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Aitäh, laulu- ja tantsupeoline!
Hiiumaalt käis Tallinnas
juubelipidustustel, XX
tantsupeol ja XXVII laulupeol kokku pea 400
tantsijat, võimlejat, lauljat, muusikut, juhendajat,
saatjat, toimkonnaliiget ja
teisi abilisi.
Aitäh, tubli peoline, et
esindasid Hiiumaad nii
ilusti ja vapralt.
Aitäh, juhendajad, tänu
kellele on Hiiumaal andekad ja omanäolised taidlejate kollektiivid.

Aitäh hiidlastele tantsupeo kunstilises toimkonnas!
Aitäh Hiiu maakonna
kuraatorile Helle-Mare
Kõmmusele aastatepikkuse hoolsa töö eest!
Aitäh kõikidele abilistele!
Tänu teile oli terve nädala
kestnud peomelu nauditav ja tegi südame soojaks. Teie üle võib suurt
uhkust tunda! Aitäh!

Kärdlas müügil
elamumaa

Männamaal müügil
tootmismaa

Kärdla osavald müüb elektroonilisel enampakkumisel vallale kuuluva elamumaa Kärdlas
Ranna tänav 5. Pakkumisi saab
oksjonikeskkonnas teha 31.
juuli kella 15ni. Täpsema info
müügitingimuste ja pakkumiste
tegemise kohta leiab osta.ee
leheküljelt.

Hiiumaa vald võõrandab eelläbirääkimistega pakkumise korras
vallavara: Männamaa külas asuva 2822m2 suuruse tootmismaa:
Aastaaja maaüksus. Pakkumisi
saab esitada kirjalikult 12. augustini. Lisainfo valla kodulehelt
ja omar.jopiselg@hiiumaa.ee

Tuuletorn otsib ekspositsiooni jaoks vanavara
Elamuskeskus Tuuletorn kutsub
üles kodus ringi vaatama ja otsima vanu esemeid, mis kasutult
nurgas seisavad, kuid mis võiksid
leida väärika koha uues ekspositsioonis.
Tuuletorni mitmest korrusest
pakub hiidlaste lugude korrus
kohalikele samastumisrõõmu ja
lustlikke avastusi saare külastajatele. Ruumis keskendutakse
hiidlaste kogukonnale, hiiu elutajule, keelele ja muidugi hiiu
naljale. Kindlasti ei puudu sealt
ka lood juba Margus Tabori
etenduste kaudu meile tuttavast
mammast.
Korrusele ehitatakse neli ehedat ruumikeskkonda, mille sisustamisse saab panustada iga
hiidlane.
Otsime…
…sauna jaoks:

• saunalava (mõnus vana, tugev
ja suitsust läbi imbunud)
• kibu
• veeviskamise kulpi
• emaileeritud pesukausse /
vanne / ämbreid
• 80ndate pesuhari ja seep
• plekist/plastikust seebialust
• 80ndate froteerätikuid
• 80ndate termomeeter
• 80ndate nuustikud
• 80ndate šampoonipudelid
• päevi näinud ahjuroop
…külapoe jaoks:
• kolmnurkne seieriga kaal ja
kaaluvihid
• arvelaud
• leivakastid / leivariiul
• piima- ja hapukoorekastid
• suur ja kulunud puidust lõi-

kelaud
• 80ndate pakendeid (toidukaubad, tarbekaubad)
• alumiiniumist kühvel
• 80ndate kuulutuste tahvel
• 80ndate filmiplakatid
• 80ndate (seina)telefon
• 80ndate (kokkupandav) jalgratas
…köögi jaoks:
• kahe auguga ja ahjuga gaasipliit (puhas)
• gaasiballoon 80ndatest
• kärbsepiits
• alumiiniumist potte, kausse,
emaileeritud kruuse ja teisi
kööginõusid
• 80ndate hakklihamasin
• 2 kolme jalaga ümmargust
taburetti
• Estoplasti pall-lamp

• rull 80ndate tapeeti
• 80ndate kardinapuu
• 80ndate lauakell
• VEF-raadio
…sadamakai jaoks: 80ndate
kalakastid, köied ja muu väikesadama kraam
Inspireerivaid pilte näeb siin:
http://bit.do/eYU5d
Kui leiad oma pööningult, aidast,
saunast või kuuri alt Tuuletorni
ekspositsiooni jaoks sobilikku
vanavara, siis ole hea ja saada
hiljemalt 31. juuliks eseme(te)
foto aadressile mae.kivilo@
gmail.com ja anna teada, kuidas
oleks võimalik tulevane eksponaat kätte saada.
Küsimuste korral võta ühendust
Maega – mae.kivilo@gmail.com
või 516 3938.

Bussiinfo
Soovitame enne reisi veenduda väljumiste kellaaegades –
maakonnaliinide täpsem info
ja nõudeliinide tellimine kell
7–21 GoBus Hiiumaa infotelefonil 517 8592. Tööpäeviti
kell 8–17 saab infot ka Kärdla bussijaamast, tel 463 1188.
Reisiplaneerija on leitav: www.
peatus.ee.

