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Hullud ajad on möödas,
hullemad ajad on ees.
Aga täna me majja
tuli üks võõras mees.
Mees kandis murekuube,
kurbusekübarat,
ei olnud pätt ega varas,
kuid ei olnud ka saks.
Hüüdis: „Kõik läheb mööda!
Ükskord möödub ka see!”
Jättis toolile kuue.
Siis läks oma teed.
Ave Alavainu

Eilsest saab
koroonaproovi
anda drive-inmeetodil perearsti
saatekirjaga
Hiiumaa haigla alustas eile
drive-in-meetodil Covid-19
analüüside võtmist: tööpäeviti
kell 9–15.
Haigestumisel peavad inimesed helistama oma perearstile, kes hindab patsiendi
koroonaviiruse testimise vajadust vastavalt terviseameti
protokollile.
Kui perearst peab testimist
vajalikuks, siis vormistab ta
digitaalse saatekirja.
Saatekirja saanud patsiendile
helistab seejärel spetsiaalne
testimiskeskus ning lepib inimesega kokku täpse testimise
aja ja koha.
Ninaneelu proov võetakse
autost saatekirja omavalt
inimeselt isikut tõendava dokumendi alusel.
Proovi võetakse ainult autost!
Patsientidele, kellel on vaja
teha testi, aga kes ei saa autoga liikuda, teeb testi kiirabibrigaad. Esmalt võtke ka sel juhul
ühendust oma perearstiga!
Testi tulemuse saab inimene
telefoni teel ühe tööpäeva
jooksul ning vastus läheb
digilukku.
Hiiumaa haigla ainult võtab
analüüse ja saadab Synlabi laborisse, analüüside vastuseid
haiglasse ei saadeta.
Uus võimekus on loodud Hiiumaa kriiskomisjoni algatusel
ja Hiiumaa haigla korraldamisel.

Head hiidlased!
Nagu kogu maailma, nii
ka Hiiumaad on tabanud koroonakriis. See on
kriis, mis puudutab meist
igaühte ja sellest jagu
saamiseks on vaja igaühe
panust. Meil kõigil ongi
võimalus anda oma panus
olukorraga toimetulekuks.
Haiguse levikut piirab kõige paremini kontaktide vältimine nii palju kui võimalik ning ka kõigi teiste
reeglite ja soovituste järgimine.
Reeglitele vilistamisega seame
ohtu mitte ainult enda, vaid ka
teiste tervise. Seega, kui meile
on määratud karantiin, täidame
seda. Kui oleme haigestunud, püsime kodus. Täidame ka kõiki teisi
reegleid, millest teabevahendite
kaudu on palju räägitud.
Eestis on esimene koroonaviiruse
tõttu elu kaotanu. See on raske
hetk ja Hiiumaa jaoks seda enam,
et kahjuks oli lahkunu Hiiumaa
vanaproua. Meie kõigi kaastunne
lähedastele!
Peame jätkama võitlust viiruse
levikuga. Seda saame teha, kui
võtame igaüks vastutuse, täida-

me ise kõiki viiruse tõkestamise
reegleid ja vajadusel juhime sellele ka kaaslaste tähelepanu.
Saartele oli võimalik kehtestada
liikumispiirang ja riigi eriolukorra
juht meie soovil seda ka tegi.
Parvlaevadel on tavareisijate arv
pea olematu. Toimub vaid kaubavavedu ja liikumine piirangus
toodud erisuste puhul. Loodame,
et sellest on abi haiguse leviku
tõkestamisel. Valdavalt on inimesed piirangutesse suhtunud
mõistvalt. Üleriigiliselt on lisandunud reeglid avalikes kohtades
viibimisele.
Peame meeles pidama, et ka
viiruse testimine pole ravim.
Tänane negatiivne test võib olla
homme positiivne. Kriisikomisjoni ettepanekul ja Hiiumaa haigla
pingutuste tulemusena on nüüd
Hiiumaal lisaks kiirabile ka drivein-võimekus proovide võtmiseks.
Haigestumisel peavad inimesed
helistama perearstile, kes hindab koroonaviiruse testimise
vajadust ja saab nüüd otse suunata testimisele. Kutsun tänases
kriisiolukorras üles usaldama
ja toetama meditsiinitöötajaid,
sest nemad on võitluses viirusega

eesliinil!
Ka vallas oleme töö korraldanud
vastavalt eriolukorrale. Koolid
on distantsõppel leidnud uusi ja
huvitavaid lahendusi. Lasteaedadesse soovitame võimalusel
lapsi mitte tuua. Neile, kellel seda
vaja, on lastehoid korraldatud.
Raamatukogude kasutus on oluliselt kasvanud, kuid toimub vaid
laenutus tervisekaitsenõudeid
täites.
Ka sotsiaaltöö toimib. Kuna meil
on ühtne kogukond ja toimivad
osavallad, siis usun, et meil on
ülevaade abivajajatest ja suudame läheneda probleemidele ka
individuaalsemalt. Oluline on, et
me ei jäta hätta ühtegi abivajajat.
Valla infotelefoni number 463
6099 on avatud tööpäevadel kell
9–17, laupäeval ja pühapäeval
kell 12–17. Samalt numbrilt saab
infot saartele kehtestatud täiendavate liikumispiirangute kohta,
rääkida sotsiaaltöötajaga või
psühholoogilise nõustajaga.
Ettevõtjatel on mured olukorra
pärast turgudel, töötajate võimaliku haigestumise pärast. Samas
on ettevõtete käigus hoidmine

majanduse toimimiseks väga oluline. Oleme kontaktis ettevõtjate
esindajatega ja otsinud lahendusi
ka ettevõtjate konkreetsete
pöördumiste korral. Eesliinil on
kaubandus-teenindustöötajad –
aitäh teile!
Eesliinil on ka politseinikud, kelle
töökoormus on seoses liikumispiiranguga oluliselt suurenenud.
On hea politseijuhilt kuulda, et
valdavalt suhtuvad inimesed
nende töösse mõistvalt. Tänusõnad ka oma abi pakkunud
vabatahtlikele, kaitseliidule ja
naiskodukaitsele! Oleme nende
abi kasutanud ja loodame neile
ka edaspidi.
Kutsun kõiki üles andma oma
panus olukorraga toimetulekuks,
suhtuma kehtestatud reeglitesse
ja piirangutesse täie tõsidusega
ja neid järgima!
Püsime terved ja saame hakkama!
Toomas Rõhu
Hiiumaa valla kriisikomisjoni juht
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Lasteaiatasust vabastus, kui lasteaias ei käi
Hiiumaa vallavalitsus arutas 17. märtsi istungil lasteaiatasu ja
sellest vabastamise teemat eriolukorra perioodil.
Vallavalitsus otsustas, et 16. märtsist kuni 30. aprillini lasteaia eest
arveid ei esitata nende päevade eest, kui laps lasteaias ei käi.
Lasteaiad on avatud, aga soovitame võimalusel lapsi lasteaeda
mitte viia. Vallavalitsuse istungi päeval oli Hiiumaa lasteaedades
12 last.
Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö
ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi
toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja -hoiud oleks avatud
nii palju kui hädavajalik ning nii vähe kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja -hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik
omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja.
Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade ja -hoidude
töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega:
• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei
ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool
hoonet.
• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult
madal.
• Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteadades olevad
spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
• Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti
soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised
immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele
vastavalt.

Kärdla keskväljaku ehitus jätkub
Möödunud nädala reedel Kärdla keskväljakul värskes õhus toimunud kohtumisel andsid vallavalitsus ja ehitaja keskväljakut
ümbritsevate kinnistute omanikele infot, millal jõuavad tööd
nende kinnistu juurde ja kinnistuomanikud said oma küsimustele
vastuseid.
Ehitaja esindaja rõhutas, et praeguses eriolukorras on teada üldine
ajagraafik, mis toimib siis, kui ehitusmaterjalide tarned toimuvad
plaani kohaselt. Seni on tööd kulgenud suures plaanis ajagraafiku
kohaselt. Vee- ja kanalisatsioonitööde ehitusele järgnesid pinnasetööd.
Järgmiseks on kavas betoonitööd: pergola vundamentide ehitus,
purskkaevu betoneerimine, lipumastide ja kuusejalandi paigaldus,
rulatamisküngaste/skatepargi ehitus.
Samaaegselt algab katendite ehitus: esmalt luuakse jalakäijate
juurdepääsud ettevõtete juurde alustades töödega Hiiu Konsumi/
Hiiumaa Kaubamaja esisel alal. Tööd hakkavad toimuma nende
alade kaupa, mis joonisel näha. Täpsemat infot tööde toimumise
aegade kohta saab vald avaldada, kui materjalide Hiiumaale jõudmise aeg on selge.
Teada on, et asfaltkate Rookopli tänava autoteele pannakse juuni
esimeses pooles ning väljak on tolmuvaba ja autoliiklusele avatud
jaanipäevaks.
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Miks tuleb
postkasti kaks lehte?
Anname vallalehte Hiiumaa Teataja välja maakonnalehe Hiiu Lehega
koostöös ning Hiiu Lehe
vahel kord kuus selliselt,
et Hiiu Leht koos Hiiumaa
Teatajaga jõuab sel päeval
kõigisse Hiiumaa postkastidesse.
Pea kaks aastat said tellijad
Hiiumaa Teataja ilmumise päeval ühe lehekomplekti. Alates
möödunud suve lõpust on Hiiu
Lehe tellijad saanud tihtipeale
kaks lehte: ühe tellijana ja teise
reklaampostitusena. See olukord
tekitab hiidlastes segadust, sest
keegi pole selgitanud. Mõistetav
on, et inimesed ütlevad, et tegu
on ressursi raiskamisega.
Oleme Hiiu Lehe vahendusel
saanud infot, et „Omniva ei paku
enam välistusega postitusi ning
juhul, kui kirjakandja märkab, et
postkastis on juba tellitud leht,
siis ta ei pane teist lehte, aga kui
ei märka, siis paneb reklaamina
ka lehe“.
Sellega seoses tegi vald Omnivale kaks ettepanekut:
• Palun selgitage uut olukorda,
et saaksime infot, mida ka
hiidlastega jagada.
• Palun kaaluge võimalusi,

kuidas saaks jätkata endise
olukorraga, et igasse postkasti pannakse üks leht ja
topelt ei pea trükkima ega
kandma.
Oleme saanud vastuse Omniva
kliendihaldurilt ja avaldame selle
muutmata kujul:
Hiiu Lehe puhul teostame kannet
kahe erineva teenuse raames –
perioodika ning reklaamina. Kuna
tegemist on kahe erineva teenuse raames postitatava lehega, siis
on erinevad ka nende teenuste
kandetingimused.
• Ühe puhul on tegu perioodilise väljaande kandega, ehk
siis tellija on tellinud omale
Hiiu Lehe selle väljaandja vahendusel ning selle teenuse
raames saavad oma postkasti
lehe ainult need (tellijad),
kes on selle väljaanne konkreetselt tellinud endale nn
perioodikana.
• Teise puhul on tegu teenusega, mille raames lehe kande
tellija tellib kogu Hiiumaa valla postkastidesse postituse.
Sel juhul postitatakse kõikidesse aktiivsetesse postkastidesse leht vaatamata
sellele, kas sinna postkasti
on teise teenuse raames juba
leht perioodikana tellitud.

