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Eesti lipu päeval, 4. juunil saabus laulu- ja tantsupeo tuli Hiiumaale Sõru sadamasse. Sealt suundus peotuli päripäevaringile saarel, kus igas peatuspaigas tervitasid Hiiumaa taidlejad ja pealtvaatajad. Tuli käis Kõrgessaare osavallas läbi nii Kõpu tuletorni kui Leigri-Murrol asuva laulupüha kivi juurest. Kärdlas võeti tuli vastu linnapargis Hiiumaa I laulupeo
mälestuskivi juures ja Pühalepa osavald tervitas tuld Suuremõisa lossipargis. Käina osavallas toimus peotule auks R. Tobiase majamuuseumi õuel laulupidu ja Orjaku sadamast
saadeti uhke tantsupeoga tuli Läänemaa poole teele.
Foto: Pääro Metsand

Aitäh, et loed Hiiumaa Teatajat!
Järjekorras juba 19. Hiiumaa Teataja on jõudnud lugejateni. Leht
ilmub ikka kuu viimasel reedel
ning tavapäraselt 12-leheküljelisena koos maakonnalehe Hiiu
Lehega. Plaanime sel aastal, et
teated ja info jõuavad Hiiumaa
Teatajaga ka juuli lõpus ning sedapuhku suviselt kompaktsemas
vormis.
Hiiumaa Teatajasse kogume kokku selle info, mille oleme eelneva
kuu jooksul valla veebilehe uudistes, Hiiumaa valla Facebooki lehel
ja Instagrami kontol ning Hiiumaa
nutirakenduses avaldanud. Seega
päris ajakirjandusega me oma
infolehega ei konkureeri. Nende
jaoks, kes hoolega valla veebilehelt või Facebookist uudiseid
jälgivad, palju uut lehes tõesti ei
ole. Küll aga on paberleht kindlasti tänuväärseks info andjaks

kõigile, kes internetti ei kasuta,
ja samas ka heaks meeldetuletuseks ning võimaluseks Hiiumaa
info korraga kätte saada.
Vallaleht Hiiumaa Teataja jõuab
Omniva abiga kõigisse postkastidesse Hiiumaal. Kui kellegi
postkasti leht ei jõua, siis palun
edastage see info Omnivale aadressi täpsusega, et Omniva saaks
oma töökorraldust selgitada ja
lehe järgmisel päeval tuua: tel
661 6616 või info@omniva.ee.
Samuti saab Hiiumaa Teatajat
tasuta võtta kõigist vallamajadest Hiiumaal ja Toiduhaldjate
müügipunktist Tallinnas Nõmme
turul. Tänast ja kõiki eelnevaid
lehenumbreid saab lugeda ka
Hiiumaa valla veebilehel vald.
hiiumaa.ee ja Hiiumaa äpist.
Liina Siniveer
valla avalike suhete spetsialist

Valla üheks ülesandeks on anda inimestele infot, mida on vaja Hiiumaal elades või Hiiumaad külastades.
Seega kõik head ettepanekud, millest peaksime kirjutama, on oodatud meilile info@hiiumaa.ee.
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Uuest aastast muutub
jäätmete ära andmine mugavamaks
Uuest aastast hakkab
Hiiumaal toimima uus
kinnistupõhine jäätmete ära andmine – lisaks
olmejäätmetele on võimalik kodust, kortermaja
juurest või asutustest ära
anda ka puhast pakendit,
biojäätmeid ja ettetellimisel suurjäätmeid.
Uuest aastast peab iga kinnistuomanik, ka asutus, tegema uue
prügiveolepingu, mis on teenuse
ostjale sobivaim ja mugavaim.
Leping võib olla sõlmitud ka
naabri või naabruskonnaga koos
ja prügikonteinereid võib soetada mitme peale. 1. jaanuarist
hakatakse kodudest ja asutuste
juurest ära viima olmejäätmeid,
suurjäätmeid, puhtaid pakendeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ning toidujäätmeid.
Uus teenuspakkuja, kes hakkab
jäätmeid ära vedama, selgub
pärast hanke lõppu augustis.
Ka jäätmeveo hinnakiri selgub
siis, kui vallal on vedajaga leping

sõlmitud.
Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Iga majapidamine või korteriühistu ise otsustab, mis liiki prügi soovib ära
anda ja sõltuvalt sellest sõlmib
lepingu. Kohustuslik on ära anda
olmejäätmeid. Pakendijäätmeid
võib jätkuvalt viia ka avalikesse
pakendimajadesse üle Hiiumaa
ning Hiiumaa jäätmejaama. Kodust ära andmine on sellele mugavaks alternatiiviks.
Aasta lõpuni toimib kõik nii nagu
seni. Liigiti kogutud pakend tuleb
ise ära viia avalikku pakendikonteinerisse, muud liigiti kogutud
jäätmed vastavasse äraandmise
kohta või Hiiumaa jäätmejaama. Olmeprügi saab kodust ära
anda senise graafiku järgi aasta
lõpuni.

Kuidas jäätmete ära
andmine täpsemalt välja
nägema hakkab?
Iga majapidamine saab koguda
olmejäätmeid konteineri või
kotiga ja kodust ära anda nagu
praegugi. Konteinereid saab

rentida jäätmeveo hanke võitnud
ettevõtte käest või endale osta.
Vastavalt mahule saab kinnistuomanik ise valida oma vajadustele vastava konteineri. Kui prügi
on vähem, võib valida konteineri
asemel ka prügikoti.
Puhtad pakendid tuleb koguda
eraldi ja selle jaoks on kinnistul
vaja teist prügikasti või prügikotti. Pakendikott peab olema
läbipaistev, et autojuht saaks
selle sisu hinnata. Koti saab
graafikukohasel jäätmete äraveo päeval panna kokkulepitud
kohale, näiteks kinnistul oleva
prügikasti kõrvale.
Biolagunevad toidujäätmed,
samuti aia- ja haljastusjäätmed
soovitame komposteerida oma
kinnistu piirides, sest nende ära
andmine ei ole kohustuslik. Kui
korterühistu või muu majapidamine soovib toidujäätmed ära
anda, tuleb võtta kasutusele
kolmas prügikast toidujäätmete
äraveoks. Aia- ja haljastusjäätmeid kogutakse läbipaistvas
kotis hooajaliselt vastavalt va-

jadusele.
Suurjäätmed viiakse ära tellimuse esitamisel eraldi autoga.
Konteinerite arv kinnistul sõltub
omaniku vajadusest. Toome näite: mõnel perel võib olla ainult
pakendikonteiner, sest olmeprügi konteiner on naabriga kahasse
ja muud jäätmed äravedu ei vaja,
st toidujäätmed komposteeritakse oma maal sobilikus konteineris
ja haljastusjäätmed samuti oma
kinnistul.
Kui segaolmejäätmete kodust
ära andmine jätkub nagu seni, siis
muude jäätmeliikide ära andmise
saab kinnistuomanik oma vajadustest lähtuvalt läbi mõelda.
Sügisel sõlmitava veolepinguga
teeb iga kinnistuomanik omale
sobiva süsteemi ja saab prügiveograafiku, mille alusel tasub
tellitud teenuse eest.

Mitu prügikasti toas olema peab?
Jäätmeid kogutakse liigiti juba
ka praegu – pakendid, patareid,
ohtlikud jäätmed, vanapaber jne

kogutakse olmeprügist eraldi,
pandimärgistusega taara viiakse
taarapunkti, biolagunevaid jäätmeid komposteeritakse. Seega
ei muutu kodus prügikastide arv
neil, kes juba praegu liigiti koguvad. Muutub aga see, et lisaks
olmejäätmetele saab kodust
hakata regulaarselt ära andma ka
puhast pakendit ja boilagunevaid
jäätmeid.
Vald jagab uue jõustuva jäätmesüsteemi kohta lisainfot jooksvalt, kui infot lisandub. Sügisel
toimuvad kõigis piirkondades
avalikud koosolekud, kus saab
oma küsimustele vastused. Selleks, et kõik küsimused saaksid
vastuse ja lahti seletatud, kutsume vallakodanikke üles esitama
jäätmemajanduse kohta küsimusi äpis või kirjutades aadressil
info@hiiumaa.ee. Samuti võib
pöörduda oma küsimustega valla
keskkonnaspetsialisti Raina Smilli
poole telefonil 463 6075.
Hoiame üheskoos Hiiumaa puhtana!

Hiiumaa vald esitas esimese majandusaasta aruande
Möödunud 2018. aruandeaasta oli omavalitsuste
ühinemisejärgne uue valla
käivitamise aasta – algas
nelja endise valla kokku
kasvamine uueks Hiiumaa vallaks. Eestis ainulaadsena hakkasime välja
töötama omavalitsusmudelit, kus ühise valla sees
on viis tugevat osavalda
selgete pädevuste ja eelarvega.
Haldusreformi järgse omavalitsuste korralduse teemal arutledes väljendasid hiidlased selgelt,
et ka edaspidi soovitakse oma
kodukoha otsustes kaasa rääkida
ja kodu lähedal vallaga suhelda. Samuti ei soovinud keegi
seda, et omavalitsuse asutused
koonduksid ühte kohta. Vähendamaks hirmu, et juhtimine jääb
inimestest kaugemale, olemegi
üles ehitanud süsteemi, mis annab inimestele kindluse, et oma

ettepanekute ja muredega saab
endiselt pöörduda kõikidesse
vallamajadesse, kus asuvad osavallavalitsused.
Uue struktuuri järgi tekkis Hiiumaa vallas kahetasandiline juhtimine: osakonnajuhataja valdkonnajuhina ja osavallavanem
jooksva töö korraldamiseks.
Osavaldade mudelit luues seadsime eesmärgiks kodulähedase
juhtimise ning asjaajamise säilimise. Osavaldade eesmärgiks
on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, kohalike elanike
kaasamine kohalike küsimuste
otsustamisse ning piirkondlike
huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Kesksele vallavalitsusele jäi seeläbi strateegilise
juhtimise tasand, niisamuti ka
kitsamad kompetentsid nagu nt
lastekaitsetöö ja tugiteenused,
nii juriidilise kompetentsi kui
raamatupidamise näol. Samuti
on suuremate investeeringute
elluviimine üle saare juhtinud