Bussiga Kalanasse
Uus võimalus on jätkata ettetellimisel tasuta maakonnaliiniga
nr 650A sõitu Luidjalt Kõpu–
Kalana suunal iga päev kell 13
väljuva bussiga ja Kalanast tagasi
Luidjale 15.20 väljuva liiniga.
Ettetellimine tähendab vedajale
infoliinile sõidusoovi hiljemalt
eelmisel päeval teada andmist
(kell 7–21 tel 517 8592). Samas
piisab ka lihtsalt Luidjale saabuvas bussis olemist ja bussijuhile
märkuandmisest.
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Viime pakendikonteinerisse vaid pakendeid!
Valla keskkonnaspetsialist
Raina Smill paneb kõigile
hiidlastele ja külalistele
südamele, et pakendikonteineritesse pandaks
vaid konteineril nimetatud
pakendeid.
„Autoosade, mööbli, plastämbrite, malmpottide ja toidujäätmete
koht ei ole pakendikonteineris,“
meenutas Smill. Pakendeid pesema ei pea, piisab loputamisest.
Pakendid peavad olema tühjad ja
ei tohi määrida ega hakata haisu
levitama. Smill tõi näiteks, et viimati on valla ametnikud avastanud pakendikonteineritest sinna
sobimatud toidujäätmed, nagu
kilekotis leiva, karbiga pool pitsat
ja pool pakki jogurtit. „Inimene –
ole hoolas ja tee pakend tühjaks,
et pakendimaterjali saaks taaskasutada!“ ütles Smill.
Kärdla kiriku parklas asuv ja tihti
ehitusprahi ja olmeprügiga täitunud pakendimaja jääb nüüdsest
lukku, sest konteinerite peale
tõstetud prügi alt ei olnud võimalik konteinereid kätte saada
ilma lenduvat prügi ja pakendeid
laiali puistamata. Pakendeid saab
paigutada pakendimaja ette tõstetud pakendikonteineritesse.
Palun ärge tõstke pakendikotte
ega muid jäätmeid konteinerite
kõrvale!
Avalikud pakendikonteinerid
asuvad üle Hiiumaa ning nende

asukohtade info on külade kaupa
leitav Hiiumaa valla veebilehel:
vald.hiiumaa.ee/jaatmete-liigitikogumine
Hiiumaa vallal on leping pakendite kogumiseks ja äraveoks
kolme organisatsiooniga: OÜ
Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti
Taaskasutusorganisatsioon ja OÜ
Tootjavastutusorganisatsioon.
Kõik kolm pakendiorganisatsiooni peavad pakendiseaduse
järgi tegutsema üleriigiliselt ja
seetõttu on ka Hiiumaal kõigi
kolme konteinerid.
Tootjavastutusorganisatsiooni
pakendikonteinereid tühjendab
kahe nädala tagant Ragn Sells,
kes teeb oma järgmise Hiiumaaringi 1. augustil. Tootjavastutusorganisatsiooni veebilehelt leiab
ka tühjendusgraafiku, kust saab
maakondade kaupa vaadata,
millal järgmised tühjendamised
Hiiumaal toimuvad: tvo.ee/elanikele/tuhjendusgraafik
OÜ Eesti Pakendiringlus ja MTÜ
Eesti Taaskasutusorganisatsiooni
www.eto.ee/eto-konteinerid/
konteinereid tühjendab suvekuudel iga nädal teisipäeviti AS
Eesti Keskkonnateenused. Vald
otsib aktiivselt lahendust lisatühjendusteks, et neid konteinereid
saaks suvekuudel tühjendada ka
reedeti. Septembrist jätkub taas
tavapärane graafik pakendikonteinerite tühjendamiseks.

Hiiumaa vallavolikogu 16. mai
2019 otsusega nr 137 algatati
detailplaneeringu koostamine Käina alevikus Spordi tn 8
maaüksusel ja lähialal ning jäeti
algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Planeeritav ala, ligikaudse suurusega
5,5 ha, paikneb Käina alevikus
Käina-Hüti tee ning Suuremõisa-Käina-Emmaste tee ääres,
maaüksustel Spordi tn 8 (katastritunnus 36802:002:0132), Spordi kergliiklustee (katastritunnus
36802:002:0131) ja osaliselt
Spordi tänav (katastritunnus
36802:002:0133). Koostöös
Maanteeametiga kavandatakse
juurdepääs planeeringualale
riigiteelt.
Detailplaneeringu 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-aluste kütusemahutitega
tanklat, mitmeid väiksemaid äripindasid, (oma)toodangu müügikohti, parklaid, määrata üldised
maakasutus- ja keskkonnatingi-