Antud juhul võib tõesti tekkida
olukord, kus siis üks postkast
saab kaks ühesugust lehte. Kuna
tegu ikkagi erinevate teenuste
raames tellitud postitustega,
mis ei ole omavahel seotud, siis
kahjuks ei ole meil võimalik teha
erisust postkastide suhtes, kes
selle juba saanud. Paar aastat
tagasi ehk veel kohalik jaotuskeskus ise tegi erisust, ning ei
postitanud topelt lehti, aga tänaseks päevaks oleme selle erisuse
nn kaotanud ja teenust osutame
vastavalt teenusetingimustele. Mõlemal teenusel on omad
tingimused ning erisused ei ole
tegelikult lubatud.
Muidugi ei saa me momendil
päris 100% kindlad olla, et kirjakandja seda ikkagi vahel ei tee (ei
pane siis topelt lehti postkasti),
aga selle kohta info puudub ning
vastavalt teenuste tingimustele
on see keelatud.
Seega, kahjuks ei ole meil võimalik antud olukorda parandada selliselt, et postkasti saabuks ainult
üks eksemplar Hiiu Lehte. Kuigi
Hiiu Leht perioodikana ilmub
sagedamini kui reklaampostitus,
siis paratamatult mõlema teenuse kande tellimuste kokkulangemisel, saavad perioodika tellijad
oma postkasti topelt koguse
väljaandeid.

Volikogu volitas vallavalitsust pidama läbirääkimisi spaa rajamiseks
Jaanuaris pöördus Hiiumaa
valla poole India investor B.p.
s o n s Fu n a n d
Entertainment
Private Limited ,
kes on huvitatud
sellest, et rajada
Hiiumaale spaa
koos erinevate
vaba aja veetmise võimalustega.
Märtsikuu volikogus sai vallavalitsus volikogult
volituse asuda
investoriga läbirääkimistesse.
Mida tänaseks
teame?
Tegemist on esialgse visuaaliga, mis detailplaneeringu menetluse käigus täpsustub.
Kogu rajatav
vari-sõit, Päikesekuu sõit, röövik, vestades Kõrgessaare piirkonna
hoonestus koosminilaev – valmis hiljemalt 2025. keerulise majandusliku olukorneks kolmest etapist:
aastal.
raga ning sooviga arendada
1) Ajurveda keskus – looduslikud
piirkonda, suunas vallavalitsus
3)
Jurassic
Park,
7D
teater,
virhoolitsused spaa, sauna, soola ja
tegevuse Kõrgessaarde. Üsna
tuaalse
reaalsuse
arkaad,
fi
lmikuuma auruga, mullivanniprotpea selgus, et sinna keskus siiski
linn,
ühe
ekraaniga
kinod,
Santa
seduurid, joogastuudio, aastaei sobi tulenevalt erinevatest
Coachi
rong,
Mono
rong,
Mini
ringne bassein, rahvusköökide
looduskaitselistest piirangutest
kiiktool,
majutuse
teine
etapp
restoran, vananemisvastane küla,
ja tuli leida uus koht. Kuivõrd
maksimaalselt
350
kohta
–
valmis
360° torn, majutuse esimene
Kärdlasse on spaad juba ammu
hiljemalt
2028.
aastal.
etapp – valmis hiljemalt 2022.
soovitud ja Kärdlas on olemas
Indialaste esialgne huvi oli raaastal.
vaba maatükk aadressil Sadama
2) Laste tsoon, seikluspark, peh- jada keskus Kärdlasse. Kuivõrd 35, on plaanidega jõutud tagasi
me mänguala, batuudipark, zor- vajadus on väga suure maa-ala Kärdlasse.
bing, caterpillar, karussell-vihma- järgi – kokku üle 5 hektari ja ar-
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Apteegid tegutsevad
jätkamise nimel
Kuu alguses külastas vallavalitsuse esindus kahte
Hiiumaa apteegipidajat, et
kuulda nende muredestrõõmudest ja saada infot
ravimite kättesaadavuse
kohta Hiiumaal pärast
apteegireformi.
OÜ Valve Raide Apteek peab
apteeki Kärdla keskväljaku vahetus naabruses Põllu tänaval ning
samuti Käina ja Emmaste haruapteeki – ainuke ettevõte Hiiumaal,
kellel on ka haruapteegid.
Külalisi vastu võtnud ettevõtte
juhatuse liige Valve Raide rääkis,
et keskväljaku ümberehitus ja
apteegireform on toonud väga
segase aja, kuid ettevõte on tuleviku suhtes optimistlik ja valmis
jätkama kõigi apteekidega. Seega
on ettevõte tegutsemas, et 1. aprillist ehk pärast apteegireformi
jõustumist jätkata oma tööga
nagu seni.
Valve rääkis, et ettevõte on Hiiumaal tegutsenud juba 18 aastat ja
kiitis oma tublisid töötajaid.
Arutati, kuidas vald saaks ettevõtte heale toimimisele kaasa
aidata. Valve nentis, et apteegi
toimimine sõltub palju riiklikest
regulatsioonidest, kuid siiski
vahetati üksteisele kasulikku
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infot.
OÜ Kärdla Apteek, mis peab
Kärdla nn vana apteeki kooli
vastas, jätkab juhatuse liikme
Krista Luugi sõnul samuti. “Tegutseme selle nimel, et apteek
jätkaks,” ütles Krista ja lisas, et
protsess käib, et jõuaks valmis
1. aprilliks.
OÜs Kärdla Apteek töötavad proviisorid ja farmatseudid neljakesi.
Ainsana Hiiumaal valmistavad
nad ka ise ravimeid. Populaarsed on näiteks retseptiga müüdav nohusalv ja käsimüügisegu
putukahammustuste kiheluse
leevendamiseks. Praegusel ajal
on nõutud kaup desinfitseerijad

ja maskid.
Krista rääkis, et apteeki on majas
peetud juba 1937. aastast ja teadis ka rääkida, et esimene apteek
avati Kärdlas juba 1895. aastal.
Nüüd kuulub ettevõttele OÜ
Kärdla Apteek terve maja. Apteegiga samal ehk esimesel ja ka
teisel korrusel on rentnikud. Teisel korrusel on rendile andmiseks
vaba üks 25ruutmeetrine ruum
ja huvi korral tasub pöörduda
apteeki.
Hiiumaal tegutseb veel kolmas
apteegipidaja Tamro Eesti OÜ,
kellele kuulub Benu keti apteek
Selveris.

Tänavavalgustust uuendatakse ka
Emmastes ja Männamaal
Hiljuti alustas tänavavalgustuse kaasajastamist Kärdla linn, nüüd
uuendatakse valgustust ka Emmastes ja Männamaal. Hiiumaa
vallavalitsus sai keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) 633 000
eurot toetust valla tänavavalgustuse renoveerimiseks. Projekti kogumaksumus on 800 000 eurot, valla omapanus 168 000 eurot.
Käina osavallas uuendatakse 26 tänavavalgustit Männamaal, kus
vahetatakse välja nii postid kui valgustid.
Emmastes renoveeritakse 52 tänavavalgustuspunkti ehk Emmaste
keskuse, kirikutee ja kooli sissesõidutee valgustus.
Kärdla tööd jätkuvad
Kärdlas jätkuvad tööd, millega alustati sel aastal. Eelmisel aastal
sai linn tänavavalgustuse renoveerimiseks KIKilt 365 000 eurot
toetust. Vald paneb omalt poolt lisaks veidi üle 115 000 euro ja
uuendab tänavu 150 valguspunkti Vabaduse, Tiigi, Hiiu, Rookopli,
Põllu, Eha, Uuel, Nuutri ja Kalda tänaval. Kokku on Kärdla linnas u
700 valguspunkti ehk tänavavalgustit.
Kahe aastaga kasutab Hiiumaa vallavalitsus saare asulate tänavavalgustuse uuendamiseks 1,28 miljonit eurot.

Kärdla rannapargi suvine rentnik selgunud
Jaanuaris korraldas Hiiumaa vallavalitsus Rannapargi kinnistu
1643ruutmeetrise ala rendile andmiseks eelläbirääkimistega
pakkumise. Tähtajaks laekus kaks pakkumist. Üks pakkuja oli OÜ
JVK Holding ehk samad noored, kes eelmiselgi aastal samas kohas
kohvikut pidasid. Teine pakkuja oli restorani Rannapaargu omanikfirma OÜ Hiiumaa Rannapaargu. 10. märtsil kinnitas Hiiumaa
vallavalitsus pakkumise võitjaks OÜ JVK Holding.
Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann ütles, et eelmisel aastal selle
kinnistu osa kasutusse andmine õigustas ennast: rahvas võttis uue
teenusepakkuja omaks ja selle kaudu muutusid vaba aja veetmise
võimalused Kärdlas mitmekesisemaks. “Seetõttu otsustasime selgi
aastal konkursi korraldada. Konkursi korraldamiseks moodustatud
komisjon leidis, et pakkumustes toodud toitlustamise ja vaba aja
veetmise võimalustes ei ole nii olulisi erinevusi, mille põhjal eduka
pakkuja osas otsust langetada. Seetõttu lähtus komisjon eelkõige
pakkumuste maksumustest,” lisas osavallavanem.

Kevadine tänavaäärsete
puude raie Kärdlas
Märtsis toimus Kärdlas suuremahuline tänavaäärsete puude
raie.
Kärdla osavalla haljastusspetsialist Mai Sinilaid rääkis, et Kärdla
uhked suured lepad on kahjuks
enamuses juba oma elu lõppjärku
jõudnud: “Tüved on ulatuslikult
mädanikust kahjustunud, võrades palju kuivanud ja murdumisohtlikke suuri oksi.” Seetõttu on

Ära lase oma lemmikut silmist!
Seoses läheneva kevade ja koerte-kasside jooksuaja/innaaja
saabumisega, tuletame loomaomanikele meelde: ärge 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.
Samuti peab loomaomanik tagama, et loom ei häiriks ja ei rikuks
avalikku korda (sh öörahu) või

heakorda. Looma tegevuse eest,
ka looma viibimisel väljaspool
omaniku järelevalvet, vastutab
omanik.
Kontaktisikud seoses hulkuvate/vigastatud loomadega
• Kõrgessaare osavallas – Üllar
Laid, 509 7745, yllar.laid@
hiiumaa.ee
• Emmaste osavallas – Joosep
Niit, 503 7656, joosep.niit@
hiiumaa.ee
• Käina osavallas – Anne Sarapuu, 462 2888, anne.sarapuu@hiiumaa.ee
• Pühalepa osavallas – Argo
Valgma, 5911 6641, argo.

Eestis levib koerte katk
Veterinaar- ja toiduametit on
teavitatud kaheksast juhtumist, kus rebastel ja koertel on
tuvastatud nakkuslik viirushaigus koerte katk, mis ohustab
ennekõike kutsikaid. Paneme
inimestele südamele, et oma
lemmiklooma saad kaitsta koera katku vastu vaktsineerides.
Loe lisa: https://vet.agri.ee/et/
uudised/eestis-levib-koertekatk
valgma@hiiumaa.ee
• Kärdlas – Toomas Vannas,
516 7165, toomas.vannas@
hiiumaa.ee

linnatingimustes paratamatu
nende valikuline raie, kuigi on
soov suuri kauni võraga väärikaid
puid võimalikult kaua linnapildis
hoida.
Tavaliselt paar korda aastas
vaatab osavallavalitsus tänavate
ääred hindava pilguga üle ja vajadusel küsitakse arboristi hinnangut ohtlikena tunduvate puude
tervisliku seisundi kohta.

