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Jätkusuutlik Hiiumaa

Harju külas valmib vaid hiiumaisest
toorainest villitud Dagaith Gin

Kodukohvikute
päevad Hiiumaal
2021

„Jätkusuutlik Hiiumaa”
on artiklisari, kus tutvustame UNESCO programmialal „Inimene ja
biosfäär” toimetavaid
Hiiumaa ettevõtteid, kes
majandavad saare hoitud elukeskkonnas loodusega kooskõlas.

Hiiumaa, suvi ja suur kohvipidu on ikka kolme võrdusmärgiga.
Avame oma koduhoovid,
südamed ja retseptihoidlate
salakambrid – ikka selleks,
et teie meeli kõditada. Sel
aastal 5.–7. augustini.
5. augustil on kodukohvikud avastamiseks Kassari
saarel. 6. ja 7. augustil leiad
koduseid kohvikuid aga juba üle saare.
Erilise maiuspalana on
kodukohvikute päevad istunud sel aastal ühte paati
XV Hiiumaa puhkpillipäevadega.
1. juulist leiad kohvikute tutvustused lehel www.
facebook.com/kodukohvikudhiiumaal.

Džinni valmistamiseks vajaliku destillaatori töötas välja ja tegi valmis Reimo ise. Foto: Kärolyn Kivistik
da eest kõik ära teha, ei oleks ta
lõpuks ikkagi ise asjast midagi
teadnud.
Maksu- ja tolliametilt sai
Reimo loa džinni tootma hakata möödunud aasta oktoobris. Seejärel läbis džinnikoda
terviseameti kontrolli ja mullu detsembris tootis ta esimese partii.
Reimo pole oma džinni veel
reklaaminud, tal oli plaan sel
aastal rahulikult võtta. „Siis tuli vahele aga külaselts MUHV
ja aasta küla valimine, sealt
läks pall veerema.” Külaseltsi MUHV tutvustavas videos
oli lõik ka Reimo džinni tootmisest.
Esimesena reageeris elamuskeskus Tuuletorn, kes soovis Reimo toodetud Dagaith
Gini müüki võtta, seejärel
kauplus Kala ja Võrk. Daigaith
Gini saad nüüdseks soetada juba ka Coop Hiiumaa kauplus-

test, Rannu pubist ja veebilehelt
https://dagaith.com/.
Dagaith on algupärane Hiiumaa nimi, mis tuleb viikingitelt. „Neil oli kogunemispunkt
ja sealt on Hiiumaale täpselt
ühepäevatee. Tõlkes tähendabki see dagaith ja sellest saigi
Hiiumaa nime,” selgitas Reimo.
Nime otsimisega läks Reimol pikalt. Dagaithini jõudis
ta põhjamaiseid keeli uurides.

Destilleerimine vana
protsess
Dagaith Gini tootmine algab
sellest, et esmalt paneb Reimo
vaati piirituse, lahjendab selle
ja lisab maitseained. Maitseained jäävad seejärel piiritusega
segunema 24 tunniks. Seejärel
lahjendab Reimo segu ja valab
destillaatorisse, kust hakkab
välja destilleerima džinni. Destilleerimine toimub seni, kuni
tootlikkus lihtsalt lõppeb.

Soovis ise kogu
kadalipu läbida
Kui koolitus läbitud, džinnikoda ja retsept valmis, ootas
Reimot kogu ettevõtmise suurim kadalipp – maksu- ja tolliamet. Kogu asjaajamine võttis tal taas pea poolteist aastat.
„Ma ei tahtnud endale kedagi abiks võtta, soovisin ise kogu kadalipu läbi käia, et saada
kõik teadmised, kuidas asjad
käivad,” rääkis Reimo. Ta lisas,
et kui oleks lasknud kellelgi en-
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Suve hakul jõudis müüki hiiumaine Dagaith Gin, mis on toodetud ainult Hiiumaalt käsitsi
korjatud kadaka- ja põldmarjadest.
Idee džinni valmistama hakata tekkis Reimo Kapil neli
aastat tagasi: „Algteadmised
olid mul küll olemas, aga hakkasin otsima koolitusi, kus destilleerimist õppida.” Teadmised
omandas ta Soomes koolitajalt,
kelle džinn on valitud maailma
parimaks.
Sealt edasi hakkas Reimo
mõtlema, kuhu oma džinnikoda tegema hakata. Ta leidis,
et hea oleks see just Hiiumaale rajada.
Koolituse läbimiseks ja oma
džinnikoja ehitamiseks kulus poolteist aastat. Edasi tuli
Reimol džinni retsepti ja maitse peale mõtlema hakata. Retsepti väljatöötamiseks kulus tal enam kui aasta. „Kõige
keerulisem on maitset leida.
Maitseainetega on niisugune lugu, et kui paned üht liiga
palju, teist liiga vähe, siis ongi
justkui midagi puudu,” selgitas Reimo.
Põldmarjamaitselist džinni
otsustas ta tootma hakata seepärast, et on terve lapsepõlve
Hiiumaal veetnud ja mäletab,
kuidas põlluääred põldmarjadest sinised olid: „Sellest idee
tekkiski. Põldmarju on Hiiumaal palju, ole lihtsalt mees ja
mine korja.” Kõik džinni tootmiseks vajalikud kadaka- ja
metsmarjad korjab Reimo ise
käsitsi Hiiumaalt.
Üks variant oli ka mustikast
džinni toota, aga kuna mustikadžinne on turul mitmeid,
mõtles Reimo, et teistega sama
maitset pole mõtet teha.