Milleks jäätmeid sorteerida ja taaskasutada?
Eestis taaskasutati eelmisel
aastal kõikidest toodetud olmejäätmetest 28 protsenti. Eesti
on võtnud eesmärgiks, et alates
2020. aastast tuleb ringlusse
võtta vähemalt 50 protsenti
kodumajapidamistest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja
klaasijäätmetest, muudest liigiti
kogutud kodumajapidamisest ja
muudest allikatest pärinevatest
jäätmetest. Jäätmete liigiti kogumine on Eestis kohustuslik ja
enamikke tekkivatest jäätmetest
saab kodus sorteerida.
Mida arenenum on ühiskond,
seda rohkem toodetakse prügi.
Seetõttu kasvab jäätmete hulk
aastatega ja erandiks pole ka
Hiiumaa. Et seda protsessi pidurdada ja saavutada riiklikke
eesmärke, on jäätmete korralik
sorteerimine, ringlusesse laskmine ning võimalik taaskasutamine
hädavajalikud.

Hiiumaal on avalikus kasutuses

Detailplaneeringud
Spordi tn 8 maaüksuse
ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse
avalik väljapanek

olmeprügi kaste käidavates kohtades asulates ja haljasaladel,
samuti turismiobjektide juures ja
puhkealadel. Pakendikonteinerite juures ei ole kaste olmeprügi
jaoks, sest hiidlased saavad olmeprügi ära anda korraldatud jäätmeveoga ning samuti Hiiumaa
jäätmejaama ning külalised oma
ööbimiskohas või külastusobjektide juures.

mused, 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 ärimaad.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub
7. augustist 5. septembrini
2019. Eskiislahenduse ja detailplaneeringu dokumentidega
(keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise
otsus, lähteseisukohad, algatamiseks esitatud dokumendid)
saab tutvuda Käina osavalla
valitsuses (Hiiu mnt 28, Käina alevik) lahtioleku aegadel
ja Hiiumaa valla veebilehel
www.vald.hiiumaa.ee.
Ettepanekuid detailplaneeringu kohta ootame 7. augustist
5. septembrini 2019 e-kirjaga
aadressile kaina@hiiumaa.ee või
posti teel Käina osavalla valitsusele aadressil Hiiu mnt 28, Käina
alevik 92101, Hiiumaa.
Avaliku väljapaneku tulemuste
avalik arutelu korraldatakse
Käina Osavalla Valitsuses ja aru-

telu aeg teatatakse hiljemalt 14
päeva enne arutelu toimumist.
Lisainfo tel 462 2882.

Detailplaneeringud
Käina osavalla valitsuses toimus
18. märtsist 17. aprillini Orjaku
külas asuva Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu eskiisi
ja lähteseisukohtade avalik väljapanek ning avalik arutelu 22.
aprillil ja 3. juunil. Piirinaaber
Kursi maaüksuse omanik tegi
ettepanekud muuta piirneva
krundi ja hoonestusala asukohta. Läbirääkimistel jõuti kokkuleppele muuta kruntide piire,
hoonestusala, ehitusõigust,
täiendada detailplaneeringu
eskiisi ja seletuskirja. Lähteseisukohti ei ole vaja muuta.
Hiiumaa vallavalitsuse 26. juuni 2019 korraldusega nr 387
otsustati algatada Sääre külas Jääraku (katastritunnus
63901:001:1445, üldpind 5,64
ha, sihtotstarve maatulundusmaa), Välja (katastritunnus
63901:001:1439, üldpind 2,65 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa)
ja Põllumäe (katastritunnus
63901:001:0032, üldpind 6,04,
sihtotstarve maatulundusmaa)
kinnistute detailplaneering, mille eesmärgiks on planeeringuala
kuni 16 elamukrundiks jaotamine ja kruntidele ehitusõiguse ja
hoonestusala määramine elamute ja abihoonete rajamiseks.
Algatamisel teadaoleva info

Miks koguda prügi liigiti?

Uus jäätmesüsteem

- see on keskkonnasõbralik tegu,
mille tulemusena saab materjale
taaskasutada ning kokkuvõttes
hoitakse kokku loodusressursse;

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.

- inimeste keskkonnateadlik
käitumine parandab otseselt
meie kõigi elukeskkonda –toimiv jäätmekäitlussüsteem hoiab
metsaalused prügist puhtad ning
tagab, et meie tervist ei kahjustaks näiteks keskkonda sattunud
ohtlikud jäätmed;
- sortimine vähendab segaolmejäätmete kogust märgatavalt,
vähenevad ka segajäätmete
käitlemise kulud. Seega annab
jäätmete sortimine leibkonnale
kokkuhoiu.
Ringlussevõtuga kaasnevad hüved:
- väiksem kogus väärtuslikku
materjali suunatakse põletusse
ning prügilasse;
- väheneb saaste kogus, sest uut
loodusliku toormaterjali ei ole nii
palju tarvis;
- säästetakse energiat, vett ja
muid ressursse, mis kuluks uute
toodete tegemiseks looduslikust
toormaterjalist;
- kasvuhoonegaaside kogused
vähenevad, mis aitab kaasa kliima-muutustega võitlemisel;