Hiljutised raietööd olid lisaks ohu
likvideerimisele vajalikud ka seoses tänavakatete korrastamise,
kraavide puhastamise ja taastamise ning uue tänavavalgustuse
paigaldustöödega. “Kahjuks pole
ka suurte vanade puude alla
noorte istutamine mõistlik, sest
suurte puude tugeva konkurentsi
tõttu jääksid noored kiratsema
või hukkuksid, ” ütles Mai.
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Kärdlas müügis Ranna tn 5 elamumaa

Kärdla vallamajas uus sekretär

Kärdla osavald võõrandab avaliku elektroonse enampakkumise
korras www.osta.ee keskkonnas Ranna tn 5 elamumaa. Enampakkumise alghind on 24 010 eurot. Pakkumisperiood kestab 1.–29.
aprillini.
Kinnistu piirini on rajatud kommunikatsioonid – asfaltkattega
juurdepääsutee, vee- ja kanalisatsioonitrassi liitumispunkt ning
elektrienergia liitumine (6A). Registriosa nr 784033, katastritunnus 20401:001:0240, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 3430
m2.
Võõrandatava varaga tutvumiseks saab müüjaga kokku leppida
tööpäeviti kontaktisiku Lauri Preimanni telefonil 510 4293 või
e-posti aadressil lauri.preimann@hiiumaa.ee.

Hiiumaa vallavalitsuses alustas 18. märtsil sekretärina
Merilin Must, kes on Pärnust pärit ning lõpetanud Tartu
ülikooli Pärnu kolledži ettevõtlus- ja projektijuhtimise
eriala.
Merilin on eelnevalt töötanud suviti klienditeenindajana
Hiiumaal. Tema hobiks on fotograafia, millega ta on aastaid tegelenud ning eelkõige meeldib talle loodust pildistada. Merilin ütleb, et talle meeldib asjaajamine, ta on
kohusetundlik ning otsib uusi põnevaid väljakutseid.
Ta lisab, et hindab Hiiumaa juures positiivset õhkkonda,
rahulikku loodust ja kogukonda ning soovib anda enda
panuse Hiiumaa arengusse.
Tere tulemast!
Hiiumaa vallavalitsuse/Kärdla osavalla valitsuse
sekretäri töökohale kandideeris seitse inimest.

Kas sinu pere vajab koolilõuna toidupakki?
Hea Hiiumaa valla koolis käiva lapse vanem! Kui sinu laps vajab koolilõuna toidupakki, ootab vald sooviavaldust hiljemalt 1. aprilliks.
Toidupakke hakkab vald pakkuma hiljemalt alates esmaspäevast,
6. aprillist. Toidupakk on mõeldud ühele lapsele ühe nädala kohta.
Paki sisse on plaanitud panna sai/leib, või, juust, vorst, munad,
juurvili/puuvili, kohupiimakreem ja lihatoode.
Toidupaki kätte andmiseks võtame perega ühendust.
Anna teada lapse nimi ja enda telefoninumber järgmistel kontaktidel:
Emmaste piirkonnas – Liia Rull, tel 462 2441, 5300 0835, liia.rull@
hiiumaa.ee
Käina piirkonnas – Heli Tuisk, tel 462 2883, 5349 0389, heli.tuisk@
hiiumaa.ee
Kärdla piirkonnas – Carol Aleksejev, tel 5395 9537, carol.aleksejev@hiiumaa.ee
Mari-Liis Leivalt, tel 5308 1343, mari-liis.leivalt@hiiumaa.ee
Kõrgessaare piirkonnas – Pille Näksi, tel 5855 3736, pille.naksi@
hiiumaa.ee
Pühalepa piirkonnas – Urme Soonvald, tel 463 6844, 521 0997,
urme.soonvald@hiiumaa.ee

Foto: Andres Toom

Aitäh infovahetuse lisajõule!
Eriolukord on muutnud
töökoormust ka valla ja
hallatavate asutuste töös.
Kui mõnes valdkonnas on
koormus veidi vähenenud,
siis kommunikatsioonis
eriolukorrale kohaselt
kasvanud hüppeliselt.
Vallavalitsus on viimastel
nädalatel saanud hindamatut abi kommunikatsioonitöö korraldamiseks.
Nii on juba mitmel päeval käinud
vallamajas Kärdlas abis uudiseid
kirjutamas Kärdla põhikooli huvijuht Eliisa Liias. “Tänane päev
on olnud väga tore ja silmaringi
avardav. Olen tänulik sellise võimaluse eest, et sain olla väike
osaline vallavalitsuse töös,” ütles
Eliisa esimese tiheda tööpäeva
lõpus.
Mitmed tublid vallavalitsuse ja
hallatavate asutuste töötajad

ning samuti vabatahtlikud on aidanud, võttes mitmetunnistes
vahetustes ka nädalavahetusel ja õhtutundidel vastu kõnesid
valla liikumispiirangute infotelefonil, aidates lahendada juhtumeid, korraldades
infotelefoni tööd.
Üks vabatahtlikest,
eraettevõtjast kommunikatsiooniekspert
Peep Lillemägi: „Sain
päris hea ülevaate,
milliseid muresid viirusepiirangud saare
inimestele ja ettevõ- Eliisa Liias. Foto Liina Siniveer
tetele kaasa toonud
aga lahendusi püütakse leida.”
– poolitatud pered, kahtluse all
Suur-suur-suur aitäh kõigile, kes
ehitused ja kaubatarned, valiku
on abi pakkunud ja olnud toeks!
ees need, kes Hiiumaalt mandril
Jätkame rõõmsalt info edastatööl või koolis käivad – jääda siia
misega!
või sinna. Valmis lahendusi ei ole,

Tänu kohvikule Viiger
Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann käis viimas vallajuhtide
tänukirja ja lilli kohviku Viiger pidajatele Galina ja Väino Kaevule.
Lilled ja tänukirja võttis vastu Galina, kellel polnud kahjuks võimalik
veebruarikuus toimunud Eesti sünnipäeva pidulikule kontsertaktusel kohale olla.
Tunnustusavalduses oli kirjas: kohvik 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.
Eesti sünnipäeva veebruarikuisel kontsertaktusel Emmaste põhikooli saalis jagasid vallajuhid tänu ja kiitust tublidele hiidlastele,
info kõigist tänukirjade saajatest on leitav valla kodulehelt ja galerii
sündmusest valla Facebooki lehelt.

Kampadesse kogunemine on keelatud!

Sõbrad USA saatkonnast
veetsid Hiiumaal sõbrapäeva

Politsei on viimasel ajal täheldanud, et noored kogunevad avalikes kohtades nagu poed ja bussipeatused ning ka seda, et lapsed
mängivad mänguväljakutel kambakesi. Seetõttu on politsei- ja
piirivalveamet hakanud kontrollima mänguväljakuid ning noorte
kogunemiskohti.
Valitsuse korraldusel tohib avalikes kohtades viibida vaid üksi või
kahekesi, olles teistest kahe meetri kaugusel! Inimeste kogunemised on keelatud, et takistada koroonaviiruse levikut.
Palume püsida kodus ja anda oma maksimaalne panus, et viiruspuhang ei leviks. Hoolime enda ja teiste tervisest!

Sõbrapäeval külastas
Hiiumaad USA saatkonna esindus, et kohtuda
uue vallavanemaga ja
värskendada sõprussuhteid. Hiiumaad külastasid
Omar Facuse, Laine Lembavere, Jane Susi ja Gertu
Borodkina.

Külalisi võttis esmalt uhkete etteastetega vastu Kärdla koolipere:
Kärdla põhikooli ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilased. Hiiumaa vallavalitsuses rääkisid külalised valla
esindajatega senisest koostööst
ja mida saaks tulevikus teha.
Edasi suundus saatkonna esindus
Kärdla politseijaoskonda, et koos

jõustruktuuridega arutada julgeoleku ja kriisivalmiduse teemal.
Laupäeval pakkus külalistele
elamusi III Jääkala Festival.
Külaliste vastuvõtu korraldas
saatkonna suur sõber Vilma Tikerpuu.
Aitäh meeldiva külaskäigu eest ja
toredate taaskohtumisteni!
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Tähelepanu, eakad
ja eakate lähikondsed!
Nakatumine on kõigis
vanuserühmades võrdse sagedusega. Erinevus
on, et nooremad põevad
kergelt ja vanemad raskelt
või väga raskelt.

Eakad: äärmisel vajadusel käige poes vaid hommikupoolikul!
Kaupmeeste liit soovitab eakatel käia poes hommikuti enne kl 11,
kui see vajadus peaks üldse tekkima. “Kui läheme poodi pärast kella
11, kaitseme ühiselt viiruse poolt kõige enam ohustatumaid inimesi,
vähendades nii nende kokkupuudet teiste inimestega,“ ütles kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil.

Kõrgesse riskirühma kuuluvad:
• vanemaealised st 60aastased
ja vanemad, sealhulgas hooldekodudes elavad inimesed,
• olenemata vanusest isikud,
kellel on tõsised kaasuvad
haigused nagu südame-veresoonkonna haigused, kroonilised kopsuhaigused, immuunpuudulikkus, diabeet,
onkoloogilised haigused.
Ärge kutsuge lapselapsi enda
juurde hoida!
• Tühistage kõik mittevajalikud
kohtumised ja käimised.
• Vaadake üle ja korraldage
kaheks nädalaks ette oma
toiduvaru ja ühe kuu ravimite
varu.
• Võimalusel ärge käige ise

poes ja apteegis. Paluge seal
käia lähedastel või kohaliku
omavalitsuse sotsiaaltöötajal
või Hiiumaal ka diakooniatöö
koordinaator Triin Simsonil
5621 2357.
• Võimalusel hoidke inimestega kahemeetrist vahet ja
peske sagedasti käsi, tuulutage tube ja desinfitseerige
üldkasutatavaid pindu.
• Kui siiski tunnete, et tervis on
käest ära, palun konsulteerige oma perearstiga telefoni
teel.
Nakkusohtlikud on ka sümptomiteta inimesed:
• need, kes põevad väga kergelt või täiesti sümptomiteta
ja

• peiteajal need, kel hiljem
sümptomid tekivad.
Väga nakkusohtlik võib inimene
peiteajal olla praeguse teadmisega juba kuni kolm päeva enne
sümptomite avaldumist.
Surmajuhtude vältimisel on praktikas edukamad olnud need
riigid, kes suudavad haiguse
eakatest eemale hoida.
Ärgem unustagem: karantiin tähendab, et siis peabki 24/7 kodus
olema.
Rahulikult ja mõistlikult tegutsedes saame koroonaviirusest
jagu!
Siin toodud kokkuvõttes on nopped viroloog Irja Lutsari avaldatud pikast postitusest.