Vallavalitsuse istungitelt
Otsustati korraldada lihthange Hausma tee kinnistute vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks.
Vallavalitsus kooskõlastas SA Hiiumaa Sadamad
arengukava.
Otsustati anda MTÜ-le Hiiumaa Militaarajalooselts
viieks aastaks tasuta kasutamiseks Tahkuna kordoni
kinnistu.
Kinnitati Suuremõisa lasteaed-põhikooli hoolekogu:
haridusasutuse pidaja esindaja Sander Kopli, kooli
õpilaste vanemate esindaja Juri Omann, kooli õpilaste vanemate esindajad Ene Rand, Marko Martin,
lasteaia laste vanemate esindaja Carmen Lansberg,
kooli õpetajate esindaja Külli Kreegi ja lasteaia õpetajate esindaja Anne Undo.

vallavalitsuse arenguosakonna
poolt. Hallatavad asutused valdavalt jäid osavalla hallatavateks
asutusteks, v.a haridusasutused,
mis alluvad vallavalitsusele.
Seoses maavalitsuse tegevuse
lõppemisega on Hiiumaa vallavalitsuse korraldada maakondlik
ühistransport, perekonnatoimingud kui ka rahvatervise ning
siseturvalisuse valdkond.
On oluline, et enam ei konkureeri
Hiiumaa piirkonnad omavahel,
vaid ülesaarelise volikogu näol on
vaade terve saare tasakaalustatud arendamiseks, mis võimaldab
edaspidi ressursse otstarbekamalt kasutada. Valla 2018. aasta
eelarve kujundamisel oli alusteks
ühinenud valdade koostatud
eelarveprojektid endiste valdade
prioriteetidest lähtuvalt. Hiiumaa
valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019–2022
kinnitati 31. oktoobril 2018.
Ühinemislepingust tulenevalt
korrigeerisime kulude asukohta

eelarves. Maksutulude ja ressursitasude jaotusel on lähtutud ühinevate omavalitsuste 2017. aasta
põhitegevuse eelarve mahust,
kus vallavalitsuse tasandile jäi
kasutada 32,79 protsenti maksutuludest ja ressursitasudest ning
osavalla tuludeks eraldatakse
ülejäänud osa maksutuludest ja
ressursitasudest – 67,21 protsenti.
Kokkuvõttes oli 2018. aasta
fookuses eelkõige uue omavalitsusstruktuuri käivitamine
ning igapäevane majandamine.
Suur rõhk oli ühise õigusloome
väljatöötamisel. Jätkati varasemalt käivitatud investeeringute
elluviimisega ning alustati ettevalmistusi uuteks investeeringuprojektideks. Tegemist oli
keeruka, kuid eduka aastaga.
Väljakutset pakkus nii osaliselt
vabatahtlikult, kui osalt sundliitmisena toimunud ühinemine,
samuti avalikkuse suurenenud
ootus uuele vallale.

Edasivaatavalt võib öelda, et
kogukonnaga koostöös valminud
Hiiumaa 2035+ arengukava on
seadnud eesmärgiks, et üha rohkemate inimeste soov Hiiumaal
elada ka päriselt realiseeruks.
Eelseisva nelja aasta eesmärgiks
oleme võtnud 10 000 hiidlast.
Selle eesmärgi saavutamiseks
on paika saanud kiire ja ambitsioonikas investeerimiskava elukeskkonna parendamiseks ning
võimaluste loomiseks. Edukad
oleme aga vaid koos tegutsedes,
mistõttu tänan kõiki vallavalitsuse ning hallatavate asutuste
töötajaid selle ühise pingutuse
eest. Hiiumaa kogukonda tänan
mõistva ning kannatliku suhtumise eest.
Reili Rand
vallavanem
Volikogu eilne istung toimus
Kassari rahvamajas ja algas
pärast Hiiumaa Teataja trükki
minekut.

Värvikampaania: kodusaar kauniks!
Värvikampaania kodude
välisilmete kaunimaks muutmiseks toimub ka sel aastal
ajavahemikus 15. maist 31.
augustini.
Soodustingimused elanikele on 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, aad-

ress, 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.
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Selgusid Hiiumaa kaunimad kodud
Hiiumaa osaleb ka sel
aastal koos MTÜga Eesti
Kodukaunistamise Ühendus üldrahvalikus kodukaunistamise liikumises,
et esitada presidendile
tunnustamiseks Hiiumaa
kaunimad koduaiad ja
haljasalad.

varjatud välikäimla. Kujunduse ja
taimede valikuga on saavutatud
harmooniline tervik. Haljastuse
rajamisel on pere lähtunud asjaolust, et selle korras hoidmine ei
oleks väga töömahukas.

Hiiumaa Tarbijate Ühistu Pagarite park Kärdla
linnas

Hiiumaa kauni kodu konkursile
esitati tänavu 26 objekti, millest
komisjonile hindamiseks valiti
välja kaheksa. Hindamiskomisjon
külastas kandidaate juuni alguses
ja valis välja kolm Hiiumaa kaunist
objekti. Hiiumaa vallavalitsus
tänab kõiki, kes hindajaid vastu
võtsid ja samuti ka neid, kes kandidaate esitasid.
Hiiumaa hindamiskomisjoni kuulusid vallavanem Reili Rand,
Hiiumaa ametikooli maastikuehituse juhtõpetaja Heli Alp, Eesti
kodukaunistamise ühenduse liige
Ülle Näksi, Kärdla osavalla haljastusspetsialist Mai Sinilaid, valla
avalike suhete spetsialist Liina
Siniveer ja keskkonnaspetsialist
Raina Smill.
Rahvusliku kodukaunistamise
programmi üleriigilisele kodukaunistamise ja heakorra konkursile Eesti kaunis kodu 2019
ning tunnustamiseks Eesti riigi
presidendile esitatakse:

Perekond Viin, Niidu talu, Isabella küla. Foto: Liina Siniveer

Maire ja Kalle Viina Niidu
talu Isabella külas
Maire ja Kalle Niidu talu asub
põldude ja metsade vahel Kõrgessaare osavallas. Tulijat tervitab avar vaade ja hiidlastele
omane huumor. Taimede valik
on rikkalik ja õisi võib näha kogu
suve jooksul. Aia kujundus on aja
jooksul muutunud. Peenarde ja

Perekond Haavapuu, Tiigi tänav, Kärdla. Foto Liina Siniveer

puhkenurga katteks on kasutatud mereäärset kiviklibu, mis lihtsustab hooldamist ja on tõeliselt
hiiumaine. Sisehoovi on rajatud
tarbeaed ja vahetus läheduses
puhkenurk. Hoovis on palju murupinda. Murutraktoriga niitmine
on perenaise lemmiktegevus.
Peremees peab aga trimmeriga kõik ülejäänu korda ajama.
Looduslähedaselt on hooldatud

hooviga külgnev ala.

Leedi ja Aivo Haavapuu
kodu Kärdla linnas
Kärdla linna südames paiknev
kaunis koduaed pälvib tähelepanu hästi läbimõeldud detailidega
ja on eeskujulikult hooldatud. Pilku püüavad hoonet ümbritsevad
roniroosid. Sisehoovis on pere
kasutuses suveköök ja oskuslikult

Kärdla linna Heltermaa maantee
äärne Pagarite park on OÜ Hiiumaa Köök ja Pagar tänuavaldus
hiidlastele kodusaare ettevõtluse toetamise eest ja kummardus
kõikidele headele inimestele,
kes on aastakümnete jooksul
panustanud ettevõtte arengusse.
Avaliku linnaruumi osaks olev
park on nii ettevõttele kui hiidlastele sümboolse tähendusega,
sest enam kui pool sajandit asus
antud kohas Hiiumaa leivaküpsetamise traditsioone hoidnud
vana leivamaja, mis mõne aasta
eest kolis uutesse tootmisruumidesse. Vana leivamaja asemele
rajatud taime- ja värviküllane Pagarite park koos kõnniteede, istepinkide ja valgustusega pakub
silmailu ja ajaveetmise võimalusi
aastaringselt.
Pagarite pargi on kujundanud
ja rajanud aiakujundaja HebeKai Kann. 2019. aasta kevadel
püstitati pargi serva ausammas
Hiiumaa toidule, mille aluseks
on 2018. aastal disainer Alina
Lutheri loodud Hiiumaa Köök ja
Pagar OÜ logo.

Pagarite park, Hiiumaa Tarbiate Ühistu. Foto: Liina Siniveer
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Tule tööle Hiiu Valla
Lasteaia Kalda majja!
Lasteaia tegevuse eesmärgiks on toetada lapse perekonda, aidates kaasa sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt
küpsete, kaasinimesi arvestavate ja keskkonda väärtustavate laste kujunemisele, arvestades nende ealisi ja soolisi
iseärasusi ning individuaalseid omadusi.

Tööd saab
eripedagoog (1,0) ja logopeed (1,0)
Nõudmised kandidaatidele:
• erialane magistrikraad, sellele vastav kvalifikatsioon
või vastavalt eripedagoogi kutse või logopeedi
kutse;
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, otsustus-,
analüüsi- ja koostöövõime.
Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus (CV) ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt
12. augustiks Hiiu Valla Lasteaia aadressile Kalda
11, Kärdla 92413, Hiiumaa vald või e-posti aadressile
tiina.hinno@hiiuvald.ee.

Tööd saab kokk (1,0)
Tööle asumise aeg on 26. august.
Motiveeritud sooviavaldus ja elulookirjeldus (CV) palume
saata hiljemalt 12. augustiks Hiiu Valla Lasteaia aadressile
Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa vald või e-posti aadressile
tiina.hinno@hiiuvald.ee.
Täpsem info Hiiu Valla Lasteaia vabade töökohtade kohta
telefonil 502 3058.
Hiiumaa vald maksab kahe esimese tööaasta jooksul
stipendiumi 200 eurot kuus kuni 35-aastasele kõrgharitud noorele spetsialistile. Vaata lähemalt: https://vald.
hiiumaa.ee/noore-spetsialisti-stipendium
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Vigri lasteaia juhatajana jätkab Sirje Garamaga
Kõrgessaares asuva Vigri lasteaia juhatajaks valiti kahe
kandidaadi seast Sirje Garamaga, kes on 30 aastat Vigri
lasteaeda juhtinud ja kokku 40 aastat lasteaias töötanud.
Vald korraldas konkursi Vigri lasteaia juhataja leidmiseks,
sest pärast neljaaastat Hiiu Valla Lasteaia tegevuskohana
toimimist sai Kõrgessaare lasteaiast aprilli volikogu otsusega taas iseseisev valla hallatav asutus, mis hakkab iseseisvalt toimima septembrist. Septembrist alustab iseseisvana
uuesti ka Kärdla lasteaed.
Muudatuse tingis asjaolu, et lasteaia personali ja hoolekogu liikmete arvates ei saavutanud Kõrgessaare ja Kärdla
lasteaedade liitmine 2015. aastal kavandatud eesmärki
ressursside paremaks kasutamiseks ja teenuse kvaliteedi
tõusuks.