SÜNDINUD UUED
VALLAKODANIKUD

Reimo sildistab ja nummerdab iga pudeli džinnipartiis käsitsi.
Foto: Kärolyn Kivistik

Reimo sõnul on tegemist vana protsessiga ja see ei ole tegelikult üldse keeruline. Tema töötas välja destillaatori,
mis toodab kanget alkoholi ja
kus vee protsent jääb väga väikeseks.
„Probleem oli selles, et muidu oleks tootmisjääke tekkinud palju ja neid kuskile maha
kanda on maksu- ja tolliametiga keeruline protsess. Otsustasin, et pean välja mõtlema süsteemi, kuidas saan toota nii puhast alkoholi, et mul ei jää nii
palju jääke,” rääkis Reimo. Niisuguse destillaatori väljatöötamine oli omamoodi protsess.
Peale destilleerimist algab
džinni lahjendamine: „Lahjendatakse ja mõõdetakse alkoholi kangus. Iga pudelitäis tuleb
täpselt ära mõõta, et oleks õiged
mahud ja alkoholiprotsent.”
Ühe partii Dagaith Gini pudeldamine võtab keskeltläbi
paar tundi.
Kui džinn pudelis, tuleb neile ka etiketid kleepida. Seegi on
üsna aeganõudev ja võtab üle
kolme tunni. „Kui kõik etiketid ja märgised pandud, hakkab pudelite nummerdamine.
Kõigepealt panen kirja, mitmes
toodang sellel aastal, iga pudel
on eraldi nummerdatud,” kirjeldas Reimo.
Kõik džinni tootmiseks vajalikud seadmed töötas Reimo
välja ja tegi algusest lõpuni ise
valmis. „Elasin viimased 22
aastat Soomes, Hiiumaale tulin
tagasi eelmisel aastal. Soomes
töötasin ettevõttes, mis tegeles
roostevaba metalli lõikamise ja
keevitamisega,” lisas ta. Soo-

mes džinnikoolitusel osaledes
käis Reimo vaatamas koolitaja
destillaatorit ja mismoodi see
töötab: „Leppisime kokku, et
võin sealt endale mõtteid võtta.
Vaatasin ja mõõdistasin, seejärel läksin töö juurde, panin asjad paberile, lõikasin osad valmis ja keevitasin kokku.” Reimo sõnul oli veel nüansse, mida pidi parandama. Tema destillaator sai valmis eelmise aasta septembris ja oktoobris hakkas ta seda katsetama.

Mõttes partii viskit
Tulevikule mõeldes on Reimol
plaan džinnitootmine käima
saada, et see hakkaks mingil
määral ka ära elatama. „Kuna tahaksin teha ka viskit, siis
võib-olla kunagi hiljem proovin teha ka partii seda jooki.
Kuna räägime single malt viskist, mis nõuab vähemalt neli
aastat tammevaadis seismist,
siis see on pikem protsess,” rääkis Reimo.
Lisaks on ta mõelnud tulevikus ka n-ö hooajadžinnide
tootmisele. Näitena tõi ta murakamaitselise džinni tootmise sügisel. Mitut sorti pole aga
Reimol plaanis tootma hakata.
„Kui hakkad mitut sorti villima,
siis ei saa ühelegi asjale keskenduda sada protsenti,” leidis ta.
Reimo sõnul on tema tootmine nii väike, kui tal oleks aga
kaks destillaatorit, oleks loogiline, et ühes keedab ühte, teises
teist maitset.
Esimesed viis aastat plaanib
Reimo aga kindlasti üht sorti
džinni toota ja ehk vahele mõne
väikse partii miskit muud teha.

Emmaste kooli
100. sünnipäev

24. juulil 2021 Emmaste
armsas mõisapargis.
Rõõmsatele taaskohtumistele loovad meeleolu Ivo
Linna ja Antti Kammiste.
Osalustasu 17. juulini 15
eurot, 18. juulist 20 eurot –
sisaldab mälestusteraamatut, toitlustust ja kontserti.
Makse tegemiseks vajalikud andmed: saaja: Hiiumaa Vallavalitsus; konto:
EE692200221068460924;
selgitus: EP100, vilistlase
nimi ja lõpetamise aasta.
Täpsema päevakava ja
lisainfo leiad edaspidi Emmaste põhikooli veebilehelt emmaste.edu.ee ja
Facebooki lehelt.
Jagage lahkelt infot oma
koolikaaslastega! Kohtumiseni koduses Emmastes!

MUUDATUSED
MAAKONNALIINIDEL
Suvise koolivaheaja tõttu
on alates 12. juunist
muutunud maakonnabussliinide sõidugraafikud.

◌ 12. juunil kehtima

hakanud sõiduplaani
leiab valla veebilehelt transpordi
alajaotusest.
◌ Täpsem info Hiiumaa
bussiliiklusest iga
päev kell 7–21 Go
Busi Hiiumaa infonumbrilt 517 8592.
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Vallavalitsuse istungitelt
◌ Väärtustamaks kooliharidust ja õppimist, antakse tublimatele gümnaasiumilõpetajatele valla tänukiri koos rahalise
preemiaga: kuldmedaliga lõpetajatele 350 eurot ja hõbemedaliga lõpetajale 200 eurot. Hiiumaa gümnaasiumi lõpetavad
kuldmedaliga Sofia Apri, Marilyn Reintam, Matthias Tammekivi, Susan Začek ja hõbemedaliga Gertrud Martin. Tallinna 32. keskkooli lõpetab hõbemedaliga Joel Hiis. Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi lõpetab kuldmedaliga Kerli Kivisikk
ja Tartu Tamme gümnaasiumi
kuldmedaliga Taeri Saar.

◌ Moodustati projekti „Puudega inimese eluaseme füüsiline kohandamine 2021“ läbi
viimiseks hindamiskomisjon:
esimees ja projekti eest vastutav isik sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe, liikmed sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit,
sotsiaaltööspetsialist Liia Rull,
haldusjuht Argo Valgma ja hoolekandeteenuste juht Tiia Laanejõe.

◌ Tublimatele põhikoolilõpetajatele antakse valla tänukiri
koos 200eurose preemiaga. Emmaste põhikooli lõpetavad kiitusega Margareeta Käär ja Aveliin Post. Käina kooli lõpetavad
kiitusega Ilona Sedrik ja Miko
Sedrik. Kärdla põhikooli lõpetavad kiitusega Henri Kanarbik,
Monabel Pass, Robin Rõmmel,
Maria Eller, Enrico Kiin, Oliver
Matto ja Berit Tikenberg.

◌ Jäätmejaama juhataja Tambet Toomemäe tutvustas vallavalitsusele majandusaasta aruannet. Otsustati kinnitada OÜ
Hiiumaa Jäätmejaama 2020.
aasta majandusaasta aruanne.