Hambaravi eriolukorras
Praeguses eriolukorras ja
seoses leviva koroonaviirusega on paljud hambaarstid peatanud plaanilise
ravi. Ägeda hambahaiguse
korral on vältimatu ravi
inimestele siiski tagatud.
Haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemann ütles,
et esmalt tuleks konsulteerida
oma hambaarstiga, kes saab
inimest nõustada telefoni teel ja
vajadusel kirjutada välja ravimid.
“Ägeda hambahaiguse korral on
võimalus pöörduda vältimatu
hambaravi saamiseks kindlate
kliinikute poole, kelle kontaktid
leiab haigekassa kodulehelt.
Ohutuse tagamiseks on vajalik eelregistreerimine,” rääkis
Friedemann.
Hiiumaal:
Palume igal juhul hambaarstile
ette helistada! Konsultatsiooni
käigus selgub, kas vältimatu abi
on vajalik.
Käinas dr Küllike Tammeveski,
tel 463 6354: Esmaabi vastavalt
vastuvõtuaegadele E–N kl 7.30–
15.30 ja R kl 7.30–12.30
Emmaste Hambaravi OÜ, dr Liivi
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Laanemäe, tel 462 2403
Alates 30. märtsist E, K ja R kl
9–12: Hiiumaa haigla polikliinikus
OÜ Unimed Ühendatud Kliinikud,
dr Epp Ehatamm, tel 5348 3349
Vältimatu hambaravi on tagatud
Kõigil on õigus saada tasuta vältimatut hambaravi, sõltumata
sellest, kas neil on ravikindlustus
või mitte. Tasuta hambaravi osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine
võib põhjustada abivajaja surma
või püsiva tervisekahjustuse.
Vältimatut abi osutatakse selliste
erakorraliste seisundite korral,
mis vajavad hamba väljatõmbamist või mädanikukolde avamist.
Seda, kas tegemist on vältimatu
abiga, otsustab hambaarst.
Lisainfo: www.haigekassa.ee/
uudised/valtimatu-hambaraviinimestele-tagatud
Hambaravi tasuta nõuandeliin
Unimedi hambakliinikud koostöös haigekassaga on avanud
üleriigilise nõuandeliini, et pakkuda nõu ja tuge erinevate hambamurede korral.
Telefonile 677 6822 vastavad

hambaarstid, liin on avatud esmaspäevast reedeni kl 9–17 ning
helistamine on kõikidele abivajajatele tasuta.
Tegemist on telefonikonsultatsiooniga, kus hambaarst selgitab
välja patsiendi mure ja annab suuniseid olukorra leevendamiseks.
Suuniste hulka kuulub apteegist
sobivate vahendite soovitamine
või puhastusvõtete õpetamine,
vajadusel põletiku vastu retsepti
kirjutamine. See on ka oluline
kanal, et teha kindlaks väga ohtlikud ja esmaabi vajavad seisundid.
Nii on võimalik inimesed kiiremas
korras mõnda avatud esmaabikliinikusse suunata.
Koroonaviiruse leviku piiramiseks
on plaaniline ravi peatatud paljudes hambakliinikutes üle Eesti,
avatud on vaid üksikud kliinikud,
kus pakutakse vältimatut esmaabi. Suurema osa inimeste hambamured küll esmaabi ei vaja,
kuid põhjustavad siiski ebamugavust või vaevusi. Seega vajavad
inimesed kiiret nõu, kuidas end
ise aidata, ja professionaalset
konsultatsiooni hindamaks, kas
esmaabi on vajalik.

Poebussi mine ostunimekirjaga!
Selver annab teada, et alates eilsest on klientidel Selveri Poebussi sisenemine keelatud, kuna poebussi
kitsas ruum ei suuda tagada piisavat vahemaad inimeste vahel.
Siiski oste poebussist teha saab:
Läbimõeldud ostunimekirja saab ulatada poebussi teenindajatele, kes kauba komplekteerivad. Bussi
sisenemine toimub vaid ühekaupa ja ainult kauba eest maksmiseks.
Nimekirja koostamiseks vajalik paber ja pliiats on olemas ka poebussis. Soovitame siiski nimekiri eelnevalt läbi mõelda ja koostada kodus.
Palume mõistmist ja püsigem terved!

Anna teada abivajajast!
Hea inimene – kui vajad abi või tead kedagi, kes vajaks abi, siis võta
ühendust vallaga!
Eriti on oodatud märku andma üksikud eakad, kellel pole Hiiumaal
lähedasi ja kellel oleks vaja toidukaupa või apteegikaupa koju
saada. Eakad, palun enda tervise huvides ärge käige ise poes ja
apteegis!
Samuti on oodatud endast märku andma kõik, kes on kodus karantiinis ja kellel pole Hiiumaal lähedasi, kes tooksid poest süüa.
Kärdla sotsiaaltööspetsialist Pille Alevi, tel 463 6094, 505 5746,
e-post pille.alevi@hiiumaa.ee
Kõrgessaare sotsiaaltööspetsialist Pille Näksi, tel 5855 3736, e-post
pille.naksi@hiiumaa.ee
Emmaste sotsiaaltööspetsialist Liia Rull, tel 462 2441, 5300 0835,
e-post liia.rull@hiiumaa.ee
Käina sotsiaaltööspetsialist Heli Tuisk, tel 462 2883, 5349 0389,
e-post heli.tuisk@hiiumaa.ee
Pühalepa sotsiaaltööspetsialist Urme Soonvald, tel 463 6844,
521 0997, e-post urme.soonvald@hiiumaa.ee
Hiiumaa diakooniatöö koordinaator Triin Simson, tel 5621 2357.
Eriolukorraga seoses ei külasta sotsiaaltöötajad valla eakaid juubilare kodudes. Õnnitlused antakse edasi telefoni teel.
Sotsiaaltoetuste taotlusi võetakse vastu telefoni teel.
Palume poes käia vaid inimestel, kes on terved – ainult nii suudame
hoida tervena praegu eesliinil rabavaid kaubandustöötajaid, nende
pereliikmed ja teised kliendid.
Haigustunnustega klientidel palume jääda koju ning paluda poeskäik ette võtta tervel sõbral, tuttaval, sugulasel või naabril.
Aitäh kõigile kauplustele, kes on avatud ja teenindavad kliente!
Aitäh teile, head klienditeenindajad!

Haigla jätkab erakorralise abi andmist
Hiiumaa Haiglas 13. märtsist Hiiumaa haigla jätkab rasedate
haiglaravil viibivate patsienti- ja hemodialüüsi patsientide
de külastuskeeld ja 18. märt- vastuvõttu. Erakorraline arstiabi
sist lõpetas Hiiumaa haigla on tagatud. Info E–R kl 8–16
plaanilise statsionaarse ja registratuuri telefonil 462 2795,
ambulatoorse töö. See tähen- e-post pol@haigla.hiiumaa.ee
dab, et varasemalt planeeritud
statsionaarne ja ambulatoorne
eriarstiabi, kirurgilised operatsioonid, taastusravi ja diagnostilised
uuringud lükatakse edasi. Haigla võtab inimestega ühendust, et
kokku leppida edasise abivajaduse korraldamine.
Alates 20. märtsist ei ole Hiiumaa haiglas isad ja tugiisikud lubatud
sünnituse juurde ja sünnitusjärgselt ema-lapse juurde. Palume teie
mõistvat suhtumist – piirangud on kehtestatud emade ja beebide
tervise, samuti haigla jätkusuutliku toimimise huvides.

Pühalepa osavallas toimetab
Lõpe külapood toidukauba koju kätte
Kaup toimetatakse kohale pärast kella 18, kui poe külastusaeg on
lõppenud.
Teenuse maksumus 3 eurot. Täpsem info ja kauba tellimine telefonil 469 4421.

Coop pakub Hiiumaal võimalust kontaktivabaks ostlemiseks
Nüüdsest pakub Coop Hiiumaa võimalust kontaktivaba ostu sooritamiseks.
Esita tellimus lähimasse Coop Hiiumaa kauplusesse telefoni või
e-posti teel E–R ajavahemikul kl 8–16.
Tellimuse esitajale luuakse kliendikonto ning väljastatakse tellitud kaupade eest arve e-posti teel. Arvele lisatakse teenustasu 3
eurot ja 50 senti.
Makse laekumisel komplekteerib kauplus tellimuse. Sügavkülmutatud, jahutatud ja tavakaup komplekteeritakse eraldi.
Kokku lepitud ajaks asetatakse tellitud kaup väljastuskohta ning
klient saab selle kätte ilma kaupluse personaliga kokku puutumata.
Coop Hiiumaa kaupluste kontaktid:
Tormi Konsum – tel 516 8110, tormi@hiiumaa.coop.ee
Hiiu Konsum – tel 462 2145, konsum@hiiumaa.coop.ee
Käina Konsum – tel 463 6194, kaina@hiiumaa.coop.ee
Kõrgessaare kauplus – tel 463 1635, korgessaare@hiiumaa.coop.ee
Suuremõisa kauplus – tel 463 1512, suuremoisa@hiiumaa.coop.ee
Emmaste kauplus – tel 462 2822, emmaste@hiiumaa.coop.ee
Nurste kauplus – tel 463 1559, nurste@hiiumaa.coop.ee
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Kust saab eriolukorra ajal
asjakohast infot ja nõu?

Lennuliiklus eriolukorra ajaks peatatud
Maanteeameti otsusel ja Saaremaa ning Hiiumaa valdade ettepanekul on Transaviabaltika riikliku eriolukorra ajaks, 30. aprillini
peatanud avalikud liinilennud saarte ja Tallinna vahel. Ettevõte on
säilitanud valmisoleku lendude teostamiseks, kui selleks peaks
vajadus tekkima.

Muudatused praamiliikluses
Tulenevalt eriolukorrast ja oluliselt vähenenud nõudlusest on
muudetud praamide sõiduplaane. Palun tutvuge sõiduplaanidega
ja liikumispiirangutega enne reisi planeerimist.
Hiiumaa liini graafiku leiad siit: www.praamid.ee/wp/hiiumaa-liinigraafik
Sõru–Triigi liinil kehtivad samuti liikumispiirangud ja praam väljub
paariskuupäevadel kell 8 Sõrult ja kell 16 Triigist

Muudatused bussiliikluses
Eriolukorrast ja liikumisvabaduse
piirangust tulenevalt on muudatusi
Cargobus OÜ kinnitab, et
ka bussiliikluses.
pakiveoteenus Hiiumaaga
Go Bus sulges eriolukorrast tingitud jätkub kaubikutega ning
reisijate vähesuse tõttu alates 17. kulleri saab tellida Carmärtsist ajutiselt mitmed kaugbus- gobusi kodulehelt, aadsiliinid, kuid Hiiumaa liinid asendas ressilt info@cargobus.ee
vald maakonnaliinidega.
või tel 17799.
Alates 29. märtsist peatatakse liiklus Cargobusi Kärdla esindus
ka liinidel 702 Kärdla–Haapsalu–Tal- jääb ajutiselt suletuks.
linn ja 705 Tallinn–Haapsalu–Kärdla–Viskoosa–Luidja. Hiiumaa poolt
Heltermaa sadamani ja vastupidi liikumise korraldab vald maakonnaliiniga.
Maakonnaliinid jätkavad käesoleval nädalal tavapäraste väljumistega. Muudatusi on kindlasti tulemas. Soovitame enne bussile
minekut selle väljumises veenduda. Infot saab igapäevaselt kell
7–21 GoBus Hiiumaa infonumbrilt 517 8592 või https://vald.hiiumaa.ee/bussid või www.peatus.ee
Hiiumaa maakonnaliinide bussijuhid on varustatud asjakohaste
kaitsevahenditega, bussis saab käsi desinfitseerida. Kuna bussidega sõidavad ka haigustele vastuvõtlikumad inimesed, siis on
praegu eriti tähtis kaasreisijatega arvestada ja järgida terviseameti
soovitusi hügieeni tagamiseks.

