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Elamuskeskus Tuuletorn on
avatud!
1. juunil avati Käinas asuv elamuskeskus Tuuletorn – atraktiivne, kvaliteetne ja mugav
ajaveetmiskoht, mis suunab
avastama ka teisi Hiiumaa turismiobjekte.
Elamuskeskuse uksed on külastajatele avatud iga päev kl
11–21.
Toeta hiiumaist, soeta hiiumaist
ja puhka Hiiumaal – oled väga
oodatud!

Kärdla keskväljaku ehitus poole peal
Nädal tagasi pandi Kärdla
keskväljakule sümboolne
nurgakivi ja samas peeti
juba ka sarikapidu, sest oli
käes ka ehituse vahetähtaeg.
Hiiumaa vallavalitsus tellijana on
alates eelmise aasta novembrikuust ehitanud ümber Kärdla
keskväljakut, et sellest saaks
maakonnakeskuse vääriline linnasüda – kujundatakse ümber
üle 9000 m2 väljakuala, tehakse
uued liikluslahendused, rajatakse
lipuväljak, püstitatakse kauplemispindadega pergola, mänguväljak ja puhkeala, purskkaev
ning rohealad. Keskväljaku tööd
on poole peal ja uus kontseptsioon hakkab ilmet võtma.
Hiiumaa vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Monika Pihlak
ütles, et keskväljaku ümberehitamine ja sellele uue elu andmine on väga huvitav protsess:
“Ühe väikelinna süda muutub
oluliselt – väga suur ala antakse
autodelt inimestele. Pihlak lisas,
et projekteerimise ja ehitamise
perioodi jooksul on olnud palju
väljakutseid, eriti kevadel, kui
tuli lahendada eriolukorraaegne
kaupade ja ehitajate liikumine.
“Õnneks oli soe ja lumevaba
talv, mis soosis ehitustegevust,”
märkis Pihlak.
Keskväljaku töövõtja ASi Merko
Ehitus Eesti juhatuse esimees
Ivo Volkov ütles, et Kärdla keskväljaku ehitus jääb pikaks ajaks
meelde, toimus ju ehitus paljuski
eriolukorra tingimustes: „Meile
tegi suurt rõõmu tellija kindel
soov töödega jätkata, mistõttu

teame täna veel selgemini kui
kunagi varem, et lahendus on
alati olemas ka kõige erilisemate
juhtumite jaoks. Vahetähtajaks
kokkulepitu on valmis ja edasised
tööd kulgevad plaanipäraselt.”
Kärdla keskväljak on üheksas
väljak, mis on valmimas Eesti
Vabariik 100 juubeliprogrammi
„Hea avalik ruum“ abil.
„Hea avalik ruum“ programmijuht, arhitekt Kalle Vellevoog
ütles, et arhitektide soov oli,
et vabariigi juubeliks valmiksid
15 Eesti linna ja asula keskosad
juba uues, 21. sajandile väärilises
ruumilises kvaliteedis: “Et nende
linnade peaväljakud ja peatänavad oleksid inimsõbralikud,

jalakäijaid eelistavad, ühistegevusi võimaldavad. Et uuenenud
linnaruumis oleks inimestel meeldiv olla ja oma vaba aega veeta.
„Hea avalik ruum“ jätkub rahandus- ja kultuuriministeeriumite
toel kogu Eestit katva suurema
programmina, millega tahame
korrastada ja kaasajastada kõigi
Eesti oluliste linnaliste asulate
avalikud linnaruumid,” rääkis
Vellevoog.
Kärdla keskväljaku arhitektuurivõistluse võidutöö üks autoritest, maastikuarhitekt Martin
Allik märkis, et viis aastat tagasi
arhitektuurikonkursil osaledes
ei kujutanud keegi asjaosalistest
ette, kui põnevaks, inspireeri-

vaks ja õpetlikuks see protsess
kujuneb. “Keskväljaku projekt
on autoritele äärmiselt südamelähedane ning aastate jooksul on
pakkunud rõõmu koostöö hiidlaste, omavalitsuse, projekteerija ja
ehitajaga. Osapoolte huvi, täpsus
ja võimekus on loonud väga head
eeldused projekti edukaks ja
õigeaegseks valmimiseks, mida
ootame juba põnevusega!“ lisas
Allik.
Kärdla keskväljak on jagatud
mitmeks eriilmeliseks osaks.
Oluliselt paranevad võimalused
kerg- ja jalgsi liiklejatele. Parklad
asuvad põhjaosas, lisaks Hiiumaa
kaubamaja ees. Keskel asub neljast paviljonist ja kahest müügile-

tist koosnev puidust pergola, mis
pakub varju tuule ja vihma eest.
Paviljonide sisemusse jääb hooajaliseks tegevuseks mõeldud
õu. Rajatakse lipuväljak ning selle
juurde purskkaev ja lipumastid,
mille ääres paiknevad istumiskohad. Keskväljaku lõunaosa
moodustab valdavalt pehmete
katenditega ja haljastatud park,
kus leidub mänguvahendeid
erinevatele vanusegruppidele,
piknikukohti, eriilmelisi istumiskohti.
2014. aastal lükkasid Eesti Arhitektide Liit ja Eesti Vabariik 100
korraldustoimkond ühiselt käima
missiooniprojekti „Hea avalik
ruum”. Toonane Hiiu vallavalitsus
ja Arhitektide Liit kuulutasid ühena esimestest Eestis jaanuaris
2015 välja Kärdla keskväljaku ja
linnaruumi arhitektuurivõistluse.
12 laekunud tööst tunnistati parimaks ideekavand „KÄRRDAL”,
mille autorid on Oskar Ivarsson,
Charlotte Sellbrandt, Martin
Allik, Andreas Lyckefors, Johan
Olsson arhitektuuribüroost MARELD landskapsarkitekter AB
koostöös arhitektuuribürooga
Bornstein Lyckefors.
Kärdla keskväljaku rekonstrueerimine algas 2019. aasta hilissügisel ja tööd valmivad novembris
2020. Ehitaja on AS Merko Ehitus Eesti. Omanikujärelevalvet
teostab OÜ Tarindiprof. Projekti
maksumus kokku on 2 248 000
eurot, millest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest
Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise meetme kaudu on
1 580 000 eurot.
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Riigimaja tuleb Kärdla kesklinna
Eesti valitsus kiitis heaks uue riigimaja ehituse Kärdlasse Hiiu 1a
kinnistule.

Vallavanem kohtus abiturientidega

Kärdla riigimajja on planeeritud üle 20 erineva riigiasutuse ja
kaheksa ministeeriumi 44 töötajat. Riigimajja rajatakse asutuste
ühine klienditeenindusala, kus on infotöötaja, kliendiarvutid,
klienditeenindusletid ja vestlusruumid. Kärdla riigimaja rajamiseks
on planeeritud investeeringuid kokku 2,2 miljonit eurot, millele
lisandub käibemaks.
Uue hoone arhitektuurikonkurss on kavas läbi viia sel aastal. Projekteerimistöödega on plaanis alustada 2022. aastal ning hooned
ehitatakse 2023. aastal. Kärdla riigimaja avatakse 2024. aasta
alguses.
Hiiumaa vallavalitsus ja AS Riigi Kinnisvara on hoonele sobivaima
asukoha leidmiseks kohtunud mitmeid kordi ja jõudnud üksmeelele, et sobivaim on Hiiu tänav 1a ehk kinnistu, kus praegu asub
Kärdla turg.
Riigi Kinnisvara soovis riigimaja rajamisel koostöö tegemiseks sõlmida vallaga ühiste kavatsuste protokolli, milleks volikogu andis
vallavalitsusele volitused möödunud aasta novembrikuu istungil.
Selle protokolliga võtavad vald ja Riigi Kinnisvara eesmärgiks viia
ühiselt läbi arhitektuurivõistluse kinnistule parima hoonepaigutuse
leidmiseks ja arhitektuurse lahenduse saavutamiseks.
Arhitektuurivõistlusega lahendatakse nii riigimaja kui uue lahendusega turu osa. Tänasel turul asuvad kauplemispinnad nii, nagu
need on sinna sattunud või paigaldatud. Osa kioskitest seisab
kasutuseta. Uuele keskväljakule rajatakse kauplemispinnad hiiumaistele turukaupadele. Praeguse turu teised kauplemispinnad
lahendatakse samal ehk Hiiu tn 1a kinnistul. Kinnistul on piisavalt
pinda, et sinna mahuvad ära nii riigimaja, parkimine kui turu osa.
Arhitektuurivõistluse korraldamise kulud katab Riigi Kinnisvara.
Riigimaja ehitamine igasse maakonda on riigi otsus – rahandusministeerium koostöös Riigi Kinnisvaraga käivitas riigimajade projekti
2017. aastal. Riigimajade eesmärk on parandada riigiteenuste
kättesaadavust maakondades ning säästa kinnisvarakuludelt tuues
asutused erinevatelt aadressidelt kokku ühte riigimajja.
Mis puudutab Hiiumaad, siis endine maavalitsuse maja on Riigi Kinnisvara hinnangul riigimajaks liiga suur ja amortiseerunud. Lisaks
asuvad erinevad riigiasutused veel 3-4 aadressil Kärdlas.

Juunis kohtus vallavanem Toomas Rõhu Hiiumaa gümnaasiumi abiturientidega, et tänada neid tubli
pingutuse ja heade tulemuste eest, innustada maailma avastama ja seejärel Hiiumaale tagasi pöörduma.
Lõpetajad rääkisid oma plaanidest ja andsid mõtteid, kuidas Hiiumaa elukeskkonda veelgi paremaks
teha. Aitäh teile ja toredate kohtumisteni!

