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Tänu ja kiitus tublidele hiidlastele!
Eesti sünnipäeva kontsertaktusel möödunud reedel
Emmaste põhikooli saalis
jagasid vallajuhid tänu ja
kiitust tublidele hiidlastele.
Valla tänukirjad pälvisid:
Muku Tare pidaja Terje Martinson, kes on andnud olulise panuse ettevõtluskeskkonda – ainus
aastaringselt avatud toitlustusasutus saare lõunaotsas.
Sõnajala söökla pidaja Aimar
Hansen – Sõnajala söökla on üks
väheseid söögikohti, mida suudetakse hoida avatuna aasta läbi,
kliente neile jagub ja hinnad on
soodsad. Ilma nende tegevuseta
oleks Kärdla piirkonna toitlustusvõimalused oluliselt piiratumad.
Kohviku Viiger pidajad Galina ja
Väino Kaev – Viiger on üks väheseid söögikohti, mida suudetakse
hoida avatuna aasta läbi, kliente
neile jagub ja hinnad on soodsad.
Ilma nende tegevuseta oleks
Kärdla piirkonna toitlustusvõimalused oluliselt piiratumad.
Kaarel Kotkas, kes on Emmaste
ja Hiiumaa Veriﬃ abil maailmakaardile viinud.
Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli
muusikaõpetaja Külli Kreegi
– imeline töö, mis toob tulemusi õpilaste muusikakasvatuse
osas.
Äsja väärikat juubelit tähistanud
Aivi Maandi – pikaaegne pedagoog ja raamatute autor.
Perearst Ülo Lember, kes on
pikaajaliselt panustanud tervislike eluviiside edendamisel
Hiiumaal.
Tuuli Tammla, kes on pikaajaliselt vabatahtlikult panustanud
sündmuste veebilehe hiiumaa.
events ülevalhoidmiseks.
Üle anti Hiiu maakonna teenetemärgid.
Hiiu maakonna teenetemärgi nr
28 pälvis Endel Lepisto.
2013. aastal moodustasid eakad
aktiivsed Pühalepa kandi mehed
klubi Pühalepa Vanamehed ja
selle tegevust on nominent juhtinud algusest peale. Oluline on
klubi tegevus Hiiumaa kodu- ja
mereajaloo jäädvustamisel. Nii
on ta koostanud ja koos klubi
Pühalepa Vanamehed liikmetega
välja andnud mitmeid temaatilisi
raamatuid.

Tema eestvedamisel toimub Hiiumaa meremuuseumi rajamine
Suuresadamas.
On paigaldatud mälestus- ja austuspinke mitmetele nimekatele
Hiiumaa toetajatele ja eestvedajatele.
Ta oli 1989. aastal Hiiu maavolikogu töö käivitajatest.
Oli Suuremõisa tehnikumi direktor, muutes oma juhtimise
ajal tehnikumi igati kaasaegseks
ametikooliks.
Aastatel 2008–2013 töötas ta
Kärdla haigla majandusjuhatajana. Koos peaarst dr Aavikuga
tehti haigla kaasajastamisel ära
suur töö – ehitati juurde taastusravi osakond, renoveeriti kogu
haigla ja abihooned, ambulatoorium. Haigla varustati kaasaegse
meditsiinitehnikaga.
Teda on 2018. aastal tunnustatud
Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi tunnustusega „Tänu ja kummardus“. Samal aastal tunnistas
Hiiu maavalitsus ja SA Tuuru MTÜ
Klubi Pühalepa Vanamehed maakonna parimaks Pärandikandjaks
Hiiumaa ajaloo jäädvustamise ja
talletamise eest.
Alati teovalmis ja sõbralik, kaasatõmbaja, korraldaja ja liikumapanija, kelle tegutsemisest on
jäänud märkimisväärne jälg Hiiu
saare arenemisloosse.
Hiiu maakonna teenetemärgi nr
29 pälvis kriitik, kirjandusuurija, esseist ja luuletaja Vaapo
Vaher.
Sündinud ja õppinud Tallinnas,
tuli ta aastal 1954 Hiiumaale, kus
lõpetas Kärdla keskkooli.
Vaapo Vaher on Eesti Kirjanike
Liidu ja Eesti Kirjanduse Seltsi
liige.
Ta on avaldanud sadu artikleid,
uurimusi, esseid, luulet, lastejutte, filmistsenaariumi, kuuldemänge.
Tema luulet on tõlgitud vene,
inglise ja valgevene keelde ning
esseistikat vene, soome ja saksa
keelde.
2019. aasta lõpus avaldas kirjandusloolane kaheköitelise ja
ligi 1800-leheküljelise suurteose “Hiiumaa kirjanduse lugu”.
Teist nii mahukat regionaalset
kirjanduskä sitlust pole ü helgi
teisel Eesti piirkonnal. Sellist asja
talletada ja oma jä rgnevatele
põlvedele edasi anda on suur ja

hindamatu väärtus. Selle saavutusega, mida on nimetatud ka
ajakiri Vikerkaare arvustuses otsekui armastuskirjaks Hiiumaale,
on ta toonud Hiiu maakonnale au
ja tuntust.
Hiiu maakonna teenetemärgi
nr 30 pälvis Hiiumaa Tarbijate
Ühistu ning OÜ Hiiumaa Köök
ja Pagar juhatuse esimees Kaja
Antons.
Tema juhtimise all on Hiiumaa vanim ja suurim kaubandusettevõte
teinud silmatorkava arenguhüppe nii ühistu konkurentsivõime
tõstmisel kui ühistu liikmetele
pakutava lisandväärtuse kasvatamisel. Tema juhtimisel all on
Hiiumaa Tarbijate Ühistu tütarettevõte
Hiiumaa Köök ja Pagar tooted ja
kaubamärk toonud tuntust Hiiumaa toidutegijatele.
Tema eestvedamisel on Hiiumaa
Tarbijate Ühistu järjepidevalt
toetanud Hiiumaa kultuuri- ja
spordielu. Headeks näideteks on
Hiiumaa sügislaat, kohvikutepäevad, sadamate, tenniseväljakute
ja paljude teiste projektide toetamine. Aktiivne kaasalöömine
Hiiumaa elus on pälvinud laialdaselt ajakirjanduse tähelepanu,
muuhulgas on ta täitnud sageli
Hiiumaa ettevõtjate eeskõneleja
vastutusrikast rolli.
Ta tegeleb aktiivselt spordiga, ta
on üles kasvatanud kaks poega.
2019. aastal tunnustas Eesti
president Kersti Kaljulaid teda
Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.
Ta on suurepärane näide ettevõtlikust ja julgest naisest, kes
on konkurentsitihedas ettevõtluses edukalt läbi löönud. Teeb
sihikindlalt ja pühendunult tööd,
et parandada oma töötajate, ettevõtte ja kogu Hiiumaa elu-olu.
Tema sihikindlus ja töökus on
eeskujuks mitte ainult naistele,
vaid kõigile, kes püüavad ettevõtluses kätt proovida.
Esmakordselt anti täna välja Hiiumaa aukodaniku tiitel ja selle
pälvis Hiiumaa spordi grand old
man, teenekas haridustöötaja,
treener ja spordimees Lembit
Sauer.
Üheksa tema õpilast on erinevatel spordialadel kuulunud Eesti
noortekoondisesse.
Aastakümneid on ta olnud Kärdla
staadionil toimunud suurvõist-

Kontserdi lavastasid ja panid kokku Heli Lindmäe ja Liina Lepamaa.
Korraldas Emmaste vaba aja keskus. Esinesid Emmaste puhkpilliorkester
Toomas Paap’ juhtimisel, Emmaste lauljad ja Emmaste lasteaia Naksitrallid lapsed, Käina huvi-ja kultuurikeskuse õpilased ja juhendajad ning
vokaalgrupp Mirt Pärnust. Foto: Häli-Herta Haavapuu
lustel peakohtunikuks, algatas aktiivselt päevakeskuse tegeja viis läbi Taavi Peetre mälestus- vustes. Jätkuvalt jälgib suurima
tähelepanelikkusega võistlusi,
võistlused.
Nomineeritud väärikas kandidaat teeb märkmeid, toob võrdlusi
on koostanud Hiiumaa kergejõus- aegade taha.
tikurekordite tabelit ja 2015. aas- Möödunud aastal 85. sünnipäetal ilmus temalt raamat “Hiiumaa va tähistanud, pakatab ta siiski
spordi lugu 1946–1960”. Tema elurõõmust ja teotahtest, silma
tulemuslikku tööd on tunnusta- hakkab tema optimistlik ja positud mitmete preemiatega. Ta on tiivsust süstiv maailmavaade.
ka üks spordiaktivistidest, kes Ta on väga tähelepanelik ka kõigi
1958. aastal kohaliku ajalehe teiste elualade osas peale spordi.
algatatud võrkpalliturniiri korral- Oma arvamust väljendab alati
damisel osales, lüües algul kaasa selgelt ja argumenteeritult, on
mängijana, hiljem aastakümneid esitanud mitmeid ettepanekuid
peakohtuniku rollis.
muudatusteks.
Tema eestvedamisel ja ideest Ta märkab enda ümber inimesi
ajendatuna toimus 16. septemb- ja tunnustab neid, ta peab sidet
ril 2014 esmakordselt Hiiumaa endiste ja praeguste spordiiniajaloos seminar “Meenutades mestega, peab meeles olulisi
minevikku, hinnates olevikku”, tähtpäevi ning ärgitab teisigi
kuhu olid kokku kutsutud spor- nendest lugu pidama.
diveteranid.
Palju õnne kõigile asjaosalisteLisaks on ta klubi Pühalepa Va- le!
namehed aktiivne liige. Osaleb
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Arengukava muutmine – mis saab edasi?
Hiiumaa valla arengukavasse oli võimalus esitada 10. veebruariks
ettepanekuid koos põhjendustega selle muutmiseks. Tähtajaks
esitasid kuus inimest 21 tähelepanekut või konkreetset ettepanekut. Vallavalitsus tänab kaasa mõtlemise ja ettepanekute
esitamise eest!
Esitatu kohta kujundab vallavalitsus seisukoha 4. märtsil ning esitab omakorda seisukoha võtmiseks volikogule. Volikogu otsustab
hiljemalt 31. märtsiks arengudokumendi muutmise vajaduse.
Edasine protsess läheb käiku juhul, kui volikogu otsustab, et
muutmine on vajalik. Arengukava muutmise eelnõu saadetakse
seisukoha kujundamiseks ja ettepanekute esitamiseks osavallakogudele. Valitsus kujundab seisukoha osavallakogudelt saadud
ettepanekute kohta ja koostab lõpliku arengudokumendi eelnõu.
Arengukava eelnõu avalikustatakse valla veebilehel vähemalt
kaheks nädalaks.
Avalikustamise perioodil saab huvitatud isik teha arengudokumendi muutmise eelnõule kirjalikke ettepanekuid.
Kirjalike ettepanekute arutamiseks korraldab valitsus avaliku arutelu – eeldatavalt ajavahemikul 10.–19. juuni.
Pärast avalikku arutelu kujundab valitsus seisukoha ettepanekute
kohta ning esitab arengudokumendi (sh eelarvestrateegia) eelnõu
volikogule hiljemalt 15. oktoobril.

Spordikool muutub hallatavaks asutuseks
Hiiumaa vallavolikogu otsustas detsembri istungil ümber korraldada Hiiumaa Spordikooli tegevuse. Sellega seoses lõpetatakse
sihtasutuse Hiiumaa Spordikool tegevus 31. augustil 2020 ning
asutatakse uus munitsipaalhuvikool Hiiumaa Spordikool, mis hakkab tegutsema 1. septembril 2020.
Seoses ümberkorraldusega muutub kooli juriidiline vorm, kuid
spordikooli õppetöö ehk sisuline tegevus jätkub tänasel moel.
Kooli majandamisega seotud õigused ja kohustused, ka kooliga
seotud lepingud, sh töölepingud lähevad üle munitsipaalhuvikoolile Hiiumaa Spordikool.
“Vormiline muudatus oli mõistlik, kuna edaspidi koordineeritakse
valla huvikoole ühtsetel alustel,” ütles Hiiumaa spordikooli nõukogu esimees Hergo Tasuja. Täna on Hiiumaal kaks munitsipaalhuvikooli: Rudolf Tobiase nimeline Kärdla Muusikakool ning Käina
Huvi- ja Kultuurikeskus.
Edaspidi saab Hiiumaa Spordikool keskenduda peamisele ehk õppetööle, kuna spordirajatiste hooldamisega hakkab tegelema teine
asutus. Hiiumaa vallavolikogu otsustas oktoobri istungil asutada
hallatava asutuse Hiiumaa Sport, mis hakkab valla sporditaristut
haldama.