Kaua püsib viirus pindadel?
USAs teadlaste hiljutised laboritestid ütlevad, et õhus püsib koroonaviirus elus kuni kolm tundi, näiteks
plastik- või roostevabast terasest
pinnal kaks-kolm päeva.
Veebruaris avaldatud Hiina teadlaste
eeluuring näitas, et koroonaviirus
on ülitundlik kõrgetele temperatuuridele.
Koroonaviirus kortermaja ventilatsioonisüsteemi kaudu ei levi, vaid
levib peamiselt lähedasel kontaktil
nakkuskahtlase inimesega, kellel
on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha. Viirus võib
põhjustada ka nohu, palavikku ja
hingamisraskuseid.

Tasub järgida üldiseid
koroonavastaseid juhtnööre:
* Püsi kaaslastest eemal
kaks meetrit
* Ära puuduta nägu ega
pead
* Pese oma käsi ja puhasta pindu, millega käed
tavaelus tihti kokku puutuvad: valamud, lülitid,
lauad jm
* Jälgi oma tervist ja püsi
kodus!

Hiiumaa vald on avanud infotelefoni, kust saab küsida infot
saartele kehtestatud täiendavate
liikumispiirangute kohta, rääkida
sotsiaaltöötajaga või psühholoogilise nõustajaga.
Infotelefon 463 6099 on avatud
tööpäevadel kell 9–17, laupäeval ja pühapäeval kell 12–17.
Valides number üks saate infot
liikumispiirangute kohta.
Valides number kaks saate suhelda sotsiaaltöötajaga.
Valides number kolm saate
suhelda psühholoogilise nõustajaga.
Samuti on võimalus esitada oma
küsimus valdkonnaspetsialistile
veebivormi kaudu. “Küsi kriisinõu” on leitav valla kodulehe
avalehel – vald.hiiumaa.ee/kriisinou. Pöördumise esitamiseks
peab sisse logima ID-kaardi või
mobiili-IDga ja valima kahe valiku
vahel:
• Sotsiaalvaldkonna küsimused – vajan sotsiaaltöötaja
abi!
• Liikumispiirangute küsimu-

sed – soovin lisainfot liikumispiirangute kohta!
Teiega võetakse ühendust esimesel võimalusel.
Riigi infotelefonid:
1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes
(24h, tasuta)

1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub
meditsiinialaseid nõuandeid ja
konsultatsiooni (24h, tasuta)
112 – Hädaabinumber kiirabi,
pääste ja politsei kutsumiseks
(24h, tasuta)
5301 9999 – Välisministeerium
konsulaarinfo, kui oled välismaal
hätta jäänud (24h)

Ülevaade liikumispiirangutest –
mis juhul saab üle?
Peaministri korraldusega kehtib
liikumispiirang Hiiumaale ja Hiiumaalt ära sõidul. Praamiga saab
üle sõita järgnevatel juhtudel,
kui lisaks puuduvad haigustunnused:
• Hiiumaalt lubatakse lahkuda inimestel, kes töötavad
mandril ja soovivad minna
tööle, kuid nad ei saa pöörduda tagasi Hiiumaale oma
elukohta, kuni liikumispiirang
on tühistatud.
• Hiiumaale lubatakse tulla
inimestel, kes töötavad Hiiumaal ja soovivad tulla tööle,
kuid nad ei saa pöörduda
tagasi mandrile oma elukohta, kuni liikumispiirang on
tühistatud. Liikumispiirang
kehtib 1. maini, meetmed
vaadatakse üle kahe nädala
pärast.
• Samuti lubatakse sõita oma
alalisse elukohta – selleks
pole vajalik, et elukoht oleks
ka rahvastikuregistri järgi
sama. Hiiumaale tulles tuleb
öelda politseile oma elukoht,
mida politsei kontrollib vajadusel oma kanalite kaudu.
• Liikuda saab ühe korra – kas
alalisse elukohta või tööle.
• Pereliikmed, kes on üksi teisel
pool, pääsevad pere juurde.
Seejuures peab arvestama,
et sõites jääd vähemalt paariks nädalaks paigale.
• Kui liikumine on vajalik arsti
või kiirabi otsusel. Eriarstiaeg võimalusel edasi lükata,
aga tungival vajadusel saab

käia – kaasa võimalusel võtta
kinnitus kokkulepitud vastuvõtuaja kohta.
• Transportides tooraineid ja
kaupu – politsei palub vajadusel esitada saatedokumendid või koormadokumendid.
• Osaledes lähisugulase matustel.
• Ühissõiduki juhil ühistransporditeenuse osutamisel.
• Tervishoiuteenuste või muude hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuste osutajatel ning meditsiiniliste
proovide transportijatel
Liinibussid endiselt sõidavad
Hiiumaalt mandrile ja vastupidi.
Bussiga reisijatele kehtivad samad tingimused ja praamisõidul
on kohustus jääda bussi.
Autoga reisijatel on praamil kohustus jääda oma sõidukisse. Vajadusel saab kasutada tualetti.
Praamile saab minna ka jala
ning sel juhul on võimalik minna
väliste treppide kaudu ülemisse

reisijate salongi – juhatab praami meeskond. Kohvikud ja poed
praamil ei tööta.
Sadamasse sõidul varuge tavapärasest rohkem aega politseikontrolliks, mis toimub kõigis
sadamates. Kõigil tasub valmis
hoida isikutunnistus, et seda
politseile näidata.
Reisida Hiiumaale ja Hiiumaalt
välja saavad vaid need, kes ei ole
ilmsete haigusnähtudega. Kõik,
kellel on kahtlus, et nad on viirusekandjad – palume tungivalt
jääda oma praegusesse asukohta.
Palun mõelge enda lähedaste
peale, kellele võite viiruse edasi
anda.
Liikumine Hiiumaale ja Hiiumaalt
ära peaks toimuma vaid ülimal
vajadusel!
Olgem mõistlikud ja tänulikud ka
politseiametnike suhtes, kes aitavad keerulist olukorda kontrollida. Liikumisvabaduse piiramise
otsus on vastu võetud meie kõigi
tervise huvides.
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Noortest ja
noorsootöötajatest
Praegune olukord on uudne ja
väljakutseterohke nii noorsootöötajatele kui ka noortele endile. Noored alles elavad sisse uude
distantsõppe rutiini ja õpivad
oma aega iseseisvalt planeerima,
mis ühelt poolt on põnev, kuid
teisalt väga stressirohke ja väsitav. Samas saavad noorsootöötajad tööd teha ainult distantsilt,
noortega otsese kokkupuuteta.
Olukord nõuab paika loksumist
ja loovat lähenemist.
Sotsiaalmeedia on pungil erinevaid nõuandeid ja tegevusi noortele jagamiseks ja infotulv on
päris suur. Kõik üritavad noortele
toeks olla ja jagatakse plakateid
erinevate võimalustega oma
igavust peletada või vaimset ja
füüsilist tervist toetada.
Noor scrollib sotsiaalmeedias
üles-alla paremale-vasakule ülikiirete sõrmeliigutustega, mistõttu on tõeline väljakutse leida
pilt, video või sõna, mis teda
korraks peataks infot lähemalt
uurima. Oluline on leida need
märksõnad, mis hetkel noort
kõnetavad ja luua sild info ning
noore vahel. Noortekeskused
on teinud erinevaid ülesandeid:
virtuaalne fotojaht, meemivõistlused, erinevad päevaväljakutsed
ja juhised meisterdamiseks või
isetegemiseks. Oluline on leida
tasakaal sotsiaalmeedia ja teiste
tegevuste vahel.

Veel on oluline, et noorsootöö ei
soodustaks noorte kogunemisi,
mis antud olukorras ei ole lubatud. Noored soovivad ennekõike
koos aega veeta ja suuresti ei
hooli või ei saa aru uutest reeglitest. Seetõttu on oluline noortele
suunatud info jagamine ja ka
online suhtlus selgitamaks uute
reeglite vajadust ja ka eriolukorrast tingitud stressiga toimetuleku võimalustest. Samuti noorte
motiveerimine ja toetamine läbi
sotsiaalmeedia, olla olemas ja
vastata nende küsimustele, mis
puudutab hetkeolukorda, vajadusel suunata.
Suurem osa ajast kulub poolikute
või alustatud projektide peale,
mida nüüd on hea, ilma pideva
kontaktsuhtluseta, nokitseda.
Hea aeg on ka enesetäiendamiseks, osalemine veebiseminaridel, digitaalsetel infopäevadel,
erialase kirjanduse lugemine.
Tavaolukorras jääb see pigem
tagaplaanile. Näiteks toimub
laagrijuhataja ja -kasvataja koolitus digitaalselt. Hea aeg on
kutseportfooliot täita, mis võtab
mitu-mitu päeva.
Kavandame kevad-suviseid kultuuriüritusi vaatamata sellele,
kas need oludest sõltuvalt toimuvad või mitte. Hetkel plaanime
töö- ja puhkelaagri tegevusi oma
osavaldades ning kahte suvist
noortekohtumist ja projektide

võõrustamist. Praegu on hea aeg
teha küsitlusi ning kaasata noori
kaasa mõtlema suveürituste
osas. Kujundame uusi tegevusi nii
noortele kui ka täiskasvanutele,
et kui ükskord taas tegutsema
saab hakata, oleks kohe, millega
edasi minna.
Üldiselt on see hea aeg lõpetada
poolikuid asju, teha suurpuhastust või ümberkorraldusi, sorteerime ja korrastame riiuleid,
dokumentatsiooni jms. See on
ka hea aeg tuleviku tegevuste
planeerimiseks, kuid peamiselt
tegeleme praegu juba pooleli
olevate projektidega.
Noorsootöötajad panustavad
Hiiumaa valla kriisi ajaks loodud
infotelefoni töösse, aitavad kogukonna eakaid toidukraami toomisega. Nad on paindlikud ning
valmis eriolukorras appi tõttama
sinna, kus vaja.
Kärdla noortekeskuse noortenõustaja jätkab nõustamistega
Messengeri või Skype’i teel.
Nõustamisaja broneerimiseks
helista Merrild Lebini tel 529
1719 või kirjuta merrild.lebin@
hiiumaa.ee.
Noorsootöötajatega saab ühendust sotsiaalmeedia kanalite
kaudu.
Kristel Pisa
kõikide Hiiumaa noortekeskuste
info põhjal

Foto: Laura Jääger

Armsad lapsevanemad ja noored!
Palume lapsevanematel jälgida, et distantsõppel olevad lapsed ja
noored peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.
Noortel tuleb samuti võtta vastutus ja ohutuse eesmärgil mitte
koguneda kampadesse ega viibida rahvarohkemates avalikes
kohtades nagu poed, bussipeatused. Värskes õhus viibimine on
kasulik, ent vältida tuleks suuremaid kogunemisi ja ühistegevust.
Piirangutest kinni pidamine on oluline, et vältida viiruse liigset
levikut.