Gümnaasiumide medaliga lõpetajad
Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajad:
Kristina Joarand, Berenike Järvekülg, Teele Kanarbik, Birgit
Kibus, Katariin Kokla, Krislyn
Kroon, Annabel Pielberg, TriinMarleen Suve, Johannes Markus Altmäe
Hiiumaa gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetajad:
Anna-Brita Tall, Triin Jürimäe,
Maria Johanna Kaskor, Kelly Nurk

Läänemaa ühisgümnaasiumi
kuldmedaliga lõpetaja:
Anna-Maria Mustkivi
Tallinna 21. kooli kuldmedaliga lõpetaja:
Salme Vesingi
Tallinna Mustamäe gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja:
Roberta Mikk
Tartu Hugo Treﬀneri gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja:
Sander Miller

Põhikoolide
kiitusega lõpetajad
Käina kooli kiitusega lõpetaja:
Annabel Nigu
Emmaste põhikooli kiitusega
lõpetajad:
Helena Pruul, Lisanna Pruul,
Kertu Liisa Põtter, Ralf Markus
Klementa
Kärdla põhikooli kiitusega
lõpetajad:
Agnes Katariina Selirand, Tamor
Tomson
Palade põhikooli kiitusega
lõpetaja: Getlin Juhe

Olümpiaadide piirkonnavoorude võitjad 2019/2020. õppeaastal
Tunnustame õpilasi, kes on olnud
parimad üle-hiiumaalistel ja vabariiklike olümpiaadide ning ainevõistluste piirkonnavoorudel
Mihkel Metsand – emakeel, bioloogia, ajalugu; VII klass Lauka
põhikool
Ilona Sedrik – emakeel, matemaatika, geograafia; VIII klass
Käina kool
Tamor Tomson – emakeel, keemia, füüsika, matemaatika, geograafia, koolinoorte mälumäng;
IX klass Kärdla põhikool
Mihkel Mattias Proos – emakeel;
X klass Hiiumaa gümnaasium
Sofia Apri – emakeel; XI klass
Hiiumaa gümnaasium
Teele Kanarbik – emakeel; XII
klass Hiiumaa gümnaasium
Oliver Matto – loovkirjutamine,
keemia, bioloogia, ajalugu VIII
klass Kärdla põhikool
Klaarika Küttim – loovkirjutamine; IX klass Palade põhikool
Jako Sedrik – matemaatika; IV
klass Käina kool
Anni Hiiemets – matemaatika;
V klass Suuremõisa lasteaedpõhikool
Uku Härmson – matemaatika,
ajalugu; VI klass Käina kool
Lotta Vals – matemaatika, Nuputa; VII klassKärdla põhikool
Bert Omann – matemaatika; VII
klass Käina kool

Taavi Toss – matemaatika, ajalugu; X klass Hiiumaa gümnaasium
Susan Začek – matemaatika; XI
Hiiumaa gümnaasium
Berenike Järvekülg – matemaatika; XII Hiiumaa gümnaasium
Mia Marjen Mihkelsoo – bioloogia, VI Palade põhikool
Getlin Juhe – bioloogia ; IX Palade
põhikool
Matthias Tammekivi – bioloogia;
XI Hiiumaa gümnaasium
Markus Juhe – geograafia; VII
Kärdla põhikool
Siiri Talts – geograafia; XI Hiiumaa
gümnaasium
Maria Eller – loodusteadused; VIII
Kärdla põhikool
Kaur Maanus Kartus – ajalugu; IX
Käina kool
Oskar Kogermann – ajalugu; XI
Hiiumaa gümnaasium
Marilyn Reintam – ajalugu; XI
Hiiumaa gümnaasium
Mari-Liis Toomemäe – kunst; IX
Käina kool
Anna Elisabeth Remmelg – muusika; IX Emmaste põhikool
Tuuli Kruusmägi – muusika; VII
Käina kool
Meribel Piil – muusika, Nuputa;
VI Kärdla põhikool
Agnes Katariina Selirand – koolinoorte mälumäng; IX Kärdla

põhikool
Kaspar Kalmus – koolinoorte mälumäng; IX Kärdla põhikool
Nora Kattel – koolinoorte mälumäng; IX Kärdla põhikool
Maria Johanna Kaskor – koolinoorte mälumäng; XII Hiiumaa
gümnaasium
Birgit Kibus – koolinoorte mälumäng; XII Hiiumaa gümnaasium
Kenert Kraavik – koolinoorte
mälumäng; XII Hiiumaa gümnaasium
Rein Reinu – koolinoorte mälumäng; XII Hiiumaa gümnaasium
Kätlin Mast – Nuputa; VI Kärdla
põhikool
Temor Tomson – Nuputa; V Kärdla põhikool
Toomas Sõmer – Nuputa, pranglimine; V Kärdla põhikool
Herta Kesküla – Nuputa; VII Kärdla põhikool
Johannes Lige – Nuputa; VII Kärdla põhikool
Kertu Liisa Põtter – Nutisport; IX
Emmaste põhikool
Hannes Sõmer – Nutisport; I Emmaste põhikool
Veronica Ellermäe – Nutisport; V
Emmaste põhikool
Artur-Mihk Peterson – Nutisport;
VII Emmaste põhikool
Aveliin Post – Nutisport; VIII Emmaste põhikool

Helena Pruul – Nutisport; IX Emmaste põhikool
Väga hea juhendaja õpilaste
olümpiaadideks valmistumisel
Tunnustame õpetajaid-juhendajaid, kelle juhendamisel on õpilased saavutanud olümpiaadidel
ja õpilasvõistlustel suurepäraseid
tulemusi
Ajalugu
Helle Roht, Käina kool
Anne-Ly Grab, Lauka põhikool
Ülle Timmusk, Kärdla põhikool
Jana Uuskari, Käina Kool, Hiiumaa
gümnaasium
Bioloogia
Karin Poola, Palade põhikool
Krista Rannast, Lauka põhikool
Kersti Lüsi, Kärdla põhikool, Hiiumaa gümnaasium
Emakeel
Siiri Pielberg, Lauka põhikool
Maiu Hiis, Käina kool
Sirje Soop, Kärdla põhikool
Ellen Epner, Hiiumaa gümnaasium
Tiiu Heldema, Hiiumaa gümnaasium
Luule Oppi, Palade põhikool
Füüsika
Aigar Koppel, Kärdla põhikool
Geograafia
Hannes Simuste, Kärdla põhikool,

Hiiumaa gümnaasium
Eha Luukas, Käina kool
Keemia
Sirje Juurikas, Kärdla põhikool
Kunst
Tiina Rahuoja, Käina kool
Loodusteadused
Sirje Juurikas, Kärdla põhikool
Aigar Koppel, Kärdla põhikool
Kersti Lüsi, Kärdla põhikool
Matemaatika
Karin Teemets, Käina kool
Külli Kreegi, Suuremõisa lasteaed-põhikool
Urve Pärnamaa, Käina kool
Regina Jõeleht, Kärdla põhikool
Peep Randviir, Käina kool
Anneli Salumaa, Hiiumaa gümnaasium
Liisa Vals, Hiiumaa gümnaasium
Muusika
Heli Lindmäe, Emmaste põhikool
Ulvi Tamm, Käina kool, Kärdla
põhikool
Mälumäng
Tiiu Heldema, Hiiumaa gümnaasium
Nuputa
Regina Jõeleht, Kärdla põhikool
Anni Kingsepp, Kärdla põhikool
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Sihtasutust Hiiumaa
Sadamad juhib Liina Härm
Sihtasutuse Hiiumaa
Sadamad juhina alustab
Liina Härm, kellele nõukogu tegi selle ettepaneku
pärast senise juhi Sven
Kriggulsoni tagasiastumist.
Liina Härm on lõpetanud Hiiumaa
ametikoolis väikesadama spetsialisti eriala esimese lennu ja seejärel omandanud kõrghariduse Eesti Mereakadeemias hüdrograafia
erialal. Härm spetsialiseerus
laevateede ja navigatsioonimärgistuse projekteerimisele ning
töötas kuus aastat Veeteede
Ameti laevateede osakonnas.
“Sealt sain muuhulgas kontaktivõrgustiku, mitmekülgsed teadmised Eesti sadamate, ranniku
ja veealade kohta ning vaatasin
kooskõlastamiseks läbi kümneid
sadamate ehitusprojekte,” kirjeldas ta. Härm jätkab õpinguid
Tartu Ülikoolis geoinformaatika
ja kartograafia magistriõppes.
Hiiu Purjelaeva Seltsi liikmena
on Härm aastaid olnud osaline
mitme merendussündmuse korraldamisel, samuti olnud seotud
väikesadamate arendusprojektidega Orjakus ja Tärkmal, pidanud
loenguid PRIA kalanduse ja EASi
väikesadamate toetusmeetmete
taotlejatele ning osaleb eksperdina Eesti mereruumi planeeringu töögrupis.
Seni sihtasutuse Hiiumaa Sada-

mad nõukogu liikmena ametis
olnud Härm ütleb, et uues töös
seab ta eesmärgiks pühendunud
meeskonna loomise ja jälgib
majandusliku jätkusuutlikkuse
kõrval rohkem ka ühiskondlikku
kestlikkust.
Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad
nõukogu esimees Margus Kastein ütles, et Liina Härmi kasuks
räägib tema kõrge erialane kompetents, seotus kogukonnaga ja
isikuomadused. “Liina on pühendunud ja kohusetundlik, samuti
täpne ja töökas,” rääkis Kastein.
“Eesti mõistes erakordselt pädev
merendusekspert, kes on sidunud oma elu Hiiumaaga – mul
on väga hea meel, et Hiiumaa
Sadamaid asub juhtima niivõrd

võimekas inimene!”
“Tahan südamest tänada sihtasutuse senist juhti Sven Kriggulsoni,
kelle juhtimise all on meie sadamad teinud läbi märkimisväärse
arengu ja muutunud hinnatud
sihtkohaks kõigile meie külalistele, suur aitäh Svenile selle eest,”
lisas Kastein.
Hiiumaa vallavanem Toomas
Rõhu lisas, et usaldab ja tänab
nõukogu hea spetsialisti Liina
Härmi juhatuse liikme kohale
toomise eest. “Sihtasutuse senist
juhti Sven Kriggulsoni tänan tehtud töö eest!” ütles Rõhu.
Sihtasutuse nõukogu sõlmis Liina
Härmiga tähtajalise juhatuse liikme lepingu kuni 31. detsembrini
2020 ja kuulutab välja juhatuse
liikme valimise avaliku konkursi
hiljemalt oktoobris.
Sihtasutuse senine juht Sven
Kriggulson lahkub töölt isiklikel
põhjustel, kuid jätkab Hiiumaa
valla Smart Marina projektijuhina
kuni projekti lõppemiseni järgmise aasta jaanuaris.
Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad
tegevuse eesmärgiks on majandada ja arendada Kärdla, Orjaku,
Sõru ning Ristna külalissadamat.
Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad lisaks Margus Kasteinile
veel Toomas Kokovkin, Indrek
Kääramees, Sven Nuutmann,
Indrek Ulla, Aivar Viidik ja Katrin
Visnapuu.

Ott Lambingu pingi avamine
Kunstnik ja kunstiõpetaja Ott
Lambing oleks 23. juunil saanud
65aastaseks. Sel puhul paigaldati talle Kärdla kultuurikeskuse
ette, õitsva kuldvihmapuu alla,
kunstilise valguse ja varju piirile
nimeline pink.
Oti sõber Siim Liik lõi sündmuse
sissejuhatuseks meeleolu pillimänguga.
Otti tänasid ja meenutasid kaasteelised: kultuurikeskuse juhataja Pilleriin Kannel, Kärdla osavalla
vanem Lauri Preimann, kunstikollektsionäär Enn Kunila, Hiiumaa
muuseumide juht Toomas Kokovkin, kolleeg kultuurikeskusest,
Hiiumaa rahvakultuurispetsialist
Helle-Mare Kõmmus, Kärdla linnaraamatukogu direktor Annely
Veevo, kirjandusloolane Vaapo
Vaher ja pereliikmed.
Helle-Mare Kõmmus meenutas
ja hindas Oti ajakäsitlust ning
tänas sõpruse eest: „Käidud tee
väärtust saame endaga kaasas
kanda“.
Vaapo Vaher meenutas Otti
tundliku hingega kunstnikuna:
„Algul oli ta väga leekiv, kirgline, ekspressionistlik. Tasapisi
taandus rohkem sümboolseks,
dekoratiivseks, aga tema joon
alati säilis.“
Samas hindas Vaher ka Oti kuraatoritööd: „Titaanlik töö, mida
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Spordikooli juht valitakse konkursil

Sihtasutuse Hiiumaa Spordikool nõukogu otsustas esmaspäevasel
koosolekul tagasi kutsuda sihtasutuse juhatuse liikme Kristi Linkovi ja samas ka vabastada ta spordikooli direktori ametikohalt
töötajast tulenevatel põhjustel.
„Kahjuks selgusid sihtasutust valla allasutuseks ümber korraldades
ja dokumentatsiooni läbi töötades asjaolud, millega on asutusele kahju põhjustatud. Selgunud info valguses ei olnud võimalik
töösuhet jätkata,” ütles SA Hiiumaa Spordikool nõukogu esimees
Hergo Tasuja.
Spordikooli direktori ametikohale kuulutatakse välja konkurss
esimesel võimalusel juunis. SA Hiiumaa Spordikool treenerite ja
töötajate kontaktiks kuni koolile uue juhi leidmiseni on nõukogu
esimees Hergo Tasuja.
Nõukogu tegi Hiiumaa vallavalitsuse spordi- ja terviseedenduse
spetsialistile Martina Martinsonile ettepaneku asuda juhatuse
liikmeks, eesmärgiga sihtasutus likvideerida.
Hiiumaa spordikooli ümberkorraldamine: vallavolikogu otsustas
mullu detsembris 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.
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.