Kultuurikeskust juhatab Pilleriin Altermann
Juunis alustas Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse juhi
lapsehoolduspuhkuseaegse asendajana Pilleriin Altermann,
kes töötas viimased aastad Hiiu Valla Raamatukogus.
Altermannil on Eesti humanitaarinstituudi kultuuriteaduste
bakalaureusekraad ja ta õpib Tartu ülikooli magistrantuuris
kultuurikorraldust. Tema varasem töökogemus pärineb
eraettevõttest, kus asus tööle klienditeenindajana ja liikus
edasi kaupluse juhatajaks, seejärel teenindus- ja koolitusjuhiks ning grupiüleseks personalijuhiks.
“Kaks aastat tagasi otsustasin ellu viia oma unistuse elada
Hiiumaal ning hakkasin otsima võimalusi töökoha vahetuseks,” kirjeldas Altermann. 2017. aasta sügisel asuski ta
tööle Hiiu Valla Raamatukogu arendusspetsialist-vanemraamatukoguhoidjana. Paralleelselt töö ja õpingutega on ta
Hiiumaal tegutsenud täiskasvanuhariduse koordinaatorina
ETKA Andrase juures. “Mul on olemas teoreetilised ja praktilised teadmised nii meeskonna juhtimisest kui ka kultuurikorraldusest ning heal meelel rakendaksin neid Hiiumaa
heaks senisest veelgi enam,” ütles Pilleriin Altermann.

IT-spetsialistina alustas Kerly Klee

Tule tööle Kärdla põhikooli
ja saa Hiiumaa vallalt
stipendiumi!
Kärdla põhikooli oodatakse järgnevate erialade õpetajaid:
- tantsuõpetus
- ettevõtlusõpetus
- karjääriõpetus
Kandideerimine 30. juunini.
Kärdla põhikooli oodatakse järgmisi tugispetsialiste:
- sotsiaalpedagoog
- loovterapeut
- logopeed
- eripedagoog
Kandideerimine 21. juulini.
Vaata lähemalt:
www.kardla.edu.ee/kool/vabad-tookohad
Hiiumaa vald maksab kahe esimese tööaasta jooksul stipendiumi 200 eurot kuus kuni 35-aastasele kõrgharitud
noorele spetsialistile. Vaata lähemalt: vald.hiiumaa.ee/
noore-spetsialisti-stipendium

Juunikuust on vallavalitsuses tööl uus IT-spetsialist Kerly
Klee, kes on Kärdla ühisgümnaasiumi vilistlane ja äsja
kaitses edukalt oma lõputöö TalTech’is äriinfotehnoloogia
erialal.
Värskeim töökogemus on Kerlyl aprillikuust IT-praktikandina Hiiumaa vallavalitsuses. Varem on ta töötanud teenindussektoris nii Hiiumaal kui õpingute kõrvalt Tallinnas.
Kuigi vald asus otsima uut IT-spetsilisti juba mullu, siis mitu
välja kuulutatud konkurssi luhtusid. Läbirääkimised tubli
praktikandiga suvel täiskohaga tööle asumiseks algasidki
kevadel. Kerly tugevusteks on asjalikkus ja initsiatiiv ning
tema võime haarata uut infot lennult.
Valla IT-spetsialist Märt Saar oli Kerly tööga praktika ajal
väga rahul ja toetas tema tööle võtmist: “Kerly on tubli ja
aitab kindlasti valla IT-alaseid murekohti kiiremini lahendada.”
Kerly ootab oma töös toredaid väljakutseid. IT-spetsialistina plaanib ta kolleegide tööd mugavamaks teha, leides
IT-alastele probleemidele parimaid lahendusi.

Kärdla osavalla ja Hiiumaa valla
sekretärina alustas Triin Hanikat
Juunikuust on Kärdlas vallamajas tööl uus sekretär Triin
Hanikat, kes on Kärdla ühisgümnaasiumi vilistlane ja omandanud bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolis riigiteaduste
erialal.
Eelnevalt töötas Triin telekommunikatsiooniettevõttes
müügikonsultandina. Varem on ta töötanud ka teenindussektoris nii Hiiumaal kui õpingute kõrvalt Tallinnas.
Triin ootab oma töös uusi ja põnevaid väljakutseid ning ta
peab sekretärina töötamise puhul eeliseks oma asjalikkust
ja võimet kiiresti uusi teadmisi ning oskusi omandada.
Triinuni jõuavad kirjad, mis on saadetud aadressile valitsus@
hiiumaa.ee ja tema vastab vallavalitsuse üldtelefoninumbrile 463 6082.
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Kärdla põhikooli arhitektuurivõistluse võitis
Arhitekt Must projekt “Asum”
Hiiumaa vallavalitsus
koostöös Eesti Arhitektide
Liiduga (EAL) kuulutas
märtsi alguses välja arhitektuurivõistluse Kärdla
uue põhikooli hoone ideekavandi leidmiseks. Kokku
laekus võistlusele viis
tööd ning võitjaks valiti
täna Arhitekt Must OÜ
büroo kavand “Asum”.
Täna, 11. juunil Kärdla põhikoolis toimunud pidulikul parimate
ideekavandite autasustamisel
kuulutati Kärdla uue põhikooli
arhitektuurivõistluse võitjaks arhitektide Ott Alver, Alvin Järving,
Mari Rass, Jõnn Sooniste, Lisett
Laurimäe ja Andreas Krigoltoi kavand “Asum”, mis oli žürii hinnangul võistlusele esitatud töödest
kõige sobilikum just Hiiumaale, sulandudes olemasolevasse
keskkonda ning arvestades hästi
“lapsemõõdu” faktoritega.
“Arhitekt Must büroo pakutud
lahendus on kontekstitundlik,
sobitub hästi nii asukoha, olemasolevate hoonete kui lapse
mõõtmetega. Arusaadav ja lihtne
vorm, koolimaja mõjub hubaselt
ja koduselt ning hoonele kavandatud viilkatused on Hiiumaale
omased. Põhikool, muusikakool
ja gümnaasium on kõik eraldiseisvad majad, kuid nad moodustavad väikese hariduslinnaku
koos majadevahelise paindliku
väliruumiga,” kirjeldas võidutöö
tugevusi žürii esimees, Hiiumaa
vallavanem Reili Rand.
“Ka koolilinnaku haljastus ja
välialad on läbi mõeldud, siin
on looklevad teed ja väliõppeklassid, koolimaja peasissepääs
on aga toodud tänava servast
tahapoole, nii et kooli ette tekib
väike väljak ja kooli ukseni väike
jalutuskäik. See on väga hea, sest
Kärdla põhikool tegutseb liikuma
kutsuva kooli põhimõttel,” lisas
Rand.
Žürii kiidusõnu pälvisid ideekavandi koolihoone elemendid,
mis aitavad eriti noorema astme
jaoks muuta kooliruumi kodusemaks: algkooliklasside asukoht
ja nende eraldi mänguala võimaldavad lastel turvaliselt liikuda
siseruumide ja hooviala vahel.
“Võidutöö eristus teistest konkursile laekunud töödest küllalt
selgelt just oma lastele sobivale
suuruse ning Hiiumaale omasele
ja koduse vormiga. Eraldi sooviks
kiita, kui palju oli mõeldud just
mudilaste ohutusele ja liikumisvõimalustele nii siseruumides
kui õuealal. Loomulikult saab
erinevaid detaile järgnevates
projekteerimisfaasides veel
täpsemaks projekteerida, kuid
õnneks annab võidu pälvinud
ideekavand võimalusi tulevikus
objekti muutmisele vastavalt
tekkinud vajadustele,” rõhutas
žürii liige, Eesti Arhitektide Liidu

esindaja Illimar Truverk.
Võistluse auhinnafondi moodustas kokku 21 000 eurot. Esimese
koha preemia suurus oli 9000
eurot ning II–III koha preemiate
suurus võrdselt 6000 eurot. II–III
koha preemiate laureaatideks
tunnustati ideekavandid “Kooli
põik” arhitektuuribüroolt Kauss
Arhitektuur ja “Lust” arhitektuuribüroolt Raadius Arhitektid
OÜ.
Praegu krundil paiknev olemasolev põhikoolihoone on ühenduses kõrvaloleva riigigümnaasiumi, võimla, söökla ning muinsuskaitsealuse muusikakooliga.
Ideekonkursi eesmärgiks oli leida
parim kavand Kärdla põhikooli
uue õppehoone rajamiseks, kuna
olemasolev hoone ei vasta tänapäevastele vajadustele ning see
lammutatakse koos sööklaga.
Hiiumaa arengustrateegia 2020+
näeb ette, et saare elanike arvu
senine kahanemine asendub
kasvuga ning Hiiumaa valla arengukava järgi elab aastaks 2022
vallas umbes 10 000 elanikku.
Kärdla põhikooli uus hoone on
planeeritud 340 õpilasele (sh 16

erivajadusega õpilast) ja 60 töötajale, kellest 33 on õpetajad.
Projekti toetatakse meetme
„Koolivõrgu korrastamine” alategevuse “Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020”
investeeringute kava ettepanekute nimekirja alusel.
Arhitektuurivõistluse žüriisse
kuulusid Hiiumaa vallavanem
Reili Rand, Hiiumaa valla arhitekt
Kaire Nõmm ning Eesti Arhitektide Liidu esindajatena arhitektid
Peeter Loo, Illimar Truverk ja
Eve Komp. Kärdla põhikooli arhitektuurivõistluse võitis Arhitekt
Must projekt “Asum”
Hiiumaa vallavalitsus koostöös
Eesti Arhitektide Liiduga (EAL)
kuulutas märtsi alguses välja
arhitektuurivõistluse Kärdla uue
põhikooli hoone ideekavandi
leidmiseks. Kokku laekus võistlusele viis tööd ning võitjaks valiti
täna Arhitekt Must OÜ büroo kavand “Asum”.
Täna, 11. juunil Kärdla põhikoolis toimunud pidulikul parimate
ideekavandite autasustamisel
kuulutati Kärdla uue põhikooli