Huvikoolide tegevus jätkub
Hiiumaa valla huvikoolid
läksid möödunud nädalast
samuti distantsõppele.
Siin väike kokkuvõte, kuidas see on läinud:
Käina huvikool
Muusikaosakonna õpetajad võivad kasutada erinevaid võimalusi,
et õpilasele sobivaim meetod
välja valida. Näiteks: videotunnid
messengeri või Skype’i kaudu,
mobiiltelefoniga salvestamine,
igale vanuseastmele erinevate
ülesannete valmistamine, päeviku/videopäeviku pidamine,
õpetaja peab VLOGi.
Kunstikooli nooremad õpilased
saavad oma ülesandeid lapsevanemate kaudu. Vanemate klasside õpilased saavad õpetajaga
suhelda lisaks FB-le ka helistades
või meili kaudu. Kunstiosakonna
lõpetajatega suhtleb õpetaja
intensiivsemalt ja vastavalt vajadusele igal võimalikul viisil.
Tantsuosakonna õpetaja salvestab lastele tantsu, mida õpilased
saavad kodus video järgi õppida.
Samuti saadab õpetaja erinevaid
tantsuvideoid, mida lapsed proovivad kodus järgi teha või vanu
tantse meelde tuletada. Õpetaja
saadab vanemale rühmale tantsuteooria materjale ja hiljem saab
selle põhjal Kahooti mängida.

Mida noortel kodus teha?
1. Kevadine suurpuhastus!
Kõlab küll peaaegu sama õudselt kui viiruse põdemine, aga
soovitame siiski: on parim aeg
alustada suurpuhastusega!
Rõõmusta oma vanemaid!
Foto: Laura Jääger
Rohkem infot: www.kainakultuur.ee
Hiiumaa spordikool
Treenerid on koostanud individuaalsed kavad. Kergejõustiklased käivad lisaks iseseisvalt
välijõusaalis. Orienteerujad jooksevad metsas kaardi järgi ning
neile on antud erinevad harjutused. Ratsutamises käivad vaid
õpilased, kellel on oma isiklikud
hobused ja õpilased teevad seda
iseseisvalt. Suve-erialade algus
on hetkeseisuga lükatud edasi
maisse.
Kärdla muusikakool
Kärdla muusikakooli tunnid lepi-

takse kokku võimalikult tavatunniplaani arvestades ja soovitavalt
tunniplaanis ettenähtud ajal.
Rohkem infot: https://kardlamu.
edu.ee
TT-Stuudio/ Tiina Tantsustuudio
Töökorraldus ja tunni ülesanded
lisatakse tantsustuudio kodulehele http://tt-stuudio.ee
Lapsevanemate ja vanemate noorematega suheldakse e-kirjade ja
sotsiaalmeedia kaudu.
Eraõiguslikud spordiklubid
Suurem osa eraõiguslikest klubidest ei ole veel välja töötanud
täpset plaani, jagavad infot oma
kanalite kaudu.

2. Sõtku, rulli ja küpseta!
Lõpuks ometi on aega, et teha
kõiki neid retsepte, mille valmistamiseks kulub tunde ja
tunde! Või kui sul üldse varasemat kokkamise kogemust pole,
on nüüd aega rahulikult põhitõdede selgeks tegemisega.
3. Halloo-halloo! Kuidas sul
läheb?
Kui kokata ei viitsi ja perega
suhtlemisest on saanud küllalt,
tasub mõelda neile, kellega
pole ammu rääkinud. Vanatädiga pole kunagi nii kaua aega jutustada, kui proua tahab? Nüüd
on seda aega küll ja veel.
4. Nokitse, loe, mängi ja
maga!

Nüüd on aega nokitseda puutööga või harjutada heegeldamist. Lõpuks ometi on aega, et
lõpuni lugeda kõik nimekirjas
ootavad raamatud. Otsi üles
oma lemmik lauamängud ja
saab lõbusalt pereliikmetega
aega veeta.
7. Klubiline tegevus internetis
ehk kaasaegne Dekameron
Miks mitte videokõnede abil
lugusid jutustada, aga võimalused on palju avaramad.
Võib luua sõpradega sotsiaalmeediagrupi, kus korraldada
mälumäng. Või võtta ette mõne
eriti jabura filmi ühisvaatamine
nii, et ise teksti peale lugeda?
8. Kui kodus olemine ära tüütab, mine metsa...
...või mere äärde. Aga ära unusta kaasa võtmast oma pereliikmeid, sealhulgas neljajalgseid. Värske õhk tuleb kõigile
kasuks.
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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 ta-

gamiseks.
Põhilised puudused, mis Hiiumaa
kortermajades esinevad:
• ustel puuduvad evakuatsioonisulused, st keldri ja
trepikoja uksel;
• trepikodades hoitakse põlevmaterjali;
• keldribokside vahekäikudes
hoitakse põlevmaterjale,
näiteks vana tehnikat, rehve,
mööblit;
• 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

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 maja number 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
appitõttajatele 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 trepi-

kojas 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
selle valgustamise võimaluse.
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!
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!

Kärdla politseijaoskond hoiatab: kelmid toovad koroonaviirust ettekäändeks!
Oleme viimasel ajal saanud Hiiumaa elanikelt
aina rohkem teateid kelmidest, kes koroonaviirust
ettekäändeks tuues inimesi petta üritavad.
Kelmid tegutsevad nii telefoni
kui ka interneti teel. Petukõnesid
on erinevaid, näiteks pakutakse
inimesele võimalust investeerida, et koroonavaktsiini kiiremini
arendada. Levinud on ka juhud,
kui pakutakse müügiks desinfitseerimisvahendeid või maske.
Inimene kannab raha üle, aga
kaupa kätte ei saagi.
Seega soovitame olla ettevaatlikud ja rääkida taolistest petuskeemidest ka oma eakamatele
lähedastele.
• Ära anna oma isikuandmeid
või krediitkaardi andmeid
võõrale helistajale.
• Uuri helistaja või ettevõtte
tausta.
• Vaata arvustusi internetipoe
kodulehel enne, kui midagi
ostad.
• Veendu, et kiri tuli usaldus-

väärselt allikalt.
• Anna teada, kui oled sellise
kõne saanud: helista politsei
infotelefonil 612 3000.
• Juhul, kui oled sattunud kelmuse ohvriks, anna sellest
politseile teada.
Kelmid kasutavad inimesi ära, kui
nad on kõige haavatavamad. Ka
eriolukorra puhul tuleb säilitada
kaine mõtlemine ja suhtuda kriitiliselt erinevatesse pakkumistesse. Ära lase end petta!
Petukõned sagenevad, ka Hiiumaal
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.
See on väga hea number, mis
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

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 iga
kahe kuu tagant.
Kui jääd hätta, siis palu abi mõnelt lähedaselt või tuttavalt.
Allikad: PPA ja justiitsministeerium

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 Nisuma
piirkonnapolitseinik
tel 512 6127
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Jäätmete põletamine on
keelatud!
Koroonaviiruse levikust
põhjustatud liikumispiirangutest viibime rohkem
koduseinte vahel, mistõttu koristatakse ja vaadatakse ajale jalgu jäänud
esemetele kriitilise pilguga
ning nii mõnigi ese majapidamises tundub liigne.

Üks lihtsaimaid ja odavaimaid
viise üleliigsetest jäätmetest
vabanemiseks võib tunduda need
koos aiatöödega kokku kogutud
okstega ära põletada. Kuid selline käitumine ei ole kindlasti
lubatud!
Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri
keelab jäätmete põletamise,
lubatud on põletada vaid immutamata ja värvimata puitu.
Paberit ja kartongi võib põletada
vaid kogustes, mis on vajalik tule
süütamiseks.
Kehtivad reeglid on vastu võetud
looduse ja elukõlbuliku kesk-

konna hoidmiseks, mitte kellegi
kiusamiseks ega jäätmekäitlejate
rikastumisele kaasaaitamiseks.
Keskkonnale mõeldes oleks parim, kui leitakse endale mittevajaminevale asjale uue omaniku
või otstarbe. Kui aga seda võimalust ei ole, tuleb anda kasutuks
muutunud esemed üle jäätmekäitlejale. Hiiumaa vallas sellest
aastast kehtima hakanud jäätmekorralduse alusel on võimalus
suurjäätmeid (mööbel, vaibad,
madratsid, uksed, vannid jne) üle
anda ka kodust, helistades ette
telefonil 1919 või viia ise need
jäätmejaama.
Hiiumaal ringi sõites on näha veel
kodude ümbruses kahetsusväärselt palju lõkkekohti, kuhu on
veetud mööblit, prügikottidesse
pandud erinevat sodi, ehitusjäätmeid jms. Kui meie inimesed
jätkavad samal moel jäätmekäitlust, siis me ei saa kuidagi ennast
nimetada rohesaareks, sest kõik

mürgised ühendid, põletamisel
mis õhku paiskuvad, kahjustavad
eluskeskkonda ning saastavad ka
aia- ja metsasaadusi.
Kui te ei tea, kuidas jäätmeid sorteerida ja kuhu jäätmeid üle anda
saab, siis küsige vallavalitsusest
või ASist Eesti Keskkonnateenused.
Kui aga märkate, et keegi hakkab
lõkkes põletama jäätmeid, astuge
ligi ja öelge, et selline käitumine
ei ole õige ja paluge lõke kustutada. Kui aga te ei taha sekkuda,
andke sellest teada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile
1313. See ei ole pealekaebamine,
vaid meie ühise keskkonna kaitsmiseks ainuõige tegu.
Kodumajapidamises jäätmete
põletamine on jäätmeseaduse
rikkumine ja võib kaasa tuua kuni
1200 euro suuruse trahvi.
Jane Sinijärv
Keskkonnainspektsioon juhtivinspektor

Detailplaneeringud
Hiiumaa vallavolikogu 19. märtsi
2020 otsusega nr 193 võeti vastu
Hiiumaa valla Orjaku küla Otsa
detailplaneering (DAGOpen OÜ
töö nr 19-06).
Planeeringu eesmärgiks on jagada Otsa maaüksus kolmeks
iseseisvaks kinnistuks määrates
kahele krundile ehitusõigus ja
hoonestusala, määrata maaüksuste kasutamise tingimused,
vajalikud piirangud ja servituudid. Otsa detailplaneeringuga
on tehtud ettepanek muuta osaliselt Käina valla osa Kassari saare
üldplaneeringut muutes osaliselt
ehituskeeluvööndi piiri vastavalt
detailplaneeringu põhiplaani joonisele. Ehituskeeluvööndi vähendamine on vajalik, et võimaldada
ühe elamu ja kuni kahe abihoone
ning juurdepääsutee rajamist
üldplaneeringu järgsele alale, kus
erandkorras läbi detailplaneeringu on võimalik taotleda ranna
ehituskeeluvööndi vähendamist
lähtudes Looduskaitseseaduse
§ 40 sätestatud korrast ning viia
vastavalt põhiplaanile muudatu-

sed sisse üldplaneeringusse.
Otsa detailplaneeringu avalik
väljapaneku toimub 8. aprillist
kuni 11. maini 2020 Käina Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu mnt
28 Käina alevik Hiiumaa vald ja
Hiiumaa valla veebilehel.
Otsa detailplaneeringuga ja
Hiiumaa vallavolikogu 19.03.2020
otsusega nr 193 saab tutvuda
Hiiumaa veebilehel: ehitus ja planeerimine – detailplaneeringud
– detailplaneeringute vastuvõtmine ja avaldamine.
Hiiumaa vallavolikogu 19. märtsi
2020 otsusega nr 192 võeti vastu
Hiiumaa valla Orjaku küla Kibuspuu detailplaneering (DAGOpen
OÜ töö nr 18-44).
Planeeringu eesmärgiks on jagada Kibuspuu maaüksus neljaks
iseseisvaks kinnistuks määrates
kolmele krundile ehitusõigus ja
hoonestusala, määrata maaüksuste kasutamise tingimused, vajalikud piirangud ja servituudid.
Kibuspuu detailplaneeringuga
on tehtud ettepanek muuta osaliselt Käina valla osa Kassari saare

üldplaneeringut muutes osaliselt
ehituskeeluvööndi piiri vastavalt
detailplaneeringu põhiplaani joonisele. Ehituskeeluvööndi vähendamine on vajalik, et võimaldada
ühe elamu ja kuni kahe abihoone
ning juurdepääsutee rajamist
üldplaneeringu järgsele alale, kus
erandkorras läbi detailplaneeringu on võimalik taotleda ranna
ehituskeeluvööndi vähendamist
lähtudes Looduskaitseseaduse
§ 40 sätestatud korrast ning viia
vastavalt põhiplaanile muudatused sisse üldplaneeringusse.
Kibuspuu detailplaneeringu avalik väljapaneku toimub 8. aprillist
kuni 11. maini 2020 Käina Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu mnt
28 Käina alevik Hiiumaa vald ja
Hiiumaa valla veebilehel.
Kibuspuu detailplaneeringuga ja
Hiiumaa vallavolikogu 19.03.2020
otsusega nr 192 saab tutvuda
Hiiumaa veebilehel: ehitus ja planeerimine – detailplaneeringud
– detailplaneeringute vastuvõtmine ja avaldamine.