Hiiumaa Sport otsib juhti
Uus Kärdla osavalla hallatav asutus Hiiumaa Sport haldab, hoiab
korras, arendab ja turundab asutuse valdusesse antavat sporditaristut, sh rajatavat Hiiumaa spordikeskust.
Kandideerimistähtaeg on täna, 26. juunil! Vaata lisa: vald.hiiumaa.
ee/vabad-tookohad

Kärdla noortekeskus otsib juhti
Noortekeskuse juhi põhilised ülesanded on:
• läbi avatud noorsootöömeetodite erinevate huvidega noorte
ühistegevuste ja omaalgatuste toetamine, vaba aja sisustamine ning noores vastutuse ja õigete väärtushinnangute
kasvamine,
• noorte koolitamine, nõustamine ja teavitamine noorsootöö
küsimustes,
• koostöö teiste organisatsioonidega Hiiumaa vallas, Eestis ja
ka välismaal,
• koostöös Hiiumaa noortekeskustega noorte töö-, puhke- ning
projektlaagrite korraldamine,
• noortekeskuse majandustegevuse juhtimine, noortekeskuse
üldseisundi ja arengu eest vastutamine.
Kandideerimistähtaeg on esmaspäev, 29. juuni.
Vaata lisa: vald.hiiumaa.ee/vabad-tookohad

Spordikeskuse ehitaja
Hiiumaa spordikeskuse esimese etapi ehitustööde riigihankes
tunnistas vallavalitsus 10. juuni istungil edukaks pakkumuseks
ühispakkujate Ehitus5ECO OÜ ja Dreibau OÜ esitatud majanduslikult soodsaima pakkumuse maksumusega 5 277 500 eurot (ilma
käibemaksuta).

Elamumaa Kärdlas uuesti müügis

ta on teinud siin näituste korraldamisega – tema oli tollal see,
kes tõmbas käima, kujundas,
ajas rahva kokku. Oti üks suur
teene on, et ta lõi mõiste Hiiumaa

kunst. Tekkis Hiiumaa kunstniku
staatus. Tekkis ühisidee, ühisnäitused, ühine tunnetus.“
Ott Lambingu pinki kaunistab kiri
„Süda Hiiumaal ja kunstis“.

Kärdla osavald müüb elektroonilisel enampakkumisel Osta.ee
keskkonnas vallale kuuluva elamumaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistu Liiva tn 27a.
Elamumaa on uuesti müügis, sest eelmise enampakkumise võitja
loobus ostust.
Enampakkumine lõppeb 13. juulil kell 14.20.
Registriosa nr 2783250, katastritunnus 37101:012:0105, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2346 m².
Kinnistule on Kärdla linnavalitsuse korraldusega nr 446 kehtestatud detailplaneering „Käina mnt ja Liiva tn vahelise maa-ala
detailplaneering”.
Võõrandatava varaga on võimalik tutvuda tööpäeviti: kontaktisik
on Lauri Preimann, tel 510 4293, lauri.preimann@hiiumaa.ee
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Käina kooli direktori
konkursi uus tähtaeg on 5. juuli
Hiiumaa vallavalitsus kuulutas välja konkursi Käina kooli direktori
ametikohale. Direktori peamiseks ülesandeks on juhtida õppe- ja
kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ja koolipidajaga, toetada iga õpilase arengut kaasaegses koolikeskkonnas
ning tagada eelarvevahendite õiguspärane ja otstarbekas kasutamine.
Kandidaadilt oodatakse:
• magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni,
• juhtimiskompetentsi ja -kogemust.
Juhtimiskompetentse hinnatakse järgmistes valdkondades:
• organisatsiooni arengu juhtimine,
• meeskonna juhtimine,
• õpikeskkonna kujundamine,
• ressursside juhtimine ja enesejuhtimine,
• teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest,
• eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus,
• nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud
isikuomadused.
Kandidaadil palutakse esitada:
• avaldus ametikohale asumiseks,
• elulookirjeldus, sh
töö- või teenistuskäik,
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad,
• motivatsioonikiri,
kus kandidaat kirjeldab mõnda oma
saavutust juhina,
• kandidaadi soovil muud dokumendid.
Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt
5. juuliks e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee
Täiendavat infot annab haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin
Kokla, tel 520 7864.
Konkursi tähtaega pikendati, sest tähtaeg langes kokku õppeaasta
lõpuga ja uus tähtaeg annab võimaluse saata dokumendid kõigil
huvilistel.
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Vallasekretärina
alustas Annika
Grauberg
Vallasekretärina alustas 25. mail Annika Grauberg, kes on varasemalt töötanud pea üheksa
aastat juristina Mustamäe linnaosa valitsuses.
Annika on omandanud Tallinna Tehnikaülikooli
õigusteaduste magistrikraadi, cum laude.
Annika on ka Kaitseliidu tegevliige ja tegeleb
laskespordiga.
Vallasekretäri tööülesanneteks on vallavalitsuse
ja volikogu õigusalane teenindamine, õigusaktide
ja lepingute seaduslikkuse tagamine, vallavalitsuse ja vallavolikogu töö avalikustamise korraldamine ning vallakantselei juhtimine.
Tere tulemast, Annika!

Turismiinfospetsialist
Mariliis Aiaste
Pritsumajas asuvas Hiiumaa turismiinfokeskuses
töötab mai lõpust turismiinfospetsialistina Mariliis
Aiaste.
Mariliis on omandanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis
rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia erialal konstruktor-modelleerija kutsetunnistuse. Varasemalt on
ta töötanud Ristemäe talus klienditeenindajana.
Turismiinfospetsialisti peamisteks ülesanneteks on
Hiiumaa külaliste nõustamine, turismiinfokeskuse
töö korraldamine, veebiportaalide puhkaeestis.ee
ja hiiumaa.ee haldamine, mis tähendab, et Mariliisi
nõustab Hiiumaa ettevõtjaid oma objektide sisestamisel puhkaeestis.ee veebiportaali ning kinnitab
hiiumaa.ee veebiportaali ettevõtjate poolt sisestatud üritusi ja teenuste infot.
Tere tulemast, Mariliis!

Turismiinfokeskuses suveabilised
Turismiinfokeskuses töötavad sel suvel suveabilistena Siiri Talts ja Taaniel
Palmiste.
Siiri on Hiiumaa gümnaasiumi
õpilane, kes eelmistel koolivaheaegadel on töötanud müüjana
ning astelpajutaimede istutajana.
Siiri on tegev kaitseliidus ja tema
huvialadeks on orienteerumine,
reisimine ning mudelism.
Taaniel on lõpetanud Hiiumaa
gümnaasiumi ning hetkel õpib
ta Inglismaal Manchesteri ülikoolis loovkirjutamise erialal.
Eelnevatel koolivaheaegadel on
Taaniel töötanud sekretär-personalitöötajana, klienditeenindajana, reklaamvideote loojana
ning kodulehe ja sotsiaalmeedia
haldajana. Taanieli huviks on
laulukirjutamine, laulmine, videokunst, filmindus ja kirjandus.
Siiri ja Taanieli ülesandeks turismiinfokeskuses on Hiiumaa
külastajate nõustamine ja teenindamine.
Tere tulemast Hiiumaa arenduskeskuse kollektiivi ning toredat
suve Hiiumaa turismiinfos!
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Käinas avati Üllar Padari nimeline pink

Käinas Padarimäel avati tänupink Käina endisele vallavanemale,
samuti volikogu liikme ning volikogu esimehena ametis olnud
Üllar Padarile.
Südamliku kõne pidas Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg. Üllari
pereliikmed, vend ja pojad kinnitasid pingile sildi: “Üllar Padari –
pikaaegne Käina vallajuht, suure südamega hiidlane”.
Hea sõnaga meenutasid Üllarit nii lapsepõlvesõber kui sugulased.
Kärdla kammerkoori ja segakoori Hiiula lauljate ühendkooriga
Ragne Rüütlemaa juhatusel alustati ja lõpetati sündmus.
Üllar Padari hukkus raskes liiklusõnnetuses 2018. aasta lõpus.

Kärdla linnapargi mänguväljak sai uued kiiged
Kärdla linnapargi mänguväljakule, mis sai paika kaasava eelarve toel eelmisel aastal, pandi juunil keskel
uued kiiged. Lastel nüüd veelgi rohkem võimalusi lustida – olete oodatud!

Kärdla tänavatel algasid pindamistööd
Kärdla teetööde kaardil on punasega märgitud mustkatte uuendamine, rohelisega kruuskattega tee
mustkatte alla viimine ja sinisega kruuskatte uuendamine, eesmärgiga järgmisel aastal mustkatte alla
viia. Kõigi osavaldade peale kokku tehakse Hiiumaal sel aastal pindamistöid 20 tänaval ja teel.

Aare Ernese tänupink Emmastes
Mai lõpus paigaldati Emmaste vallamaja ette tänupink Emmaste
esimesele vallavanemale Aare Ernesele. Aare on ka praegu tegus
ja juhib siiani Emmaste vabatahtliku päästekomando tööd. Aare
meelitatigi sündmusele kohale ettekäändega, et arutleda tuletõrje
veekaevude üle – tegelik põhjus osutus tema jaoks üllatuseks.
Kohal olid ka Aare endised kolleegid, kes üheskoos meenutasid
vallamaja töö algusaegu. Toomas Paap ja noored mängisid puhkpillimusikat.
Pingi valmistas Emmaste kommunaali juhataja Joosep Niit, pingi
aluse tegi OÜ Hiiu Kivi. Pingil ilutseb kiri “Esimene Emmaste vallavanem, vundamendi rajaja”.