Piirang raskeveostele kehtib maini
Hiiumaal on piiratud 3,5 tonni teljekoormusega raskeveostel liiklemine Pühalepa, Käina, Emmaste
ja Kõrgessaare osavalla kohalikel
maanteedel kuni 1. maini.
Vajadusel saab sõidud siiski
tehtud: vedu raskeveostega on
lubatud vallavalitsuse eriloal
vedaja sellekohase taotluse ja garantiikirja alusel. Tee tuleb pärast
vedu viia vähemalt samasse seisukorda kui see oli enne. Eriluba
saab taotleda kõigis vallamajades
kohapeal või saates taotluse aadressil valitsus@hiiumaa.ee.
Eriluba ei pea taotlema operatiivsõidukid, tee hoolduse või
remondiga seotud tehnika, põllumajandustehnika, poebuss, piimaauto, jäätmeveofirmade prügiautod ja purgimisautod.
Piirang kehtib, et hoida madalama kandevõimega teid sügisestes,
talvistes ja kevadistes märgades oludes.

Vallavalitsuse istungitelt
Otsustati tunnistada lihthankes „Orjaku sadama teenindushoone
ehitamine“ edukaks Markend Team OÜ majanduslikult soodsaim
pakkumus maksumusega 133 900 eurot.
Otsustati kutsuda tagasi SA Hiiumaa Sadamad nõukogu liikme kohalt Ilmi Aksli ja nimetada nõukogu liikmeks Indrek Kääramees.
Kinnitati Kärdla kultuurikeskuse hoolekogu koosseis: vallavolikogu
esindaja Ants Orav, kultuurivaldkonna esindaja Tiina Kaev, huviringide esindaja Ille Savioja, osavallavalitsuse esindaja Laura Jääger
ja osavallakogu esindaja Anu Pielberg.
Kehtestati Käina lasteaed Tirtspõnni arengukava.
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Eakate küsitlus andis selgust
muredest-rõõmudest
Valla sotsiaalosakond korraldas möödunud aastal
Hiiumaa eakate küsitluse,
et rohkem teada saada
eakate elukorraldusest ja
muredest-rõõmudest ning
nüüd on tulemused valmis tutvustamiseks.

Küsitluse eesmärgiks oli saada
ülevaade, millised valla sotsiaalteenused vajavad parendamist
ja kas on vajadus välja arendada
uusi teenuseid. Valimis oli 750
eakat, kellest küsitlusele vastas
542 inimest.
Küsitluse andmete analüüsist
selgus, et paljud Hiiumaa eakad
elavad üksi oma maamajas.
Üksi elamine suures majapidamises, mis kunagi on olnud
terve pere majapidamine, on
väljakutse nii füüsiliselt kui ka
majanduslikult. Täna saavad
eakad mõningase abiga sellega
siiski hakkama. Vanuse kasvades, kui enam ise hakkama ei
saada, loodab keskmine vastaja
kas oma lastele või ei ole sellele
teemale veel mõelnud. Vastajate
hulk, kes on tunnetanud vajadust
tulevikus kas hooldekodus või
pansionaadis viibimiseks, on
väike. Selline lahendus ei ole
ilmselt veel saanud normiks ning
vastajad ei taju, et nende laste
elukoht väljaspool Hiiumaad või
Eestit mõjutab nende tulevikku.
Abi pakkumine kujul, mis rahuldaks eakat, ei pruugi sellistes

oludes olla võimalik, kuna eakad
soovivad tihti jääda elama oma
koju ning eeldavad abi pakkumist
kodustes tingimustes.
Küsitluse vastajad leiavad, et valdavalt puudub vajadus pakutavate sotsiaalteenuste ja -toetuste
järele. Küsitluses hinnata palutud
teenuste hulgast peetakse kõige rohkem vajalikuks eluruumi
kohandamise teenust ning kasutakse kõige enam päevakeskuse
teenust.
Üle poole küsitlusele vastanutest
(55,4%) saavad info pakutavate
sotsiaalteenuste ja -toetuste
kohta paberkandjalt, st lehtedest, infolehtedest ja ajakirjandusest. Olulisteks infoallikateks
on ka televisioon ja raadio ning
oma pereliikmed ja sotsiaaltöötajad. Internetist otsivad infot
üsna vähesed vastajad.
Peaaegu pooled vastajad (47%)
ei ole osanud anda hinnangut
nende piirkonna sotsiaaltööle,
paljudel puudub otsene kokkupuude.
Paremini oskab vastaja hinnata
igapäevaste tegevuste ja toimingutega hakkama saamist. Kolm
enim nimetatud tegevust, mille
puhul vastajad on öelnud, et nad
saavad ise hakkama, on söömine,
lugemine/kirjutamine ja riietumine. Peamised tegevused, millega
ise ei saada hakkama, on muru
niitmine, lume lükkamine, küttepuude hankimine ja puude tuppa
toomine.

Küsitlusele vastajad ei võta väga
aktiivselt osa väljaspool kodu
toimuvatest tegevustest. Ainult
17% vastajatest on öelnud, et
nad osalevad tihti tegevustes või
üritustel. Peamiselt osaletakse
kultuuriüritustel nagu teater,
kino, kontsert ja eakatele mõeldud tegevustes. Mitteosalemise
peamiste põhjustena nimetavad
osalejad huvipuudust ja halba
tervist.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et pakutavad sotsiaalteenused ja -toetused vajavad eakatele täiendavat
tutvustamist. Abi küsimine väljastpoolt pereringi ja sõpru ei ole
väga levinud ning püütakse ise
hakkama saada. Eakad eeldavad
abi pigem igapäevastes majapidamistoimingutes, mis mõjutavad elukvaliteeti otseselt.
Eakate küsitluse tulemuste
tutvustamine
4. märtsil kl 11 Leisu koolimajas
5. märtsil kl 11 Emmaste
päevakeskuses
11. märtsil kl 13 Hellamaa
perekeskuses
16. märtsil kl 17.30 vallamajas
Kärdlas
17. märtsil kl 17.30 Kõrgessaare
vaba aja keskuses
26. märts kl 11 Kärdla päevakeskuses
20. aprill kl 17.30 Käina huvi- ja
kultuurikeskuses

Volikogu võttis vastu
eelarve ja palgajuhendi
Volikogu võttis oma veebruarikuu istungil vastu
Hiiumaa valla 2020. aasta
eelarve.
Eelarve põhitegevuse tulude
kogumaht on 15,7 miljonit eurot,
põhitegevuse kulude kogumaht
14,3 miljonit eurot. Eelarve ko-

gumaht on kasvanud võrreldes
möödunud aastaga 25,6% peamiselt investeeringute arvelt. Loe
pikemalt eelarve teemal vallalehe eelmisest numbrist.
Samuti võttis volikogu vastu
Hiiumaa valla ametiasutuste ja
hallatavate asutuste palgajuhendi, millega ühtlustati asutuste

palgajuhendid – eelnevalt oli
ametiasutustel oma juhend ja
hallatavatel oma. Kahe aastaga
on selgunud, et rakendatakse
ühtseid põhimõtteid.
Vallavolikogu järgmine istung
toimub 19. märtsil Pühalepa
osavallas.

Detailplaneeringud
Hiiumaa vallavolikogu 20. veebruari 2020 otsusega nr 183 tunnistati kehtetuks Kärdla linna
Nuutri tn 11 ja 21 kruntide detailplaneering. Planeeringu eesmärk
oli kinnistu piiride ja ehitusõiguse
määramine.
Hiiumaa vallavolikogu 20. veebruari 2020 otsusega nr 184 tunnistati kehtetuks Kärdla linna
Kõrgessaare mnt 26 ja Aia põik 1
elamukruntide detailplaneering.
Planeeringul oli vaid maakorralduslik eesmärk.
Hiiumaa vallavolikogu 20. veebruari 2020 otsusega nr 185 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla
linna Allika tn 24 maaüksuse
detailplaneering Allika tn 22

kinnistu osas. Ülejäänud osas jäi
planeering kehtima.
Hiiumaa vallavolikogu 20. veebruari 2020 otsusega nr 187 tunnistati osaliselt kehtetuks Ülendi
küla Räägu kinnistu detailplaneering kohustusliku harjajoone suuna nõude osas. Ülejäänud osas jäi
planeering kehtima.
Kehtetuks tunnistamise otsustega on võimalik tutvuda vallamajas
ja avalikus dokumendiregistris.
Hiiumaa vallavolikogu 20. veebruari 2020 otsusega nr 186 võeti
vastu Mudaste küla Puhkeneeme
kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on 30,79 ha
suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega Puhkeneeme kinnistu

kruntimine ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistu jagamise
kaheteistkümneks iseseisvaks
krundiks, millest kuuele määratakse ehitusõigused ja hoonestusalad koos olulisemate arhitektuurinõuetega ning lahendatakse
liikluskorraldus. Kahe planeeritud
krundi hoonestusalad paiknevad
ehituskeeluvööndis ning planeeringuga tehakse ettepanek ranna
ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub ajavahemikus
23. märtsist 19. aprillini 2020.
Vastuvõtmise otsuse ja planeeringuga on võimalik tutvuda
vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla)
ja valla kodulehel.
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Anna oma vanadele asjadele uus elu!

3. aprillil toimub Hiiu- Kasutuskõlbulike asjade kogumisring
maal kasutatud riiete 3. aprillil:
esimene kogumisring.
kl 12–13 Emmaste kaupluse parklas
Lisaks kasutuskõlblikekl 13.30–14.30 Käina Konsumi parklas
le riietele saab ära anda
heas korras jalanõusid, kl 15–16.30 Kärdla Selveri parklas
sööginõusid, väikeelektroonikat.
Ühe vana on teise uus – palume tuua vaid sellises seisukorras
esemeid, mida saab keegi teine rõõmsalt taas kasutusele võtta.
Seega saame kõik anda endast parima, et kogumisringid saaks
traditsiooniks!
Kogumisringi teeb Uuskasutuskeskus.

Sõlmi pakendijäätmete leping!
Sorteerimine on lisaks loodusele
kasulik ka Sinu rahakotile, sest
pakendi kodust ära andmine on
täpselt 10 korda soodsam kui
olmejäätmetel!
Pakendijäätmete kodust ära andmisel maksad 80-liitrise mahuti
puhul 43 senti, 140-liitrise mahuti
puhul 50 senti, 240-liitrise mahuti
puhul 85 senti, 360-liitrise mahuti
puhul euro ja 28 senti, 660-liitrise
mahuti puhul 2 eurot ja 12 senti
ning 770-liitrise mahuti puhul 2
eurot ja 57 senti.
Vaata ka Hiiumaa jäätmejaama
juhataja Tambeti tutvustavat videot, kuidas endale õige suurusega konteiner valida: http://bit.do/
millistkonteineritvalidapakend

Mahuti suurus Hind pakendijäätmete kodust ära andmisel
80 L

43 senti

140 L

50 senti

240 L

85 senti

360 L

1 euro ja 28 senti

660 L

2 eurot ja 12 senti

770 L

2 eurot ja 57 senti

Vald toetab sorteerijaid tasuta
konteineritega.
Konteinereid on võimalik broneerida iga osavalla sekretäri abil.
Konteineri saamise eelduseks on
ASiga Eesti Keskkonnateenused
sõlmitud liigiti kogumise leping.