Mida teha, kui kahtlustad nakatumist?
Nakatunuga kontaktis olnud
inimestel tuleb 14 päeva jooksul
püsida kodus! Väldi kontakte
teiste inimestega ja jälgi oma
tervist.
Jälgi oma tervist hoolikalt ja kui
enesetunne halveneb – kindlasti
ei tohi pöörduda otse EMOsse
ega haiglasse vaid – võta ühendust enda perearsti või perearsti nõuandeliiniga 1220! Eriti
hoolikalt peaksid jälgima ennast
vanemaealised, üle 60aastased ja
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tõsiste haigustega pereliikmed,
kes peaks enda seisundist teavitama koheselt oma perearsti.
Kui oled haigestunud:
Kodune isolatsioon on ettevaatusabinõu, et hoida ära nakkushaiguse levik. Viibi kodus kuni
täieliku paranemiseni – väldi
väljas käimist.
Sümptomid on gripilaadsed: palavik 38°C, köha, nohu, hingamisraskused. Haigust saab edukalt
leevendada sümptomaatilise

raviga, käsimüügiravimitega.
Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista 112.
Praegu on teada, et inimene
püsib nakkusohtlik 7–12 päeva
alates sümptomite tekkimisest
ja raskemate haigusjuhtude korral 14 päeva. Kui sina nakatud,
siis ka sinu pereliikmed loetakse
nakatunuteks.
Kui vajad abi seoses toidukauba
või ravimite koju toomisega, võta
ühendust sotsiaaltöötajaga!

Jäätmete sorteerimisest eriolukorra ajal
Keskkonnaministeerium avaldas korduma kippuvad küsimused, mis
aitavad tuua selgust jäätmekorralduses eriolukorra ajal.
On äärmiselt oluline mõista, et kui Sul on diagnoositud koroonaviirus või kahtlustad nakkust, tuleb ka koguda jäätmeid
tavapärasest teisiti!
• Olles haige või kahtlustades haigust, tuleb enda tekitatud
prügi panna kilekotti, sõlmida see tugevasti kokku ja visata
segaolmejäätmete sekka!
• Pakendeid, paberi- ja papijäätmeid ning muid jäätmeid tuleks
endiselt koguda liigiti, kuid võimalusel oodata nende üleandmisega, kuni olete tervenenud.
• Nakatudes prügi väljaviimine võib olla raskendatud just kortermajade puhul. Kui kogutud jäätmed tekitavad juba nähtavat ja ka tuntavat probleemi, siis tuleks need kellegi kaasabil
konteinerisse saata. Nakkusohtlikud jäätmed peavad olema
suletud kilekotti ja viimane tõstetud ühekordsete kinnastega
näiteks ukse taha, kust keegi selle siis (samuti kaitsevahendeid
kandes) ära viib.
• Ühekordselt kasutatavad kummikindad, mida kasutate näiteks
kauplustes käimiseks vm, tuleb visata segaolmejäätmete hulka, eelistatult suletud kilekotis.
Loe põhjalikumat infot keskkonnaministeeriumi kodulehelt: www.
envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida

KIK toetab Kärdla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumist
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine tagab kliendile kasutusmugavuse ning sõltumatuse purgimisteenusest. Samuti säästab
ühiskanalisatsioon keskkonda, kuna sellest ei leki reovett pinnasesse. Vastavalt Hiiumaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale
on reovee immutamine pinnasesse või selle laialilaotamine ning
mahuti tühjendamine loodusesse keelatud!
Tuletame meelde, et käesoleval aastal on võimalik Kärdla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda poole hinnaga. Neile, kellel
on varasemalt juba olemas üks liitumine, kas ainult vesi või ainult
kanalisatsioon, teise liitumisega tasu ei kaasne.
Keskkonnainvesteeringute keskuselt on võimalik taotleda toetust
elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Toetuse
eesmärk on tagada reovee kokku kogumine üle 2000 tarbijaga
piirkondades, st Hiiumaal Kärdlas. Toetuse suurus sõltub rajatud
torustiku pikkusest, jäädes vahemikku 1132–3792 eurot.
Taotleda on võimalik e-toetuste keskkonnas või saates taotlusvorm
e-posti teel või paberkandjal. Täpsema info ja taotluse täitmise
juhendi leiab KIKi kodulehel: bit.ly/3akAZIK
Innustame kõiki, kellele on kinnistu lähedusse loodud võimalus
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liituda, kasutama võimalust
liitumiseks ning toetuse saamiseks. Nii hoiate ja säästate meid
kõiki ümbritsevat elukeskkonda!
Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Silmas tuleb
pidada, et projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem
kui 31. detsember 2020. Töödega ei tohi alustada enne otsuse
saamist!
Küsimuste korral palume pöörduda Kärdla Veevärgi klienditeenindusse – kvv@kvv.ee; 463 2187.

Minister Aab külastas Hiiumaad
Märtsi alguses tegi Hiiumaale päevase visiidi riigihalduse minister
Jaak Aab koos kaaskonnaga.
Vallajuhid viisid ministri külaskäigule Viskoosasse, et näidata
monofunktsionaalse asula kokkukukkumise musternäidet. Jalutati kalatehase varemetes, misjärel sõitis seltskond läbi asula, et
vaadata osaliselt tühjana seisvaid kortermaju. Pikem peatus tehti
jällegi Kõrgessaare sadamas, kus vallajuhid arutasid ministriga ka
tuulepargi teemal.
Lõunalauas jätkus mõttevahetust Hiiumaa arengu teemadel. Arutati ka, kuidas koroonaviirus mõjutab majandust ja räägiti Euroopa
liidu uuest rahastusperioodist.
Kohtumisel Hiiumaa ettevõtjatega arutati laenutagatiste teemal.
Suur tänu Hiiumaa visiidi ja sisukate arutelude eest!
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Lasteabi number 116 111
Kui sul on mure või sa tead kedagi kellel on mure, helista
lasteabi numbrile 116 111.
Abivajav on laps:
• kellel pole tagatud heaolu ja turvatunne,
• kes on jäetud hooletusse,
• kes on kogenud väärkohtlemist – füüsilist, emotsionaalset,
seksuaalset,
• kelle käitumine ohustab teda või teisi.
Lasteabi tasuta telefon töötab 24/7. Helistamine on anonüümne
ja pöördumised salvestatakse.
Lisavõimalused lasteabiga ühenduse võtmiseks:
• välismaalt helistades +372 600 4434
• online-nõustamine „Küsi abi” www.lasteabi.ee
• e-post: info@lasteabi.ee
• FB ja äpp otsisõnaga „Lasteabi”
Lasteabitelefoni 116 111 ja kadunud laste telefoni 116 000
tegevust koordineerib sotsiaalkindlustusamet. Mõlema telefoni
kaudu pakutakse pöördujale sotsiaalset nõustamist ja vajadusel
kriisinõustamist, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saadud informatsioon teistele spetsialistidele.

Kuidas muremõtetega toime tulla?
Praegune aeg tekitab paratamatult muremõtteid ja stressi. WHO
on välja töötanud soovitused, kuidas oma vaimse tervise eest
hoolt kanda.
Terviseamet rõhutab, et oluline on info hankimine COVID-19 suhtes
usaldusväärsetest kanalitest. Eestis on selleks terviseamet: www.
terviseamet.ee/et
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Kärdla põhikool pakub tööd
Kui sa soovid päriselt muuta maailma paremaks paigaks ja teha
maailma kõige tähenduslikumat tööd, siis tule Kärdla põhikooli
kooli tööle! 2020/2021 õppeaastal oodatakse kollektiivi õpetajaid,
tugispetsialiste, huvijuhti ja majandusjuhatajat:
• mõtleme aegsasti valdkonna spetsialistide järelkasvule,
• toetame kolleegide enesetäiendamist – eriti kvalifikatsiooni
omandamist,
• oleme avatud inimestele, kes soovivad endale võtta uusi väljakutseid,
• Hiiumaa vald maksab noorele, kuni 35 aastasele spetsialistile
stipendiumi - kahe aasta jooksul 200 eurot kuus.
Saada oma CV ja motivatsioonikiri koos haridust tõendavate
dokumentide koopiatega hiljemalt 31. märtsiks kooli direktorile
direktor@kardla.edu.ee.
Lisainfo: Margit Kagadze, 5347 4137 ja kooli kodulehelt https://
www.kardla.edu.ee/et/pakume-tood
Oled oodatud!
Kärdla põhikool saab endale uue, arhitektuurselt kõrgetasemelise
koolihoone, mis arvestab kaasaegsete nõudmistega koolikeskkonnale, toetab õppija sotsiaalset ja individuaalset arengut. Kooli
ideekavand järgib liikuma kutsuva kooli põhimõtteid.
Vaata lähemalt: https://vald.hiiumaa.ee/kardla-pohikool

Tööd saavad noortekodu kasvatajad
Hiiumaa sotsiaalkeskus otsib oma töökasse kollektiivi Kõppu
rajatava noortekodu kasvatajaid.
Miljööteraapilistel põhimõtetel töötav noortekodu pakub ööpäevaringset tuge ja juhendamist neljale kuni kuuele KLA-teenusele
suunatud lapsele või noorele.
Ootame sind oma kollektiivi, kui sul on:
• soov töötada toredas kollektiivis;
• soov pühenduda abivajavate noorte arengu toetamisele;
• väga head läbirääkimis-, suhtlemis- ja koostööoskused;
• oskus saada hakkama pingeolukordades;
• valmisolek töötada osalise või täistöökoormusega 40 tundi
öistes ja/või päevastes vahetustes.
Sobival kandidaadil peab olema kõrgharidus pedagoogikas, sotsiaaltöös, psühholoogias, lastekaitses, eripedagoogikas, sotsiaalpedagoogikas, kasvatusteadustes, meditsiinis või keskharidus ja
praktiline erialane töökogemus abivajavate lastega vähemalt 18
kuud viimase kuue aasta jooksul.
Omalt poolt pakume:
• väljaõpet ja enesetäiendamisvõimalusi;
• võimalust osaleda uue noortekodu rajamises;
• vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd;
• tänapäevaseid töötingimusi, toetavat kollektiivi;
• töötasu täiskoormusel töötades 950 eurot.
Lisaks maksab Hiiumaa vald kuni 35aastasele kõrgharitud noorele
spetsialistile stipendiumi.
CV ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 19. aprillil aadressil
eve@sotsiaalkeskus.ee
Rohkem infot loodavast noortekodust leiad: http://bit.do/kopupansionaat

Hea ettevõtja või vabaühenduse juht, anna
oma olukorrast teada!
Täida veebilehel www.kriisiabikeskus.ee a, mis koosneb 14
küsimusest ja võib võtta aega
keskmisel 3–5 minutit.