Anne Golubi tänupink spordihalli ees
12. juunil tähistas 75. sünnipäeva Hiiumaa spordielu legend, õpetaja, spordimetoodik, saare ja eriti Emmaste piirkonna kehakultuuri
eestvedaja Anne Golub.
Selle puhul paigaldas Emmaste osavald Emmaste spordihalli
treeneriruumi akna alla tänupingi, millel on kirjas: “Anne Golub –
hingega spordi juures”.
Palju õnne, Anne!
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Hiiumaa rahvasprint tuleb Käinas
Laupäeval, 25. juulil toimub Käinas taas Hiiumaa
1+1 rahvasprint, mis on
EALi karikavõistluste ja
M&L Liiga karikaarvestuse
etapp.
Võistlus toimub taas 1+1 formaadis. See tähendab, et võistlus
toimub kahel erineval kiiruskatsel, mida läbitakse kolm korda
ja kõik katsed lähevad arvesse.
Samuti on võimalik 1+1 sprindil
sõita koos kaardilugejaga. Hoolduskeskus asub vanal Hiiumaa
EPT territooriumil, Käinas Mäe
platsil.
Esimene võistlustrass on tuttav
eelmisest aastast – Käina aleviku
vahel. Kiiruskatse saab alguse
Käina kardirajalt ja sealt suundutakse alevis tänavatele. Kogu
trassi pikkus on hinnanguliselt
3,1 km ja rada on 95% ulatuses
asfaldil. Teine võistlustrass on
Nõmme küla teedel. Kogu trassi
pikkus on hinnanguliselt 3,5 km ja
rada on 95% ulatuses asfaldil.
Eelmisel aastal toimunud võistlusega jäid osalejad väga rahule,
ilm oli suurepärane ja kõik sujus
hästi. Sellel aastal soovime stardis samuti näha 11 erinevat võistlusklassi, alustades noortest ja
lõpetades veteranidega. Ootame
oluliselt rohkem krosskarte, mis
pakuvad oma hullumeelse sõiduga publikule rohket silmailu.

Võistluse ajakava
Kl 8–11 registreerimine, dokumentide kontroll
Kl 12 esimese võistlusauto
start
U kl 18 autasustamine
Hiiumaa rahvasprint Käinas:
25. juulil on võistlustrassiga
seotud tänavad ja teed tavapäraseks liikluseks suletud kl 8–18.
Võistluse ajal võimaldatakse
läbipääs ainult erioperatiivsõidukitele. Kell 8–10 on võimalik
liigelda oma sõidukiga ainult
kokkuleppel rajajulgestajaga.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Seekordne võistlus tõotab tulla
palju huvitavam ja mitmekesisem, sest varem ei ole Hiiumaal
nii suure asfaldi osakaaluga rajal
võistlust korraldatud.
Seekord kasutame elektroonilise
teadetetahvli rakendust Sportity,
kuhu kuvatakse kõik oluline info
seoses antud võistlusega.
Rahvasprint on pealtvaatajatele
tasuta.

Võistlejale
Võistlusjuhendiga saab tutvuda

alates 29. juunist veebilehel
www.autosport.ee. Registreerimine on avatud samuti 29. juunist: www.autosport.ee/rallyreg
ja lõppeb kolmapäeval, 22. juulil
kell 18.
Auhinnalaud on rikkalik, näiteks J-16 ja J-18 klassi parimad
autasustakse Margus Muraka
koolituspäevaga. Samuti on VKM
Motorsi poolt väljas nende teenustest koosnev pakett, mis
valitakse auhinnasaajatele loosina. Rikkalikke auhindu on välja

pannud ka Zinga, Motonet, Rehvivahetus, NB Guality jne.
Jätkates traditsiooni, mis sai
alguse Hiiu Rally ajal, saavad
kõik võistlusel osalejad meeneks
vimpli.
Praamipilet broneeri aegsasti
www.praamid.ee ja tea, et sadamasse sõitmiseks tuleb aega
varuda, kuna Haapsalus on teeremont.
NB! Viirusest COVID-19 tulenevalt ei soovi korraldaja mingilgi

määral seada ohtu võistlejaid ega
korraldusmeeskonda. Selle tõttu
võivad esmalt plaanitud tegevused viimasel hetkel muutuda.
Loodame võistlejate mõistvale
suhtumisele. Igal juhul tuleb kõigil võistlejatel ja pealtvaatajatel
järgida valitsuse ja terviseameti
nõudeid.
Loodame, et osalejaid on rohkelt
ja ilmataat on meie poolt! Meeldivat võistlusele registreerumist!
Arno Eller, Ago Eller ja Ermo
Jeedas
Hiiumaa Rahvasprindi korraldajad
Tel 513 5621

Jäätmeveo leping on kliendi
huvides
Korraldatud jäätmeveoga
liitumine on kohustuslik, aga kliendile ei ole
jäätmevedajaga AS Eesti
Keskkonnateenused lepingu allkirjastamine kohustuslik, küll aga soovitatav.

Jäätmekonteinereid saab
ümber vahetada

Hiiumaal on nüüd juba pea pool aastat kehtinud uus jäätmekorraldus, kus korraldatud jäätmeveo raames saab kinnistupõhiselt üle
anda lisaks segaolmejäätmetele segapakendit, biojäätmeid ning
ettetellimisel suurjäätmeid. Hiiumaa vald annab kolmeks aastaks
sorteerijatele jäätmekonteinereid tasuta kasutamiseks. Igaüks
peab ise hindama, millises suuruses konteinerit võiks vaja minna.
Kui aga aja jooksul on selgunud, et konteineri suurust on valesti
hinnatud, siis on võimalik Hiiumaa jäätmejaamas oma senine konteiner ümber vahetada teise suuruse vastu. Ümber võib vahetada
nii tasuta kasutamiseks saadud konteineri kui oma isikliku konteineri tingimusel, et see on puhas, pestud ja täiesti terve.
Konteineri ümber vahetamine toimub tingimusel, et ASiga Eesti
Keskkonnateenused on sõlmitud lepingumuudatus konteineri
suuruse osas ning muudetud lepingu alusel saab konteineri ümber
vahetada. Konteineri ümber vahetamiseks tuleb ühendust võtta
vastava osavalla sekretäriga.
Info konteineri vahetamise kohta: Kadri Aljas, kadri.aljas@hiiumaa.
ee, 523 5887 või Tambet Toomemäe, tambet.toomemae@hiiumaa.
ee, 5347 174.

Kui inimene vedaja saadetud
lepingule allkirja ei anna, ei vabasta see teda jäätmeveost,
sest jäätmeseaduse järgi on kõik
jäätmevaldajad jäätmeveoga
vaikimisi liidetud. Lepingule
allkirja andmisest keeldumisega
loobub inimene võimalusest jäätmeveoleping endale paremini
sobivate tingimuste järgi kohandada ja jäätmevedu hakkab tal
toimuma ikkagi, aga vedaja poolt
ette antud tingimustel.
Kui hoonestatud kinnistu on kasutuses suvilana, siis saab sõlmida
vedajaga lepingu suveperioodiks.
Kui inimesel on nii suvila kui ka
näiteks maja või korter Hiiumaal,
saab ta vallast taotleda ühismahuti kasutuse ehk viia jäätmed
sinna, kus ta põhilise osa ajast
elab. Siis prügiauto teise kohta ei
tule. Kui hoone on päris kasutuseta st kinnistul ei elata ning seda
ei kasutata ka puhkamiseks, saab
võtta aastaringse vabastuse.
Kui kõrvuti kinnistutel on mitu

hoonet, millest kõik ei vaja oma
jäätmemahutit, saab samuti
taotleda ühismahuti kasutuse.
Seda võimalust on vald soovitanud ka maal elavatele üksikutele
inimestele, kellel tekib vähe jäätmeid – kui võimalik, leppida mõne
naabriga kokku ja anda jäätmeid
ära ühise mahutiga kohas, kus
näiteks juurdepääs on parem või
suurem tee lähemal.
Kui on soov lisaks olmejäätmetele hakata ära andma ka pakendijäätmeid ja/või biojäätmeid ning
sobiva graafik kokku leppida, tuleb teha jäätmevedajaga lepingu
muudatus. Lepingu muudatuste
osas palume ühendust võtta
vedajaga AS Eesti Keskkonnateenused: hiiumaa@keskkonnateenused.ee või lühinumbril 1919.

Kui tihti tühjendatakse?
Vastavalt Hiiumaa jäätmehoolduseeskirjale on jäätmemahuti
tühjendamise miinimumsagedused järgmised:
üle viie korteriga ühistute, asutuste ja ettevõtete juures üks
kord kahe nädala jooksul tihe- ja
kompaktse hoonestusega aladel;
viie ja alla viie korteriga elamul,
tihe- ja kompaktse hoonestusega
aladel üks kord nelja nädala jook-

sul, kui biolagunevad jäätmed
kompostitakse oma kinnistul, ja
vähemalt üks kord kahe nädala
jooksul, kui kompostimist oma
kinnistul ei toimu;
biolagunevate jäätmete kogumismahutid vähemalt üks kord
kahe nädala jooksul;
olmejäätmete mahutid hajaasustuses üks kord 12 nädala
jooksul;
pakendijäätmete kogumismahutid hajaasustuses üks kord nelja
nädala jooksul.

Pakendi kodust ära
andmine on soodne
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, 240liitrise 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.
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Kaugliinide reisid
taastatakse järk-järgult
Alates 12. juunist sõidab reedeti liin 704 Tallinn–
Õngu.
Alates 14. juunist sõidab pühapäeviti liin 870
Tallinn–Nurste.
Alates 19. juunist sõidab reede hommikuti kell 8
liin 708 Käina–Tallinn.
Alates 25. juunist saab hommikuti kl 8 liiniga 708
Käinast Tallinna N, R, L ja P.
Alates 28. juunist alustab liiklust pühapäevane liin
703 Kärdla–Käina–Tallinn: kl 12 Kärdlast, 12.30
Käinast ja kell 16 Tallinnas.
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Tuletornid taas avatud
Kõ p u t u l e to r n i s a a b
külastada iga päev kell
10–20.
Tahkuna tuletorni pääseb
teisipäevast pühapäevani
kell 10–19.
Ristna tuletorn on avatud
samuti teisipäevast pühapäevani kell 10–19.
Olete oodatud!
Foto: Tahkuna tuletorn, Tõnu Laasi

Tunnustame Hiiumaa saadikuid
Mais alustas Hiiumaa Arenduskeskus Hiiumaa maakonnaportaalis
www.hiiumaa.ee ja Visit Hiiumaa
sotsiaalmeedia lehekülgedel
tublide ja tuntud Hiiumaaga
seotud inimeste lugude avaldamist – Hiiumaad sügaval südames
kandvad inimesed tutvustavad
enda pilgu läbi Hiiumaad ja kutsuvad külla.
Hiiumaa saadiku särke on kokku
100 ja nendega tunnustavad
arenduskeskus ja vald tuntud inimesi, kes Hiiumaad oma radadel
alati hea sõnaga meeles peavad
ja tutvustavad.
Hiiumaa särgi on Hiiumaa jaoks
disaininud väärtustava taaskasutuse eesvedaja, disainer Reet
Aus.
Esimesena avaldati Hiiumaal
tuntud muusikaõpetaja, heliloo-

ja ja pastori Timo Lige südamlik
videolugu.
Jürgen Pärnsalu – pärit Kärdlast
ja üle kümne aasta inimesi äratanud StarFMi hommikuprogrammis, samuti on Jürgen üks
saatejuhte TV3 saates “Duubel”
ja näitleb “Padjaklubis”.
Helgi Põllo – Hiiumaa muuseumi
teadusdirektor. Helgi on Hiiumaa
kultuuripärli, Hiiumaa sõprade
seltsi ja Kõrgessaare valla preemia laureaat. 2016. aastal sai Helgi parvlaeva Leiger ristiemaks. Ta
on Hiiumaa südametunnistus.
Kadri Tikerpuu – õppinud Kärdla
keskkoolis, töötanud Draamateatris ja Muusikaliteatris trupijuhina, NO99 teatris korraldusjuhina.
Märt Treier – Eesti rahvale tuttav

kui ajakirjanik ajaleheveergudelt,
raadiost ja telekanalitelt. Märdi
armastus Hiiumaa vastu sai alguse varajases lapsepõlves. Hiiumaale mõeldes meenub Märdile
esmalt üks kindel hektar mitte
kaugel Kuriste kirikust.
Kaia Saarna-Lauri – Riias elav
ja töötav Hiiumaa juurtega ehtekunstnik. Kaia käis Kärdlas
koolis, aga peaaegu kõik suved ja
nädalavahetused veetis ta Käina
maakodus.
Teised Hiiumaa saadikud leiad
www.hiiumaa.ee/kogukond/
hiiumaa-saadikud. Kõik hiidlased
ja Hiiumaa sõbrad on oodatud
esitama oma kandidaati Hiiumaa
saadikuks. Selleks palume täita
veebiportaalis www.hiiumaa.ee
kandidaadi esitamise vorm.