◌ Otsustati tunnistada SV Trading OÜ, OÜ EW Sound &
Light, Progear OÜ, Fysioline
Eesti OÜ ja OÜ Sportservice
kvalifitseerimistingimustele
vastavaks, kuna nad vastavad
kõikidele hanke alusdokumentides esitatud kvalifitseerimise
tingimustele. Samas jäeti hanke 7. osas OÜ Salibar kvalifitseerimata, kuna pakkuja ei esitanud vajalikke dokumente. Lõpetati hanke 7. osas hankemenetlus kõikide pakkujate kvalifitseerimata jätmise tõttu.
◌

Lõpetati riigihanke „Elamuskeskuse Tuuletorn Bowlingu
seadmete, mänguradade ning
haldussüsteemi ostmine, paigaldus ja töösse rakendamine“
hankemenetlus, kuna riigihangete seaduses sätestatud korras
etteantud tähtaja jooksul ei esitatud ühtegi pakkumust.

◌ Kinnitati Palade loodushariduskeskuse töötajate koosseis alates 1. juunist 2021: juhataja, loodusõppe spetsialist
0,75 kohta ja koristaja 0,5 kohta.

◌ Rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus tutvustas majandusaasta aruannet. Kiideti heaks Hiiumaa valla 2020.
aasta majandusaasta aruanne.

◌ Otsustati tagada eluruum
kahele inimesele.
◌ Kärdla kinnistul kuuri põlenguga seotud kulude katmiseks eraldatakse reservfondist
1000 eurot.
◌

Vallavalitsus kinnitas hajaasustuse programmi taotluste
hindamise tulemused ja rahuldas 66 toetuse taotlust, osaliselt
rahuldati üks taotlus.

Anti nõusolek Paope küla Lasketiiru kinnisasja
(11 159 m², elamumaa), Ranniku kinnisasja (6385 m², maatulundusmaa) ja Silguranna kinnisasja (6197 m², maatulundusmaa) liitmiseks. Uueks lähiaadressiks saab Meretuule ja sihtotstarbeks elamumaa.

• Andrese kinnisasjale KitsikuMäe tee avaliku kasutamise
tagamiseks;
• Kopli kinnisasjale KitsikuMäe tee avaliku kasutamise
tagamiseks;
• Laasi kinnisasjale KitsikuMäe tee avaliku kasutamise
tagamiseks;
• Lootuse kinnisasjale KitsikuMäe tee avaliku kasutamise
tagamiseks;
• Laasi kinnisasjale Uharaba
tee avaliku kasutamise tagamiseks;
• Kodari kinnisasjale Uharaba tee avaliku kasutamise tagamiseks;
• Männisalu kinnisasjale
Uharaba tee avaliku kasutamise tagamiseks;
• Parmu kinnisasjale Uharaba
tee avaliku kasutamise tagamiseks;
• Viiluse kinnisasjale Uharaba tee avaliku kasutamise tagamiseks.

◌

◌

berkinnistutest: Bussijaama ja
Männila.

◌ Määrati Paope küla Suurepõllu katastriüksuse uueks lähiaadressiks Mereniidu.
◌ Määrati Haldi küla katastriüksuse 17501:002:0203 lähiaadressiks Villiste.
◌ Anti nõusolek Suureranna küla Gustavi kinnisasja
(8,12 ha, maatulundusmaa) jagamiseks: Gustavi ja Gustaviranna, mõlemad maatulundusmaa.
◌

Anti nõusolek Kärdla Luite tn 2a kinnisasja jagamiseks:
Luite tn 2a ja 2b, mõlemad sihtotstarbeta maa.

◌ Otsustati seada Hiiumaa
valla kasuks isiklik kasutusõigus Kaigutsi külas:

Otsustati seada isiklik kasutusõigus OÜ Elektrilevi kasuks Kärdla linna Posti tänav
T2 kinnistule (2785 m², transpordimaa) uue 0,4 kV pingega
elektri maakaabelliini ja kahe
elektri liitumiskilbi rajamiseks
ja majandamiseks.

◌ Otsustati seada sundvaldus:
• OÜ Elektrilevi kasuks Kärdla Sadama tänav L3 (3688 m²,
transpordimaa) kinnistule
uue 0,4 kV pingega elektri
maakaabelliini ja elektri jaotuskilbi rajamiseks ning majandamiseks;
• OÜ Enefit Connect kasuks
Emmaste küla Lageda kinnistule (6074 m², elamumaa)
sideliini ehitamiseks ja talumiseks.
◌ Algatati Tahkuna küla Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneeringu koostamine maaüksuse kruntimiseks ja kinnitati
lähteseisukohad.
◌ Algatati Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneeringu koostamine maaüksuse kruntimiseks, sihtotstarbe muutmiseks ja ehitusõiguse määramiseks ning kinnitati lähteseisukohad.
◌ Kehtestati Kaleste küla Mäekolli maaüksuse detailplaneering: Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 20-15. Detailplaneeringu lahendus näeb ette maaüksusele elamumaa sihtotstarbe, ehitusõiguse ja hoonestusala määramise koos olulisemate arhitektuurinõuetega. Planeeringuga on lubatud krundile püstitada kuni viis hoonet
maksimaalse ehitisaluse pinnaga 500 m2.