Hiiumaa ettevõtja, liitu
eriolukorra listiga!
Eriolukorraga seotud infot ettevõtjatele vahendavad vald ja
arenduskeskus ettevõtjate meililisti kaudu. Liitu meililistiga:
www.bit.ly/ettevotjauudiskiri

Kärdla sadama saun
eriolukorra tõttu
suletud
Valitsuse piirangud seoses vaba
aja veetmisega puudutavad ka
avalikuks kasutamiseks mõeldud Kärdla sadama sauna, mis
on nüüdsest ajutiselt suletud.
Kui leidub inimesi, kellel puuduvad muud pesemisvõimalused,
palume pöörduda valla sotsiaaltöötajate poole, et leida sobiv
lahendus.
Piirangud vaba aja veetmisele
kehtivad kuni korralduse muutmiseni, piirangute pikendamise
vajadust hinnatakse iga kahe
nädala järel.
“Praegu oleme olukorras, kus
viiruse levik on väga kiire. Inimeste tervise kaitseks tuleb
piirata igasugust tegevust, kus
on suur inimeste omavaheline
kokkupuude ja nakkuse leviku
oht kõrge,” on öelnud peaminister Jüri Ratas

Tuuletorn otsib kohvikupidajat
Elamuskeskus Tuuletorn kutsub
üles endast märku andma huvilistel, kes soovivad suvehooajal
Tuuletornis kohvikut pidada.
Tulevaselt kohvikupidajalt oodatakse kogemust – et ta suudaks suvel suure rahvahulgaga
hakkama saada – ja väga head
kvaliteeti.
“Külastatavus ja käive on suured
just suvisel ajal,” selgitas Käina
osavalla vanem Omar Jõpiselg.
Ta lisas, et sügisest kevadeni
hakkab Tuuletorn kohvikut ise
majandama. “Kui elamuskeskus
talvel ise kohvikut peab, siis Tuuletorni teenindaja teenindab
ühtlasi ka kohviku poolt.”
Tuuletorni kohvikusse mahub 40
külastajat ja teist samapalju väliterrassile. Täpsemate tingimuste kohta saab infot Tuuletorni
juhilt Kristina Hallalt: kristina.
halla@hiiumaa.ee

Eriolukorra ajal tuletornid suletud kõigile

Täida küsitlus ja võida parem Eesti!
Inimõigused on meie kõigi õigused, olenemata meie haridusest,
vanusest, rahvusest, kodukohast või palganumbrist. Igaüks meist
saab palju ära teha selleks, et meie inimõigused oleksid kaitstud ja
igas kogukonnas oleks veel mõnusam elada.
Anna oma panus, täites lühike inimõiguste teemaline küsitlusele:
http://bit.do/kysitlusEIK
Iga tagasiside on oluline!
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Veeteede amet annab teada,
et Hiiumaa tuletornid on ajutiselt külastajatele suletud
kuni eriolukorra lõppemiseni.
Tuletornid on küll tavaoludes
avatud vaid suveperioodil, aga
külastamine väljaspool ametlikke lahtiolekuaegu on olnud
võimalik kokkuleppel ühekordse
tasu eest.
Mõistvat suhtumist!

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
AIME PASS
HELJU KASKOR
VALDU KINDEL
URMAS RISTOJA
PEET KOPPEL
VAIKE TREIAL

MELVI METT
TIIT LÜDIG
AIVAR KIRRIS
HELGI HAAS
HILLAR RANDMÄE

Kaastunne lähedastele!
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Asutuste tegevus eriolukorra ajal
Hiiumaa üldhariduskoolides toimub hariduse andmine distantsõppena. Koolihooned on õppetööks suletud.
Lasteaiad on avatud. Vallavalitsus soovitab lapsi võimalusel
kodus hoida.
Huviharidus on samuti võimalusel korraldatud distantsõppena.
Hooned on õppetööks suletud.
Külastajatele on suletud noortekeskused, vaba aja keskused,
kultuurikeskused ja muuseumid
(sh elamuskeskus Tuuletorn ja
Palade loodushariduskeskus),
spordikeskused, sotsiaal-, pereja päevakeskused, erivajadustega
laste kompetentsikeskus.
Külastajatele on suletud Kõpu
pansionaat, Tohvri hooldekodu
ja Hellamaa sotsiaalmaja.
Spordivõistlused, etendused,
kontserdid ja konverentsid on
keelatud eriolukorra lõpuni.

HIIUMAA TEATAJA
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Raamatukogud
Kärdla linnaraamatukogu on
eriolukorra ajal külastusteks
suletud.
Raamatuid saab tellida E–R kl
10–14, helistades 463 2142.
Kättesaamine kokkuleppel või
kojuvedu kl 14–17.
L saab raamatuid tellida kl 10–12
ja kojuvedu toimub kl 12–14.
Raamatuid saab reserveerida ka
Rikswebi kaudu raamatukogu
kodulehelt raamatukogu.hiiumaa.ee
Kärdla linnaraamatukogu pere
julgustab inimesi lugema palju
raamatuid, tellima neid telefoni
teel ja tagastama raamatud tagastuskasti. Raamatute nakkusevabaks muutmiseks hoitakse
need karantiinis kolm ööpäeva
enne edasi laenutamist.
Avatud on:
Palade raamatukogu – K 10–18,

N 10–16, tel 469 4537, koduteenindust saab tellida E–R 10–16
tel 515 8479
Hellamaa raamatukogu – T 10–
18, tel 469 4640, koduteenindust
saab tellida tel 515 8479
Suuremõisa raamatukogu – T, N
10–16, tel 469 4284 ja 527 1215.
Kõrgessaare raamatukogu – E
11–18, T, N, R 11–15, tel 469
3380
Lauka raamatukogu – E, T, N, R
10–13, tel 469 3146
Kõpu teeninduspunkt – K 14–18
Käina raamatukogu – E–R 10–
17.30, tel 463 6231
Emmaste raamatukogu – T, N, R
10–18, K 10–13
Leisu laenutuspunkt on avatud
kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval kl 14–17.30. Võimalusel
helista raamatukokku telefonil
463 1703 ja kasuta raamatuvahetust postkasti abil.

Eriolukorraga seonduvalt on kõik kogunemised ja sündmused
edasi lükatud või ära jäetud.
Edasi on lükatud Uuskasutuskeskuse kasutatud riiete kogumisring, mis pidi toimuma 3. aprillil.
Edasi on lükatud Tuuletorni avamine, mis pidi toimuma
17. aprillil.

Nelja Nurga galerii eraviisilisteks külastusteks avatud
Nelja Nurga galeriis on uus ja
huvitav näitus, mida on kuni
eriolukorra lõppemiseni võimalik eraviisiliselt uudistama
tulla. Tuleme kohale, avame
ukse, hoiame distantsi ja peseme käsi.
Helistage ja tundke huvi! Kon-

taktid: Kalli Sein 503 2246,
Helle-Mare Kõmmus 529 9429,
Kaja Hiis-Rinne 510 9255, Valev
Sein 529 6580
Eriolukorra tõttu on kultuuriministeeriumi korraldusel kõik
muuseumid ja galeriid üle Eesti
suletud, nii ka Nelja Nurga galerii, mis alles märtsi alguses
pärast remonti taas avati.

Esita kandidaat Hiiumaa aasta ema
tiitlile
Hiiumaa aasta ema tiitel antakse eeskujulikule emale, kes on
Hiiumaa valla kodanik ja kelle kodu pakub armastust, hoolt ning
õpetust vähemalt kahele lapsele. Ta on tubli oma töös ja perekonna
väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool kodu.
Pane ettepanekusse kirja sobiva kandidaadi ees- ja perekonnanimi, vanus, elu- ja töökoht, laste arv, nende nimed ja vanused. Lisa
ka põhjendus, miks just tema peaks pälvima Hiiumaa aasta ema
tiitli, ja saada ettepanek aadressile kardla@hiiumaa.ee või postiga
aadressil Keskväljak 5a, Kärdla hiljemalt 26. aprillil. Lisa ka enda
nimi, kontaktandmed ja kuupäev.
Aasta ema tiitli eesmärk on väärtustada ema ja emadust, tunnustada naise rolli laste kasvatamisel ning tema tegevust ühiskonnas.

Kallid suvehiidlased!
Tuletame meelde, et Hiiumaale on lubatud reisida üksnes siin
alalist elukohta omavatel inimestel. Liikumispiirangud kehtivad
kõigile. Palume mõistvat suhtumist!
Liikumisvabaduse piiramise otsus on vastu võetud meie kõigi
tervise huvides. COVID-19 levikut takistab kõige paremini see, kui
inimesed püsivad koduses isolatsioonis. Seetõttu ei ole lubatud
pendelränne saarte ja mandri vahel ning haigussümptomitega
inimesed peavad püsima kodus.
Kannatlikku meelt, ootame teid!

Armsad naabrid
saarlased!
Saadame teile Hiiumaalt palju
jõudu ja tugevat tervist, kontaktivabu kallistusi. Olete hiidlaste
mõtetes ja praegusel raskel ajal
hoiame teid veel eriti kõvasti
oma südames. Saarlased on üks
vägev rahvas!
Jõudu Madisele ja kõigile, kes
Saaremaal eesliinil tegutsemas!
Parimad soovid meditsiinitöötajatele!
Hoidkem üksteist ja olge terved!

Hiiumaa aasta ema
kandidaatide esitamine

Eesmärgiks on väärtustada ema ja emadust, tunnustada naise rolli
laste kasvatamisel, aga ka tema tegevust ühiskonnas. „Hiiumaa
aasta ema“ tiitel antakse emale, kes on oma töös pädev ning on
perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.
Emale, kelle peres kasvab kaks või enam last, kelle kodu pakub
armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Ettepanekuid kandidaatide osas tuleb teha hiljemalt 26. aprillil
e-posti teel aadressile kardla@hiiumaa.ee või postiga aadressil
Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald, 92413, Hiiumaa.
Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja ܠrahvastikuregistri
järgi Hiiumaa elanik.

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

Ettepanekus tuleb välja tuua kandidaadi ees- ja perekonnanimi
ning vanus. Tema elu- ja töökoht, laste arv, nende nimed ja
vanused. Lisada tuleb ka põhjendus, miks just see kanditaat peaks
pälvima aunimetuse. Autor peaks lisama ka enda kontaktandmed,
nime ja ettepaneku esitamise kuupäeva.