Ametikooli praktikandid rajasid
nukuteatri hoovi muinasjutuaia
Hiiumaa ametikooli kolm linnaaedniku õpilast ja üks maastikuehitaja õpilane soovisid oma praktika läbi viia Kärdla osavallas. Praktikante juhendas Kärdla osavalla haljastusspetsialist Mai Sinilaid.
Kärdla Nukuteater oli palunud abi majaümbrusesse muinasjutuaia
rajamisel ja praktikantidel tekkis abikäe ulatamise võimalus.
Ehitusmaterjalina kasutati Uue tn äärest maha võetud vanu sireleid,
millest meisterdati istutusaladele ja kraavikaldale piirded.
Maja taha tehti permapeenar eelmisel sügisel kokku kogutud
lehtedest ja linna haljastusjäätmetest valminud kompostmullast.
Sealsed külvid ja taimed on varustatud nimesiltidega, et lapsed
saaksid taimedega tuttavaks.
Eesaeda ehitati okstest mängupesa ja külvati päevalilleringi, kuhu
sisse saab lillede varju peitu pugeda. Puutüvedest rattahoidjad
meisterdas arborist Silver Treiman.

Hiiumaa loomakliinikut külastamas
Juuni algul külastas vallavalitsus
Hiiumaa loomakliinikut ja nende
hoolealuseid. Käesoleva aasta
alguses sai loomakliinik koostöös
vallaga oma hoolealuste jaoks
soojaku, kus loomad saavad eraldatud ja rahulikus keskkonnas
oma uut kodu oodata. Loomakliinikut pidav Maris Kriggulsson
rääkis, et loomade turvakoduna

kasutuses olev soojak on end
igati õigustanud. Loomakliiniku
maja poolses osas viibivad arstihoolt vajavad loomad.
Ka praegu on uue kodu ootel
mõned kassid – huvilistel palume
otse kliinikuga ühendust võtta.
Maris rääkis ka, et pärast sotsiaalmeediasse lisatud abipalvet on

nad saanud piisavalt nii tekke kui
ka rätikuid – esmane vajadus on
kaetud. Loomakliiniku personali
ainus palve kogukonnale oli, et
inimesed hoiaksid enda kassidelkoertel silma peal ja samuti kiibistaksid oma kodulooma, et lemmiku kaduma minnes oleks looma
omanik kiiresti tuvastatav.
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Hiiumaa raamatukogude töötajate
uued teadmised ja oskused

Käina tee projekteerimine ja arutelud
Maanteeamet koostab riigitee nr 81 Kärdla–Käina km 16,80–21,65
Ristivälja–Käina lõigu ja 12135 Käina-Hüti (Mäe tänava) km 0,00–
0,48 rekonstrueerimise põhiprojekti.
Projekti eesmärk on olemasoleva maantee rekonstrueerimine,
mis sisaldab tee katendi ning muldkeha remonti, sh bussipeatused, olemasolevad ristmikud ja mahasõidud, teeületuskohad,
vete äravoolusüsteemid, teevalgustuse ümberehitus, liikluskorraldusvahendite asendamine jmt, et tõsta liiklusohutuse taset,
sõidumugavust ja parandada katendi kandevõimet.
Projekti joonistega on võimalik tutvuda Käina osavalla valitsuses
22. juunist 3. juulini või valla veebilehel.
Avalik arutelu toimub reedel, 3. juulil kell 17 vallamajas Käinas,
Hiiu mnt 28.
Täpsem info: Maanteeameti teehoiuteenistuse Lääne teehoiu
osakonna ehituse projektijuht Urmas Robam, tel 506 9364, urmas.
robam@mnt.ee

Tubala–Tammela lõik
Maanteeamet on algatanud projekteerimistingimuste menetluse
riigitee nr 81 Kärdla–Käina km 4,9-11,36 Tubala–Tammela lõigu
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
Projekti eesmärk on olemasoleva maantee rekonstrueerimine, mis
sisaldab tee katendi ning muldkeha remonti, sh bussipeatused,
olemasolevad ristmikud ja mahasõidud, teeületuskohad, vete
äravoolusüsteemid, liikluskorraldusvahendite asendamine jmt, et
tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi
kandevõimet.
Eskiisprojektiga on võimalik tutvuda vallamajas Kärdlas ajavahemikul 22.–29. juunil või valla veebilehel.
Avalik arutelu toimub esmaspäeval, 29. juunil kell 17 vallamajas
Kärdlas, Keskväljak 5a.
Täpsem info: Maanteeameti taristu arendamise osakonna projektijuht Ave Kallo tel 5594 4304, ave.kallo@mnt.ee

Agnes Pulk.

Priit Kuuskme.
Osa Käina alevikku läbiva tee projektist.

Kärdla Linnaraamatukogu kavandas aasta esimesse poolde mitmeid arendavaid koolitusi maakonna raamatukoguhoidjatele.
Koolitused said valitud vastavalt
raamatukoguhoidjate kutsestandardis ettenähtud kompetentside arendamisele. Rahastuse
nendeks saime Kultuuriministeeriumi raamatukogude arendamise programmist meie projektile
„Hiiumaa raamatukogutöötajate
koolitusprojekt“. Kuigi koroona
pandeemia esialgselt plaanitud
koolituste kava sassi lõi, saime
siiski suve poole kevades kolm
koolitust läbi viia.
Nii sai kaks koolitust läbitud koos
Hiiumaa Arenduskeskuse töötajatega. Neist esimese, “Sõnumi
kirjutamise ja efektiivse kõne
koostamise nipid”, koolitajaks
oli eesti tele- ja raadioajakirjanik
Märt Treier. Ta rääkis, kuidas
kavandada strateegilist kommunikatsiooni ja kasutada erinevaid
kommunikatsioonivõtteid. Samuti rääkis ta, kuidas koostada lihtne kõne või sõnum, mis kuulajas
tekitab huvi ja tahtmise sinuga
edasi suhelda. Koolituselt jäi
kõlama mõte, et inimene oma
karismaatilisusega on võtmeks
headele suhetele nii koostöös
kui ka igapäevaelus. Raha on
vaid vahend, mis aitab meieni
tuua ressursid, mida edasi anda,
kuid mille olemasolu pole sünnis
presenteerida. Treier jutustas ka
väga veenvalt õpetlikke lugusid
elust enesest, leides probleemidele lahendusi. Koolitus oli vabas
vormis, rääkimisviis kaasahaarav
ning kuulajad said emotsionaalse
ja õpetliku kogemuse. Terve päeva kestva koolituse eesmärgiks
oli suurendada osalejate oskust
kirjutada sõnumeid nii, et need
kõnetavad määratud sihtgruppi.
Teisel koolitusel jagas meile
teadmisi edutreener Priit Kuuskme, kes kinnitas, et aega ei saa
juhtida, saab juhtida vaid enda
ajakasutust. Igapäevases elus
kipume kiirustama kõikjale ja ei
kuhugi, unustades aga ära korraliku päevaplaani koostamise
või vähemalt sellele mõtlemise.
Usume, et tehes mitut asja korraga, hüpeldes ühelt tegevuselt
teisele, suudame rohkem ja kiiremini. Päeva lõpus aga leiame end
jälle mõtlemas, mis kõik tegemata jäi ja mis vaja homme teha.
Kuidas sellise rööprähklemisega
hakkama saada? Või kas peabki
hakkama saama?
Priit Kuuskme koolituse eesmärk
suurendada osalejate teadlikkust
aja efektiivsest kasutamisest, jagada häid nippe ning igakülgselt
toetada osalejaid isikliku ajajuhtimise süsteemi tõhustamisel, just
sellest rääkiski.
Koolituse käigus sooritati mitmeid praktilisi harjutusi, tehti
kindlaks erinevate tehnikate
mõjud ning hinnati oma tööpäeva
Eisenhoweri maatriksi abil.
Koolituse lõpus oli iga osaleja
omandanud teadmised, kuidas
edaspidi efektiivsemalt koostada
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Detailplaneeringud
Märt Treier.
päevaplaani, milliseid päästikuid
selleks kasutada ning mida teha
selleks, et vältida näiteks töölaua
stressi või asjade edasilükkamist.
Kaasa anti ka kodused ülesanded.
Priit Kuuskme koolitus oli lõbusalt hoogne ja mitmekülgne.
Veel käis meile teadmisi jagamas Agnes Pulk, kes pakub OÜ
Disainivõti alt meeskondadele
erinevaid teenuste arendamise
koolitusi. Pulk rääkis meile, kuidas julgustada raamatukogude
töötajaid märkama suuremaid
võimalusi, et jõuda oma teenustega rohkemate inimesteni ning
hoida nendega püsikontakti.
Õppisime, kuidas sünnivad hästi
sõnastatud visioonlaused ning
kuidas need suuremate lugejate
hulgani jõuavad.
Koolitus oli praktilise ülesehi-

tusega ning andis võimaluse
üksteisega jagada oma mõtteid,
kogemusi ja loovust ning sel
moel julgustada üksteist suuremalt unistama ja inspireerima.
Läbiviidud harjutustes püüdsime sõnastada raamatukogude
visiooni ning mõelda tulevikule,
unustamata minevikku.
„Hiiumaa raamatukogutöötajate
koolitusprojekt“ jätkub juba sügisel, kui kaasaegse kirjanduse ülevaadet tuleb tegema Rene Tendermann ning enesejuhtimisest
rääkima Iris Degtjov. Plaanide
kohaselt on tulemas ka õppereis
Pärnusse, kus külastame Pärnu
Keskraamatukogu.
Kerli Varrik
Kärdla Linnaraamatukogu arendusspetsialist - vanemraamatukoguhoidja