Saadaval on 80-, 140-, 240-, 360-,
660- ja 770-liitrised mahutid.
Loe täpsemalt konteinerite broneerimisest siit: http://bit.do/
valdtoetabsorteerijaid

Hajaasustuse programmi
taotlusvoor avatud 17. aprillini
Riigi Tugiteenuste Keskuse programmi eesmärk
on tagada hajaasustusega
maapiirkondades elavatele
peredele head elutingimused ja aidata seeläbi kaasa
elanike arvu püsimisele.
Toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon,
teha korda koduõuest suurele
teele viiv juurdepääsutee või
paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii
riik, kohalik omavalitsus kui ka
taotleja.
Maksimaalne toetus majapidamisele on 6500 eurot. Toetuse
osakaal projekti maksumusest on
maksimaalselt 67% ja omafinantseering vähemalt 33%.
Tingimused
• Taotleja alaline elukoht on

•

•

•

•

•

taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist hajaasustusega
maapiirkonnas asuv majapidamine.
Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt
katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga
toetust taotletakse.
Taotlejal ei tohi olla riiklike
maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see
on ajatatud.
Projektil võib olla ka
kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
Taotluse esitamise päeval
peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema
kohaliku omavalitsuse poolt
kinnitatud.
Projekti ajalise kestuse ar-

vestus algab toetuslepingu
sõlmimisest ja projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2021.
• Toetust on võimalik taotleda
kohalikust omavalitsusest,
kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.
Toetatavad tegevused
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase
kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
• aastaringselt ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel,
et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Mis on pakend?
Jaanuaris toimus uue jäätmeveo raames esimene pakendijäätmete kogumisring – täname kõiki Hiiumaa sorteerijaid! Kahjuks aga
ilmnes, et pakendikonteinerisse oli pandud ka sinna mitte sobivaid
jäätmeid, näiteks veekeetja.
Tuletame meelde, mis on pakend ja mida sobib panna pakendikonteinerisse:
• Pakend on toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks,
kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks.
• Pakendikonteinerisse ei tohi panna klaaspakendit, sest
jäätmejaamas pressitakse pakendijäätmed kokku ning purunenud klaas rikuks muu pakendi.
• Pakendikonteinerisse tohib panna pakendid, mis on tootest
tühjad. Jogurtitops tuleks jogurtist puhtaks kraapida, hapukoorepakk tuleb tootest tühjaks pigistada jne.
• Pakendikonteinerisse tohib panna pakendijäätmeid koos
läbipaistva kotiga või valada lihtsalt kott konteinerisse
tühjaks.
Kui on näha, et mahutis on jäätmed, mida ei ole lubatud sinna panna, võib vedaja jätta mahuti tühjendamata. Sel juhul teeb vedaja
konteineri olukorrast pilti, teavitab nii logistikut kui omanikku ja
kui ka järgmisel korral on pakendi hulgas midagi muud, maksab
inimene pakendiveo eest olmejäätmete hinnaga.

Puudega inimese
eluruumide kohandamise toetus
Kuni 9. märtsini saab taotleda toetust puudega inimeste eluruumide kohandamiseks.
Eluruumi kohandamist võib taotleda Hiiumaa inimene Hiiumaal
asuva eluruumi kohandamiseks, kui tal on kehtiv puude raskusaste. Sobivad kulud on eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali
ja ehitustöö kulu.
Hiiumaale on eluruumide kohandamist planeeritud kuni kolmele
puudega elanikule.
Taotlus koos vajalike lisadokumentidega saata digitaalselt allkirjastatuna kairi.priit@hiiumaa.ee või posti teel aadressil Keskväljak
5a, Kärdla, Hiiumaa. Lisainfo saamiseks pöörduge oma osavalla
sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtule.
Toetust saab taotleda, sest Hiiumaa vallavalitsus osaleb Euroopa
sotsiaalfondi meetmes “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine”.
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IT-spetsialistina alustas Andres Toom
Vallavalitsuse IT-spetsialistina alustas Andres Toom, kes on Kärdlas
sündinud ja kasvanud ning Kärdla ühisgümnaasiumi lõpetanud.
Andres on õppinud ja ennast täiendanud IT-valdkonnas. Tema hobiks on fotograafia ja tehnikahuvilisena on pakkunud alati erialast
abi nii kaastöötajatele kui ka sõpradele.

Muinsuskaitsetoetusteks Hiiumaale üle
30 000 euro
Muinsuskaitseamet eraldab tänavu kultuurimälestiste korrastamise taotlusvoorust toetusi kokku 1,4 miljoni euro ulatuses. Toetust
saavad nii ehitis-, kunsti- ja ajaloomälestised kui ka muinsuskaitsealadel asuvad hooned.
Hiiumaa taotlustele jagus toetuseid enam kui 30 000 euro eest.
Hoonete restaureerimistoetuse fondist sai rahastuse viis
projekti:
• Käina kirikuaia kabeli taastamise jätkutööd said toetust 4363
eurot.
• Peetri tuuliku katusetöödeks eraldati 4000 eurot.
• Lõuka tuuliku katuse, põlvepakkude, lava, saba, küljelaudise
remondiks, paigaldamiseks ja tõrvamiseks anti toetust 1944
eurot.
• Kärdla Sadama tänava 28b laohoone kahe fassaadi parendustöödeks eraldati 10 608 eurot. Selle eest toimub seina restaureerimine ja lubikrohviga krohvimine.
• Suuremõisa mõisa juustukoja maantee äärse piirdemüüri restaureerimine ning juustukoja sisemüüri harja katmine sai 1296
eurot.
Lisaks ehitistele eraldati kunstimälestiste restaureerimiseks üle
25 000 euro ning ajaloo- ja arheoloogiamälestistel vajalike hooldustööde tegemiseks üle 15 000 euro.
Kunsti- ja tehnikamälestistest toetatakse Markuse kuju konserveerimist Pühalepa kiriku kantslis 729 euroga. Kärdla kiriku kantsli
restaureerimistöid toetatakse 4500 euroga.
Ajaloo- ja arheoloogiamälestistest saab toetuse neli objekti:
• Valipe kindlustatud elamu varemete hooldustöid ehk puude
raiet toetatakse 417 euroga.
• Mänspäe kabeliaia hooldustöid ehk puude raiet toetatakse
1690 euroga.
• Emmaste kalmistu hauatähiste restaureerimine, millega korrastatakse neli kiviristi, sai 1000 eurot.
• Kuri kalmistu hauatähiste restaureerimine sai toetust 1490
eurot ja selle kaudu saab korda kümme kiviristi ning viis malmristi.
Kokku toetab muinsuskaitseamet tänavu 119 mälestise restaureerimist.

MÄRTS

HIIUMAA TEATAJA

2020

Käina osavald tänas vallakodanikke
Käina osavalla vanem
Omar Jõpiselg ja Käina
osavalla kogu esimees
Hannes Maasel andsid üle
osavalla tänukirjad 21.
veebruaril Käina huvi- ja
kultuurikeskuses toimunud “Kontsert Eestile”
raames.
Käina osavalla tänukirjad pälvisid:
Liisi Kummer-Leman – värskete
tuulte toomise ja Kassari rahvamaja aktiivses töös hoimise eest
Ilme Naurits – pikaaegse hingega
tehtud töö eest õpetajana ja tegusa eluviisiga eeskuju andmise
eest
Olesja Voronjuk – klaveripäevade korraldamise ja südika ning
aktiivse tegevuse eest klaveriõpetajana
Anne Lindpere – pikaaegse vajaliku ja südamega tehtud töö eest
Käina kaupluses
Tanel Klee – tubli töö eest jalgpallitreenerina, sportliku eluviisi
ja aktiivse eluhoiakuga eeskuju
andmise eest
Meeli ja Marko Martin – toetavat
ja ühtehoidvat suurperet
Hele Maivel – pikaaegse hea töö
eest Käina lasteaias
Helgi Põllo – hea koostöö ja
Hiiumaa omapära toomise eest
Tuuletorni ekspositsiooni
Rannu Pubi – Käina inimestele

vajaliku ettevõtte käivitamise
eest
Männaka OÜ – töökuse, visaduse ja ettevõtte kaasajastamise

Foto: Laur Meldorf
eest
Kassari Haridusseltsi näitetrupp – küla- ja kultuurielu rikastamise eest

Aprillis avatava kuuekorruselise elamuskeskuse kontseptsiooniks on tuulekeeris,
mis keerutab Hiiumaa vägevaimaid elamused kokku Käinasse,
Elamuskeskusesse Tuuletorn.

Elamuskeskus Tuuletorn ootab oma tiimi
särasilmseid ja rõõmsameelseid külastusjuhte
(1,0 ja 0,5 koormusega)
Ootame töötajaid, kelle lahkus ja tähelepanelikkus aitavad hoida keskuse külastuskogemust eriti kõrgel tasemel.
Sinu peamisteks rollideks on:
• vahetu suhtlemine külastajatega nii kassas kui suveniiripoes,
• ekspositsiooni tutvustamine ja selle korrasoleku tagamine,
• külastajate juhendamine atraktsioonide ja eksponaatide juures, samuti abistamine multimeediaekraanide kasutamisel,
• ekskursioonide, sünnipäevapidude ja töötubade läbi viimine,
• vajadusel kohviku klienditeenindaja abistamine.
Meie ootused Sulle:
• lisaks keskharidusele ka laste ja noortega töötamise kogemus või töökogemus
giidina,
• Sinu loomuses on inimestega suhtlemine ja abivalmidus,
• huvi Hiiumaa turismi, looduse, mere, ajaloo ja kultuuri vastu,
• lisaks suurepärasele eesti keele oskusele valdad lisaks vähemalt ühte võõrkeelt
heal suhtlustasandil: inglise, soome või vene keel,
• oled vilunud arvutikasutaja,
• oled uudishimulik, loov ja korrektne.
Pakume:
• tähendusrikast ja põnevat tööd,
• võimalust ühe ametikoha raames täita erinevaid rolle,
• võimalust kaasa rääkida ühe erilise meelelahutus- ja turismiobjekti kuvandi
tekkimisel,
• väljaõpet, arenguvõimalusi ja toredaid töökaaslasi,
• täiskoormusega on töötasu 900–1200 eurot kuus, vastavalt varasematele
kogemustele
Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri 12. märtsiks märksõnaga
“Külastusjuht” Elamuskeskuse Tuuletorn juhatajale: kristina.halla@hiiumaa.ee

Elamuskeskus
Tuuletorn ootab oma tiimi
usinat ja rõõmsameelset
puhastusteenindajat
Usaldame Sind, et hoiad Elamuskeskuse ekspositsiooni ja kaasnevad ruumid
regulaarselt puhtad ja tagad meeldiva
töökeskkonna.
Meie ootused Sulle:
• eelnev kogemus puhastusteenindajana,
• armastad põhjalikku puhtust ja
korda,
• oled korrektne ja kohusetundlik.
Pakume:
• tööalast väljaõpet,
• sõbralikke töökaaslasi,
• töötasu 600 eurot.
Loodame, et saad liituda meie tiimiga
hiljemalt 18. märtsil!
Kui soovid kandideerida, saada oma CV
märksõnaga „Puhastusteenindaja“ 12.
märtsiks, Elamuskeskuse Tuuletorn
juhatajale kristina.halla@hiiumaa.ee
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Kärdlas uuendatakse
üle 170 tänavavalgusti
Kärdla osavald sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt linna tänavavalgustuse kaasajastamiseks 364 000 eurot toetust 170 valgustuspunkti uuendamiseks. Töödega alustas AS Elektritsentrum Vabaduse
tänavalt ja ehitus on valmis aasta lõpuks.
Projektiga uuendatakse üle 170 valgustuspunkti Vabaduse põigu,
Vabaduse, Tiigi, Hiiu, Rookopli, Põllu, Eha, Uuel, Nuutri, Kalda, Kalamaja, Kraavi ja Paju tänaval.
Projekti peamine eesmärk on energiatõhusus, mille saavutamiseks
asendatakse olemasolevad valgustid kaasaegsete LED-lampidega
ning vahetatakse välja vanad puit- ja betoonpostid. Selle toetusega
ei saa rajada uut tänavavalgustust.
Ehitustööd võivad segada linnaelanikke, seega palume varuda kannatust ja olla tänavatel tähelepanelikud. Hoiame Teid ehitustööde
kulgemisega kursis.