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!
Uuest jäätmesüsteemist valla
kodulehel shorturl.at/fVZ58
Loe lisa:
www.err.ee/961671/maaulikooli-doktor-eesti-peab-oppimajaatmetest-tootma
w w w.envir.ee/et/jaatmetesortimine

- säästetakse keskkonda tulevastele põlvkondadele.

põhjal täiendavate uuringute
läbiviimise vajadus puudub.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on kooskõlas Pühalepa
valla Kuri-Tähva-Sääre piirkonna
üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on
Pühalepa osavalla valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald
92348) ja kehtestaja Hiiumaa
Vallavalitsus (aadress Keskväljak
5a, Kärdla 92413). Korraldusega
saab tutvuda tööajal Pühalepa
osavalla valitsuses ja Hiiumaa
valla veebilehel.
Hiiumaa vallavolikogu 27. juuni
2019 otsusega nr 140 kehtestati Hiiumaa vallas Salinõmme
külas asuva Lepametsa katastriüksuse detailplaneering (AA
Arhitektid OÜ töö nr DP17-03).
Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla HeltermaaSarve-Salinõmme piirkonna
osaüldplaneeringut Lepametsa
katastriüksuse (63902:001:1541)
piires, vähendades ranna ehituskeeluvööndit kavandatud hoonestusala ulatuses (ca 852 m²),
et säilitada väärtuslik põllumaa
ja kaitstavad elupaigatüübid.
Detailplaneeringuga kavandatakse eraldada Lepametsa
katastriüksusest üks ca 0,93 ha
suurune elamukrunt. Moodustatavale elamukrundile määratakse ehitusõigus elamu ja
kuni 2 abihoone püstitamiseks.
Otsusega saab tutvuda Hiiumaa
valla veebilehel.

Kogukondliku
turvalisuse täiendav
taotlusvoor
Taotlusvoor avatakse 1. augustil 2019 ja taotluste esitamise
tähtaeg on 14. august 2019 kell
16.30.
Toetatakse taotlusi, mis:
• edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise
elukeskkonna loomisel;
• suurendavad tur valisuse
loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh
edendavad võrgustikupõhist
koostööd);
• aitavad kaasa vabaühenduste
võimekuse tõstmisele.
Taotlejaks võivad olla:
• Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik või kohaliku
omavalitsuse üksus
• vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.
Ühe projekti toetuse piirsumma
on 3500 eurot. Projektivooru
maht on 4746 eurot.
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks
Hiiu maakonnas on Hiiumaa
vallavalitsus. Lisainfo: Kaja Sõrmus, kaja.sormus@hiiumaa.ee,
telefon 5345 9558. Vaata ka:
vald.hiiumaa.ee/turvalinekogukond

HIIUMAA TEATAJA

Vallavalitsuse istungitelt
Kinnitati Hiiu Valla Kultuuri ja
Vaba Aja Keskuse hoolekogu
koosseis: vallavolikogu esindaja Ants Orav, vallavalitsuse
esindaja Anu Tammearu, valla
huviringide esindaja Tiina Kaev,
kultuurivaldkonna esindajad Ly
Meldorf ja Kalli Sein, spordivaldkonna esindaja Anu Saue, Kõrgesaare piirkonna huviringide
esindaja Anneli Mauer.
Kooskõlastati Emmaste põhikooli koosseis: direktor 1,0;
õppealajuhataja 0,5; õpetaja
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12,6; pikapäevarühma kasvataja
0,6; huvijuht 0,7; logopeed 0,3;
sotsiaalpedagoog 1,0; kokk 1,0;
koristaja 1,0; abiõpetaja 1,0;
haridustehnoloog 0,5.
Otsustati korraldada avatud
menetlusega riigihange: Kärdla
linna Turu tänava projekteerimis- ja ehitustööd. Riigihanke
eeldatav maksumus (ilma käibemaksuta) on 84 000 eurot ja
hankelepingu täitmise tähtaeg
on 31. mai 2020.