Mäe plats 19 detailplaneeringu kehtestamine
Hiiumaa vallavalitsuse 17. juuni 2020 korraldusega nr 311 kehtestati Käina aleviku Mäe plats 19 detailplaneering, mis on DAGOpen
OÜ töö nr 19-32.
Planeeringuga suurendatakse Käina alevikus Mäe plats 19 maaüksusel Käina vallavalitsuse 20. juuli 2011 korraldusega nr 165 kehtestatud Käina tööstusala detailplaneeringuga määratud krundi
hoonestusalal olemasolevat 300 m² ehitusõigust kuni 550 m² ja
määrata krundi kasutamise tingimused.
Mäe plats 19 detailplaneeringuga kavandatav tegevus on kooskõlas kehtiva Käina valla üldplaneeringu põhilahenduse ja maakasutuse juhtotstarbega.
Mäe plats 19 detailplaneeringu dokumentidega saab tutvuda
Hiiumaa valla kodulehel: valdkonnad –> ehitus ja planeerimine –>
detailplaneeringud –> detailplaneeringute kehtestamine.
Kehtetuks tunnistamised
Hiiumaa vallavolikogu 18.6.2020 otsusega nr 204 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Väike-Liiva tn 8 detailplaneering. Planeering oli
maakorralduslik ning ehitusõiguslikke küsimusi ei lahendanud.
Hiiumaa vallavolikogu 18.6.2020 otsusega nr 205 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Käina mnt 14, 16 ja Väike-Liiva tn 6 elamukruntide
detailplaneering. Planeering oli maakorralduslik ning ehitusõiguslikke küsimusi ei lahendanud.
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Hiiumaa jäätmejaam avatud ka
laupäeviti
Maikuust on Hiiumaa jäätmejaam avatud tööpäevadel kl 9–17 ja
laupäevadel kl 10–14.

Kuidas saada tasuta konteiner?
Hiiumaa jäätmejaamas on saadaval segapakendi ja biolagunevate
jäätmete liigiti kogumiseks konteinereid, mida vald annab kolmeks
aastaks tasuta kasutamiseks.
Kõigil, ka korteriühistutel on võimalik korraldatud jäätmeveo raames oma majade juurest ära anda lisaks segaolmejäätmetele ka
segapakendit ja biojäätmeid.
Konteineri saamise eelduseks on sõlmitud liigiti ära andmise jäätmeveo leping ASiga Eesti Keskkonnateenused. Konteineri broneerimiseks ja saamiseks palume kontakteeruda osavalla sekretäriga.
Konteineri kättesaamiseks tuleb kaasa võtta allkirjastatud jäätmeveo leping ja eelnevalt aeg kokku leppida helistades numbril
5347 1741. Saadaval on 80-, 140-, 240-, 360-, 660- ja 770-liitrised
mahutid.

Avalikud pakendipunktid
osavaldade kaupa
Emmaste
Ollima
Sõru

Turu plats

Kõrgessaare
Kalana sadam
Lauka kooli söökla
Luidja ranna parkla
Kõpu bussipeatus
VAK, Tööstuse tee
Käina
Mäe plats
Mäe põik parkla
Kärdla
Leigri väljak

Pühalepa
Hellamaa
Heltermaa
Lõpe
Nõmba
Palade kool
Palade lasteaed
Salinõmme
Suuremõisa
Sarve
Tubala
Vilivalla

Klaaspakendi kogumine
Klaaspakendit segapakendi
hulka panna ei tohi, sest
jäätmejaamas pressitakse pakendijäätmed kokku ning purunenud klaas
rikuks muu pakendi.
Hiiumaa on lisaks avalikele pakendipunktidele paigutatud klaasikonteinerid
asukohtadesse osavaldades:
Emmaste
Emmaste Konsum
Nurste kauplus
Jausa küla
Kõrgessaare
Pakendi kodust ära
andmine on soodne
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, 240liitrise 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.

Tööstuse tee 10
Käina
Käina Konsum
Kassari mõisa poe parkla
Männamaa
Kärdla
Kooli tn parkla
Pae tänav 12
Lubjaahju tänav
Rimi
Tormi Konsum
Pühalepa
Selver
Suuremõisa pood

Tasuta konteineid ka ettevõtetele!
Konteinereid tasuta kasutamiseks saavad lisaks korteriühistutele ja eramajadele
ka ettevõtted: üks konteiner
ühe jäätmeliigi kohta.
Konteinereid on võimalik
broneerida iga osavalla sekretäri abil. Konteineri saamise eelduseks on ASiga Eesti
Keskkonnateenused sõlmitud liigiti kogumise leping.

Kasuta pakendijäätmete jaoks
läbipaistvat kotti!
Palun viska pakend konteinerisse
läbipaistva kotiga või vala pakend
kotist konteinerisse ning viska
tühi prügikott samasse konteinerisse. Sedasi toimides mahub
pakendijäätmeid konteinerisse
rohkem ja on kohe näha, millega
tegu.
Läbipaistvate kottide kasutamise
suur eelis on see, et sorteerija
näeb kohe ära, mis on koti sees.
Lisaks tagab läbipaistvate kottide kasutamine ka sorteerijate
turvalisuse, sest musta kilekoti
puhul ei ole aru saada, et see võib
sisaldada ohtlikke esemeid.
Avalikes pakendipunktides konteineri kaant kergitades jääb
ikka veel silma palju mustades
või lihtsalt läbipaistmatutes kottides pakendijäätmeid. Kahjuks

Mida sobib panna pakendikonteinerisse?
Pakend on mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni
valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni.
Pakendikonteinerisse tohib panna pakendid, mis on tootest tühjad
ja ei määri ära ülejäänud pakendit. Näiteks jogurtitops tuleb jogurtist puhtaks kraapida, hapukoorepakk tuleb tootest täiesti tühjaks
pigistada.
Pakendikonteinerisse tohib panna pakendijäätmeid koos läbipaistva
kotiga või valada lihtsalt kott konteinerisse tühjaks ja visata läbipaistmatu kott tühjana pakendikonteinerisse juhul kui seda uuesti
kasutada ei saa.
Pakendikonteinerisse ei tohi Hiiumaal panna klaaspakendit, sest
jäätmejaamas pressitakse pakendijäätmed kokku ning purunenud
klaas rikuks muu pakendi.
selliste kottide sisu kontrollides
selgub tihti, et sinna on peidetud

jäätmeid, mis kindlasti pakendikonteineris olema ei peaks.

Lisandub olmejäätmete ära andmise võimalus
Hiiumaa vald pakub Hiiumaa
külastajatele sel suvel kuni septembri lõpuni mugavat olmeprügist vabanemise võimalust
– sel aastal pilootprojektina ja
esimesena Eestis.
Hiiumaa jäätmejaam tellis ASilt
Dagöplast oranžid, Hiiumaa kaardi ja äraandmisvõimaluste infoga
30-liitrised prügikotid, mida saab
osta Hiiumaa jaekaubandusest.
Need on eelmakstud prügikotid,
mille ostuhind sisaldab olmeprügi käitlemist. Koti müügihind kujuneb paari euro kanti, sõltuvalt
käitlemise kulust.

Kotte saab ära anda kõigis Hiiumaa videovalvega jäätmepunktides, kuhu vald paigaldab erimärgisega ainult eelmakstud
prügikottide vastuvõtmiseks
mõeldud olmejäätmete konteinerid. Neisse spetsiaalsetesse
olmejäätmete konteineritesse
on lubatud panna jäätmeid vaid
eelmakstud kotiga.
Teenus käivitub juulis.
Tuletame meelde, et Eestis on
korraldatud jäätmeveoga liitumine kohustuslik.
Jäätmekottide tootmine.

Kärdla kool kogus
75 000 kilo vanapaberit
Juuni alguses toimus Kärdla põhikooli vanapaberipäev juba
15. korda. Õpilased, õpetajad ja koolipere sõbrad kogusid
75 000 kilo vanapaberit ja säästsid sellega ligikaudu 1079
puud.
Koolipere tänu on ära teeninud vanapaberipäeva eestvedajad
Lili Käär ja Ruth Alas ning Eesti Keskkonnateenused ja Aivo
Kriiska.
Paberi taaskasutamine aitab säästa puid ja vett. Ühe tonni
paberi ümbertöötamisega säästetakse ligikaudu 17 puud ja
26 500 liitrit vett. Vanapaberi taaskasutusse suunamine on
keskkonna säästmise seisukohast oluline käitumisnorm.
Vanapaberi ära andmine
Vanapaberit saab Hiiumaal ära
anda avalikes jäätmepunktides,
kus lisaks sega-, plast- ja klaaspakendiliikidele kogutakse ka
kasutuskõlbmatut tekstiili ja
vanapaberit.
Vanapaberi konteinerisse sobivad:
• ajalehed, ajakirjad,
• kataloogid ja reklaammaterjalid,
• vihikud, joonistus- ja kirjapaber,
• kileta ümbrikud,
• vanad raamatud, pakkepaber ja muu kuiv ning puhas
paber

Avalikud jäätmepunktid
osavaldade kaupa
Emmaste – Ollima
Käina – Mäe plats
Kõrgessaare – VAK, Tööstuse tee
Kärdla – Leigri väljak, Turu plats
Pühalepa – Lõpe, Suuremõisa
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Käina spordikeskus avatakse
taas augustis

Hiiumaa sotsiaalkeskuses
Kõrgessaare päevakeskuses:
7. juulil alates kl 8.30 pediküüriteenus. Eelnev registreerimine
Heli tel 5333 9472.
23. juulil alates kl 8 juuksur. Eelnev registreerimine Sirje Vaku tel
463 1297; 5666 2317
Kolmapäeviti ja reedeti kl 10–14 on võimalus tervisemajas käia
saunas, kehtib tunni hind 5 eurot. Leiliruum mahutab kuni kolm
inimest. Eraldi 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.

Noortekodu tutvustus
3. juulil kell 18 toimub Kõpu õppekompleksis Hiiumaa sotsiaalkeskuse noortekodu tutvustav avalik kohtumine ja arutelu Kõpu piirkonna elanikele. Desinfitseerimisvahendid ja maskid sotsiaalkeskuse poolt. Palume järgida terviseameti soovitusi ja viirushaigustele
omaste haigustunnustega inimestel kohtumisele mitte tulla.