Maja ja trepikoja tähistus
võib päästa elu!
Oled sa kunagi proovinud, kas
sinu maja number või talu nimi
paistab välja pimedas või helgib
vastu, kui autotuled sellele valgust näitavad?
Aga kas sinu majanumber või talu
nimi paistab välja suvisel ajal, kui
puud-põõsad on lehes?
Kas see on kergesti märgatav
ka autoga kiirelt majale lähenedes?
Kas su kortermaja trepikoja ukse
juures on kirjas, millised korterid
selles trepikojas asuvad?
Maja number või talu nimi aitab
kiirabil, päästjatel või politseil
abivajaja kiirelt üles leida. Häirekeskus saab helistaja asukoha
määrata enamikel juhtudel kuni
50 meetrise raadiusega, kuid lõpliku kindluse annab kiirustavatele
appi tõttajatele ikkagi see, mida

nad kohapeal näevad.
Seega – kas oled kindel, et nad
leiaksid Sinu maja ja trepikoja
pimedas üles?
Majale numbri paigaldamine on
majaomaniku ülesanne. Hiiumaa
valla heakorra eeskiri ütleb,
et majaomaniku kohustus on
paigaldada hoonestatud kinnistule nähtavale kohale korrektne
numbrisilt või maaüksuse nimi.
Kortermaja trepikoja välisukse
juurde tuleb panna silt selles trepikojas asuvate korterite numbritega. Jällegi: kiirustaval kiirabil ei
pruugi olla teada, millises trepikojas on otsitav korter. Eriti, kui
maja on suur ja sissepääsud maja
eri külgedel.
Samuti peab majaomanik või
ühistu tagama üldkasutatava trepikoja korrasoleku ja pimedal ajal

Sooduskampaaniaga number
majale!
Hiidlastele tuleb sel kevadel
appi Kärdlas tegutsev OÜ Recado Media, kes pakub soodustingimustel plastikust või komposiitmaterjalist majanumbreid
ja korteriühistutele trepikoja
kleebiseid. Sooduskampaania
kestab mai lõpuni. Kasutagem
võimalust oma maja silmapaistvalt ära tähistada!
selle valgustamise võimaluse.
Üldjuhul kohustavad kohalikud
omavalitsused majaomanikke
paigaldama ehitisele numbrimärgi. Tänavanimega sildi võib
majaomanik ehitisele paigaldada
soovi korral.
Nii maal kui linnas tasub üle vaadata, kuidas elutähtis abi vajajani
jõuab!

Ära lase oma lemmikut silmist!
Seoses läheneva kevade
ning koerte, kasside jooksuaja/innaaja saabumisega, tuletame loomaomanikele meelde: ära laske
oma lemmikuid silmist.
Lähtuvalt Hiiumaa valla koerte
ja kasside pidamise eeskirjast
peab loomaomanik tagama, et
loom ei ohustaks kaaskodanikke, nende vara ega teisi loomi.
Omanik kannab vastutust temale
kuuluva looma tekitatud varalise

kahju või tervisekahjustuse eest,
välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse kuriteo tõkestamisel.
Loomaomanik peab ka tagama,
et loom ei häiriks ja ei rikuks
avalikku korda (sh öörahu) või
heakorda. Looma tegevuse eest,
samuti looma viibimise eest
väljaspool omaniku järelevalvet
vastutab omanik.
Kontaktisikud seoses hulkuvate/vigastatud loomadega
Kõrgessaare osavallas – Üllar
Laid, tel 509 7745, e-post yllar.

laid@hiiumaa.ee
Emmaste osavallas – Joosep Niit,
tel 503 7656, e-post joosep.niit@
hiiumaa.ee
Käina osavallas – Anne Sarapuu,
tel 462 2888, e-post anne.sarapuu@hiiumaa.ee
Pühalepa osavallas – Argo Valgma, tel 5911 6641, e-post argo.
valgma@hiiumaa.ee
Kärdlas – Toomas Vannas, tel 516
7165, e-post toomas.vannas@
hiiumaa.ee

Keskväljaku ehitustööd jätkuvad
Kärdla keskväljaku ehitustööd jätkuvad ka märtsis, mil väljakule
hakatakse paigaldama sillutiskive.
Väljakul liiklemisel tuleb tähelepanelikult jälgida liiklusmärke.
Parkimise olukord võib muutuda – parkimiskohtade arv on ehituse
ajal tahes-tahtmata piiratud. Võimalusel palume leida parkimiskoht
väljaku lähiümbruses:
vallamaja ja nn rohelise poe taga olevatel parkimisaladel,
Pritsumaja parklas on parkimiskohad autodele Rookopli tänava
poolses servas ja bussidele Kärdla linna kaardi poolses servas,
Hiiu tn 1a ehk turu parklas,
Viigri parklas.
Keskväljaku ümberehitustööd muudavad Kärdlas liiklejate igapäevarutiini. Vabandame ebamugavuste pärast ja palume mõistvat
suhtumist, et jõuda aastaga kaasaegse maakonnakeskuse väärilise
linnasüdameni.

Läheneb Breveri preemia kandidaatide
esitamise tähtaeg
Kandidaatide esitamise tähtaeg Emmaste osavalla Marie Breveri
nimelise hariduspreemiaga tunnustamiseks on 15. märts. Põhjendatud kirjaliku taotluse preemia määramiseks saab esitada
Emmaste osavalla valitsusele aadressil emmaste@hiiumaa.ee
Preemia antakse inimesele, kelle töö ja tegevus on andnud hariduselule olulise panuse ning mõjutanud haridusasutuse ja kogukonna
ühiskondlikku elu. Kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa
aidanud laste ja noorte kujunemisel töökateks ja aktiivseteks
igakülgselt arenenud isiksusteks.
Haridus hõlmab endas kindlasti ka algharidust, huviharidust ja
mitteformaalset haridust. Niisamuti võib kandidaat olla inimene,
kes ise otseselt ei tööta haridusvaldkonnas, kuid igapäevaselt
toetab seda.
Preemia määramiseks võivad kandidaate esitada üksikisikud, valla
haridusasutuste juhtkonnad ning hoolekogud, noorte volikogu,
Emmaste põhikooli vilistlased, kohaliku omavalitsuse volikogu.
Laureaadi valib välja vallavalitsuse moodustatud komisjon, kuhu
kuuluvad vallavalitsuse esindaja, vallavolikogu esindaja, volikogu
haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja, noortevolikogu esindaja,
Emmaste põhikooli hoolekogu esindaja ja Emmaste lasteaed Naksitrallid hoolekogu esindaja.
Preemia antakse üle pidulikul sündmusel aprillikuus.
Varasemalt on preemia pälvinud Kaul Kikas, Sende Lipu, Ilme Naurits, Meida Koppel, Aivi Maandi, Piisa-Ilmi Riisenberg, Heli Lindmäe,
Tiiu Sööl, Ilmar Oja, Anne Golub ja Maris Vetsi.
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Parimaks
terviseedendajaks valiti Rõõmu Allikas
Sotsiaalminister Tanel Kiik tunnustas maakondade tegusamaid
terviseedendajaid. Hiiumaalt pälvis tunnustuse Hiiumaa lastevanemate kooli eestvedaja MTÜ Rõõmu Allikas. Ühingu eestvedajateks
ja asutajateks on Svetlana Reinmets ja Liisa Otsak.
Hiiumaa lastevanemate kooli arendamisega on ühing võtnud enda
südameasjaks positiivse vanemluse toetamise ning perede ja
haridusasutuste vahelise koostöö edendamise. Lastevanematele
mõeldud kooli esimene hooaeg käivitus eelneva õppeaasta alguses
Kärdla põhikoolis. Sihiks on loengute ja vestlusõhtute sarja viimine kõigisse Hiiumaa üldhariduskoolidesse. Tegevust soovitakse
laiendada ka väikelaste ja lasteaiaealiste laste vanematele samuti
beebiootajatele.

Ettevõtjad kogunesid ümarlauale
Jaanuari lõpus kohtusid Hiiumaa ettevõtjad vallamajas valla ja
arenduskeskuse inimestega, et tutvuda uue vallavanema Toomas
Rõhuga ja saada suuremas ringis ülevaade valla ja arenduskeskuse
tegevustest. Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak tutvustas
arenguprojekte ja rääkis, mis seisus on elamuskeskus Tuuletorn,
spordikeskuse, Kärdla keskväljaku, sotsiaalkeskuse uue hoonekompleksi, Pühalepa osavalda plaanitava Vabadussõja mälestusmärgi ja Naistlaiu sadama tööd.
Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg tutvustas Tuuru
maja remonttööde plaani. Tuuru maja teisele korrusele rajatakse
remonttööde lõppedes kaugtöökontor.
Valminud on www.hiiumaa.ee uus veebileht, mis täitub järjest sisuga. Sisu loomisel pöördub arenduskeskus järjest teemade kaupa
ka ettevõtjate poole.
Sel aastal jätkavad vald, töötukassa ja arenduskeskus Hiiumaa
ettevõtjate külastamisega. Arenduskeskus kutsus üles ettevõtjaid
oma huvist teada andma, kui on käes sobiv aeg külastuseks.
Ettevõtjad tegid ettepaneku, et hommikukohvi formaadis kohtumisi võiks edaspidi teha ka teistes Hiiumaa piirkondades ja sobivusel
ühildada mõne ettevõtte külastusega.
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Kortermaja tuleohutusohutus
on elanike jaoks
Päästeamet kontrollib
kortermajade tuleohutust
igapäevaselt. Olukord
Hiiumaa kortermajades
ei ole katastroofiline, aga
keskmiselt on Hiiumaa
kortermajades siiski 2-3
tuleohutuse puudust.
Need puudused ei ole
mitte ainult Hiiumaale
omased, vaid on levinud
üle terve Eesti.
Trepikoda on inimeste ainuke
pääsetee majast. Juhul, kui trepikojas on põleng, kas mõnest
korterist, keldrist või trepikojas
hoitavast põlevmaterjalist, siis
jäävad elanikud oma korteritesse
lõksu. Selle vältimiseks on ülima
tähtsusega maandada riski järgides tuleohutusnõudeid kortermajas. Seda ei tuleks teha ainult
päästeameti nõudmiste pärast,
vaid enda elu ja turvalisuse tagamiseks.
Põhilised puudused, mis Hiiumaa
kortermajades esinevad:
• ustel puuduvad evakuatsioonisulused st keldri ja trepikoja uksel;
• trepikodades hoitakse põlevmaterjali;
• keldribokside vahekäikudes
hoitakse põlevmaterjale,
näiteks vana tehnika, rehvid,
mööbel;
• keldrikorrust ei ole trepikojast tuletõkkeuksega sektsioneeritud;
• elektripaigaldiste audit ei ole
läbi viidud.

Mis on evakuatsioonisulus?
See on tavaline libliklukk. Väljumisteel peavad uksed olema
alati avatavad ilma võtmeta,
väljumisteeks on trepikodade ja
keldri uksed. See võib tunduda
Hiiumaa inimese jaoks võõras,
et välisuksed kortermajades lukustatakse, sest need pole juba
viimased 20 aastat lukus olnud.
Kuid evakuatsiooniteedele on

esitatud oma nõuded, mida tuleb tingimata täita. Võimalus on
lukud eemaldada nii, et uksi ei
ole võimalik lukku panna. Samas
keldrite uksed on üldjuhul meil
lukus ning need uksed peavad
olema keldrist seestpoolt kiirelt
avatavad liblikluku abil. Selle
eesmärk on vältida olukordi,
kus inimesed jäävad trepikotta
või keldrisse lõksu, kuna uks on
lukku läinud.
Trepikojad, koridorid, ka keldrikorruse bokside vahekäigud
peaksid olema liikumiseks vabad
sellises ulatuses, et päästjad
saaks teid vajadusel ka kanderaamiga hoonest välja viia. Vana
mööbel, lapsevankrid, kingariiulid, lillelauad ja muu kitsendab ja
takistab evakuatsiooni õnnetuse
ajal. Teiseks on need põlevmaterjalist ning tekitavad sellega
täiendava tuleohu, millega ei
ole ehitise projekteerimisel ja
ehitamisel arvestatud ning mis
lisab õnnetuse korral tulekahjule
põlemiskoormust.