arhitektuurivõistluse võitjaks arhitektide Ott Alver, Alvin Järving,
Mari Rass, Jõnn Sooniste, Lisett
Laurimäe ja Andreas Krigoltoi kavand “Asum”, mis oli žürii hinnangul võistlusele esitatud töödest
kõige sobilikum just Hiiumaale, sulandudes olemasolevasse
keskkonda ning arvestades hästi
“lapsemõõdu” faktoritega.
“Arhitekt Must büroo pakutud
lahendus on kontekstitundlik,
sobitub hästi nii asukoha, olemasolevate hoonete kui lapse
mõõtmetega. Arusaadav ja lihtne
vorm, koolimaja mõjub hubaselt
ja koduselt ning hoonele kavandatud viilkatused on Hiiumaale
omased. Põhikool, muusikakool
ja gümnaasium on kõik eraldiseisvad majad, kuid nad moodustavad väikese hariduslinnaku
koos majadevahelise paindliku
väliruumiga,” kirjeldas võidutöö
tugevusi žürii esimees, Hiiumaa
vallavanem Reili Rand.
“Ka koolilinnaku haljastus ja
välialad on läbi mõeldud, siin
on looklevad teed ja väliõppeklassid, koolimaja peasissepääs
on aga toodud tänava servast

tahapoole, nii et kooli ette tekib
väike väljak ja kooli ukseni väike
jalutuskäik. See on väga hea, sest
Kärdla põhikool tegutseb liikuma
kutsuva kooli põhimõttel,” lisas
Rand.
Žürii kiidusõnu pälvisid ideekavandi koolihoone elemendid,
mis aitavad eriti noorema astme
jaoks muuta kooliruumi kodusemaks: algkooliklasside asukoht
ja nende eraldi mänguala võimaldavad lastel turvaliselt liikuda
siseruumide ja hooviala vahel.
“Võidutöö eristus teistest konkursile laekunud töödest küllalt
selgelt just oma lastele sobivale
suuruse ning Hiiumaale omasele
ja koduse vormiga. Eraldi sooviks
kiita, kui palju oli mõeldud just
mudilaste ohutusele ja liikumisvõimalustele nii siseruumides
kui õuealal. Loomulikult saab
erinevaid detaile järgnevates
projekteerimisfaasides veel
täpsemaks projekteerida, kuid
õnneks annab võidu pälvinud
ideekavand võimalusi tulevikus
objekti muutmisele vastavalt
tekkinud vajadustele,” rõhutas
žürii liige, Eesti Arhitektide Liidu
esindaja Illimar Truverk.
Võistluse auhinnafondi moodustas kokku 21 000 eurot. Esimese
koha preemia suurus oli 9000
eurot ning II–III koha preemiate
suurus võrdselt 6000 eurot. II–III
koha preemiate laureaatideks
tunnustati ideekavandid “Kooli
põik” arhitektuuribüroolt Kauss
Arhitektuur ja “Lust” arhitektuuribüroolt Raadius Arhitektid
OÜ.
Praegu krundil paiknev olemasolev põhikoolihoone on ühenduses kõrvaloleva riigigümnaasiumi, võimla, söökla ning muinsuskaitsealuse muusikakooliga.
Ideekonkursi eesmärgiks oli leida
parim kavand Kärdla põhikooli
uue õppehoone rajamiseks, kuna
olemasolev hoone ei vasta tänapäevastele vajadustele ning see
lammutatakse koos sööklaga.
Hiiumaa arengustrateegia 2020+
näeb ette, et saare elanike arvu
senine kahanemine asendub
kasvuga ning Hiiumaa valla arengukava järgi elab aastaks 2022
vallas umbes 10 000 elanikku.
Kärdla põhikooli uus hoone on
planeeritud 340 õpilasele (sh 16
erivajadusega õpilast) ja 60 töötajale, kellest 33 on õpetajad.
Projekti toetatakse meetme
„Koolivõrgu korrastamine” alategevuse “Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020”
investeeringute kava ettepanekute nimekirja alusel.
Arhitektuurivõistluse žüriisse
kuulusid Hiiumaa vallavanem
Reili Rand, Hiiumaa valla arhitekt
Kaire Nõmm ning Eesti Arhitektide Liidu esindajatena arhitektid
Peeter Loo, Illimar Truverk ja Eve
Komp.
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Tallinn–Kärdla lennuk lendab suvel
tihedamini, GNSS
kasutusel
Hiiumaa lennuühendus on sel suvel tihedam: lisalend on reedeti ja
pühapäeviti alates 5. juulist kuni
11. augustini, väljumisega kell 15
Tallinnast ja 15.45 Kärdlast.
Uue lennuplaani järgi on tööpäeviti hommikused väljumised 15
minutit hilisemad kuni seni: lennuk väljub tööpäeviti Tallinnast
kell 7.15 ja 17 ning Kärdlast 8 ja
17.45. Laupäeviti saab Tallinnast
Hiiumaale kell 9.15 ja pühapäeviti
kell 17. Kärdlast lendab lennuk
laupäeviti välja kell 10 ja pühapäeval kell 17.45.
Lennuettevõtja saab nüüd vajadusel kasutada ka GNSS maandumissüsteemi, mis annab lennukile võimaluse maandumiseks
madalamate pilvedega, kui see
seni võimalik oli. Vastav tehniline
valmisolek loodi Kärdla lennuväljale riigi toel.
Juuni algusest kehtima hakanud
uue lepingu järgi teenindab Kärdla-Tallinn liini sama tüüpi lennuk
kui seni: 19kohaline kahe turbopropellermootoriga Jetstream
32. Pooletunnise õhusõidu pileti
saab lunastada 25 euroga.
Selle aasta maikuus lõppes maanteeameti korraldatud hange
lennuvedaja leidmiseks viieks
aastaks. Hiiumaa suuna teenindamise leping sõlmiti Leedu ettevõtjaga JSC aviation company
Transaviabaltika, kes on regionaalseid liine teenindanud 2016.
aasta suvest.
Piletite müük on avatud kodulehel www.saartelennuliinid.ee
lendudele kuni 27. oktoobrini
2019.

TS Laevad teenindas
jaanipäeval rekordarvu reisijaid
Jaaniajal sündisid praamidel
jälle uued reisirekordid, mis tõid
edukalt Hiiumaale armsaid pereliikmeid ja kalleid külalisi. TS
Laevad teenindas ajavahemikul
21.–24. juuni suursaartevahelistel
liinidel kokku 61 005 inimest ja
vedas üle 21 130 sõidukit, mis on
möödunud aasta samade päevadega võrreldes vastavalt 20 ja 17
protsenti rohkem. Rohuküla–Heltermaa liinil kasvas nii teenindatud reisijate kui sõidukite arv 13
protsenti – kokku 15 442 reisijat
ja 5 167 sõidukit.
Hiiumaa vald tänab TS Laevade
usinat kollektiivi uhke jaanirekordi ja tubli töö eest! Edu rahvarohketel suvekuudel ja ikka sujuvat
ning pingevaba seilamist!

Vallale saab juulist saata vaid e-arveid
Alates 1. juulist saab avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid seoses Riigikogus vastu võetud
raamatupidamise seaduse muudatusega. E-arve on masinloetav arve, mis sisestatakse süsteemi üks
kord ja milles olevad andmed on arvutite vahel masinloetavad.
Seoses sellega saab ka Hiiumaa vallavalitsusele, allasutustele ja sihtasutustele alates 1. juulist saata
ainult masinloetavaid e-arveid raamatupidamistarkvara E-arveldaja www.rik.ee/et/e-arveldaja kaudu.
Hiiumaa vallale ja teistele avaliku sektori üksustele saab e-arveid E-arveldaja kaudu saata tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult.
Avaliku sektori üksused on riik ja riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused ja kohaliku omavalitsuse
üksuse asutused, muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning kõigi nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab registrite ja infosüsteemide keskus. E-arvetele ülemineku ja kasutamise osas annab selgitusi rahandusministeerium.

Praamid.ee
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Kärdlas saab veevärgiga tasuta liituda
Kuni aasta lõpuni on Kärdla
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumine tasuta.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine tagab kliendile
kasutusmugavuse ning sõltumatuse purgimisteenusest,
kuna sellisel juhul ei pea enam
kasutama fekaalipütti. Samuti
säästab ühiskanalisatsioon
keskkonda, kuna sellest ei leki
reovett pinnasesse.
Tuletame meelde, et vallavalitsuse otsusega on eelmisel
aastal rajatud torustikuga võimalik liitumistasuta ühineda
2019. a lõpuni ja poole hinnaga
2020. aastal.
Lisaks saab elamu ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga taotleda toetust Keskkonnainvesteeringute Keskusest. Toetuse suurus sõltub rajatud torustiku pikkusest ja keskmised toetuste summad jäävad vahemikku
2000–2500 eurot.
Julgustame kõiki kasutama võimalust, kuniks meetmes raha on!
Täpsema info ja taotluse täitmise juhendi leiab KIKi kodulehel:
http://bit.do/eS3qt
Küsimustega palume pöörduda Kärdla Veevärgi klienditeenindusse
– kvv@kvv.ee; 463 2187.

Mängude maja uues kuues

Mängude maja.
Kes viimasel ajal on sattunud Pae
tänava kanti, on kindlasti tähele
pannud, et Mängude maja särab
nagu prillikivi. Nimelt lõppes

Mängude maja soojustamise
projekt, mille Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 2018.
aastal heaks kiitis ning rahas-

tada otsustas. Regionaalsete
investeeringutoetuste programmist, mis tänaseks on kahjuks
lõpetatud, sai Mängude maja
soojustustöödeks heakskiidu 154
987,39 eurole. Sellest maksis EAS
75% ja ülejäänud osa kattis Hiiumaa vallavalitsuse investeering.
Tänu tehtud töödele on hoone
temperatuur külmal ajal piisav
treeningute ja kehalise kasvatuse
tundide läbiviimiseks.
Töid teostas AAT Baltik OÜ,
ehitusjärelvalvet tegi P.P. Ehitusjärelvalve OÜ ja Mart Kaups
ning projekteeris Dagopen OÜ.
Soojustatud said veel soojustamata katuseosa ja hoone seinad,
vahetatud said uksed.
2017. aastal valmis samast programmist Kärdla staadion.
Kristi Linkov
Hiiumaa spordikool

Esimese etapina on plaanis rajada katusega rattahoidla.