◌ Kiideti heaks ühe hajaasustuse programmi projekti toel
teostatud tööd.
◌ Kinnitati Hiiumaa valla
ametiasutuste asjaajamiskord.
◌ Otsustati anda OÜ-le Hiiukirju avaliku ürituse luba korraldada 29. mail 2021 kell 9–19
Orjaku sadamas Tuulekala festivali trollingu võistlus.
◌ Anti OÜ-le Chapo avaliku
ürituse luba korraldada 11. juunil 2021 Kärdla Rannapargis
Fiesta feat DJ Maier x CHAPO.
◌ Anti otsustuskorras viieks
aastaks tasuta kasutusse piirdeaia rajamiseks Emmaste küla Pisipoe kinnistu omanikule osa vallale kuuluvatest naa-

Vallavalitsus käis juunis tutvumas peagi valmiva Hiiumaa spordikeskuse ehitusega.
Foto: Liina Siniveer

◌ Anti projekteerimistingimused:
• Mudaste küla Rannapiiga
maaüksusele elamu ja saunamaja püstitamiseks;
• Orjaku küla Murru maaüksusele elamu ja abihoonete püstitamiseks;
• Kärdla Loigu tn 10a maaüksusele uue hoone püstitamiseks;
• Kärdla Tiigi tn 50b maaüksusele uue hoone püstitamiseks;
• Kalana küla Lummelunda
maaüksusele elamu ja abihoone püstitamiseks;
• Ülendi küla Vana-Tooma maaüksusele elamu rajamiseks;
• Kuri küla Mändriku katastriüksusele projekteeritavate
hoonete arhitektuurinõuete
täpsustamiseks.
◌ Vallavalitsuse korraldusega kinnitatakse riigieelarvelise tegevustoetuse jaotus õpilasvõistluste läbiviimiseks ja
õpetajate ning koolijuhtide
täiendusõppe piirkondlikuks
korraldamiseks 2021. aastal
ainesektsioonide taotluste alusel.
◌ Toetuse kasutamise prioriteetsed teemad on üleriigilise
ja rahvusvahelise väljundiga
aineolümpiaadide ning õpilasvõistluste piirkondlike voorude läbiviimine, piirkonna parimate lähetamine üleriigilistele olümpiaadidele ja ainevõistlustele, piirkonna eripära väärtustavate ürituste läbiviimine,
pandeemia mõjude leevendamine, nüüdisaegset õpikäsitust
toetava töökorralduse juurutamine, ühistegevuse juurutamine ainevaldkondade üle
se ühistegevusena, parimate
praktikate jagamine õpetajate ja juhtide poolt, õpetajate ja
haridusasutuste juhtide tunnustamine.
◌ Kinnitati komisjoni ettepanek:
• klassi- ja lasteaiaõpetajate ainesektsioonile 850 eurot;
• eesti keel 545 eurot;
• inimeseõpetus 250 eurot;
• matemaatika, loodusained
1850 eurot;
• loodusained 825 eurot;
• muusikaõpetus 600 eurot;
• koolijuhid 850 eurot;
• HEVi ainesektsioon 1650 eurot;
• inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus 600 eurot.

Sotsiaalosakond küsis tagasisidet töötutelt ja puudega inimestelt
Hiiumaa valla sotsiaalvaldkonna arengukava koostamiseks viis sotsiaalosakond aasta alguses läbi kaks
küsitlust, et saada lähteandmeid sotsiaalteenuste- ja
toetuste arendamiseks. Seekord valiti sihtrühmadeks
pikaajalised töötud ja puudega tööealised. Uute teenuste välja töötamiseks ja teenuste parendamiseks
on oluline saada arvamust inimestelt, kellele see teenus on suunatud.
1. mai 2021 seisuga on Hiiumaa rahvaarv 9315. 15–64aastaste tööealiste osakaal elanikest on 66% ehk 6148 inimest,
nendest 272 on puudega. Hiiumaa töötuse määr on 6,3%, mis
on madalam kui Eesti keskmine näitaja 8,7%.

Pikaajalised töötud
Hiiumaal
Küsitluses osales 85 tööturult
eemal olevat inimest, kellest pikaajalised töötud moodustasid
63%. Kuna Hiiumaa vallal puuduvad sihtrühmale suunatud

aktiviseerivad teenused, mis
aitaks töötutel tööturule (taas)
naasta, on väga oluline neid
kaasata pikaajalistele töötutele sotsiaalteenuste loomisel ja
sealjuures on väga vajalik teha
koostööd Eesti töötukassaga.
Küsitlusest tuli välja, et peamiseks probleemiks on osutunud sobiliku töö puudumine ja
tervisest tulenevad takistused.
Enamik vastanutest on töötukassas arvel, mis juba loob eeldused töö leidmiseks.
Valmisolek osaleda valla pakutud teenustel on 44%-l küsit-

lusel osalejatel. Enam sooviti
osaleda koolitustel ja õppepäevadel. Ei jäänud ka märkimata
heakorratööd ja panus ürituste läbiviimisel.
Sihtrühmast kõige keerulisemad on aga need, kes on kaotanud motivatsiooni ja ei ole huvitatud töö leidmisest ning kes
vajavad pikemaajalist personaalset nõustamist ja abivajaduse väljaselgitamist. Samas
on oluline, et eelnimetatutele järgneks ka sotsiaalteenusel
osalemine või mõni muu aktiivne meede.
Üks võimalik meede, mis on
suunatud pikaajalistele töötutele, saaks olla sotsiaalsete töökohtade loomine eraettevõtetesse. Hiiumaal tuleks välja selgitada tööandjad, kes oleks valmis pakkuma sotsiaalseid töökohti. Töökohad võivad olla lühiajalised, mis pakuvad tööharjutusega sarnanevat tee-

nust või võimaluse tööandjatele oma võimalikke uusi töötajaid katsetada.

Puudega tööealised Hiiumaal
Tööealistel puudega inimestel
on sügav puue tuvastatud 32
inimesel, raske 103-l ja keskmine 137-l. Enim on määratud liikumispuue, sellele järgneb liitpuue ning psüühikahäire (v.a
vaimupuue).
Puudega tööealiste küsimustiku täitis 48 sihtrühma kuulunud inimest. Tulemusi analüüsides saab esile tõsta omastehooldaja rolli tähtsust. Üldjuhul elab
puudega tööealine koos lähedasega, kellest ta sõltub igapäevatoimingutes ja ka majanduslikult. Suhted on head pereliikmete ja lähedastega ning enamik vastanutest leiab, et neil
on võimalik ka nendega arutada olulisi teemasid. Vähemal
määral pöördutakse hooldaja