Millal peab olema keldri
uks tuletõkkeuks?
Keldri uks peab olema tuletõkkeuks, kui see avaneb trepikotta. Selle eesmärk on vältida olukorda, kus keldrist tulev
suits ja põlemisgaasid täidaksid

trepikoja, muutes korteritest
evakueerumise eluohtlikuks või
võimatuks. Ümberehitusega on
mõnes majas keldri ja trepikoja
vaheline vahesein eemaldatud,
välisseinas olev pääs kõrvaldatud
ning keldri ja trepikoja vahele
paigaldatud tavaline uks. Sellistes olukordades tuleb kindlasti
tavaline uks asendada tuletõkkeuksega. Tuletõkkeukse tunneb
ära ukse lengil, umbes silmade
kõrgusel olevast sertifikaadist,
kus on kirjas selle tulepüsivuse
klass (näiteks EI 30 või EI 60).
See märgistus näitab, kui kaua
peab uks vastu tulekahjule enne,
kui ta järgi annab. Samuti ei tohi
keldris olla avatud ventilatsiooni
ja torušahtide avasid, kust kaudu
liigub suits kiirelt korteritesse ja
trepikodadesse.
Enamikul kortermajadest puudub
elektripaigaldiste korraline audit,
mis aitab ennetada elektrikilbi riketest põhjustatud tuleõnnetusi.
Audit teeb kindlaks, mis on maja
elektrisüsteemi parandamist
vajavad kohad, misjärel saab
elektrik juba oma tööd teha ning
muuta inimeste kodud turvalisemaks.
Hannes Aasma
päästeameti Lääne päästekeskuse päästepiirkonna juhataja

Märtsist saab politseid kutsuda numbrilt 112
1. märtsil 2020 suletakse
varem politsei kutsumiseks kasutusel olnud vana
lühinumber 110 ning automaatteavitus informeerib helistajat, et number
on suletud ja valida tuleks
112.
Politsei vana lühinumbri sulgemine lõpetab riikliku projekti ühtse
hädaabiteenuse loomiseks ja selle tulemusel jääb Eestis kasutusele üks hädaabinumber 112, kust
saab kutsuda appi nii politseid,
päästet kui ka kiirabi.
Politseid saab numbrilt 112 kutsuda juba aastast 2015 ja enamik
abivajajatest on selle muudatuse
juba omaks võtnud. Häirekeskus

vastab aastas miljonile hädaabikõnele. Viie aastaga on politsei
vana lühinumbri valijate hulk järjekindlalt langenud. Olles alguses
hinnanguliselt 30% ja tänaseks
2%. Kuigi protsentuaalselt on see
Häirekeskusele tehtavast miljonist kõnest väike hulk, räägime
me hinnanguliselt siiski 10 000
– 20 000 kõnest. Hiiumaalt tehti
möödunud aastal vanale politsei
lühinumbrile 110 hinnanguliselt
poolsada kõnet.
Olukorra leevendamiseks ja veendumaks, et kõik hädasolijad saavad abi, monitoorib Häirekeskus
alates 1. märtsist, kas vana lühinumbri valinud siiski pöörduvad
pärast seda 112 numbrile. Tahame olla kindlad, et keegi ei jää
abita ja selleks peame veenduma,

et kõned jõuaksid siiski õigele
numbrile. Veel tänagi tuleb ette,
112 numbrile helistab inimene,
kes jagab esmalt üllatust, et
numbrid 01, 02 ja 03 enam ei
tööta.
Ühtlasi paneme inimestele südamele, et üle vaadataks erinevad
teavitusmaterjalid majutusasutustes ja avalikes infokanalites,
kus peab olema kirjas hädaabinumber 112, mitte muud
numbrid. Pöörake tähelepanu,
et erinevad stendid, voldikud,
bülletäänid, reisi- ja matkajuhid,
turismitaludes ning hotellides
olevad meelespead oleks kaasajastatud. Vale info võib maksta
halvimal juhul kellegi elu.
Anne Hindreus , Häirekeskuse
Lääne keskuse ennetusjuht
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Kuidas registreerida end
Hiiumaa valla elanikuks?
Elukoha vahetamiseks rahvastikuregistris tuleb täita elukohateade, mille leiad aadressilt http://bit.do/elukohateade
Kuidas edasi, selleks on mitu võimalust:
•

Saada elukohateade digitaalselt allkirjastatuna aadressile valitsus@hiiumaa.ee

•

Esita teade riigiportaali ID-kaardi või Mobiili IDga sisse
logides aadressil http://bit.do/eesti-eeelukohateade

•

Esita teade ükskõik millises vallamajas üle Hiiumaa
kohapeal

•

Saada elukohateade kirjaga ja lisa isikut tõendava dokumendi koopia aadressile Hiiumaa vallavalitsus, Keskväljak 5a, Kärdla 92413, Hiiumaa

Kui elukoha vahetaja ei ole elukohateates märgitud ruumi
omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise õigust
tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping) või ruumi
omaniku luba (allkiri elukohateatel).
Lisainfo http://bit.do/elukoharegistreerimine

20.02.2020 – hoolega valitud päev
abiellumiseks
Perekonnaseisutoimingute spetsialist Riina
Lilleõis.

Vald maksab noorele
spetsialistile stipendiumi
Hiiumaa vald maksab
toetust kuni 35aastasele
kõrgharitud noorele spetsialistile, kes asub tööle
valla üldhariduskoolis,
lasteaias, huvikoolis, Hiiumaa spordikoolis või saare
tervishoiuasutuses.
Stipendiumi makstakse kahe
aasta jooksul 200 eurot kuus. Kui
taotleja töötab osalise koormusega, muudetakse toetuse suurust
proportsionaalselt täidetavale
ametikohale.
Toetust saab taotleda:
tugispetsialist – logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog ja
sotsiaalpedagoog põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse ja koolieelse lasteasutuse seaduse
mõistes;

õpetaja – magistrikraadiga õpetajakutsega töötaja;
lasteaiaõpetaja – kõrgharidusega
pedagoogilisi kompetentse omav
töötaja;
treener – kõrgharidusega treeneri kutset omav alates EKR 5.
tasemest treener;
arst – registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris arstina;
õde – registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris
õena.
Stipendiumi makstakse spetsialistile, kes vastab ametikohale
kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja kelle elukoht on nii
toetuse taotlemise kui ka maksmise ajal registreeritud Hiiumaa
vallas.

Stipendium on mõeldud inimesele, kes pole viimase kolme aasta
jooksul ülal loetletud asutustes
töötanud. Noorel spetsialistil on
õigus saada toetust ühe kaheaastase perioodi vältel. Stipendiumit
ei saa taotleda tagasiulatuvalt.
Toetuse taotlemiseks peab esitama Hiiumaa valla haridus- ja
kultuuriosakonnale kirjalikult
või elektrooniliselt taotluse koos
tööandja direktori või tervishoiuasutuse juhi kaasallkirjaga. Taotluse saab tuua vallamajadesse üle
Hiiumaa või saata karin.kokla@
hiiumaa.ee. Vabas vormis taotlusesse tuleb märkida ametikoht,
töötamise koormus, pangakonto
number ja lisada juurde kvalifikatsiooni tõendava dokumendi
koopia.

Logopeed Kärdla lasteaeda
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.
Nõudmised kandidaadile:
• erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või
vastavalt eripedagoogi kutse
või logopeedi kutse;
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, otsustus-, analüüsija koostöövõime.
Motiveeritud sooviavaldus, elu-

lookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata esimesel võimalusel
Kärdla lasteaia aadressil Kalda

11, Kärdla 92413, Hiiumaa vald
või e-posti aadressil tiina.hinno@
hiiumaa.ee

20. veebruari numbrimaagia paelus ka abiellujaid: Hiiumaa vallavalitsuses käis sel päeval abielu sõlmimas kolm paari, keda ootas
perekonnaseisutoimingute spetsialist Riina Lilleõis.
Jaana ja Ricardo olid rõõmsalt nõus jagama jäädvustust oma tähtpäevast. Aitäh teile ja palju õnne!
Tavapärasest tihedam oli ka 2. veebruar, kui abiellujaid oli kaks.
Kokku on sel aastal vallavalitsuses sõlmitud kaheksa abielu.
Vaata lisa: https://vald.hiiumaa.ee/abielu-registreerimine

Anna tagasisidet lastekaitsetööle!
Sul on kogemus lastekaitsetööga, aga pole saanud hinnata, kuidas
end tundsid? Jaga oma kogemust anonüümselt: www.lastekaitselugu.ee
Küsimustik on mõeldud kõigile lastele ja lähedastele, kes on kokku
puutunud lastekaitsega. Eestis ei ole varasemalt olnud võimalik
anda anonüümselt tagasisidet lastekaitsetööle. Nüüd on võimalus
seda teha – jaga oma kogemust ja anna tagasisidet!
Küsimustik on lühike ja lihtne, kuid võimalik on kirjutada vastuseid
ka pikemalt.
Paberkandjal saab küsimustikku täita Kärdlas vallamajas, kogumiskast asub II korrusel.
Tagasiside andmine kestab kuni 15. märtsini.
Iga kogemus on oluline – ükskõik, kas see oli lühike või pikk, hea
või halb, kestab veel või on lõppenud! Võid vastata ka ainult valikvastustega küsimustele - ka see on oluline ja õpetlik!
Sinu lugu loeb!
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Fotol: Ludmilla Träder, Elvi Freiberg, Liia Toom, Ellen Petjärv ja Aino
Barinov aru pidamas.

Heategu saab kiita!
Toredal tormisel teisipäeval astus Kõrgessaare raamatukogu uksest
hoogsalt sisse krapsakas meesterahvas, käes kotike. Rõõmustasin –
meesterahvaid lugejaid ei ole just ülearu, aga see ootus ei täitunud.
Endel Ulla, kes saab märtsis 90aastaseks, tuli tänama, sest jõulude
aegu oli teda meeles peetud ja pisike kingipakk toodud.
Ennast raamatukogu huviklubiks nimetavad kümmekond aktiivset
naist on heategevusprojektides osalenud varemgi – lastekodudele
kinke valmistanud ja kohale viinud, Reet Linna üleskutset järginud
ning Tallinna suurperedele sokke-kindaid valmistanud. Eelmisest
aastast valmistavad naised Kõrgessaare piirkonna eakatele juubilaridele kingitusi, mille toimetab kohale sotsiaaltöötaja Pille Näksi.
Enne jõule valmistasid naised üksi elavatele eakatele kingipakke,
mis lisaks sokkidele, kinnastele, pajalappidele jms sisaldasid omavalmistatud moose, tervisesegusid, teesid jne. Pakid toimetas
kohale Ludmilla Träder, kes tunneb ja teab Kõrgessaare kandi
inimesi kõige paremini, pealegi on teadja autojuht abikaasa Ago
Träderi näol alati kaasas.
“Ennast vajalikuna tunda ja kellelegi sellega rõõmu valmistada –
see annab ju elule värvi!“ ütlevad naised. Endli tänukink on naisi
rõõmustanud, sest kui märgatakse, teeb see südame soojaks ja
meele helgeks!
Leelo Sarapuu
Kõrgessaare raamatukogu