Foto: Liina Siniveer

Tule Hiiumaale elama: Kärdlas müügil
elamumaa
Kärdla osavald müüb elektroonilisel enampakkumisel vallale kuuluva elamumaa Kärdlas Ranna tänav 5. Pakkumisi saab oksjonikeskkonnas teha kuni 1. juuli kella 11ni. täpsema info müügitingimuste
ja pakkumiste tegemise kohta leiab Osta.ee leheküljelt.

Emmaste põhikooli õueala uueneb
Juuni alguses, veel enne kooliaasta lõppu tutvustati Emmaste põhikooli saalis kooli ja mõisapargi
õueala ideekonkursi võidutööd,
millega saavad kõik huvilised
tutvuda Emmaste vallamajas ja
ka Hiiumaa valla veebilehel.

Töö “Seik” autorid Henri Säinast
ja Karel Kasar on Eesti maaülikooli teise kursuse tudengid ning
see oli nende esimene säärane
konkurss. Nad lähtusid oma töös
eelkõige õpilaste ideedest ja
soovidest.

Põhikooli direktor Merje Kikas
ütles, et õueala arendamisest on
aastaid juttu olnud ning on meeldiv, et nüüd on terviklik lahendus,
millest lähtuvalt edasi liikuda.
Esimese etapina on plaanis rajada
katusega rattahoidla.

Hirmustes saab nüüdsest mugavamalt
kalal käia
Aprillis alustati töödega, mille eesmärgiks oli Hirmuste lautrikohas
merele pääsu loomine ja sinna juurdepääsutee ning parkla ehitus.
Projekt läks maksma 5043 eurot, millest 10% oli valla omafinantseering. Rahastuse sai Kõrgessaare osavald Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi 2014–2020 Kalanduspiirkonna kohaliku arengu
strateegia rakendamise meetmest. Töid teostas ettevõte Liineko
OÜ.
Kõpu poolsaare üle 20kilomeetrisel põhjarannikul pole olnud
kalasadamat ega korralikku paatide randumiskohta. Vaatamata
raskendatud ligipääsule merele ja kehvadele lossimistingimustele
on vähemalt viis paatkonda järjepidevalt Hirmustes lesta ja räime
püüdmas käinud. Nüüdsest saab seal aga palju mugavamalt kala
käia.

Suursaadikud külastasid Hiiumaad
Juuni algul külastasid Hiiumaad Eestis resideeruvad välismaa suursaadikud koos haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga. Külalised
väisasid Hiiumaa gümnaasiumi ja Palade põhikooli, kus kohalikud
haridusjuhid tutvustasid neile koolielu.
Põhikoolis tegid külalistele ringkäigu ja ülevaate direktor Antti
Leigri ja vallavanem Reili Rand ning gümnaasiumit tutvustas
direktor Ivo Eesmaa. Gümnaasiumi koor ja tantsijad andsid külalistele suurepärase lühikontserdi. Eesti keele ja kaasaegsete
tehnoloogiate valdkonnast rääkis haridus- ja teadusministeeriumi
projektijuht Kadri Vare.

Kõrgessaare vaba aja keskus sai uue katuse
11. juunil alustati Kõrgessaare vaba aja katuse renoveerimisega ja tänaseks on hoone saanud uue korraliku katuse. Tööd läksid maksma ligi 65 000 eurot. Ehitas Baumerk Eesti OÜ.
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Suuremõisa välijõusaal on
kõigile avatud
Anna oma hääl
spordikeskuse nime valimisel!

Juuni algul valmis Suuremõisa
võimla juurde avalik välijõusaal,
kus on kõigile kasutamiseks seitse seadet.
Välijõusaali avamisele kogunenud lastele ja täiskasvanutele
tegi näidistreeningu treener
Tiit Madalvee ning seejärel said
kõik juba ise seadmeid proovida.
Madalvee kutsus üles treenima
õues ja kasutama ka samas kõrval

spordihoones asuvat jõusaali.
Lisaks jõutreeningutele innustas
kogenud treener noori ka jooksuga tegema. „Kes ei jookse tervena, see peab hakkama jooksma
haigena,“ meenutas Madalvee,
et tervise hoidmine on lihtsam
kui taastamine.
Välijõusaal valmis Suuremõisa
kultuuri- ja noortekeskuse eestvedamisel ja Pühalepa osavalla

rahalisel toel ning maksis 12 000
eurot. Jõusaali paigaldas OÜ
Tommy Play. Suuremõisa välijõusaal rajati EV100 kingitusena.
Hiiumaal asuvad avalikud ööpäevaringselt avatud välijõusaalid
veel Kõrgessaares, Kärdlas ja Emmastes. Tervistavat kasutamist!
Liina Siniveer

Detailplaneeringud
Käina alevikus asuva Spordi tn 8
ja selle lähiala detailplaneeringu
algatamine
Hiiumaa vallavolikogu algatas 16. mail 2019 otsusega nr
137 Spordi tn 8 maaüksuse ja
selle lähiala detailplaneeringu
koostamise ja jättis algatamata
keskkonnamõju strateegiline
hindamise. Planeeringuala hõlmab Hiiumaa vallale kuuluvad
Käina alevikus asuvad maaüksused Spordi tn 8 (katastritunnus
36802:002:0132, pindala 46316
m², sihtotstarve üldkasutatav
maa 100%), Spordi kergliiklustee
(katastritunnus 36802:002:0131,
pindala 3011 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), osa
Spordi tänavast (katastritunnus
36802:002:0133, pindala 4662
m²) ning osa riigiteest 12135
Käina-Hüti tee (katastritunnus
36802:003:2400) ning 83 Suuremõisa-Käina-Emmaste tee
(katastritunnus 36802:001:3350)
liikluslahenduste kavandamiseks.
Planeeritava ala suurus on ligukaudu 5,5 ha.
Planeeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda võimalusi jagada
maaüksusi, määrata kruntide
hoonestusalad ja ehitusõigus, et
luua Spordi tn 8 maaüksusele ja
lähialale integreeritud ruumiline
lahendus, mis sisaldab kardirada ja kardiraja teenindamiseks
vajalikke hooneid, kaubanduskeskust, maa-aluse kütusemahutiga tanklat, mitmeid väikse-

maid äripindasid, (oma)toodangu
müügikohti, parklaid, määrata
üldised maakasutus- ja keskkonnatingimused, anda parkimise,
liikluskorralduse, juurdepääsuteede, heakorrastuse, haljastuse,
tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Planeeringu koostamise
vajadus on kaasajastada Spordi
tn 8 maaüksusel ja selle lähialal
kehtivaid detailplaneeringuid,
et viia nad kooskõlla piirkonnas aastate jooksul kujunenud
arenguvajaduste ja -ootustega.
Detailplaneeringuga tehakse
ettepanek muuta kehtivat Käina
valla üldplaneeringut, kavandades lisaks ärimaad.
Käina Osavalla Valituses koostati
keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse eelhinnang.
Hiiumaa Vallavolikogu otsustas,
et keskkonnamõju strateegilise
hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna kavandatava tegevusega
tõenäoliselt ei kaasne olulist
negatiivset mõju keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Täiendavate uuringute vajadust
ei ole. Kui menetluse käigus
selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks ja mõjude hindamiseks on vajalik teha
täiendavaid uuringuid, analüüse,
ekspertiise, siis tuleb need teha.
Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata

jätmise otsustega saab tutvuda
tööpäeviti Käina Osavalla Valitsuses Hiiu mnt 28, Käina alevik,
Hiiumaa vald ning Hiiumaa valla
veebilehel www.vald.hiiumaa.
ee.
Hiiumaa vallavalitsuse 19. juuni
2019 korraldusega nr 367 algatati Tahkuna küla Rüütli maaüksuse
(katastritunnus 20401:001:0294)
detailplaneeringu koostamine
ja väljastati lähtetingimused.
Planeeringuala näol on tegemist
10846 m2 suuruse maatulundusmaaga. Planeeringu eesmärk on
maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine.
Hiiumaa vallavalitsuse 19. juuni
2019 korraldusega nr 368 algatati Poama küla Arukase maaüksuse
(katastritunnus 39201:002:0188)
detailplaneeringu koostamine
ja väljastati lähtetingimused.
Planeeringuala näol on tegemist
2,19 ha suuruse maatulundusmaaga. Planeeringu eesmärk on
maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine.
Hiiumaa vallavalitsuse 26. juuni
2019 korraldusega nr 398 algatati
Kiduspe küla Tuuliku maaüksuse
(katastritunnus 39201:001:0292)
detailplaneeringu koostamine
ja väljastati lähtetingimused.
Planeeringuala näol on tegemist
7735 m2 suuruse maatulundusmaaga. Planeeringu eesmärk on
maaüksuse ehitusõiguse määramine.

Järgmisel aastal hakatakse Kärdlasse ehitama kaasaegset Hiiumaa
spordikeskust. Uues keskuses saab mängida erinevaid pallimänge,
käia jõusaalis ja rühmatrennides, tegeleda kergejõustikuga ja mängida tennist. Lisaks spordikoolile kolib hoonesse ka noortekeskus
ja mudeliklubi.
Kuu aega tagasi kuulutas Hiiumaa vald välja nimekonkursi, et leida
keskusele vääriline nimi. Nüüd osalevad parimad ettepanekud
rahvahääletusel.
Aita valida nendest parim! Selleks mine Hiiumaa äppi ja leia üles
kaart “Vali spordikeskusele nimi!” või anna teada oma lemmikust
vallavalitsuse sekretärile, helistades numbril 463 6082. Igal ühel
on üks hääl!
1. Kärdla Põllumäe Spordikeskus
2. Meri ja päike – Toivo Pruuli mälestuseks
3. Spordikeskus Toivo – Toivo Pruuli mälestuseks
4. Hiiu väe keskus
5. Peetre spordikeskus – Taavi Peetre mälestuseks
6. Hiiumaa spordikeskus
7. DAGÖ spordihall
Hääletamine lõpeb 17. juulil kell 23.59!