Anna oma teenusest klientidele teada!
Hiiumaa Arenduskeskus kutsub üles kõiki Hiiumaa teenusepakkujaid maakonna veebilehe hiiumaa.ee kaudu end saare külalistele ja
kohalikele tutvustama
Hiiumaa külalistele suunatud lehele www.hiiumaa.ee/kulalisele
on turismivaldkonna ettevõtjal enda info võimalik sisestada Visit
Estonia keskkonna kaudu. Visit Estonia kaudu oodatakse oma infot
jagama järgmiste valdkondade ettevõtjaid: majutus, toitlustus,
vaatamisväärsused, aktiivne puhkus, seminariruumid, muuseumid
ja galeriid, käsitöö- ja suveniiripoed ning ööelu. Täida ankeet www.
puhkaeestis.ee/et/register
Teenuste lehe kaudu www.hiiumaa.ee/lisa-teenus/ oodatakse end
üles andma kõigi teiste valdkondade ettevõtjaid. Selleks tuleb ettevõtjal täita lehel ankeet, misjärel lisatakse info teenuste lehele.
Nii Visit Estonia kui hiiumaa.ee teenuste lehe kaudu sisestatud info
osas vastutab iga ettevõtja ise, mis tähendab, et info muutumisel
tuleb ka vastavad uuendused lehtedel sisse viia.
Kõiki ettevõtteid oodatakse sisendit andma. Küsimuste korral palume pöörduda aadressil hiiumaa@hiiumaa.ee

Jätka oma haridusteed
Hiiumaa gümnaasiumi kaugõppes!
Gümnaasiumiharidus annab sulle konkurentsieelise tööturul ja
võimaldab edasi õppida kutse- või kõrgkoolis.
Vastuvõtt mittestatsionaarsesse õppesse toimub kogu õppeaasta
jooksul.
Võtame vastu õpilasi 9.–12. klassini.
Õppetöö toimub kord nädalas esmaspäeviti kell 8.15–17.05.
Miks õppida mittestatsionaarses õppes Hiiumaal?
• Arvestame õppuri individuaalsusega.
• Õppijal on võimalus kujundada oma õppekava.
• Õppimine restaureeritud Suuremõisa lossis, võimalus ööbida
mugavas õpilaskodus.
• Gümnaasiumiharidus koos kutsega koostöös Hiiumaa ametikooliga
Kooli astumiseks on vaja esitada:
• isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart);
• haridust tõendav dokument (tunnistus, hinneteleht jne);
• 2 passipilti;
• avaldus (täidetakse kohapeal).
Sisseastumiseks vajalikud dokumendid saadab õpilane digiallkirjastatult aadressil kantselei@hiig.edu.ee või võtab kaasa ja täidab
avalduse kooli kantseleis.
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23. juunist 14. augustini
on Käina spordikeskus suletud. 15.–31. augustil on
spordikeskus avatud E–P
kl 15–21.
Seniks mõnusaid rannailmasid ja värskendavat
merevett!

Sotsiaaltoetuste
taotlemine

ee, tel 505 5746 või 463 6094

16. juulil kell 11–12 sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtmine
Viskoosas. Info: Pille Näksi tel
5855 3736.

Transporditeenus
Kärdla piirkonnas invabussi tellimine kohalikeks sõitudeks ja
mandrisõidud rehabilitatsioonivõi meditsiiniasutusesse eakatele ja puudega inimestele. Info:
Pille Alevi, pille.alevi@hiiumaa.

Mängude maja saun
Saunas käimise võimalust pakutakse Hiiumaal ka sotsiaalteenusena ja eelkõige on oodatud eakad, puudega inimesed,
töötud, paljulapselised pered.
Suveperioodil on Kärdlas selleks avatud Mängude maja saun
kaks korda kuus: 4. ja 18. juulil
kell 15–17 meestele, kell 17–19
naistele. Pileti hind on 2 eurot
ja 30 senti.

Abivahendikeskus avab
Käinas suurema esinduse
Käinas tegutsev abivahendikeskus Invaru laieneb ning avab 30.
juunil uue ja oluliselt ruumikama
esinduse. Invaru jääb endiselt
tegutsema aadressil Hiiu mnt 1d,
kuid kolib hoone teise tiiba ning
sissepääs hakkab asuma maja
tagumisel küljel.
Kui seni oli Invaru kasutada vaid
väike pind Käina apteegist, siis
alates 30. juunist ootab keskus
abivajajaid omaenda ruumides
sama hoone teises küljes. Esinduse sissepääsu ees on väike trepp,
kuid vajadusel saab klienditeenindaja paigaldada teisaldatava
kaldtee.
Invaru teenindusjuht Kadri Tiido
sõnul võimaldab uus ja avaram
esindus paremini abivajajate
soovidele vastu tulla ja mahutada
suurema valiku erinevaid abivahendeid. “Kolimisest võidavad
peamiselt meie külastajad. Tänu
avaramale teeninduspinnale

saame edaspidi eksponeerida
abivahendeid oluliselt paremini
ja tuua esindusse suurema valiku
erinevaid liikumis- ja hooldusabivahendeid, aga ka olme- ja
taastusraviabivahendeid ning
spetsiaalseid nahahooldustooteid. Samuti on uues esinduses
ruumi, et kohapeal ratastooli
või tugiraami proovida. Teeme
kõik ettevalmistused selleks,
et abivahendikeskuse ruumid
oleksid nii külastajate kui ka meie
teenindaja jaoks kaasaegsed ja
mugavamad,” tõi Tiido välja.
Kui varasemalt sai abivahendikeskuses maksta ainult sularahas,
siis uues esinduses saab lisaks
sularahale tasuda ka pangakaardiga.
Invaru alustas oma esinduste
uuendamist üle Eesti juba paar
aastat tagasi, et pakkuda abivajajatele veelgi paremaid võimalusi
näha ja ka proovida, missuguseid

Invaru avatud T, K ja R
Invaru Käina esindus on alates
30. juunist avatud teisipäeviti
kl 9–13, kolmapäeviti kl 13–18
ja reedeti kl 9–13. Esinduse lahtiolekuaegadel on klienditeenindaja kättesaadav ka esinduse
telefonil 463 3083 ning e-kirja
teel hiiu@invaru.ee
abivahendeid tänapäeval leidub
ja kuidas need toimivad. “Nüüd
on aeg, et ka Hiiumaal avaneksid
paremad võimalused abivahenditega tutvumiseks,” selgitas
Tiido.
Invaru abivahendikeskus on liikumiserivajadustega inimeste
abivahenditele spetsialiseerunud
valdkonna suurim ekspert Eestis.
Üle Eesti asuvas kümnes teeninduspunktis käib igal kuul enam
kui 10 000 abivajajat.

Päästeameti fotojaht

Lemberi patsiente
ravib dr Vann
Terviseamet otsustas määrata
Ülo Lemberi senistele patsientidele, kes pole veel uut perearsti
valinud, ajutiseks asendajaks dr
Marje Vanni – 1. juulist kuni 30.
septembrini.
Käinas töötav perearst dr Ülo
Lember lõpetab töö 1. juulist.
Lemberi patsientidel on võimalus valida endale uus perearst
Hiiumaa teiste perearstide seast.
Hiiumaal töötab veel viis perearsti: dr Kai Lauter Emmastes ja dr
Marje Vann Käinas, Kärdlas töötavad dr Jüri Viidebaum, dr Lia
Prigoda ja dr Meeli Paesüld.
Juhised perearsti vahetamiseks
ja avalduse vormi leiab terviseameti veebilehelt:
www.terviseamet.ee/et/tervishoid/inimesele/perearsti-valimine

Päästeamet on algatanud kampaania: fotojaht “Märka veeohtu!”,
kuhu on oodatud fotod koos lugudega ohtlikest kohtadest, kus
võivad juhtuda veeõnnetused või uppumissurmad.
Osalema on oodatud kõik huvilised. Igas päästepiirkonnas antakse
välja auhinnad kahes vanusegrupis: kuni 18-aastased ja üle 18-aastased. Tööde esitamise tähtaeg on 16. august 2020.
Fotosid koos sinna juurde kuuluvate selgitavate tekstidega ootame e-posti aadressile markaveeohtu@rescue.ee, kirja teemareale
„Fotojaht“ ja maakond, kus pilt tehtud on.
Fotojahi teema on veega seonduvate ohtude märkamine ja seeläbi õnnetuste ennetamine. Fotojahile on oodatud fotod ohtlikest
kohtadest, kus võivad juhtuda veeõnnetused või uppumissurmad.
Näiteks on kodude läheduses tiigid, ujumiskohad, veega täitunud
kraavid, katmata kaevud, katkised purded jne. Samuti võiks tähelepanu pöörata ka kõikidele teistele veekogudele, nagu karjäärid,
järved, jõed, meri, rabalaukad ja muud, mis võivad saatuslikuks
osutuda. Fotojahi auhindade saajaid teavitatakse personaalselt
ning nende nimed avaldatakse Päästeameti Facebooki lehel. Foto
edastamisega nõustub osaleja kampaaniatingimuste ja isikuandmete (nimi, e-posti aadress) töötlemisega auhinnamängu läbiviimise
eesmärgil. Loosimine toimub 25. augustil. Pildile püütud eriti
ohtlike olukordade puhul reageerib piirkondlik ennetusbüroo ja
püüab leida koos koostööpartneritega võimaluse ohuolukorra
lahendamiseks. Fotojahi tingimused ja lisainfo Päästeameti kodulehelt veeohutus.ee/suvi/markaveeohtu/

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
HEINI KOPPEL
RIHO TARTU
ARVO VESKI
ASTA SAGUR
ÕIE VIRROJA

MALLE PAULUS
ERKKI ORUNUK
KARIN PIHEL
AINO SAMM

Kaastunne lähedastele!
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Tulekul Hiiumaal
L, 27. juunil kl 10–18.40 külastusmäng “Unustatud mõisad”
Suuremõisa lossis. Eelregistreerimisega
N, 2. juulil kl 17–19 RMK orienteerumisneljapäevak Tahkunas
3.–5. juulil Kärdla Race – purjetamise Eesti Meistrivõistluste
etapp Kärdla sadamas
L, 4. juulil
Tahkuna Briis 2020
Kl 19–21 Vaiko Eplik suvekohvikus Kadakas
N, 9. juulil
kl 17–19 RMK orienteerumisneljapäevak Viskoosas
R, 10. juulil
Suur Keskea Briis Kärdla Villalaos
kl 17 muinasjutuaia avamine
Luidja tsirkusetalu tule-etendusega “Tule-mere-jutt” Kärdla
nukuteatris, vihma korral asendusetendus ruumis sees
kl 18–21 paradiisisaare ReggeDisko suvekohvikus Kadakas
L, 11. juulil
saalihokiturniir Viskoosa CUP
2020
suvine käsitöö- ja omatoodangu
laat Kärdlas Vabrikuväljakul
kl 10–18.40 külastusmäng “Unustatud mõisad” Suuremõisa lossis.
Eelregistreerimisega
P, 12. juulil
kl 10–18.40 külastusmäng “Unustatud mõisad” Suuremõisa lossis.
Eelregistreerimisega
Kl 18–19 kontsert “Klassikatähed.
Fantaasia” Suuremõisa lossis.
Sissepääs “Unustatud mõisade”
piletiga
E, 13. juulil
kl 20–22 Comedy Estonia: Suvetuur Kärdla kultuurikeskuses
N, 16. juulil
kl 17–19 RMK orienteerumisneljapäevak Kaibaldis
R, 17. juulil
kl 19–20 G. P. Telemanni koomiline ooper “Pimpinone” (Opera
Veto) Soonlepa karjamõisas
kl 19–22:30 2+2 Live. Eplik, Võigemast, Pehk, Avandi Suuremõisa
lossi hoovis
L, 18. juulil
Luidja Rannavolleturniir ja Luidja
Triatlon Luidja rannas
Kl 16–17 E. W. Ferrari koomiline
ooper “Susanna saladus” (Opera
Veto) Soonlepa karjamõisas
Kl 18–21 Kadaka Hipidisko suvekohvikus Kadakas
P, 19. juulil
Kõrgessaare Tänavakorvpalli
turniir Kõrgessaares
Kl 10–17 üle-eestiline avatud
talude päev
21.–24. juulil Lastenädal Soera
Talumuuseumis