Muusikaolümpiaad Hiiumaal
Jaanuari keskel kogunesid Käina kooli kümnenda üleriigilise
muusikaolümpiaadi Hiiumaa vooru osavõtjad. Oma oskusi tulid
mõõtma kuus muusikahuvilist Käina, Kärdla ja Emmaste koolist.
Meie väikese Hiiumaa kohta on see tubli saavutus.
Muusikaolümpiaad on eriline just oma kodutööde suure mahu
tõttu. Lisaks teoreetilisele osale (muusika kuulamine, analüüs,
noodist laulmine jne), oli vaja avalikus voorus esitada veel üks laul
ja omaloominguline pala.
Olümpiaad koosnes kolmest osast. Esimene oli muusika kuulamine ja muusikateoreetilised ülesanded. Sel aastal olid küsimused
üldlaulupeost, rahvamuusikast ja –pillidest. Tuli tunda sümfooniaorkestrit ja pillide täpset kuulumist pillirühma. Tuli teada ja ära
tunda lauljate häälerühmasid ja tuntud lauljaid üle maailma. Samuti
pidid õpilased tundma pildi järgi meie kontserdimaju ning olema
kursis meie muusikute/ansamblitega, kes said 2019. aasta Eesti
Rahvusringhäälingu muusikaauhindade gala preemiad. Ega need
ülesanded kõige lihtsamad ei olnud ja vajasid avarat silmaringi.
Järgnes noodilugemine, mis sai paljudele osalejatele suureks
komistuskiviks.
Omaloomingulised lood olid väga isikupärased ja just sellised,
milleks keegi võimeline on. Kõlasid kaunid laulud, kitarri-, flöödi- ja klaveripala ning ksülofonile ja käsikelladele kirjutatud lugu
“Kohtumine”.
Kiitust väärivad kõik osalejad! Parimad olid Anna Elisabeth Remmelg Emmaste põhikoolist –õpetajad Heli Lindmäe ja Helgi Ugam,
Tuuli Kruusmägi Käina koolist – õpetaja Ulvi Tamm ja Meribel Piil
Kärdla põhikoolist – juhendaja Ulvi Tamm. Nemad kolmekesi esindavad Hiiumaad ka kümnendal üleriigilisel muusikaolümpiaadil
Tallinnas 27.–28. märtsil.
Aitäh muusikaõpetajatele! Aitäh Ivi Remmelgule, Rita Leplandile
ja Thilo Fürstenbergile. Aitäh Klaire Leigrile, kes aitas osalejatele
ilusad tänukirjad kujundada! Kohtume muusikaolümpiaadil jälle
kahe aasta pärast!
Külli Kreegi
Hiiumaa muusikaõpetajate ainesektsiooni juhataja

Esimene rida, vasakult: Annabel Pielberg, Triin-Marleen Suve, Berenike Järvekülg. Tagumises reas: Anna-Brita
Tall, Kelly Nurk, Birgit Kibus, Kristina Joarand, Katariin Kokla. Pildilt puudub Anna Marie Vasar

Tiina Tantsustuudios
lõpetab IV lend
Käesolev aasta on Tt-stuudio
jaoks eriline, kuna siia mahub
kaks olulist verstaposti. Nimelt
täitub sellel, 2020. aastal juba
15. aastat Tt-stuudio loomisest
ja kevadel tuleb teele saata oma
IV lend. Tt-stuudio III rühmas ehk
IV lennust tantsib üheksa toredat
ja pühendunud noort, kes kõik
on koos tantsuga juba viieaastasest alates üles kasvanud ja
samm-sammult kohusetundlikeks ja tublideks tantsijateks
saanud. Nüüd on kätte jõudnud
aeg pesast välja lennata ja uusi
radu käima hakata! Tt-stuudio
III rühm alustas oma tantsuteed
Tiina Tantsustuudios 2008. aasta
sügisel.
Selleks, et oma tantsukarjäär Ttstuudios meeldejäävalt lõpetada,
ja et tänada Hiiumaa sooja ning
toetavat publikut, kes neid kõik
need aastad alati hästi vastu võtnud on, soovisid tüdrukud kinkida
oma toetajatele, publikule ja sõpradele ühe etenduse. Nii tuuakse
aprilli algul lavale tantsulavastus
„Kaotatud kingake” muinasjutu
„Tuhkatriinu” ainetel. Just nende

üheksa tüdruku kanda on etenduses ka peategelaste rollid.
Etenduse lavastaja-koreograaf
on Tiina Kaev.
Etendused toimuvad Kärdla kultuurikeskuses 1.–3. aprillil.
Tt-stuudio IV lennu (Tt-stuudio III
rühm) lõpetajad on:
Annabel Pielberg
Anna-Brita Tall
Anna Marie Vasar
Berenike Järvekülg
Birgit Kibus
Katariin Kokla
Kelly Nurk
Kristina Joarand
Triin-Marleen Suve
Tt-stuudio III rühma tähtsamad
saavutused:
Laureaat – EKSLi Võimlemisfestivali 2013. aastal II astme liikumisrühmade kategoorias tantsuga
„Igavik”. Tantsu autor Tiina Kaev
Nominent – festivalil „Koolitants
2013” IV-VI klasside vabatantsude kategoorias tantsuga „Igavik”.
Tantsu autor Tiina Kaev.

Nominent – festivalil „Koolitants
2016” VI-IX klasside kooli-tantsude kategoorias tantsuga „School
Day”. Tantsu autor Tiina Kaev.
Nominent – festivalil „Koolitants 2018” X-XII klasside eesti
tantsude kategoorias tantsuga
„Pesunaiste polka”. Tantsu autor
Tiina Kaev.
Nominent – festivalil „Koolitants 2019” X-XII klasside eesti
tantsude kategoorias tantsuga
„Ränduri labajalg”. Tantsu autor
Tiina Kaev.
Finalist Uute Naistetantsude
konkursil Jõgeval 2019. aasta
novembris tantsuga „Pesunaiste
polka”. Tantsu autor Tiina Kaev.
Eripreemiaid vabariiklikelt festivalidelt ja konkurssidelt: neli
Kontsertreisid on viinud: Lätti,
Leetu, Poola, Makedooniasse
Osalemine tantsupidudel: kolmel
Osalemine Eesti suurtel Võimlemispidudel: kahel
Osalemine Tt-stuudio suurlavastustes: kuues

Luksemburgi Eesti selts tegi kingituse
Hiiumaa lasterikastele peredele
Aasta lõpus rõõmustas
Luksemburgi Eesti Selts
seitset Hiiumaa paljulapselist peret kingitusega.
Kohtumine peredega
toimus jõulude ja aastavahetuse vahel, kui kingitusi käis üle andmas seltsi
president Meelik Mallene.
Luksemburgis elavaid ja töötavaid eestlasi ühendav selts kogub
annetuste ja heategevusloterii
käigus igal aastal jõulude eel raha
ühe Eesti maakonna lasterikaste-

le peredele.
Kingituse sai seitse peret, kelle
valisid välja valla sotsiaaltöötajad
– püüti jõuda suurperedeni, kes
jäävad tavapärasest sotsiaalabist
kõrvale. Toetusi kogutakse kahel
viisil – annetustena seltsi kontole
ja ka seltsi jõulupeol korraldatava heategevusliku loterii tulust.
Loterii auhindadeks koguvad
seltsi liikmed annetajatelt nii raamatuid, heliplaate, suveniire kui
ka Eestist toodud joogi- ja toidupoolist, kuid igal aastal osalevad
ka selle maakonna ettevõtted,

kuhu annetused lähevad.
Hiiumaa tublid ettevõtjad, kes
annetasid oma tooteid/teenuseid/pääsmeid: Hiiu Vill OÜ, Signe
Sildid OÜ, Hiiumaa Käsitööselts
MTÜ, Hiiumaa Tarbijate Ühistu,
Kassari Puhkekeskus ja Resto
Lest&Lammas, Dagen Haus OÜ,
Tiigi Majutus OÜ ja Hiiu Folk MTÜ.
Lisaks üks ettevõte Tallinnast:
Päikese Kirjastus OÜ.
Aitäh abivalmis ettevõtetele ja
suur kummardus Luksemburgi
Eesti seltsile!
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Vanemlus: pere- ja tööelu
tasakaal
Suur osa tööealistest on lapsevanemad, kes iga päev jagavad oma
tähelepanu töö ja pere vahel.
Püüdes olla tubli mõlemas, võib
pingelistel perioodidel ette tulla
olukordi, kus ei jaksata enam iseenda heaolule mõelda.
Nii näitab Tervise Arengu Instituudi paari aasta tagune uuring
2–12-aastaste laste vanemate
seas, et ehkki lapsevanemaks olemine on rahuldust pakkuv, on see
pea pooltele vanematele nende
lapse praeguses vanuses raske.
Kurnatud, pinges ja ärev lapsevanem ei suuda tööl täie mahuga
panustada, samuti ei jaksa oma
lapse eest hoolitseda sel määral,
mis aitaks kaasa lapse arengule.
Et lapsele piisavalt armastust ja
tuge jagada, peaks tasakaalus
püsimiseks enam iseenda eest
hoolitsema.
Hea tasakaal on tööandjaile ka
üha olulisem.

Kuidas saab tööandja lastega töötajaid toetada?
Häid viise lapsevanematest töötajate toetamiseks leiab maailmapraktikast mitmeid. Kindlasti
tuleb ette olukordi, kus töötaja
soovib või on sunnitud lapse
tööle kaasa võtma. Järjepidevalt
vanemlust väärtustades saab aga
töökohal muudki ära teha.
Kõikide aeg on väärtuslik
Suurem paindlikkus töö tegemise
ajas ja kohas annavad vanemale
suurema kindlustunde. Paindlikkust loovad näiteks:

• investeerimine mitmekesist
suhtlust võimaldavasse tehnoloogiasse (nt Outlook), nii et
üksteise töödest ja kohustustest on parem ülevaade,
• libisev tööpäeva algus/lõpp,
• töönädala tihendamine (40
töötundi jagatakse viie päeva
asemel neljale päevale),
• tööaja tükeldamine (üks pikk
tööpäev jaotatakse kaheks või
enamaks vahetuseks),
• tööaja jaotamine kolleegide
vahel (ühte või enamat ametikohta täidavad kokkulepitud
perioodil kaks või enam töötajat).
• aegsasti ette teada olevad
tööplaanid,
• olukordade vältimine, kus
töötajalt tuleb sõna otseses
mõttes viimasel minutil paluda
töötamist varahommikul või
hilisõhtul. Mitmed hoolivad
tööandjad on kehtestanud
korra, et koosolekud ei alga
kunagi varem kui kell 9.30 ega
lõppe hiljem kui kell 16.30.
Vajalike tehnikate ja uute oskuste õpetamine töötajatele
• Vanemate toimetulekut toetava vanemahariduse korraldamine töökohal.
• Psühholoogiliste ja sotsiaalsete oskuste treenimine, nt
stressiga toimetuleku oskuste
õpetamine.
• Stressist ja läbipõlemisest
ohustatud või juba kahjustatud

Arvutikelmide ohvrite
arv Eestis on tõusuteel
Viimasel ajal on petukõned saanud järjest sagedasemaks, nii
ka Hiiumaal. Kui kümme aastat
tagasi registreeriti Eestis 499
arvutikuritegu, siis 2019. aastal
oli see number 965.
Üldjoontes võib need jagada kaheks: arvutikelmused ning arvutiandmete ja -süsteemi kuriteod.
Esimeste alla käivad ohvri veebikonto hõivamine ja teiste alla
investeerimiskelmused. 2019.
aastal oli Eestis kokku 768 arvutikelmust ja 197 arvutiandmete
ja -süsteemi kuritegu. Hiiumaa oli
eelmisel aastal üks arvutikelmus
ja kaks arvutiandmete ja -süsteemikuritegu.
Väga hea number, see võiks
jäädagi selliseks, hea oleks, kui
poleks ühtegi. Järgnevalt kirjeldangi erinevaid kuriteoliike,
mis liikvel on, sest neid on ka
Hiiumaal. Hiidlane on selliste kuritegude puhul pigem ettevaatlik
ja teavitab ka sellistest kõnedest/
meilidest/skeemidest politseid.
Palju oleme saanud teateid investeerimiskelmuste kohta, helistab
vene keelt rääkiv inimene ja pakub head investeerimisvõimalust.
Heauskne inimene annab kelmile
enda isiklikud andmed ja kaotab

seeläbi suure summa raha. Sellise
skeemi läbi kaotasid eestlased
kokku 3,4 miljonit eurot. Kui te
saate venekeelse kahtlase kõne,
siis tuleks kõne katkestada.
Teinekord tehakse inimesele vastamata kõnesid, mille eesmärk
on panna inimene tundmatule
välismaisele numbrile tagasi helistama, sellega kaasneb aga suur
arve. Kui teate kindlasti, et teil
tuttavaid või lähedasi välismaal ei
ole, siis tagasi sellisele numbrile
ärge helistage.
Detsembri alguses teavitati politseid ka e-kirjadest, mis olid samuti venekeelsed ning nendes nõuti
raha. Väidetavalt oli e-kirja saaja
külastanud teatud internetilehekülgi, mille avalikuks tulemist inimene kindlasti ei soovi ning selle
teadmise abil taheti inimestelt
välja pressida raha.
Kelmid muudavad pidevalt oma
skeeme vastavalt inimeste teadlikkusele. Seega tuleb selliste
kõnede puhul väga valvel olla, et
mitte sattuda kelmi ohvriks.
Helle-Triin Nisumaa
piirkonnapolitseinik
tel 512 6127

töötajate töövõime ja elukvaliteedi taastamine pakkudes
töökohal nõustamise, teraapia
ja taastumise võimalusi.