Kärdla laululava pingid said värskenduse
Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse eestvedamisel tehti korda
Kärdla linnapargis laululava ees olevad pingid. Samuti korrastasid
kultuurikeskuse töötajad laululava pealse ja pinkidevahelise ala.
Tööde käigus vahetati välja katkised pingid ja kõik istekohad võõbati üle värske värviga. Toestati ja kaeti pinkide betoonaluseid.
Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann tänab töö eest kõiki asjaosalisi: “Ala on saanud võrreldes palju värskema ja kaunima
väljanägemise.”
Samas tõdeb Preimann, et laululava ise vajab samuti varsti remonti, kuid eelnevalt tuleb välja selgitada tööde maht ja järjekord.
“Mõtlemise koht on ka see, et kas tänane laululava on selline, nagu
esinejad seda vajavad, või tuleks teha ümberehitustöid.”
Lõpetuseks kutsub osavallavanem kõiki üles suhtuma heaperemehelikult meie ühisesse varasse ja kutsub korrale neid, kes seda
põhimõtet ei järgi!
Laululava pinkide korrastustööd läksid maksma ligi 15 000 eurot
ja kestsid ajavahemikul 7. maist 11. juunini. Töid tegi ettevõte
Martemor OÜ.

Foto: Liina Siniveer

Kärdla rannas asuv suur kiik
on renoveeritud ja ootab kiikujaid

Kiige uuendamine võeti ette, sest puitkonstruktsioonid ja nende
ühendused olid muutunud ohtlikuks. Ohtlikud osad võeti maha
mullu sügisel ja uus kiik paigaldati juunis. Tööd teostas OÜ Hiiu
Puit.
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Sotsiaaltoetuste
taotlemine
11. juulil ja 13. augustil kell
10–12 sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtmine Suuremõisa
raamatukogus.
Info: Urme Soonvald, tel 463
6844, 521 0997.
18. juulil ja 15. augustil kell
11–12 sotsiaaltoetuste taotluste
vastuvõtmine Viskoosas.
Info: Pille Näksi, tel 5855 3736.

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

Saun
Kärdlas Mängude maja saun
(Nuutri 21): 6. ja 20. juulil ning
3., 17. ja 31. augustil kell 15–17
meestele, kell 17–19 naistele.
Pileti hind on 2.30.

Õpioskuste ja eneseteadlikkuse kasvu
kaudu uute algusteni
Suve lõpus, 31. augustil alustab Kärdlas uus koolitusprogramm, mis
võimaldab osalejatel omandada õpioskusi ja õpiharjumusi, arendada sotsiaalseid ja digioskusi ning saada eneseteadlikumaks ja
ettevõtlikkumaks oma edasistes haridustee- ja karjäärivalikutes.
Alustab kaks eraldi gruppi, kuhu on oodatud:
• kuni 45-aastased lapsevanemad, kes ei ole omandanud erialast
haridust,
• üle 45-aastased inimesed, kes on huvitatud uutest väljakutsetest.
Koolitus koos toitlustusega on osalejatele tasuta, sh ka
lastehoid!
Ühte koolitusgruppi mahub 10 inimest.
Registreeruda saab 26. augustini – Anneli Kikkas, anneli@kahh.ee
ja tel 503 0793.
Koolitus kestab 31. augustist 23. novembrini.
Programmi toetab ESF Struktuurfond.
Tule ja leia inspiratsiooni uuteks väljakutseteks oma elus!
Täpsem programmi info: https://kahh.ee/projektid/eneseteadvustamise-ja-elukestva-oppe-kaudu-uue-eneseteostuseni/

Hiiu Folk 18.–21. juulil
N, 18. juulil Sõru paadikuuris festivali avamine: Cätlin Mägi, Daniel Wikslund ja Tuuleviiul,
Johansonid
R, 19. juulil Kassari kiigeplatsil: Madingma, Naised Köögis, Tõnis Mägi, Nedsaja küla bänd
L, 20. juulil Kassari kiigeplatsil
Kl 15 Olavi Kõrre ja Balkan Horo
Kl 16.30 Marek Sadam ja Sadamasild
Kl 18 Curly Strings ja April Verch (Eesti/Kanada)
– The Heritage Projekt
Kl 19.30 Mari Jürjens
Kl 21 Untsakad
P. 21. juulil Hiiumaa kirikutes
Laikrete pereansambel, Tuli Taevast, Robirohi,
Robert ja Anti Jürjendal, Eva Väljaots

Tänu Kärdla rattasõidul
osalejatele ja toetajatele
1985. aastal sai alguse tore traditsioon – Kärdla Suur Rattasõit.
Rattarada algas Kärdlast ja oli eri
aastatel erinevate radadega – sõideti Hellamaale, Partsi, Malvaste
jt Pühalepa ja Kõrgessaare valla
maanteedel ja metsaradadel.
Osalejad said valida, kas sõidavad
aja peale või rahvasõiduna. Lisaks
olid väikelastele väikesed ringid
Kärdlas sees.
Spordiüritus oli väga populaarne
ja osalejate arv parimatel aastatel ligi 300 jalgratturit. Kärdla
rattasõit toimus üle 10 aasta,
viimased 15 aastat ei ole seda aga
korraldatud. Kärdla inimesed, kes
varasemalt rattasõidul on osalenud, avaldasid soovi tore üritus
taaselustada.

Suur tänu toetajatele: MTÜ Insula Deserta motoklubi mootorratturid ja Aivo Kriiska, Lauri Preimann, Martina Martinson, Toomas
Vannas, Eda Tärk, Liis Remmelg, Alari Remmelg, Anu Pielberg, Robin
Valting, Argo Nurs, Viktoria Lohk, Anett Matt, Kreete Pilv, Mariette
Kaunimäe, Lotta Vals, Helin Juhe, Artur Valk, Grete Olev, MTÜ Claabu
Aabits, Maanteeamet, Boris Ljubtsenko, Hiiumaa Tarbijate Ühistu,
Kerttu Sport, Faasion, Selver, B – Plast, Hiiu Autotrans.
Nii sai kokku kutsutud huvigrupp,
kes korraldas 8. juunil taas Kärdla
Suure Rattasõidu. Rada sai alguse
Kärdla sadamast ja sõideti Kärdla
lähiümbruse toredatel radadel:
Kärdla kivikülv–lennujaam–Hiiessaare–Kõlunõmme–Partsi–Palade–Paluküla–Kärdla kokku 25
km. Võimalus oli sõita ka lühem
18kilomeetrine rada.
Kärdla sadamas olid ettevalmistatud sõidurajad kuni 4aastaste-

Marutaud on ennetatav
Eesti on juba kuuendat aastat
marutaudivaba maa, kuid selle
staatuse säilitamiseks on oluline
roll lemmikloomade vaktsineerimisel. Veterinaar- ja toiduamet
vaktsineerib metsloomi marutaudi vastu kaks korda aastas, kuid
ka koerad ja kassid peavad olema
vaktsineeritud.
VTA loomatervise ja -heaolu
osakonnajuhataja Harles Kaup
rõhutab, et lemmikloomad peavad olema regulaarselt vaktsineeritud. „Haiguse ärahoidmiseks tuleb pöörduda loomaarsti
poole ning lasta vähemalt kord
kahe aasta jooksul kass või koer
marutaudi vastu vaktsineerida.“
Vaktsiin on kõigile tasuta. „Riik
toetab marutaudivastast vaktsineerimist tagades volitatud

Kriisitelefon
116 006
Üleriigiliselt tasuta ohvriabi kriisitelefonilt 116 006 ja nõustamisteenusest veebilehel www.
palunabi.ee saab ööpäevaringselt nõu ja abi eesti, vene ja
inglise keeles. Lisaks on igas
maakonnas ohvriabitöötaja,
kellelt saab põhjalikumat ja personaalsemat nõustamist.

Tule Muhu
Väina regati
avamisele
13. juulil kl
19 Kärdla
sadamasse!

veterinaararstidele vaktsiini ning
süstiks vajalikud vahendid,“ lisas
Kaup.
Marutaud on levinud meie naaberriigis, samuti on sellel aastal
marutaudi juhtumeid olnud Poolas, Rumeenias ja Türgis. Eelmisel
aastal tuvastati juhtum Leedus.
„Kuna inimesed reisivad palju, siis
võib juhtuda, et haigus tuuakse
kaasa välisriigist,“ Marutaudist
tingitud inimeste surmajuhtumid
on suures osas seotud koerahammustusega. „Käesoleval aastal
oli juhtum Norras, kus suri noor
naine, kes oli välisriigis koeralt
hammustada saanud ning tagasi
kodumaale naastes diagnoositi
marutõbi,“ selgitas Kaup marutaudi ohtlikust.