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 ettevõtlikumaks 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/

Konkurss Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid
juhatuse liikme ametikohale
Kandideerimise eeldused:
• kõrgharidus;
• eelnev juhtimiskogemus;
• eesti keele valdamine ning vähemalt ühe võõrkeele oskus (soovitavalt inglise) ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel;
• muuseumi- ja kultuuripärandi valdkonna tundmine,
• muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine, majandusalased üldteadmised ja teadmised asutuse finantsjuhtimisest;
• inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
• hea suhtlemisoskus, oskus suhelda avalikkusega ning teha
koostööd avalike huvide elluviimisel.
Kasuks tuleb rahvusvahelise koostöö kogemus.
Töökoht asub Kärdlas. Tööle asumine: november 2019. Juhatuse
liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 2. septembril 2019 e-posti
teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss@kul.ee.
Lisainfot vaata valla kodulehelt ja vajadusel küsi: Sihtasutuse
Hiiumaa Muuseumid nõukogu esimehelt Marju Niinemaalt:
marju.niinemaa@gmail.com

Hiiumaa muuseumis
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.
Kassari muuseumimajas saab
nüüd külastada kappide avahoidlat!
Varahoidlaks muudetud näituseruumis saab näha toidu- ehk
piimakappe, seinakappe, pesu- ja
tööriistakappe, riide- ja puhvetkappe, aga ka kaalukappi,
lasteaiakappi, kummutit ja krahvi
öökappi.

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.
Vabriku nähtamatu haare hoiab
endiselt Kärdlat oma pihus – tule
ja saa sellest osa.
Näituse juures on ka mängutuba! Meil saab mängida vabrikupoes, punuda vaipa, lõnga vihiks
kerida, kiikuda kiikhobusega,

Näitused
Sõru muuseumis
Juulis „Kaptenimaalid Hiiumaa
vanadest taludest“, „Pilk horisondil – Leena Horma 50”
Augustis:
4. augustil kl 18 Aivar Juhansoni
näituse „Muku Eesti inimene“
avamine
10. augustil kl 12 „Grullkrona
tänane elu“ näituse avamine
17. augustil kl 12 avatud töötuba
„Roopilli meisterdamine“ peredele ja kontsert
Jooksvalt on avatud püsinäitus
„Taasleitud asjad“ ja juubeliaastale pühendatud näitus „Rannaküla
mustrid“.
Sõru muuseum on avatud K–P kl
11–18.

Kärdla kultuurikeskuse
näituseruumis ja sammassaalis
9. juulist 6. augustini Arhitektide
Liidu näitus „Liginull“
12. augustist 6. septembrini
Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas õppejõudude näitus „Teine
tempo“.

MEIE SEAST ON
LAHKUNUD

Tule õppima mittestatsionaarsesse õppesse!
Jätka poolelijäänud kooliteed, lõpeta põhikool või gümnaasium.
Õppetöö toimub esmaspäeviti Suuremõisa lossis, samas võimalik
omandada eriala Hiiumaa Ametikoolis.
Info Hiiumaa Gümnaasiumi kodulehel
https://www.hiig.edu.ee/
Kontakt : kool@hiig.edu.ee, 4691089

ARTEMI HEILO
VELBERT UUSÕUE
ELGI LEOMAR
ERNA PALJAS
VALLI KALM
ELLA NOORKÕIV
MIHKEL PIRK
Kaastunne lähedastele!

joonistada ja veel palju muud
toredat teha.
Näitus „Tuulega silmitsi“
Pika maja teise korruse galeriis
on avatud näitus Hiiumaa tuulelippudest.
Maalinäitus „Kaljo Põllu 85“
Pikas majas
Hiiumaa juurtega suurmehe
uuenduslikud maalid Simmo Põllu, Viidas Põllu ja Andres Eilarti
kogudest.

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: +372 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 kl 10–
17.30
Kassari muuseumimaja avatud
E–P kl 10–18.
Rudolf Tobiase majamuuseum
avatud K–L kl 11–17
Mihkli talumuuseum avatud T–P
kl 11–18
Muuseumide lahtiolekuaegadel
avatud ka meene- ja raamatupoed.
Lisainfo: 463 2091 või
info@muuseum.hiiumaa.ee

Tööpakkumised
Hiiumaa vallavalitsus võtab ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks teenistusse keskkonnaspetsialisti, kelle peamised
teenistusülesanded on:
• keskkonnamõju hindamisega seonduvate tegevuste korraldamine;
• jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja uuendamine ja selle elluviimise korraldamine;
• jäätmehooldusalase tegevuse korraldamine ja järelevalve teostamine;
• loomakaitseseadusega kohalikule omavalitsusele pandud tegevuste korraldamine;
• keskkonnaalase projektitegevuse korraldamine ning juhtimine
ja valdkondlike registrite (jäätmevaldajate, koerte, kalmistud)
pidamise korraldamine.
Kandideerimine 18. augustini. Lisainfo valla veebilehelt ja monika.
pihlak@hiiumaa.ee

Hiiumaa arenduskeskus kutsub oma toredasse kollektiivi
ettevõtluskonsultandi. Kandideerimine 5. augustini.
Emmaste põhikool ootab oma sõbralikku meeskonda vene
keele õpetajat (12 tundi nädalas) ja haridustehnoloogi (0,5 koormusega). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 15. augustiks aadressil Emmaste 92001, Hiiumaa või
emmastekool@gmail.com. Lisainfo telefonil 524 0157.

