külamajas
L, 25. mail
Kl 10–18 aiapäev Suuremõisa
lossis
Kl 9–23.59 X Tuulekala festival
Orjaku sadamas
Kõrgessaare rattasõit
P, 26. mail
Kl 11 Tubala Anagama ühepäevanäitus
T, 28. mail
Kl 17.30 kodukant Hiiumaa koolituspäev kogukondlikust turvalisusest
Kl 19 Draamateatri etendus
“Isamaa pääsukesed” Käina kultuurikeskuses
K, 29. mail
Kl 19 Draamateatri etendus
“Isamaa pääsukesed” Käina kultuurikeskuses
N, 30. mail
Kl 17 orienteerumisneljapäevak
Lehtma sadamas
R, 31. mail
Harjumaa lastekooride kontsert
Käina huvi- ja kultuurikeskuses.
Dirigent Heli Sepp.
L, 1. juunil
Hiiumaa lastefestival Vabrikuväljakul

Kärdla suur rattasõit
8. juunil Kärdla sadamas
Õige aeg on rattad talvekorterist välja ajada ja valmistuda
Kärdla suureks rattasõiduks.
Tegemist on rahvasõiduga, kus
oluline ei ole aeg vaid osavõtt.
Oodatud on nii suured kui väikesed, olemas ka lastehoid suure
rattasõidu ajaks.
Lastesõidud algavad kl 11
Suur rattasõit algab kell 12.
Marsuut: Kärdla–kivikülv–lennujaam–Hiiessaare–Palade–
Paluküla–Kärdla – kokku 20 km
(võimalus sõita ka lühem ring)
Loosiauhinnad osalejatele!
Korraldaja: Kärdla osavald

Hiiumaa muuseumis
Muuseumiöö 18. mail
Kord aastas, laupäevasel maiõhtul avavad muuseumid ja
teised põnevad kohad oma uksed tavapärasest hilisemal ajal:
kl 18–23 ja tasuta, et tähistada
aasta suurimat Eesti muuseume
ühendavat ettevõtmist – muuseumiööd.
Tänavu toimub muuseumiöö
laupäeval, 18. mail ning kannab
pealkirja “ÖÖS ON MUSTREID”.
Ka Hiiumaa muuseum on mustritest tulvil ning rõõmustab oma
külalisi toreda programmiga.
Teid ootavad Pikk maja, Mihkli
talumuuseum, Rudolf Tobiase
majamuuseum, Kassari muuseumimaja ja Mihkel Kiibuse Kroogi
talu. Jälgi reklaami!
Rõõmusõnum väikestele muuseumisõpradele!
Nüüd on Pikas majas ka mängutuba! Meil saab mängida vabrikupoes, punuda vaipa, lõnga
vihiks kerida, kiikuda kiikhobusega, joonistada ja veel palju
muud toredat teha.
MIHKLI TALUMUUSEUM
Alates 1. maist kutsume kõiki
huvilisi Mihkli talumuuseumisse tutvuma talueluga, osalema
talutöödes, külastama näitusi
või hoopis kiigele. Võimalus kor-

raldada mõnus piknik taluõuel
või tellida ehtsat suitsusauna.
Vahvat tegemist on ka lastele,
mängides jooksumängu „Sounast aidani“.
Perenaine Õie Laksberg, tel:
+372 5666 6895, oie.laksberg@
gmail.com
RUDOLF TOBIASE MAJAMUUSEUM
Alates 15. maist on helilooja
Rudolf Tobiase majamuuseum
taas külastajatele avatud K–L kl
11–17. Uuenenud püsiekspositsioonis saab tutvuda helilooja
elu ja loominguga, köstrite
tööde ja tegemistega, erinevate
muusikainstrumentidega ja nautida Rudolf Tobiase heliloomingut. Avatud on meenepood!
Muuseumide lahtiolekuajad:
1. maist Pikk maja avatud E–P
kl 10–17.30
1. maist Kassari muuseumimaja
avatud E–P 10–18.
15. maist Rudolf Tobiase majamuuseum avatud K–L kl 11–17
1. maist Mihkli talumuuseum
avatud K–L kl 11–18
Muuseumide lahtiolekuaegadel
avatud ka meene- ja raamatupoed.
Lisainfo: 463 2091 või info@
muuseum.hiiumaa.ee

Sõru muuseumis
18. aprillist kuni 18. maini
on avatud Emmaste lasteaia
laste tööde näitus „Minu kodu
värvid“
14. mail kl 16 Sõru muuseumi juubelihooaja avamine ja
näituse „Rannaküla mustrid“
avamine
18. mail kl 18–23 Sõru muuseumis muuseumiöö „Öös on
mustreid“: kl 18 loov-praktiline
õpituba „Mustrid kangal“, kl 20
toasiili õpituba „Heade asjade
korv“
28. mail kl 17.30 Kodukant Hiiumaa koolituspäev „Kogukondlik
turvalisus“
10. juunil Emmaste põhikooli
õpilasnäituse avamine
Sõruotsa külaselts koostöös
Sõru muuseumiga tähistavad
juubeliaastat

Sel aastal täitub Sõru esmamainimisest 765 aastat, Sõru
muuseumi loomisest kodanikualgatusena proua Milvi Vanatoa
eestvedamisel 20 aastat ja Sõruotsa külaseltsi asutamisest 15
aastat. Lisaks on Sõruotsa külad
valitud sel aastal Hiiumaa aasta
külaks.
Sündmused saavad alguse mais.
14.–20. mail toimuvad erinevad
sündmused: mini-loengud saartele omase maa- ja taluarhitektuuri teemadel, hiiu keelest ja
meelest, aga ka näiteks õpetajatele, noorsootöötajatele ja lastega töötavate spetsialistidele
laulumängude lühikursus.
Juubeliaasta tähistamine kulmineerub 13. juulil, kui toimuvad
külade mängud ja tantsuõhtu
Sõru sadamas.

Hea turismiettevõtja!
Kui soovid oma ettevõtet tasuta näha visitestonia.com/puhkaeestis.ee lehtedel või kui vajad abi oma objekti muutmisel/
uuendamisel, siis palun võta julgesti ühendust Hiiumaa turismiinfokeskusega: hiiumaa@visitestonia.com

Hiiumaa Kino
P, 28. aprillil
kl 11 Kärdla kinosaalis „Imedepark“
kl 13 Kärdla kinosaalis „Kolm
sammu sinuni“
kl 16.30 Kõrgessaare vaba aja
keskuses „Kapten Morten lollide
laeval“
kl 18 Kõrgessaare vaba aja keskuses „Ott Tänak: The Movie“
E, 29. aprillil
kl 20 Hellamaa perekeskuses

„Ott Tänak: The Movie“
Programmis võib ette tulla muudatusi ja täiendusi!
Piletiinfo: Kärdla kinosaalis
toimuvatele linastustele saab
pileteid eelmüügist osta või
broneerida tööpäeviti kl 10–18
Kärdla kultuurikeskuse piletimüügipunktis ning telefonil
5300 3234 . Linastustel väljaspool Kärdlat piletite müük enne
algust kohapeal