le, 5–6aastastele ja 7–9aastastele
lastele. Peale rattasõitu said lapsed proovida oma oskusi vigurrajal, mille oli ettevalmistunud MTÜ
Claabu Aabits. Lapsi lõbustas Pipi
Pikksukk.
Kärdla rattasõidul osales 75
ratturit. Loodame, et kõik said
toreda elamuse!
Järgmisel aastal sõidame jälle!
Kärdla Suure Rattasõidu korraldustiim
S e i t s e s o ov i t u s t , ku i d a s
marutaudi ennetada:
• Vaktsineeri oma koera ja kassi
regulaarselt marutaudi vastu.
Tee seda vähemalt üks kord
kahe aasta jooksul!
• Ära lase oma loomi hulkuma!
• Väldi kokkupuuteid võõraste
kodu- ja metsloomadega.
• Õpeta lastele, et võõraid
kodu- ja metsloomi ei tohi
puutuda, isegi kui nad näivad
sõbralikud.
• Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita sellest loomaarsti.
• Kui saad hammustada, pöördu
kiiresti traumapunkti või perearsti poole.
• Lemmikloomaga reisimisel
järgi loomadega reisimise
reegleid.
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Kassari saare suvetegevused juulis
N, 4. juulil Kassari Kultuurineljapäevad
Kl 10–18 avatud Hiiumaa muuseumi Kassari näitustemaja, piletihinna sees võimalik
tellida giidituur kl 17. NB! giidituuri broneerimine tel 523 2225, info www.muuseum.
hiiumaa.ee
Kl 11–19 avatud Orjaku külamaja: Lylian Meisteri tekstiilinäitus „Aarete saar“, stendinäitused Hiiumaa kalad ja Hiiumaa loopealsed; väike suveniiripood ja sadamakohvik.
Info tel 524 4820
Kl 12–17 avatud Kassari kabel. Info tel 5305 1858
Kl 12–19 avatud Kassari rahvamaja: Liia Lüdig-Algvere illustratsioonide näitus A.
Rekkaro raamatule „Priius kallis Anne“, avatud külaraamatukogu ja kodukohvik Hõng.
Info tel 558 0543
Kell 12–16 Kassari rahvamajas kirbuturg.
- Hiiu Õlle lugu Hiiu Õlle Kojas. NB! Ainult ettetellimisel grupile al 10-in. Lisainfo:
463 6146
P, 7. juulil kl 14 XXVII laulupeo „Minu arm“ suurkontserdi otseülekanne suurel LED
väliekraanil ühesvaatamiseks ja kaasalaulmiseks Orjaku külamajas. Ülekannet maakondades vahendavad Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri Keskus, Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA ja Eesti Rahvusringhääling. Üritus on tasuta.
N, 11. juulil Kassari Kultuurineljapäevad
Kl 10–18 avatud Hiiumaa Muuseumi Kassari näitustemaja.
Kl 11–19 avatud Orjaku külamaja: Info tel 524 4820
Kl 12–17 avatud Kassari kabel. Info tel 5305 1858
Kl 12–19 avatud Kassari rahvamaja: Info tel 558 0543
Kl 12–17 Kassari rahvamajas KASSARI KAPSAD – raamatuvahetus ja erineva uudiskirjanduse jagamine rahvamaja raamatukogus.
- Hiiu Õlle lugu Hiiu Õlle Kojas.
Kl 19 KONTSERT Kassari rahvamajas „Olemise tahumatu kergus“ – Jaan Sööt, Lauri
Saatpalu.
Pilet 12€. Info tel 558 0543 või liisi@kassarimaa.ee. Avatud kodukohvik Hõng.
R, 12. juulil kl 18 sarja „Kolm risti Kassari kabeli kohal“ kontsert „Viiskümmend päikest“ Kassari kabelis – esineb Sakarias Jaan Leppik. Annetused kabeli toetuseks. Info
tel. 5305 1858
12.–13. juulil festivali Kassari Kitarrid kontserdid Orjaku külamajas. Esinevad Raul
Ukareda & Raul Vaigla, Peeter Rebane, Vaiko Eplik, Märten Kross, Peeter Metsar,
Toomas Rull, Kiur Aarma, Raun Juurikas, Eduardo Agni (Brasiilia) ja Tõnis Mägi &
Kärt Johanson. Korraldaja Krossi Talu Loominguline keskus.
P, 14. juulil kl 14.30 Djembe trummi workshop Dagen Haus külalistemajas, õpetaja
Ian Mikael Kirss. NB! vajalik eelregistreerimine, tund toimub min. 4 osaleja korral.
Registreerumiseks kirjuta lagle@dagen.ee, tel 518 2555.
Kl 20 teater Vana-Baskini Teater komöödia „Kas hakkame seksima?“ Orjaku sadamas.
E, 15. juulil tango-õhtu Dagen Haus külalistemajas
Kl 18 Argentiina Tango Basic tund. NB! Vajalik registreerumine: lagle@dagen.ee, tel
518 2555
Kl 19 jätkub Milonga, saab tantsida tangot ja harjutada eelnevalt õpitud samme.
Uksed avatud kõigile. Avatud baar. Õhtu lõppeb 22
N, 18. juulil Kassari Kultuurineljapäevad
Kl 10–18 avatud Hiiumaa Muuseumi Kassari näitustemaja.
Kl 11–19 avatud Orjaku külamaja: Info tel 524 4820
Kl 12–17 avatud Kassari kabel. Info tel 5305 1858
Kl 12–19 avatud Kassari rahvamaja: Info tel 558 0543
Kl 12–16 Kassari rahvamajas KIRBUTURG.
- Hiiu Õlle lugu Hiiu Õlle Kojas.
Kl 20 KONTSERT „Õnne hoidma peab“ Orjaku külamajas – Koit Toome ja Hanna-Liina
Võsa, korraldaja Tartu Kontsertkorraldus. Piletid eelmüügis Piletilevis ja Piletimaailmas alates 19€, kontserdipäeval kallim.
L, 20. juuli üleriigiline Avatud Talude Päev Kassari saarel
Kl 12–18 avatud Dagen Haus külalistemaja: saab tutvuda Orjaku mõisapargis asuva
Dagen Haus külalistemajaga, räägitakse mõisa ja Dageni lugusid, pakutakse kohalikku snäkki ja astelpaju napsu. Info täieneb, jälgige FB Dagen Haus ja www.dagen.
ee/uritused
N, 25. juulil Kassari Kultuurineljapäevad
Kl 10–18 avatud Hiiumaa Muuseumi Kassari näitustemaja.
Kl 11–19 avatud Orjaku külamaja: Info tel 524 4820
Kl 12–17 avatud Kassari kabel. Info tel 5305 1858
Kl 12–19 avatud Kassari rahvamaja: Info tel 558 0543
Kl 12–16 Kassari rahvamajas KIRBUTURG.
- Hiiu Õlle lugu Hiiu Õlle Kojas.
Kl 19 kontsert “Nunnu ja Rockstar” Kassari rahvamajas. Õe-venna duo Saaremaalt,
koosseisus Hanna-Leana Taoubi (vokaal) ja Henri Kuus (kitarr). Info tel 558 0543
või liisi@kassarimaa.ee
R, 26. juulil juulikontsert – Hiiumaa Homecoming Festival Orjaku külamajas.

Kärdla põhikooli kantselei
on suvel avatud:
28. juunil ja 5.–30. augustil
kell 9–13. Juulis on koolimaja suletud.

Hiiu valla lasteaia valverühm
tegutseb 1.-31. juulil Kärdlas
Vabaduse 47 majas, kus tavapäraselt toimetab Hiiumaa
sotsiaalkeskuse lastekeskus.
Valverühm on mõeldud kõigile
lastele, kelle vanemad esitasid
avalduse enne 15. maid. Info
lasteaia telefonil 5332 2836.

24.–27. juulil
Hiiumaa Homecoming festival
K, 24. juulil kl 19 Ingrid Fliter ja Anton Dressleri maali- ja fotonäituse “Muusikute ränne” avamine ja kontsert Villalaos Kärdlas
kl 19 kontsert – Chopin, Reinecke, Respighi – Hiiumaa muuseumi
Pikas majas
R 26. juulil kl 22 kontsert – Bach, Tobias-Duesberg, Françaix,
Holst, Hõlpus, Pärt, Tüür, Uusberg Vaarandi – Orjaku sadamas
L, 27. juulil kl 19 kontsert – Beethoven, Dubois, Poulenc, Tüür
– Villalaos Kärdlas

Hiiumaa sotsiaalkeskuses
Kõrgessaare päevakeskuses:
Juulikuus ei osutata juuksuriteenust.
Juuli- ja augustikuus ei osutata pediküüriteenust.
Kolmapäeviti ja reedeti kl 10–14 on võimalus
tervisemajas kasutada sauna. Kehtib tunni hind 5 eurot. Leiliruum
mahutab kuni kolm inimest, eraldi on saunaruum nii meestele kui
ka naistele. Sauna kasutamiseks eelnevalt kokku leppida: Artur
Valk, tel 505 5732.
Kõrgessaare päevakeskus osutab pesu pesemise ja dušiteenust,
eelnevalt kokku leppida:
Inna tel 504 2292 või Heli tel 5333 9472

Tegevustoas
16.–18. juulil üle-eestiline erivajadustega inimeste laager Pedase
puhkekeskuses
9. augustil kl 10 meisterkokk Siiri
16.–17. augustil kl 11 üle-eestiline erivajadustega inimeste lauluja tantsupidu Viljandis
26. augustil kl 11 jalutuskäik Kärdla tänavatel

Omastehooldajad
23. augustil Kohtumine Haapsalu omastehooldajatega Kärdlas.
Täpsem info Raililt: tel 508 8164

Kirjanik tutvustab uut Hiiumaa raamatut
Juulikuus külastab Hiiumaad Saksamaal elav kirjanik Lutz Dettmann.
Lugejatega kohtub ja oma uut raamatut, mille tegevus toimub Hiiumaal, tutvustab kirjanik 2. juulil kell 16.00 Käina raamatukogus ja
3. juulil kell 16.00 Hiiu Valla Raamatukogus. Suhtlemine toimub tõlgi
vahendusel. Kõik huvilised on oodatud!