Hiiumaa sotsiaalkeskuses
Kõrgessaare päevakeskuses:
6. augustil alates kl 8 juuksur. Eelnev registreerimine Sirje Vaku tel 463 1297; 5666
2317
Augustikuus ei osutata pediküüriteenust.
29. augustil kl 13 koosviibimine: sünnipäevalaste õnnitlemine.
Transport: 11.45 Kiivera, 12.25 Rootsi, Pihla, 12.30 Lauka, Viskoosa
Kolmapäeviti ja reedeti kl 10–14 on võimalus tervisemajas
kasutada sauna. Kehtib tunni hind 5 eurot. Leiliruum mahutab
kuni 3 inimest. Eraldi on saunaruum nii meestele kui ka naistele.
Sauna kasutamiseks eelnevalt kindlasti kokku leppida Arturi tel
505 5732
Kõrgessaare päevakeskus osutab pesu pesemise ja dušiteenust,
eelnevalt kokku leppida: Inna tel 504 2292, Heli tel 5333 9472.

Tegevustoas
9. augustil kl 10 meisterkokk Siiri
16.–17. augustil üleeestiline erivajadustega inimeste laulu- ja
tantsupidu Viljandis
26. augustil kl 11 jalutuskäik Kärdla tänavatel

Omastehooldajad
23. augustil kohtumine Haapsalu omastehooldajatega Kärdlas.
Täpsem info Raili tel 508 8164
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Tulekul Hiiumaal
24.–27. juulil Hiiuma Homecoming Festival
25.–29. juulil Kalana Saund Sõru
sadamas
26.–28. juulil Vahuveiniviikend
27.–28. juulil kl 10–17 külastusmäng “Unustatud mõisad” Suuremõisa lossis. Giidiga ringkäigud
lossis täistundidel kl 11–16.
L, 27. juulil
Kl 10 Eesti Purjelaualiidu harrastajate FUN võistlussarja III etapp
Kärdla sadamas
Kl 10–15 Kila-Kola laat Vabrikuväljakul Kärdlas
Kl 10–15 Talgupäev Reigi pastoraadis
Kl 11–23 18. Kõpu külade päev
Mägipel. Kl 15.30 Elli Küttimi raamatu “Nii oli kord” esmaesitlus
P, 28. juulil
Kl 11 Eesti Purjelaualiidu harrastajate FUN võistlussarja III etapp
Kärdla sadamas
Kl 18 kontsert sarjast Kammermuusikute mõisamängud – Tallinna keelpillikvartett Suuremõisa
lossis. Kavas Kõrvits, Mägi, Eller.
29. juulist 4. augustini Hiiumaa
tantsufestival
29. juulist 3. augustini pop-up
merekool “Meresõber” Sõrul
T, 30. juulil
Kl 18 Suvevolle etapp Kärdla
rannas
K, 31. juulil
Kl 19 Kassari haridusseltsi etendus “Pärlipüüdjad” Kassari rahvamaja õuel
N, 1. augustil
Kl 12–16 kirbuturg Kassari rahvamajas
Kl 17 RMK neljapäevak orienteerumises Kaibaldis
Kl 19 Theatrumi etendus “Muna”
Soonlepa karjamõisas
Kl 19 operetiõhtu Suuremõisas:
Angelika Mikk ja Reigo Tamm,
klaveril Riina Pikani. Suuremõisa
lossis
Kl 19 etendus “Tuline hingekosutus” Luidja tsirkusetalus
Kl 20 Hiiumaa kohvikutepäevade
avamine Vabrikuväljakul Kärdlas.
Esineb ansambel The Swinging
Sisters
Kl 21 kontsert “Melanhoolsed
meestelaulud” Orjaku sadamas
1.–4. augustil Hiiumaa Kohvikutepäevad
R, 2. augustil
Kl 17.45 Kärdla purjutuuri V
etapp Kärdla sadamast
Kl 19 Theatrumi etendus “Muna”