või sotsiaaltöötaja poole. Ka pereliikmed mängivad suurt rolli
igapäevase toimetuleku ja abivajadusest tingitud takistuste
ületamisel.
Enamik vastanuid ei ole tööturul hõivatud, selle suurim takistus on tervislik seisund ja
sellega seoses ka sobiva töökoha puudumine.
Sotsiaaltranspordi teenus
on oluline, et puudega inimesed saaksid vajalikke teenuseid
kasutada ega jääks ühiskonnaelust kõrvale. Seda kinnitavad
ka uuringu tulemused, kus tuleb välja, et seda teenust kasutatakse igapäevaeluga toimetulekul kõige enam.
Teenuste ja asutuste kättesaadavust hinnatakse heaks.
Eriliselt tuleks nimetada apteekidele, kauplustele, perearstidele ja ametiasutustele antud
hinnanguid. Kõige rohkem aga
ei olda rahul eriarsti- ja hamba-

ravi kättesaadavusega, kus rahulolematus tuleb välja ennekõike pikkadest ootejärjekordadest, ravi osutaja asub liiga
kaugel või sõltutakse ravi saamisel teiste abist.
Kasutatav sotsiaalteenus on
ennekõike seotud transpordiga,
mis tuleb ka sellest, et enamik
vastanuid elab külas või alevikus, kus kohapeal ei saa pakutavaid teenuseid või pole asutusi, kuhu on vaja minna. Enim
on aga esile tõstetud eluruumi
kohandamise vajaduse teenust.
Vaba aega on puudega inimestele keeruline sisustada,
kuna nende erivajadused seavad takistusi. Küsitluses osalenutest üle poole ei käi väljaspool kodu üritustel, põhjuseks
toovad nad ennekõike huvipuuduse ja tervislikud põhjused. Takistusena on veel nimetatud transpordi ja sobivate huviringide puudumist.
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Algasid teetööd Käinas
ja selle ümbruse teedel
7. juunil algasid teetööd
Käina alevikus ja seda
ümbritsevatel riigiteedel. 31. oktoobrini kestvate tööde käigus ehitatakse ümber amortiseerunud teelõigud ning
seeläbi paraneb seal sõidumugavus ja liiklusohutus.
Liiklust häirivad töid tehakse juuni algusest septembri lõpuni. Rekonstrueerimistööd
toimuvad riigiteedel 81 Kärdla–Käina km 16,8–21,6 Ristivälja–Käina lõigul (sealhulgas
Käina alevikus Hiiu maanteel) ja 12135 Käina–Hüti km
0–0,6 (sealhulgas Käina alevikus Mäe tänaval) ning teekatte taastusremondi tööd riigiteel 83 Suuremõisa–Emmaste
km 11,6–13,3.
Tööde käigus ehitatakse
kaks ristmikku ümber ringristmikeks. Ringristmikeks saavad Suuremõisa–Emmaste teel
ristumised Kärdla–Käina (Hiiu
mnt) ning Käina–Hüti teega
(Mäe tn). Kahe ringristmiku
vahelisele Suuremõisa–Emmaste teelõigule tehakse tasandusfreesimine ja paigaldatakse uus kulumiskiht.
Käinas tehtavad tööd viiak-

se läbi koostöös Hiiumaa vallavalitsusega, kelle finantseerida on osaliselt Käina alevikus tänavavalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni ehituse
või ümberehituse tööd.
Teelõikude rekonstrueerimise ja taastusremondi käigus
freesitakse olemasolevad kattekihid, rajatakse uued dreen- ja
killustikukihid, rekonstrueeritakse mahasõidud, väljaspool
alevikku rajatakse uus kompleksstabiliseeritud alus ning
remonditavatele teelõikudele
paigaldatakse uus, kahekihiline asfaltbetoonkate. Asendatakse ja korrastatakse kõik olemasolevad veeviimarid, paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid, ehitatakse ümber bussipeatused.
Lisaks teetöödele ehitatakse ümber või rajatakse Käinas
uued jalgteed, teevalgustus,
samuti sademeveekanalisatsioon ja muud teetöödele ette
jäävad tehnovõrgud. Ohutuse
tagamiseks rajatakse seal sõidutee ületamiseks ülekäiguradadele ohutussaared ning
lisatakse sinna teevalgustust.
7. juunil alustati Käinas juba
kõnniteede lammutus- ja ehitustöid ning hiljem liigutakse
tööjärjega asulast välja jäävatele lõikudele.

Teetööde ajal tuleb arvestada liikluspiirangutega vahetult
töötsoonis ning ajal, mil teed on
veel lõplikult asfaltimata. Olenevalt töödest on töötsoonis liikumiskiirus 30–50 km/h. Tööde teostamisel ja tööde vaheaegadel, kui pole tagatud vähemalt 1 + 1 sõiduraja olemasolu, reguleerivad liiklust foorid
või liiklusreguleerijaid. Väljastpool Käinat on tööde ajal vähemalt üks sõidusuund liiklejatele alati avatud.
Käinas on juuni esimesest
poolest trasside kaevetööde ja
muude tehnoloogiliselt vajalike
tööde ajal liiklus suletud Hiiu
maanteel ja Mäe tänaval, ümber saab sõita kohalike tänavate
või Suuremõisa–Emmaste tee
kaudu. Kohalikele elanikele ja
teenindavale transpordile tagatakse ligipääs kinnistutele ja
ettevõtetele. Tööde käigus tekkiv müra ja tolm võivad mõnevõrra häirida kohalike elanike
elu. Transpordiamet palub varuda rohkem aega ning kannatlikku meelt.
Objektide projekteerijad olid
Novarc Group AS ja ViaVelo Inseneribüroo OÜ. Töid teeb AS
Tariston ja ehitusjärelevalvet
OÜ Lindvill.
Tööde kogumaksumus on ligikaudu 4,2 miljonit eurot.

Teetööd Pae tänaval. Foto: Liina Siniveer

Pae tänava ehitus
kestab terve suve
Mais algasid Kärdlas Pae tänaval ehitustööd. Korda tehakse u 230 meetrit teed.
Tööde lõpptähtaeg on 31. oktoobril.
Lisaks ehitustöödele rajatakse Pae tänavale ka uus
kergliiklustee ja sademeveekanalisatsioon. KIKi projekti toel vahetatakse välja tänavavalgustus. Valgustuse saab

ka Pae tänavalt Linnumäele
suunduv lõik.
Pae tänava teetööde maksumus on koos käibemaksuga
pisut üle 245 000 euro. Kärdla
osavalla vanem Triin Masing
märkis, et see on rahaliselt väga suur projekt, mille saab ette võtta tänu eelmise aasta koroonatoetusele, mis oli 125 000
eurot. Töid teostab AS Tariston.