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
IVO VAKS
ENDEL LAID
MAIE NITTIM
ILSE LEPNA
TIIT-REIN RÜÜTEL

INGE HAAV
PEET SARAPUU
ENN TATAR
MEETA TUULIK
ARNO SILK
Kaastunne lähedastele!
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Tulekul Hiiumaal
Kärdlas

kl 18 suvevolle etapp Kärdla
rannas

Kl 11–14 Luidja rannavolle turniir
Luidja rannas

K, 3. juulil

Kl 11–19 Saare seiklus 2019 –
omamoodi Hiiumaa

N, 4. juulil

Kl 16–18 Luidja triatlon Luidja
rannas

kl 12–16 kirbuturg Kassari rahvamajas

Kl 18–23.59 Sõru 765 – Sõruotsa
külade mängud Sõru sadamas

Kl 17 RMK neljapäevak orienteerumises Viskoosas

Kl 19 Helisevad õhtud Kaasiku talus: Liisi Koikson & Joel Remmel
Kiduspel

Kl 19 kontsert “Glad You Caught
My Eye” Helin-Mari Arder ja Andy
Fite Kassari rahvamajas
R, 5. juulil
kl 23 Palade loodushariduskeskuse öösorriretk algusega Pritsumaja parklast Kärdlas
L, 6. juulil
kl 11 Saalihokiturniir Viskoosa
CUP 2019
Kl 19–23.59 Tahkuna Briis Tahkuna tuletornis
Kell 21 Keskea Briis Suursadamas
Eesti MV mitmepäevasõidus seenioritele Käina lähistel
P, 7. juulil
kl 14 XXVII laulupeo „Minu arm“
suurkontserdi otseülekanne suurel LED väliekraanil ühesvaatamiseks ja kaasalaulmiseks Orjaku
külamajas
Eesti MV mitmepäevasõidus seenioritele Käina lähistel
T, 9. juulil
kl 18 suvevolle etapp Kärdla
rannas
N, 11. juulil
kl 12–17 Kassari kapsad – raamatuvahetus ja uudiskirjanduse
jagamine Kassari rahvamajas
Kl 17 RMK neljapäevak orienteerumises Malvastes
Kl 19 kontsert: “Olemise tahumatu kergus” Lauri Saatpalu ja Jaan
Sööt Kassari rahvamajas
Kl 20 Paul Neitsovi ja Brigita Murutari kontsert “Valgust hinge”
Sõru sadamas

Kl 19 Muhu Väina regati avamine
Kärdla sadamas
Kl 20.30 Ewert and The Two
Dragons kontsert Suuremõisa
lossihoovis
P, 14. juulil
Kl 14.30 Djembe trummi õpituba
Dagen Haus külalistemajas, õpetaja Ian Mikael Kirss
Kl 14 Kõrgessaare tänavakorvpalli turniir

kl 10–15 suvine käsitöö ja omatoodangu laat Vabrikuväljakul

kl 12–18 Lea Sibula 90. Sünniaastapäeva tähistamine! Kärdla
Nukuteatris lahtiste uste päev
koos teatrikohvikuga. Kell 13
nukuetendus, kell 16 näituse Lea
Sibul 90 avamine.

Kl 18 suvevolle etapp Kärdla
rannas

E, 15. juulil kl 18 Argentiina
tango basic tund ja tango õhtu
Dagen Haus külalistemajas
T, 16. juulil
kl 18 suvevolle etapp Kärdla
rannas
Etendus “Piip ja Tuut lähevad
kosja” Kassari kultuuritelgis
K, 17. juulil
kl 19 Hedvig Hansoni kontsert
“Olemise viis” Suuremõisa lossis
Sepo Seemani etendus “Mees
ja mootorrattaõpik” Kassari kultuuritelgis
18.-21. juulil XV Hiiu Folk
N, 18. juulil
kl 12–16 Kirbuturg Kassari rahvamajas
Kl 17 RMK neljapäevak orienteerumises Tahkunas

kl 19 Helisevad õhtud Kaasiku
talus: Veiko Tubin & Kristjan Üksküla Kiduspel

L, 13. juulil

E, 22. juulil

15.–16. juulil kl 16 balletinädal
Hiiumaal vol 2 Kõpu rahvamajas.
Tunnid lastele ja täiskasvanutele.

R, 12. juulil

Kl 19 Helisevad õhtud Kaasiku
talus: Jaanus Nõgisto, Tõun &
Helena Lotman Kiduspel

Kl 13 Soera simman “Taimede ja
tantsu võluvägi” Soera talumuuseumis

T 23. juulil

Kl 20 kontsert “Õnne hoidma
peab” Hanna-Liina Võsa ja Koit
Toomega Orjaku sadamas

Kl 18 Sarja „Kolm risti Kassari
kohal“ kontsert - Sakarias Jaan
Lepik „Viiskümmend päikest“
Kassari kabelis

staadionil

Kl 20 Vana-Baskini Teatri etendus: „Kas hakkame seksima?“
Orjaku sadamas

12.-13. juulil festivali Kassari
Kitarrid kontserdid Orjaku külamajas. Lisainfo Facebooki lehelt:
Kassari Kitarrid
kl 14–23.55 Hiiumaa kalurite päev
Rannapaargu juures Kärdlas. Esinevad: Revals, Karl-Erik Taukar
Band ja Smilers. Tasuta

Tule tuletorni!
Tahkuna tuletorn
Avatud 1. mai–15. september
T–P kl 10–19. Muul ajal kokkuleppel. Kontakt Tõnu Laasi 5818
0755.
Kõpu tuletorn
Avatud 1. mai–15. september,
iga päev kl 10-20. Kontakt Annely Heilmann 529 9162.
Ristna tuletorn
Avatud 1. mai–15. september,
T–P kl 10–19. Kontakt Grete
Tänna 5903 3892.

Foto: Panarama Media

T, 2. juulil

kl 10–18 külastusmäng “Unustatud mõisad” Suuremõisa lossis

HIIUMAA TEATAJA

JUULI 2019

R, 19. juulil

L, 20. juulil
kl 12–18 üleriigiline avatud talude päev. Hiiumaal avatud kaheksa
talu.
Kl 19 Helisevad õhtud Kaasiku
talus: Ines trio Kiduspel
Hiiumaa meistrivõistlused orienteerumises lühirajal Ristnas
P, 21. juulil
üle-eestiline avatud talude päev
Kl 11 Hiiumaa II Tunnijooks Kärdla

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

Kl 16–20 laskekatsed jahimeestele Paluküla lasketiirus

24.–27. juulil Hiiumaa Homecoming festival. Info: www.hiiumaahomecoming.com
25.–28. juulil muusikafestival Kalana Saund 2019 Sõru sadamas.
Info Facebooki lehelt: Kalana
Saund 2019 Sõru sadamas
26.–28.juulil VahuVeini Viikend
šampanjabaaris Kork
N, 25. juulil
Kl 12–16 Kirbuturg Kassari rahvamajas
Kl 17 RMK neljapäevak orienteerumises Leemetis
Kl 19 kontsert “Nunnu ja Rockstar” - õe-venna duo Saaremaalt
Kassari rahvamajas.
27.–28. juulil Eesti Purjelaualiidu
harrastajate FUN võistlussarja III
etapp Kärdla sadamas
L, 27. juulil
Kl 10–15 Kila-Kola laat Vabrikuväljakul Kärdlas
Kl 10-15 külastusmäng “Unustatud mõisad” Suuremõisa lossis
Kl 11–23 XVIII Kõpu külade päev
Mägipel
P, 28. juulil kl 10–18 Külastusmäng “Unustatud mõisad” Suuremõisa lossis
29. juulist 3.augustini pop-up
merekool “Meresõber” Sõru
sadamas
29. juulist 4. augustini Hiiumaa
Tantsufestival
T, 30. juulil
kl 18 suvevolle etapp Kärdla
rannas

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

Näitused
NELJA NURGA GALERII
21. juunist 31. augustini on
galeriis avatud Hiiumaa loojate
aastanäitus.
Galerii avatud suveperioodil T–L
kell 11–15.
Kõik muud ajad kokkuleppel,
helistada: Valev Sein tel 529
6580, Helle-Mare 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
SÕRU MUUSEUM
P, 30. juunil kell 14 Hiiumaa
Merekultuuri Selts avab Sõru
muuseumis näituse „KAPTENIMAALID HIIUMAA VANADEST
TALUDEST“. Näitus jääb avatuks
juuli kuu 31. päevani.
E, 1. juulil “Pilk horisondil – Leena Horma 50”
Kunstnik Leena Horma esitab
oma juubelinäitusel akvarell ja
akrüültehnikas Eesti maastikumaale, mis on maalitud põhiliselt Hiiumaal.
KASSARI MUUSEUMIMAJA
Näitus “Elu saarel. Tuli, vesi,
õhk, maa.“
Näitus 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.
Kassari muuseumimajas saab
nüüd külastada kappide avahoidlat!
Varahoidlaks muudetud näituseruumis saab näha toiduehk piimakappe, seinakappe,
pesu- ja tööriistakappe, riide- ja
puhvetkappe, aga ka kaalukappi, lasteaiakappi, kummutit
ja krahvi öökappi. Nüüd juba
haruldaseks muutunud öökapp
artellist „Emmaste“ on samuti
riiulil esireas. Kappidest vanimad pärinevad 19. sajandist,
kirst ja ehk ka üks väiksem kapp
18. sajandist.
PIKK MAJA
Näitus “Nähtamatu juubilar –
Kärdla kalevivabrik 190”
Näitusel 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.
Näituse juures on ka mängutuba! Meil saab mängida vabrikupoes, punuda vaipa, lõnga vihiks
kerida, kiikuda kiikhobusega,
joonistada ja veel palju muud
toredat teha.
Näitus “Tuulega silmitsi”
Pika Maja teise korruse galeriil
on avatud näitus Hiiumaa tuulelippudest.
Hiiumaa tuulelipud on erilised
ja ainulaadsed. Neis väljendub
selgelt hiidlaste loovus ja isetegemise oskus. Avatud näitusel
toome tuulelipud kõrgelt alla,
vaatajale lähemale. Räägime
juurde lugusid nende ajaloost,
valmistamisest ja tähendusest.
MIHKLI TALUMUUSEUM
Kutsume kõiki huvilisi Mihkli
talumuuseumisse tutvuma talueluga, osalema talutöödes,
külastama näitusi või hoopis
kiigele. Võimalus korraldada
mõnus piknik taluõuel või tellida
ehtsat suitsusauna. Vahvat tegemist on ka lastele, mängides
jooksumängu „Sounast aidani“.
Perenaine Õie Laksberg, tel:
5666 6895, oie.laksberg@gmail.
com
RUDOLF TOBIASE MAJAMUUSEUM
Uuenenud püsiekspositsioonis
saab tutvuda helilooja elu ja
loominguga, köstrite tööde ja
tegemistega, erinevate muusikainstrumentidega ja nautida
Rudolf Tobiase heliloomingut.
Avatud on meenepood!
Muuseumide lahtiolekuajad:
Pikk maja avatud E-P 10-17.30
Kassari muuseumimaja avatud
E-P 10-18.00
Rudolf Tobiase majamuuseum
avatud K-L 11-17
Mihkli talumuuseum avatud T-P
11-18
Muuseumide lahtiolekuaegadel
avatud ka meene- ja raamatupoed.
Lisainfo: 463 2091 või info@
muuseum.hiiumaa.ee
KÄRDLA KULTUURIKESKUSE
NÄITUSERUUM JA SAMMASSAAL
4. juulist 4. augustini sotsiaaltöö fotonäitus
9. juulist 6. augustini Arhitektide Liidu korraldatud näitus.
Avamine 9. juulil kell 16