HIIUMAA TEATAJA
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Hiiumaa muuseumis
23.–26. juulil “Sõru Saund – Inimese Parim Aeg” Sõru sadamas
N, 23. juulil
kl 17–19 RMK orienteerumisneljapäevak Puskis
kl 18–22 Südasuvine simman
Soera talumuuseumis
R, 24. juulil
kl 18 Piip ja Tuut püstijalakomöödias “Loomad”, Kärdla nukuteatris
L, 25. juulil
Hiiumaa tunnijooks Kärdlas
Kila-Kola laat Kärdlas Vabrikuväljakul
Kõpu poolsaare külade päev
2020
Kl 11 Piip ja Tuut püstijalakomöödias “Loomad”
Kl 19–21 Jaan Pehk suvekohvikus
Kadakas
N, 30. juulil
ansambel DAGÖ plaadiesitluskontsert Orjaku sadamas
kl 17–19 RMK orienteerumisneljapäevak Tarestes
30. juulist 1. augustini Kodukohvikute päevad Hiiumaal
31. juulist 1. augustini “Vahuveiniviikend paradiisisaarel” Kärdlas
šampanjabaaris Kork
N, 6. augustil
Kl 17–19 RMK orienteerumisneljapäevak Hütis
Kl 19 Kontsert “Kambavaim” Suuremõisa lossis.
7.–9. augustil Pühalepa Muusikafestival
L, 8. augustil
Lestafest 2020 Kõrgessaare
sadamas.
63. Hiiumaa Võrkpalliturniir Kärdla staadionil
Suur Keskea Briis Kärdla Villalaos
Kl 10–15 külastusmäng “Unustatud mõisad” Suuremõisa lossis
Kl 18 Sõru Jämm ja Emmaste
puhkpilliorkestri 25. aastapäev
Sõru paadikuuris. Tasuta
Kl 19–21 Jarek Kasar suvekohvikus Kadakas
P, 9. augustil
kl 10–18.40 külastusmäng “Unustatud mõisad” Suuremõisa lossis
kl 19 Hedvig Hanson “Helisevad
õhtud” Suuremõisa lossis
K, 12. augustil kl 19–20.40 “Müller peab lahkuma!” VAT Teater
Soonlepa karjamõisas
N, 13. augustil
kl 16–17.40 “Müller peab lahkuma!” VAT Teater Soonlepa
karjamõisas
kl 17–19 RMK orienteerumisneljapäevak Malvastes
14.–16. august Dago regatt Kärdla sadamas

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

R, 14. augustil
kl 19–21.05 “Alias” VAT Teater
Soonlepa karjamõisas
L, 15. augustil
“Kolumise kogusaamine – arvame
Hiiumaa heaks” Orjaku sadamas
Kl 16–18.05 “Alias” VAT Teater
Soonlepa karjamõisas
20.–23. augustil Sõru Jazz Sõru
sadamas
N, 20. augustil
Kl 17–19 RMK orienteerumisneljapäevak Lehtmas
Hiiu Kala ja Õlle Festival Kassari
puhkekeskuses
Saunabussi Pidu ja Saunakarikas
2020
N, 27. augustil
kl 17–19 RMK orienteerumisneljapäevak Viskoosas
L, 29. augustil
Muuseumiöö „Öös on aega“
Allika tänavamüük Allika tänaval
Kärdlas
Muinastulede öö Rannapaargus

Kuriste kirik ja
seltsimaja
Kuriste kirik ja Kuriste seltsimaja on avatud kuni 29. augustini laupäeviti kell 11-16. Giid
tutvustab seltsimaja ja kirikut
ja räägib piirkonna ajaloost
ja praegustest tegemistest.
Rohkem infot veebilehel www.
kuriste.ee

Pikas majas on avatud püsinäitus kalevivabrikuaegsest
Kärdlast ja veel kolm näitust:
„Mõis muuseumis“ – sellel
näitusel toob Hiiumaa muuseum rahvale näha just sellised
esemed ja jutud, mille kohta
on teada või vähemalt aimata
seos mõisate ja mõisnikega.
On mööblit ja tarberiistu, on
teenijatele tehtud kingitusi,
on dokumente ja riideesemeid.
Mõned õige haruldased ja erilaadsed.
Kunstinäitus „Aja ääres“ – näitus on pühendatud Liia LüdigAlgvere 70. juubelile ja toob
vaataja ette valiku kunstniku
poolt eri aegadel loodud õlimaalidest. Näha saab kauneid
Hiiumaa maastikke, aga ka uhkeid lillesülemeid ning lähedaste ja tuttavate portreesid.
„50 aastat rannas“ – näitusele
on vaatamiseks välja pandud
ujumisriided aastatest 1950–
1990. Näha saab lillelisi bikiine,
Marilyn Monroe stiilis daamitrikoosid, rannamantleid, meeste
ujumispükse, laste rõõmsaid ja
puhvis rannariideid.
Kassari muuseumimaja näitus
„Elu saarel. Tuli, vesi, õhk,
maa“ heidab pilgu hiidlaste elu
argipäeva nähtustele ja sündmustele ning olulistele pöördepunktidele saare ajaloos läbi
nelja ürgelemendi: TULI, VESI,
ÕHK, MAA. Kõigile teadmishimulistele suurtele ja väikestele
on avatud „4 elemendi õmbluskoda“, kus saab katsete käigus
ise proovida ürgelementide

(tuli, vesi, õhk, maa) toimimist
erinevates olukordades. Nii
saavad külastajad ennast „siduda, lõimida, õmmelda kokku“
Hiiumaa kui saarega ja meie
püsinäitusega.
Kassari muuseumimaja kappide avahoidla – varahoidlaks
muudetud näituseruumis saab
näha toidu- ehk piimakappe, seinakappe, pesu- ja tööriistakappe, riide- ja puhvetkappe, aga
ka kaalukappi, lasteaiakappi,
kummutit ja krahvi öökappi.
Rudolf Tobiase majamuuseumis saab tutvuda helilooja elu
ja loominguga, köstrite tööde ja
tegemistega, erinevate muusikainstrumentidega ning nautida
Rudolf Tobiase heliloomingut.
Mihkli talumuuseum on Hiiumaa muuseumi vabaõhukeskus.
Peamiselt 19. sajandist pärit
hoonetes saab külastaja uurida
kohalikku taluelu, ehitustavasid
ja majapidamises kasutatud
esemeid.
Muuseumide lahtiolekuajad
Pikk maja on avatud E–P kl
10–17.30
Kassari muuseumimaja avatud
E–P kl 10–18.
R. Tobiase majamuuseum avatud K–L kl 12–17.
Mihkli talumuuseum avatud K–R
kl 11–16.
Muuseumide lahtiolekuaegadel
avatud ka meene- ja raamatupoed.
Lisainfo: 463 2091 või info@
muuseum.hiiumaa.ee

Kassari Kultuurineljapäevad
Igal neljapäeval kuni 10. septembrini on avatud Kassari kabel
ja rahvamaja, Orjaku külamaja,
Hiiumaa muuseumi Kassari näitusemaja:
Kl 11–17 avatud Kassari rahvamaja – avatud @-punkt, kaugtöökontori teenus, saab osta
seltsi väljaandeid. Info rahvamaja@kassarimaa.ee
Kl 12–19 avatud Kassari rahvamaja kodukohvik HÕNG.
Kl 12–17 avatud Kassari kabel
“Teeliste Kirikud” raames. Sissepääs annetus kabeli korrashoiuks ja taastamiseks.
Kl 10–18 avatud Hiiumaa muuseumi Kassari näitusemaja – näitused “Elu saarel. Tuli, vesi, õhk,
maa”, “Kappide varahoidla”, kõigile teadmishuvilistele suurtele
ja väikestele avatud „4 elemendi
õmbluskoda“. Muuseumipääsme
ostjatele tasuta giidituur.
Kl 11–19 avatud Orjaku sadamas
külamaja – infopunkt, meenetepood, vabakontor ja väike
sadamakohvik. Tutvuda saab Liia
Lüdig-Algvere maalinäitusega
“Hiiumaailm” ja stendinäitustega “Hiiumaa loopealsed”, “Hiiumaa kalad”.
Kassari kultuurineljapäevade
kontserdid ja sündmused juulis
ja augustis:

N, 2. juulil kl 19 kontsert Ülari
Kirsipuu “Jutud saksofoniga”
Orjaku sadama külamajas
N, 9. juulil kl 19 kontsert ansambel “Lõõtsavägilased” Orjaku
sadamas
N, 16. juulil kl 19 kontsert Rebecca Kontus Kassari rahvamajas. Info ja broneerimine rahvamaja@kassarimaa.ee
N, 23. juulil kl 19 kontsert Kristjan Üksküla (Tallinna Linnateater) Kassari rahvamajas. Info
ja broneerimine rahvamaja@
kassarimaa.ee
N, 30. juulil
Kodukohvikute päevad Hiiumaal
“Kassari kohvikutetuur” – mitmed kohvikud koduaedades ja
seltsimajades, täpsem info FBs
Kodukohvikutepäevad Hiiumaal.
Kl 21 kontsert ans Dagö plaadiesitluskontsert “Küte” Orjaku
sadamas.
T, 4. augustil kl 22 kontsert Kassari kabelis “Gambavaim esitleb”
esinevad Villu Vihermäe (gamba)
ja Arvo Haasma (gamba). Kavas
inglise gambamuusikat ühele ja
kahele gambale
N, 6. augustil kl 20 suvekino
Orjaku sadama külamajas. Korraldab MTÜ Hiiumaa Kino
7.–9. augustil II Oti Regatt Orja-

ku sadamas – võistlus Optimist
klassi purjetajatele, sh Hiiumaa
meistrivõistlused. Korraldaja
Jahtklubi Dago. Info http://jkdago.ee, tel 5566 2240
T, 11. augustil kl 19 komöödiateatri etendus “Pimekohting”
Kassari puhkekeskuse kultuuritelgis. Info hiiumaale.ee, tel
5343 5553
N, 13. augustil kl 19 kontsert
Maia Vahtramäe Orjaku sadama
külamajas. Info tel 524 4820
14.–16. augustil Dago-regatt
Kärdla–Orjaku, korraldaja Jahtklubi Dago. Info http://jkdago.
ee, tel 5566 2240
L, 15. augustil
Kl 12–19 “Kolumise kogusaamine – arvame Hiiumaa heaks!”
Orjaku sadamas. Korraldajad
Hiiumaa arenduskeskus, Hiiumaa vald ja Orjaku külaselts. Info
tel 524 4820
Kl 21 Dago-regati tantsupidu
Orjaku sadama külamajas koos
Iiukala bändiga
N, 20. augustil kl 18 kontsert
Ingel Undusk Kassari rahvamajas. Sissepääs annetustega. Info
rahvamaja@kassarimaa.ee
N, 27. augustil kl 19 kontsert
Mari Jürjens Kassari rahvamajas.
Info ja broneerimine aadressil
rahvamaja@kassarimaa.ee