HIIUMAA TEATAJA
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Soonlepa karjamõisas
Kl 19 etendus “Tuline hingekosutus” Luidja tsirkusetalus
2.–4. augustil VIII Pühalepa muusikafestival “Juubelieri” Pühalepa
kirikus, Hiiumaa helilooja ErkkiSven Tüüri 60. sünnipäeva auks
L, 3. augustil
Kl 18 sarja „Kolm risti Kassari
kohal“ kontsert Kassari kabelis –
Nõo meesansambel
Kl 18 Mõisapargimuusika: Trio
Titoks Kõrgessaare mõisa pargis
Kl 18 Inese kontsert šampanjabaari Kork mereäärsel terrassil
Kl 19 Theatrumi etendus “Muna”
Soonlepa karjamõisas
Kl 19 Kassari haridusseltsi etendus “Pärlipüüdjad” Kassari rahvamaja õuel
Kl 20 Suveõhtu staarid – Black
velvet ja Dr Alban Kärdla laululaval
Kl 21.49 Päikeseloojangu kontsert Reigi kirikus. Esineb Collegium Musicale, dirigent Endrik
Üksvärav. Tasuta.
Kl 22–4 Keskea Briis Villalaos
Kärdlas
P, 4. augustil
Kl 11 Tubala Anagama ühepäevanäitus
Kl 13 Puski päev kirikuaias: surnuaiapüha, muusikaline vahepala,
mõttevahetus Puski kiriku tuleviku üle ühises kohvilauas
Kl 18 Aivar Juhansoni näituse
“Muku Eesti inimene” avamine
Sõru muuseumis
Kl 19 Theatrumi etendus “Muna”
Soonlepa karjamõisas
Kl 19 Kassari haridusseltsi etendus “Pärlipüüdjad” Kassari rahvamaja õuel
E, 5. augustil
Kl 18 Argentina Tango Basic
tund ja tango õhtu Dagen Haus
külalistemajas
Kl 19 Theatrumi etendus “Muna”
Soonlepa karjamõisas
T, 6. augustil
Kl 16–20 laskekatsed jahimeestele Paluküla lasketiirus
Kl 19 Theatrumi etendus “Muna”
Soonlepa karjamõisas
Kl 22 suvekino: “Uju või upu”
Roograhu sadama paadikuuris
K, 7. augustil
Kl 19 komöödiateatri etendus
“Igaühel neli nägu” Kärdla laululaval
Kl 22 suvekino: “Nagu kass maanteel” Kassari kultuuritelgis
N, 8. augustil
Kl 17 RMK neljapäevak orienteerumises Nõmbas

Ootad postkasti Hiiumaa Teatajat?
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.
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 19 PLMF muusikute fondi kontsert: Virgo Veldi (saksofon), Andreas Lend (tšello), Jaak Lutsoja
(akordion). Kavas: Indrek Liit ja
Jaak Lutsoja. Orjaku külamajas
Kl 22 suvekino: “Parasiit” šampanjabaaris Kork
9.–11. augustil Hiiumaa XIII Puhkpillipäevad
9.–11. augustil Purjetamise kahepaatide Eesti meistrivõistluste
etapp Kärdlas
L, 10. augustil
62. Hiiumaa võrkpalliturniir
Kl 10–14 kirbuturg Tormi Konsumi platsil
Kl 10–15 külastusmäng “Unustatud mõisad” Suuremõisa lossis
Kl 12–21 Lestafest 2019 Kõrgessaare sadamas
Kl 19 kontsert “Laulupeo kaja”:
Tartu Üliõpilassegakoor ja Eesti
Koorijuhtide Naiskoor
Motokross Nurste krossirajal
P, 11. augustil
Kl 17 Hiiumaa Kino: “Lelulugu 4”
Kärdla kinosaalis
Kl 19 Hiiumaa Kino: “Kiired ja
vihased: Hobbs ja Shaw” Kärdla
kinosaalis
T, 13. augustil
Kl 22 Suvekino: “Nagu kass maanteel” Roograhu sadama paadikuuris
K, 14. augustil
Kl 16 Hiiumaa Kino: “Lelulugu 4”
3D Kärdla kinosaalis
Kl 18 Hiiumaa Kino: “Kiired ja
vihased: Hobbs ja Shaw” Kärdla
kinosaalis
Kl 22 Suvekino: “Vanad võrukaelad” Kassari kultuuritelgis
N, 15. augustil
Kl 12–17 Kassari kapsad – raamatuvahetus ja uudiskirjanduse
jagamine Kassari rahvamajas
Kl 17 RMK neljapäevak orienteerumises Puskis
Kl 17.45 Kärdla purjutuuri VI
etapp Kärdla sadamast
Kl 19 eesti keele aastale pühendatud luule- ja muusikaõhtu “Aga
armastusel on metsalinnu süda”
Kristiina Ehini ja Silver Sepaga
Orjaku külamajas
R, 16. augustil
Sõru merepäevad Sõru sadamas
Kl 18 Hiiumaa Kino: “Lelulugu 4”
Kärdla kinosaalis
Kl 19 VAT Teatri etendus “Kolm
versiooni elust” Soonlepa karjamõisas
Kl 20 Hiiumaa Kino: “Ükskord
Hollywoodis” Kärdla kinosaalis
16.–18. augustil Sõru Merepäevad
L, 17. augustil
Kl 11–23.59 VII Tarvitet Massinate väljasõit
Kl 12 Kõrgessaare algkooli (1989–
2002) kokkutulek kooli juures
Kl 13 V Hiiu kala- ja õllefestival
Kassari puhkekeskuses
Kl 15 VAT teatri etendus “Kolm
versiooni elust” Soonlepa karjamõisas
Kl 15–3 Saunabussi pidu/Saunakarikas 2019 Männamaal
17.–18. augustil Hiiumaa 58. karikavõistlused orienteerumises