Lisaks Pae tänava ehitustöödele on Kärdlas sel suvel
plaanis veel freesida olemasolev teekate ja teha topeltpindamine Tormi tänava sissesõitudel Heltermaa maanteelt ja Hiiu tänavalt ning
Nuutri ja Põllu tänava ristmikult kuni Rahu tänavani. Luite ja Kanarbiku tänav saavad
mustkatte.

Spordikooli õppeaasta
sümboolne lõpetamine
ELO SAUE
Hiiumaa spordikooli direktor

Käinas rajatakse ka uusi jalgteid. Foto: Liina Siniveer

Vald rajab uue kaubanduskeskuse
ümbruse taristu
Vald rajab endise kardiraja alale uue taristu
ümber Käina uue kaubanduskeskuse.
Kooskõlas Spordi 8 ja lähiala teise planeeringuga on Käina osavalla eesmärk luua eeldused piirkonna ettevõtluse
arendamiseks, sealhulgas ehitada ümber Spordi tänav, rajada Spordi tänava mahasõit riigimaanteelt, sademeveekanalisatsioon, tänavavalgustus ning
ümber ehitada piirkonna elekt-

rivarustus, veevarustus ja kanalisatsioon.
Töid teevad AS Tariston ja AS
Connecto.
Möödunud aasta septembris volikogus vastu võetud detailplaneeringuga jagati planeeringuala kuueks krundiks,
kuhu on kavandatud kaubanduskeskus, kardirada, kardiraja
teenindamiseks vajalikud hooned, mitmed väiksemad äripinnad, omatoodangu müügikoht
ja parklad.
Planeeritud on ka tankla, aga

selles osas jäi detailplaneering
veel kinnitamata ning ootab
konkreetse ostu ja investeerimishuviga ettevõtjat.
Detailplaneeringuga määrati ka maakasutus- ja keskkonnatingimused ning anti parkimise, liikluskorralduse, juurdepääsuteede, heakorrastuse,
haljastuse ja tehnovõrkude põhimõtteline lahendus.
Planeeringuala lähedusse
jäävad Tuuletorn, spordikeskus, tööstusettevõtted ja Käina kortermajad.

Verekeskus andis üle kingitused
vähekindlustatud peredele
Verekeskus andis juuni keskel
Hiiumaa vallale üle 85 kingipakki vähekindlustatud perede lastele.
Kui verekeskuse doonor ei
soovi pärast vereloovutust
meenet, saab ta selle annetus-

kaardi kaudu loovutada vähekindlustatud peredele. Mõned
korrad aastas annab verekeskus
magusatest kingitustest koosnevad pakid üle eri piirkondade valdadele, seekord Hiiumaa vallale.

Igas kingikotis on verekeskuse šokolaad ja purk mett.
Aitäh verekeskusele selle toreda kingituse vahendamise
eest! Hiiumaa valla sotsiaaltöötajad toimetavad kingitused peredele kätte.

Hiiumaa spordikooli õppurite
nimekirjas oli sügisest kevadeni 26 rühmas paarsada õppurit, kes saavad koolist sportimise algtõdesid ja harjutavad
15 treeneri käe all. Nüüd suvisel ajal purjetamise ja purjelaua eriala hooajalise tegevusega suureneb rühmade arv
33ni, treenereid on 17 ja õppureid pea kolmsada.
Spordikooli õppeaasta lõpetamine 7. juunil oli sümboolne seetõttu, et enamik erialasid jätkab tegevust kogu suve,
kuna nii nagu pillimängus,
laulmises, tantsimises, käsitöös või kasvõi keeleõppes, oskused vähenevad, kui harjutamises jääb suurem vahe sisse.
Võistlusi ja laagreid on samuti suviti rohkem kui muul ajal.
Õppeaasta lõpetamine toimus Kärdla staadionil, osales
sadakond õppurit ning abiks
oli paarkümmend lapsevanemat. Kuna tegemist oli esmakordse ettevõtmisega, oli
osalejate arv just sobiv! Kõigepealt tänati tublimaid õppureid ning aasta vältel treenereid abistanud lapsevanemaid. Sportlikuks tegevuseks jaotati õppurid vanuse
järgi rühmadesse. Selliselt sai
soovi korral lähemalt tutvuda samavanuste, kuid mõnda teist spordiala harrastavate noortega.
Eri spordialade n-ö punktides proovisid õppurid kõiki
spordikoolis õpetatavaid eri-

alasid, v.a kabe. Praeguseks
pole veel välja mõeldud, kuidas suurema rühmaga korraga
kabet väljas mängida… Kabetajate juhendaja Raivo Rist ja
osa noori kabetajaid olid üritusel siiski kohal.
Iga 9–14-liikmeline rühm läbis kaheksa erialapunkti, kus
täitis spordialaga seotud ülesandeid:
• kergejõustikus hüpati hoota
kaugust (treener Häli-Herta
Haavapuu ja juhendaja Anneli Ilumets);
• purjetamises komplekteeriti Optimisti purjekat (treener Anni Rätsep, abiline Ott
Saar, suvine treener Margus Saar);
• purjelauas nimetati surfivarustuse osi (treener Boris
Ljubtšenko);
• ratsutamises korraldati temaatiline viktoriin (treenerid Egle Hiius ja Teele Talts)
• korvpallis tehti pealeviskeid
(treenerid Koit Kalmus ja Risto Merimaa);
• võrkpallis serviti ja söödeti paarilisele õhust (treenerid Marge Vähter ja Ülari
Kaibald);
• jalgpallis läbiti takistusrada
ning löödi penalteid (treenerid Mario Degtjov, Tanel Klee
ja Georg Linkov);
• orienteerumises joosti labürint-orienteerumise eri raskusastmega radu (treenerid
Anu Saue ja Elo Saue).
Et kõik sujuvalt kulgeks, hoidis ettevõtmisel silma peal
kulturismi ja fitnessi treener
Siret Tara.