Kuidas vanemana hoolitseda oma vajaduste
eest?
Soovides hoolitseda lapse vajaduste ja heaolu eest, tuleb eeskätt hoolitseda enda vajaduste
eest – lapsele on lihtsam toeks
olla, kui oma „tass on täis“. See
nõuab vanemalt nii eneseregulatsiooni oskusi kui ka teadmisi
ja oskusi lapse arengu toetamiseks.
Muu hulgas tähendab see näiteks
ka pärast tööpäeva endale puhkehetke võtmist, et kodustele
teemadele ja lapsega tegelemisele ümber lülituda. Kui sellisest
iseendale aja võtmisest saab
reegel, harjub ka laps sellega ja
mõistab seda. Läbi oma eeskuju
õpetame lapsele enda vajaduste
eest seismist ja iseseisvust.
Tassi aitavad täita:
• Piisav puhkus ja uni
• Mõõdukas liikumine
• Oma töövaba aja teadlik kavandamine ja planeerimine
• Endale ja partnerile võetud
aeg
• Lapse jaoks võetud aeg
Lähemat teavet kõigi märksõnade kohta leiad veebilehelt
www.tarkvanem.ee.

Soovitused
Kui saad telefonikõne “investeerimisspetsialistilt”, kes ei räägi
eesti keelt, siis ole ettevaatlik.
Ära lae kellegi tundmatu palvel
enda arvutisse ühtegi programmi, mis lasevad tal üle võtta sinu
arvuti pildi – TeamViewer või
AnyDesk.
Ära anna kellelegi andmeid oma
ID-kaardist, PIN-koodidest, ega
muudest isikut tõendavatest
dokumentidest, fotosid krediitkaartidest.
Investeerimise ja laenudega
kaasnevad alati ka lepingud,
loe need tähelepanelikult läbi
ning vaata üle ka võimalikud
lisatasud.
Ära tee ülekannet kellelegi,
kelle tausta sa ei tea. Seda saad
kontrollida näiteks internetis.
Kui saad kahtlase telefonikõne,
lõpeta see kohe, blokeeri number ja anna sellest kõnest teada
politseile.
Kui oled saanud kahju, pöördu
politseisse.
Hoiata tuttavaid, sõpru ja pereliikmeid.
E-mailide puhul blokeeri saatja,
postikasti parooli vaheta üle
kahe kuu.
Kui jääd hätta, siis palu abi mõnelt lähedaselt või tuttavalt.
Allikad: PPA ja justiitsministeerium

Suuremõisa lapsed
käisid mõisakoolide laulupäeval
12. veebruaril toimus Puurmanis kuues mõisakoolide laste laulupäev. Otsustasime koos Suuremõisa kooli lauljatega sinna esinema
ja vaatama minna. Oleme ju ka ikka mõisakool!
Mõeldud-tehtud. Pakkisime oma uued käsikellad, kõlaplaadid,
ukuleeled ja ksülofoni ning asusimegi 11 laululapsega teele. Et
õigeks ajaks kohal olla, siis sõitsime tormihirmus juba eelmisel
päeval mandrile. Oli ju vaja lisaaega varuda!
Laulupäev möödus kenasti restaureeritud Puurmani mõisakoolis.
Üritusel osales 11 kooli üle Eesti, kokku umbes 140 lauljat. Selle
laulupäeva muudab veidi teistsuguseks võistlusmomendi puudumine laste ja ansamblite vahel. Kõik saavad ilma pingeta nautida
ja rõõmu tunda enda ja teiste esinemistest.
Kontsert oli tore ja esitusel oli palju toredaid laule. Suuremõisa
lapsed esitasid koos laulu ning pilliloo R. Pajusaar „Lumehelbeke“.
1.–3. klassi tüdrukute ettekandes tuli A. Röömeli laul „Kraadiklaas“
ja suuremad tüdrukud laulsid, ise end ukuleledel saates, P. Ööveli
“Talveõhtu“. Mõnus oli laulda uhkes saalis hea publiku ees!
Hästi südamlik ja tore laulupäev oli. Ehk kohtume järgmisel aastal
jälle mõisakoolide laulupäeval.
Aga ega sellega me kontsertreis piirdunud. Enne laulupäeva jõudsime läbi põigata Märjamaa lähedal asuvast Papagoide Keskusest.
Seal saime teada palju huvitavat nii papagoidest kui ka teistest
lindudest, näha paljusid papagoisid ja saime sõbraks Mackiga, kes
tegi meile erinevaid trikke ja kellega tegime pilte nii, et Mack istus
meie käel. See oli tore ja emotsionaalne kohtumine.
Tagasiteel põikasime läbi Eesti ringhäälingumuuseumist, mis asub
Türil. Meil tohutult vedas, et muuseumi direktori Juhan Sihveril oli
aega ja tahtmist meiega tegeleda. Ta rääkis meile palju huvitavat
nii raadio kui ka kuuldemängude ajaloost. Ja siis saime me ise ühe
kuuldemängu helistuudios salvestada. Selleks oli „Rebane kanakarjas“. Kõik lapsed said endale tegelase, kellele nad pidid hääle ja
karakteri andma. Siis lindistasime veel kõik kuuldemängus vajalikud
helid: metsakohin, eide sammud ja kanade karjumine, linnulaul
jt. Kuna olime tulnud ju laulupäevalt ja meil olid kaasas pillid, siis
lõpuks tõime need ka stuudiosse ja saime lindistada veel erinevaid
laule ja pillilugusid. Väga vahva oli. Aitäh!
Tänaseks oleme juba oma kuuldemängu ja muusika salvestusi
kuulnud. Täitsa tore kogemus!
Kokkuvõttes oli meil väga üllatusterohke ja tore reis! Suured tänud
Pühalepa osavallale!
Õpetaja Külli Kreegi ja laululapsed

Eesti mereala planeering
Eesti üleriigilise mereala planeeringu põhilahenduse ja selle mõjude hindamise aruandega saab tutvuda rahandusministeeriumi
kodulehel ja mereala portaalis.
Mereala planeeringu koostamisega ollakse tänavu jõudmas lõpusirgele ja sellega soovitakse kokku leppida Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis. Fookuses on eeskätt uued
kasutusviisid, kus on olemas või prognoositavad arendushuvid,
näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neis valdkondades seab
planeering kasutustingimused. Tuuleenergeetika jaoks määratletakse ka arendusalad.
Mereala planeeringu kehtestab valitsus eeldatavasti 2021. aasta
kevadel.
Ettepanekuid saab esitada kuni 18. märtsini rahandusministeeriumile aadressil info@fin.ee.
Lisainfo: mereala.hendrikson.ee
Riiklik mereala planeering ei käsitle Hiiumaaga piirnevat mereala,
sest Hiiumaal on juba kehtiv mereala planeering.
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Hiiumaa kooliteatrite päev 2020
Kutsume kõiki teatrihuvilisi 21. märtsil algusega kell 11
Kärdla kultuurikeskusesse Hiiumaa kooliteatrite päevale.
Lavale astuvad kooliteatrid Käinast, Paladelt ja Kärdlast.
Näha saab seitset etendust ning vaheajal pakume kõigile
võimalust õppida Hiiumaa pärimuslikke laulumänge.
Päeva juhib Lastetoa saatest tuttav Tanel Ingi.
Sissepääs on tasuta!

HIIUMAA TEATAJA

Hiiumaa sotsiaalkeskuses
Kõrgessaare päevakeskuses:
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 15–16 tervisevõimlemisring
Kolmapäeviti kl 13–14.30 seeniortantsuring
2. märtsil alates kl 8.30 pediküüriteenus. Eelnev
registreerimine Heli tel 5333 9472.
5. märtsil väljasõit Käina ujulasse: jõusaali kasutamine kl 12–12.30,
vesivõimlemine kl 12.30–14. Osavõtust teatada Heli tel 5333 9472.
Osalustasu 5 eurot. Transport: 11.10 Kõrgessaare, Lauka, 11.15
Viskoosa, 11.20 Kidaste, 11.35 Kärdla
10. märtsil kl 10–12 kokkamine, gruusia toit
12. märtsil kl 13 koosviibimine: sünnipäevalaste õnnitlemine, külaliseks Helgi Põllo. Transport: 11.45 Kiivera, 12.25 Rootsi, Pihla,
12.30 Lauka, Viskoosa
17. märtsil alates kl 8 juuksur. Eelnev registreerimine Sirje Vaku
tel 463 1297; 5666 2317
16. 18. 23. ja 25. märtsil alates kl 8.30 massaažiteenus. Eelnev
registreerimine Heli tel 5333 9472
Kolmapäeviti ja reedeti kl 10–14 on võimalus tervisemajas käia
saunas, kehtib tunni hind 5 eurot. Leiliruum mahutab kuni kolm
inimest. Eraldi on saunaruum nii meestele kui naistele. Sauna kasutamiseks eelnevalt kindlasti kokku leppida Arturi tel 505 5732.
Kõrgessaare päevakeskuses saab pesta pesu ja käia duši all, eelnevalt kokku leppida Inna tel 504 2292

Tegevustoas
4. märtsil kl 10 meisterkokk Kerli – supipäev
9. märtsil kl 10 naistepäev – ainult naistele!
13. märtsil kl 11 emakeele teemadel – külas Harda Roosna
18. märtsil kl 10 kliendiinfopäev tegevustoas
24. märtsil kl 11 jalutuskäik – tervitame kevadet
Tund muusikaga neljapäeviti kell 11.
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Sotsiaaltoetuste
taotlemine
12. märtsil kl 10–12 sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtmine
Suuremõisa raamatukogus. Info:
Urme Soonvald, tel 463 6844,
521 0997.
12. märtsil kl 11–12 sotsiaaltoe-

tuste taotluste vastuvõtmine
Viskoosas. Info: Pille Näksi, tel
5855 3736.

tele ja puudega inimestele. Info:
Pille Alevi, pille.alevi@hiiumaa.
ee, tel. 505 5746 või 463 6094

Transporditeenus

Kärdlas sadama saun

Kärdla piirkonnas invabussi tellimine kohalikeks sõitudeks ja
mandrisõidud rehabilitatsioonivõi meditsiiniasutusesse eaka-

14. ja 28. märtsil kl 13–15 meestele, kl 15.30–18 naistele. Pileti
hind on 2 eurot ja 30 senti.