Mägipel
P, 18. augustil
Kl 14.30 Djembe trummi õpituba
Dagen Haus külalistemajas, õpetaja Ian Mikael Kirss
Kl 20.30 Hiiumaa II öölaulupidu
Padarimäel Käinas
E, 19. augustil
Kl 18 Hiiumaa Kino: “Ükskord
Hollywoodis” Kärdla kinosaalis
N, 22. augustil
Kl 16–20 Laskekatsed jahimeestele Paluküla lasketiirus
Kl 17 RMK neljapäevak orienteerumises Kaibaldis
R, 23. augustil
Vesivärvide õpituba Anna Mikhaylova juhendamisel Dagen
Haus külalistemajas
L, 24. augustil
Kl 10 Allika tänava kirbuturg
Kärdlas Allika tänaval
Kl 21 Suur hooaja lõpupidu Suursadamas
N, 29. augustil
Kl 17 RMK neljapäevak orienteerumises Kõpus Rebastemäel

Kl 17.45 Kärdla purjutuuri VII
etapp Kärdla sadamast
Kl 20 suvekino Orjaku külamajas
L, 31. augustil
Kl 20.30 Muinastulede öö Tärkma
sadamas
Muinastulede öö Orjaku sadamas

VIII Pühalepa
muusikafestival
R, 2. augustil kl 18 festivali avakontsert: “Noor Tüür”: Tallinna
Kammerorkester, Riho Sibul ja
Tõnu Kaljuste
L, 3. augustil kl 15 “Klassikatähed ja Tüür”: Marcel Johannes
Kits (tšello), Katariina Maria Kits
(viiul), Sten Heinoja (klaver) ja
Tanel Eiko Novikov (marimba)
P, 4. augustil kl 13 „Erkki-Sven
Tüür 60, Tõnu Kõrvits 50 ja
Raschér Saxophone Quartet
50“: Raschér Saxophone Quartet (Saksamaa), kammerkoor
Collegium Musicale ja dirigent
Endrik Üksvärav.

Hiiumaa XIII Puhkpillipäevad
R, 9. augustil kl 17.30 Hiiumaa XIII Puhkpillipäevade avamine; rongkäik ja avakontsert Käina kirikuvaremetes
Kl 21 Põlva Linnaorkester restoranis Lest & Lammas
L, 10. augustil kl 9 äratusmängud üle Hiiumaa
Kl 9.45 Põlva Linnaorkester Hiiumaa Võrkpalliturniiri avamisel
Kärdla staadionil
Kl 12 orkester Saku Lestafestil Kõrgessaare sadamas
Kl 14 orkester Saunamees Mihkli Talumuuseumi õuel
Kl 20 SÕRU JÄMM orkestrid ja ansamblid kahel laval Sõru paadikuuris
P, 11. augustil kl 10.30 rongkäik Villa Kertelhof parklast ja lõpukontsert Kärdas Marditrummil

Hiiumaa 16. külade päev
24. augustil Kassari seltsimaja ees ja sees
Kl 14 päeva avamine, sõnavõtud
Kl 14.10 Folkloorirühm Dagö, juhendaja Helle-Mare Kõmmus.
Kutse tantsule!
Kl 14.20 Tugev küla = tugev Eesti. Külavanema teema. Statuut on
vastu võetud, nüüd on külade kord. Teemat käsitlevad Hiiumaa
Kodukant ja osavaldade esindajad.
Kl 15 Folkloorirühm Dagö, juhendaja Helle-Mare Kõmmus. Kutse
tantsule!
Kl 15.40 Vabatahtlike arengupäev. Eha Paas, Eesti Külaliikumine
Kodukant. Vabatahtlikud seltsilised ja nende väikesed, kuid hindamatud heateod. Seltsiliste lood. Edasistest tegemistest.
Kl 16.20 Me saame kõik kord vanaks. Tiiu Vannas. Hiiumaa Pensionäride Ühendus MTÜ tegemistest.
Kl 16.40. Hinge puudutus. Harfikontsert ja mõtisklus elus olulistel
teemadel. Kreet Rosin
Kl 18 Tago Leavameister, lood ja laulud, jalg tatsuma!
Kogu päeva jooksul:
• Lasteküla, loome ja teeme selle ise looduslikest materjalidest.
Jane Üksik ja Sveta Aug (Naiskodukaitse)
• Avatud Kodukandi õuekohvik ja kl 16 suupistelaud
Näitused:
• Kassari rahvamaja 100 aastat koos Eesti Vabariigiga;
• 10 aastat fotonäitusest Kassarlased kodulävel
• 45 numbrit külakirja Kassarimaa (ilmub aastast 1997), ilmub
2 korda aastas
• Avatud Kassari kabel
Õhtu lõpeb kl 19.30
Ootame teid müüma oma käsitööd või talutoodangut!
Korraldaja: Hiiumaa Kodukant . Info Estrilt või Helilt:
estertammis@gmail.com
tel 5648 7057;
heliuustalu@gmail.com tel 5691 2640