Hiiumaa Tarbijate Ühistu liikmete
piirkondlikud koosolekud

Noore pere korter
Käinas

Kärdla piirkonna koosolek – 2. märtsil kl 16.30 Coop Hiiumaa
koosolekute ruumis Kärdlas Heltermaa mnt 16
Kõrgessaare piirkonna koosolek – 3. märtsil kl 16.30 Kõrgessaare vaba aja keskuses
Nurste piirkonna koosolek – 4. märtsil kl 12 Leisu koolis
Emmaste piirkonna koosolek – 4. märtsil kl 15 Emmaste vallamajas
Pühalepa piirkonna koosolek – 5. märtsil kell 14 Pühalepa vaba
aja keskuses Suuremõisas
Käina piirkonna koosolek – 5. märtsil kell 16:30 Käina huvi- ja
kultuurikeskuse väikeses saalis
Päevakorras:
1. Hiiumaa Tarbijate Ühistu 2019. aasta majandustulemused
2. Ülevaade Hiiumaa Tarbijate Ühistu plaanidest 2020. aastal
ja edaspidi
3. Muud küsimused

Käina osavalla valitsus kuulutas välja konkursi noore pere
korteri välja üürimiseks. Korter
antakse üürile üheks aastaks,
selle üldpind on 45,4 m2 ja asub
aadressil Hiiu mnt 1d-4, Käina
alevik, Hiiumaa vald.
Vabas vormis taotluse, milles
on põhjendatud eluruumi vajadus, saab esitada hiljemalt 13.
märtsiks 2020 Käina osavallavalitsusele: kaina@hiiumaa.ee.
Lisainfo tel 462 2883.
Noorele perele kehtivad hinnasoodustused vastavalt munitsipaaleluruumi kasutusse
andmise ja kasutamise korrale
Hiiumaa vallas. Eluruum antakse üürile rahvastikuregistri järgi
Hiiumaa elanikule, kes on kuni
35aastane. Noore pere eluruumi võib taotleda inimene, kellel
pole elamiskõlblikku elamut või
korterit Hiiumaa vallas.

Pakume maitsta Hiiumaa Köök ja Pagar uudistooteid ning kõiki
koosolekust osavõtjaid ootab ees kingitus!
Ausatud ühistu liige – tule kindlasti kohale ja edasta oma ettepanekud, mis parandaks ühistu tööd ning tõstaks liikmete
rahulolu.

Teade Käina kandi pensionäridele

Sõidame
Setumaale!

Sellel suvel toimub kaks ühepäevast väljasõitu:
17. juunil Muhumaale (giid Gunnar)

Hei eakas! unusta paariks
päevaks igapäevamured ja
sõidame 15.–16. juulil Setomaale marsruudil Värska–
Obbinitsa–Räpina, et tutvuda
selle omapärase rahvakillu
elu-oluga, kultuuriga, imetleda
nende suurepärast käsitööd,
maitsta nende toite.

9. juulil Arvo Pärdi keskusesse ja tutvume ka selle
kandi vaatamisväärsustega (giid Mirje)
Sõita soovijad saavad peale tulla ringilt Käina–
Männamaa–Kassari ja õhtul viiakse koju tagasi.
Kui soovid osaleda, anna endast teada hiljemalt
1. maiks Aimele tel 5307 4484.
Sõidu hinna saab teada, kui kõik kulud ja sõitjad
kirjas. Kohti mõlemale reisile 40.

Sealses piirkonnas asub meie
vanim aianduskool oma kuulsa
dendropargiga, üks Baltimaade
vanimaid paberivabrikuid, mis
töötleb tänapäeval ümber meie
kogutud vanapaberit. Näeme,
et meie töö jäätmete sorteerimisel ei ole asjatu. Imetleme
kaunist loodust.
Kogu reisi maksumuseks on
planeeritud a 70–80 eurot. Soovijail registreerida Kärdla päevakeskuses tel 463 2161 hiljemalt
25. juuniks.
Infot reisi kohta saab Kärdla
päevakeskusest või Mare
Karavinilt tel 5663 7560.

KOP infopäev toimub
11. märtsil kell 15
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toimub 11. märtsil
algusega kell 15 Hiiumaa arenduskeskuse II korruse õppeklassis Kärdlas Tuuru majas.
Tutvustatakse uuenenud programmdokumenti. Registreerimine 10. märtsini tel 5345 9558
või kaja.sormus@hiiumaa.ee.

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
HELI MAIVEL

THEODOR POST

KALLE SEDRIK

MILVI PURGE

MIHHAIL STŠASTNÕI

ELI OAGO

MATTI SEPP

JAANUS LILL

Kaastunne lähedastele!
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Tulekul Hiiumaal
R, 28. veebruaril
Kl 15 kalanduspiirkonna toetuste
infopäev Kärdlas Leigri väljak 5
Kl16 Rannapaargus Hiiumaa
noorte reisikohvik
Kl 18 Kärdla kultuurikeskuses
Hiiumaa Kino: Sipsik
Kl 20 Kärdla kultuurikeskuses
Hiiumaa Kino: Talve
L, 29. veebruaril
Kl 14–15.30 Merle Klandorfi
etiketiõpetus ja Kalle Klandorfi
raamatu “Stockholmi ensüüm”
esitlus
Hiiumaa muuseumi Pikas majas.
Tasuta
Kl 16–19 CD “Kaldale uhutud”
esitluskontsert Kassari rahvamajas
E, 2. märtsil
Kl 18 alustab tasuta algtaseme
inglise keele kursus klienditeenindajatele Tuuru majas
K, 4. märtsil
Kl 18 Jérémie Piazza & Journal
Intime Playtime (Prantsusmaa)
Käina huvi- ja kultuurikeskuses.
Tasuta
N, 5. märtsil
Kl 11 väikelaste mängutund Kärdla nukuteatris
Kl 17 Orest ja Jaana Kormašovi
näituse “Ja silmad näevad” avamine Nelja Nurga galeriis
R, 6. märtsil
Kl 9–14 tasuta infopäev “Keskkonnasõbralik maasika-ja köögiviljakasvatus” Suuremõisa lossis
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Kl 14.30 arutelu “Laenu, tagatise
saamise võimalused hiidlastele”
Tuuru majas
Kl 19 Ehh-teatri etendus “Boob
teab” Kärdla kultuurikeskuses
L, 7. märtsil
Kl 17 Ehh-teatri etendus “Boob
teab” Käina huvi- ja kultuurikeskuses
Hiiumaa karikavõistlused laskmises: V etapp Käina spordikeskuses
E, 9. märtsil
Kl 13–18 verekeskuse doonoripäev Kärdla kultuurikeskuses
T, 10. märtsil
Kl 10.30–13.30 verekeskuse
doonoripäev Käina huvi- ja kultuurikeskuses
N, 12. märtsil
Kl 11 väikelaste mängutund Kärdla nukuteatris
R, 13. märtsil
Kl 17 Loov Hiiumaa kohtumine
Gahwa kohvikus
L, 14. märtsil
Kl 10.30–13 töötuba: Ettevalmistus sünnituseks (al 33. rasedusnädalast), Kärdla nukuteatris
Kl 13 Kärdla nukuteatris teatrikohvik emakeelepäeva puhul
Kl 13.45–14.30 Emmaste esimene lahtine pii-tundmise võistlus
Emmaste põhikoolis
T, 17. märtsil
Kl 18 Hiiumaa lastevanemate
kooli loeng-vestlusõhtu: “Lapse
vaimse tervise probleemid” Kärdla koolimajas

Hiiumaa Teataja, Hiiumaa valla väljaanne
Toimetajad: Liina Siniveer, tel 5386 7606, Laura Jääger ja
Anu Tammearu.
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: info@hiiumaa.ee

N, 19. märtsil
Kl 11 väikelaste mängutund Kärdla nukuteatris
R, 20. märtsil
Kl 18 Hiiumaa valla tantsijate kevadkontsert “Tervitame kevadet”
Kõrgessaare vaba aja keskuses.
Tasuta
Kl 18 Peter Spissky, Maria Valdmaa ja Tallinna Kammerorkester
Käina huvi- ja kultuurikeskuses
L, 21. märtsil
Kl 11 kooliteatrite päev Kärdla
kultuurikeskuses.
N, 26. märtsil
Kl 11 väikelaste mängutund Kärdla nukuteatris
Kl 17–18 tantsuetendus “A Good
Run” Käina huvi- ja kultuurikeskuses. Etendusele järgneb
töötuba
Kirjandusõhtu Käina raamatukogus Jaan Krossi 100. sünniaastapäeva tähistamiseks, külaliseks
Jaan Krossi tütar Maarja Undusk
R, 27. märtsil
Kl 12–15.30 Biosfääripäev elamuskeskuses Tuuletorn
L, 28. märtsil
Kl 18 Käina huvikooli bändide
kontsert-etendus. “ABBA show”
Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses.
T, 31. märtsil
Kl 18.30 Karikasarja “Aasta ujuja
2019/2020” seitsmes etapp Käina
ujulas

Näitused
Kärdla kultuurikeskuses
19. veebruarist 16. märtsini
Fred Jüssi fotonäitus “Jää ja
maa vahel“
Toomas Lapp ja Eva Mätzler’i
fotonäitus „Gröönimaa värvid“

Hiiumaa muuseumis
Pika maja galeriil on avatud näitus „Koht ja kirjandus. Hiiumaa
kirjandusloo hoovus“
Näitusel näeb raamatuid Vaapo
Vaheri isiklikust raamatukogust,
mida ta kasutas oma teose
“Hiiumaa kirjanduslugu” kirjutamisel. Nende hulgas on hulk
haruldusi: Aino Kallase, Villem
Ridala, Marie Underi, Ain Kalmuse, Julius Oengo ja mitmete teiste autorite teoste esmatrükid.
On mõned ammused, õnnelikult
säilinud lasteraamatud Hiiumaa
autorite sulest, ajakirjanumbrid
aegade tagant. Saab näha ka
mõningaid autentseid dokumente. Lisaks on eksponeeritud
köited, mis pole küll rariteedid,
kuid siinse kirjanduse suhtes
olulised ja aitavad samuti lisada
Hiiumaa kirjandusloole selgust
ning sügavust.
Fotonäitus “Mees valgel hobusel”: Peeter Tooming 80. Avatud
kuni 18. märtsini!
Legendaarse fotograafi, dokumentaalfilmide režissööri,

filmioperaatori ning ajakirjaniku Peeter Toominga loomingu
näitus. Peeter Toomingat võib
pidada fotoelu üheks olulisemaks mõjutajaks Eestis.
Näituse on koostanud Kõrgema
Kunstikooli Pallas fotograafia
osakonna juhataja professor Dr
Peeter Linnap.
Muuseumide lahtiolekuajad:
Pikk maja avatud E–L kl 10–17,
pühapäeval muuseum suletud.
Lahtiolekuaegadel avatud ka
meene- ja raamatupood.
Kassari muuseumimaja avatud
ettetellimisel.
Rudolf Tobiase majamuuseum
avatud ettetellimisel.
Mihkli talumuuseum avatud
ettetellimisel.
Lisainfo: 463 2091 või info@
muuseum.hiiumaa.ee

Nelja Nurga galerii
Galerii on kevadperioodil avatud R–L kl 11–15.
Pärast veebruarikuist värskendusremonti avame taas Nelja
Nurga galerii 5. märtsil kl 17
kunstnikepaari Orest ja Jaana
Kormašovi näitusega “Ja silmad
näevad”.
Maalikunstnik Oresti rändudelt
kogunenud muljetele ja mälupiltidele tuginevad maalid ja Jaana
taevalaotusest ja (Hiiu)maistest
metsadest inspiratsiooni saanud keraamika.
Näitus jääb avatuks 28. märtsini.
Lisaks näitustele pakub ja tutvustab galerii Hiiumaa loojate teoseid – maale, fotosid,
skulptuuri, keraamikat, klaasi,
tekstiili, ehteid, trükiseid ja
muusikat.
Väljaspool avamisaegu on alati
võimalik galerii külastus kokkuleppel.
Kaja Hiis-Rinne 510 9255, Kalli
Sein 529 6580, Helle-Mare Kõmmus 529 9429,
Kontakt: kalli@sein.ee, info:
www.facebook.com/neljanurga