Kõigis punktides saavutatud
tulemused arvutati kokku ning
spordile omaselt selgitati ka parimad, kes seekord olid 16aastased. 19–20aastased tulid teiseks, kuid neist kaugel polnud
ka kolmanda koha saavutanud
10aastased.
Spordikooli õppurite vanus
jääb vahemikku kuus kuni 26
aastat, kus ühes otsas on alles aktiivset liikumist alustavad lapsed ning teises otsas juba eesmärgipäraselt treenivad
noored inimesed.
Kooli suvised etetvõtmised
jätkuvad nüüd võistuste ja
laagrite tähe all. Huvilised
saavad kooli astuda aasta läbi, kuid erialade treeningute
ajad ja kohad sõltuvad suvel
konkreetsest nädalast. Täpse
teabe saamiseks tasub treeneriga ühendust.
Treenida ei saa mitte ainult
Kärdlas, vaid ka mujal Hiiumaal. Treener Tanel Klee juhendusel on alustanud trenne uued jalgpallirühmad Emmastes ja Käinas. Nädalavahetuseti Orjakus toimuvatele Margus Saare purjetamistreeningutele on oodatud lapsed juba alates viiendast eluaastast.
Uuel sügisel puhuvad ka
spordikoolis uued tuuled, kuna spordikeskuse valmides
võimalused avarduvad. Kindlasti toimub seekordse õppeaasta lõpetamise ühisüritusega sarnaseid etetvõtmisi edaspidigi ning Hiiumaa noored
õpivad end hästi tundma kõigil spordialadel.
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Kultuurispetsialisti
ametikohale asus
Eve Ellermäe
Juunis alustas Hiiumaa
valla kultuurispetsialistina tööd Eve Ellermäe
(pildil).
Eve on pärit Hiiumaalt. „Pärast
põhikooli ärakaranud ja hiljuti kodusaarele tagasi tulnud hiidlane,” ütleb
ta enda kohta.
2002. aastast
on Eve töötanud muuseu m ides.
Esmalt Tallinnas Eesti
aja loomuuseumis, seejärel 10 aastat
Setomaal Obinitsa muuseumis. „Läinud Setomaale elama,
märkasin seal pisukest sarnasust Hiiumaaga, näiteks selles, kuidas kohalikku elanikku
ära tunda – samasuguse stoilisusega nagu hiidlased praamijärjekorras, veetsid aega ka
setod Venemaale minnes toonases piiriületusjärjekorras,”
rääkis Eve.
Eve sõnul on kultuur kõikjal,
meie sees ja ümber – see on inimeseks olemise viis: „Kultuuriruum, kus oleme üles kasvanud, määrab paljuski sel-

le, kuidas mõtleme ja käitume. Kaunid kunstid on oluline osa kultuurist, mis aitab
meil tõusta kõrgemale argiaskeldustest.”
Mandril elades igatses Eve
tihti kaht asja: merd ja hiidlaslikku huumorit: „Nüüd
on rõõm kohata
aeg-ajalt ka inimesi, kes mõnusalt „laulavad”, olgu hiiu
keelt või riigikeelt.”
Eve sõnul
eeldavad kultuurispetsialisti tööülesanded nii empaatiavõimet, konkreetsust
kui ka oskust näha korraga
üldpilti ja väikseid detaile. „Viimase oskuse eest pean tänama
Tartu ülikooli ja elukooli. Usun,
et ka keerulistes olukordades
on võimalik leida häid lahendusi ning ka esmapilgul ootamatud ideed võivad saada tegelikkuseks,” rääkis Eve.
Evele meeldib väga lugeda,
teatris käia ja häid filme vaadata. Vaba aja sisustamisel on
talle suureks abiks kaks lasteaiaealist poisipõnni. Kokku
kasvab Eve peres neli last.

Kärdla uus
haldusjuht on
Kristo Kuuse
Mai lõpus alustas tööd Kärdla
osavalla uus
haldusjuht
Kristo Kuuse.
Kristo on sündinud ja kasvanud Tallinnas,
kuid kõik suved veetis ta Hiiumaal vanaema juures. Hiiumaal on ta
nüüdseks elanud viis aastat.
Kristo on lõpetanud Tallinna tervishoiu kõrgkooli hambatehniku erialal. Ta
on töötanud 20 aastat hambatehnikuna, 17 aastat sel-

lest oma ettevõttes
OÜ Amps Hambalabor. Hambalaboris tegeleb Kristol ettevõtte haldamise, logistika ja
kõige muu sinna juurde kuuluvaga. Ta usub,
et see kõik tuleb talle kasuks ka töös Kärdla haldusjuhina, mis tundub
Kristole põneva väljakutsena.
Kristo peres kasvab kolm
poega. Vabal ajal meeldib talle reisida, seiklus- ja motomatkata ning purjetada.
Edu uues ametis!

Inimesed
kogukonna heaks
LIINA SINIVEER
vallavalitsuse avalike suhete
osakonna juhataja

Kui tulin viis aastat tagasi avalikku
sektorisse tööle, siis üks esimesi mõtteid
oli see, kui toredad ja hoolivad inimesed
on meil ametis.
Väljapoolt vaadates – palun vabandust
– seda nii selgelt ei teadnud, sest kokkupuuteid omavalitsusega isiklikult pinnalt
oli minimaalselt.
Uusi töötajaid tutvustame

järjepidevalt ja tundus, et on
aeg rohkem näidata ka neid inimesi, kes on juba pikemat aega
meil töötanud ning teevad oma tööd suure pühendumusega ja vahel ka
isikliku elu arvelt. Pahatihti
see aga välja ei
paista, sest kui
kõik toimib, siis
ju ei olekski nagu
midagi öelda.
Õnneks on tegelikult öelda palju head. Inimestel kogukonna heaks on
ametliku vormi taga heasoovlik ja abivalmis sisu. On rõõm
neid lähemalt tutvustada!

Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla, abituriendid ning vallavanem Hergo Tasuja. Foto: Kärolyn Kivistik

Vallavanem kohtus
gümnaasiumilõpetajatega
Mai lõpus oli Hiiumaa gümnaasiumilõpetajatel jälle
pidulikum päev: vallavanem Hergo Tasuja ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla kohtusid Linnumäe restos Hiiumaa gümnaasiumi abiturientidega.
Vabas vormis koosviibimise teemaks olid noorte tulevikuplaanid. Lisaks andsid

abituriendid tagasisidet valla arenguks.
Ühe murena nimetasid nad,

et Hiiumaa esindamine näiteks spordivõistlustel väljaspool saart võiks olla süsteemsemalt toetatud. Samuti on
noortel vähe võimalusi vaba
aega sisustada.
Tore oli kuulda, et suurem
osa koosviibimisel osalenud
abiturientidest soovib tulevi-

kus Hiiumaale naasta. Noorte sõnul tundub neile, et Hiiumaa on parim koht, kus tulevikus lapsi kasvatada.
Suur tänu gümnaasiumilõpetajatele toreda kohtumise
eest ja edu edaspidiseks!
Toredate kohtumisteni
Hiiumaal!

Jätkusuutlik Hiiumaa

Mari-Liis Leivalt: mulle
meeldib, kui saan lapsi aidata

KÄROLYN KIVISTIK
vallavalitsuse avalike suhete
spetsialist

Jätkame artiklisarja,
kus tutvustame Hiiumaa avaliku sektori
töötajaid ja nende tööd.
Mari-Liis Leivalt töötab Hiiumaa vallavalitsuses lastekaitsespetsialistina. Tema töövaldkond on lai: „Lastekaitse
tegeleb lastega alates sünnist
kuni täisealiseks saamiseni.
Toetame vanemaid, et seeläbi aidata lapsi. Tegeleme kõigi murede ja rõõmudega, mis
lastel on. Lisaks tegeleme koolide, laste tervise ja ka sellega,
kui vanemad ei suuda omavahel suhtluskorda ära jagada,”
kirjeldas Mari-Liis oma tööd.
Mari-Liisi poole võib pöörduda, kui on küsimusi lapse
kasvatamisel või on vaja nõustamist, näiteks distantsõppel
tekkinud õpiraskustega. Samuti saab temalt abi, kui laps
vajab mõnd teraapiat: „Minuga saab pidada nõu, kuidas toimetada erivajadusega lapsega,
kuhu abi saamiseks pöörduda. Kui vanemad on riidu läinud ja unustavad, et lapsel on

õigus mõlema vanemaga suhelda või kui lapsevanem ei
täida oma kohustusi lapse ees.”
Mari-Liis loodab, et lapsed,
kes tema juures käinud, on abi
saanud: „Kindlasti on seoses
lastekaitsega erinevaid tundeid. Need, kelle jaoks on asjad soodsalt lahenenud, on
rõõmsad ja õnnelikud. Mõne
vanema jaoks ei ole aga asjad
nii hästi läinud.”

Ei tea kunagi, mis päev toob
Mari-Liis on lastekaitsespetsialistina töötanud kaks ja pool
aastat. Selle aja jooksul on ta
tähele pannud, et erivajadusega lapsed on võrreldes teiste lastega jäänud ebasoodsasse seisu. „Eriti veel need lapsed, kelle vanemad on samuti erivajadusega. Kes seisab
nende laste huvide ja õiguste
eest saada neile sobivat haridust?” tõstatas ta küsimuse.
Mari-Liisi sõnul on nendega
vaja kõvasti toimetada ja see
on tema töös üks suuremaid
murekohti.
Oma töös köidab Mari-Liisi kõige rohkem see, et see pole
rutiinne: „Kui tulen hommikul
ühe plaaniga tööle, siis päeva
jooksul see kindlasti muutub

Mari-Liis Leivalt
– teised plaanid tulevad vahele. Mulle sobib, et ma ei tea kunagi, mida päev toob.”
Lisaks meeldib Mari-Liisile
see, kui ta on lapsi aidata saanud ja perekonnad on õnnelikud: „Kõige toredam on see,
kui peres on olnud mured, mis
on saanud lahenduse, ning tänu sellele on lapsele alles jäänud mõlemad vanemad.”

Lapsel on õigus mõlemale
vanemale
Mari-Liisi sõnul on tema üks
suurimaid väljakutseid töös
Hiiumaa väike kogukond –
kõik teavad kõiki ja jutud kipuvad kiirelt levima. Suurim

proovikivi tema töös on aga
see, kui üks lapsevanem maksab käte teisele lapsevanemale lapse kaudu: „Kui laps jääb
kahe vanema vahele ja nad ei
anna endale aru, mismoodi
nad tegelikult oma käitumisega last lõhuvad. Solvumine teise vanema peale on nii
suur, et unustatakse see väike hing, kes nende vahel on, ja
see, et lapsel on õigus suhelda
mõlema vanemaga.” Mari-Liisi sõnul ei saa üks vanem võtta
ära lapselt teist vanemat: „Tahab või ei taha, see ei ole õige.”

Hobid hea viis pingeid
maandada
„Lastekaitses on väga oluline,
et oleks võimalus või viis, kuidas ennast maandada, sest
töö on vaimselt ääretult raske,” rääkis Mari-Liis. Vabal
ajal meeldib talle metsas käia.
Mari-Liis on aastaid kuulunud
kaitseliidu ridadesse. Ta naudib väga ka Hiiu Naaditeatri
näitlejaks olemist. Lisaks teeb
Mari-Liis tervisesporti, käib
jalutamas ja jooksmas ning
mängib pallimänge. „Naudin
oma koduaias toimetamist ja
küülikutega tegelemist,” lisas ta veel.
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Olümpiaadide
piirkonnavoorude võitjad
2020/2021. õppeaastal
Tunnustame õpilasi, kes on olnud parimad ülehiiumaalistel ja üleriigilistel olümpiaadide ning ainevõistluste piirkonnavoorudel.
• Mihkel Metsand, Lauka põhikool: emakeel, bioloogia, geograafia VIII klass
• Uku Härmson, Käina kool: emakeel, matemaatika, geograafia VII klass
• Berit Tikenberg, Kärdla põhikool: emakeel IX klass
• Getlin Juhe, Hiiumaa gümnaasium: emakeel X klass
• Sofia Apri, Hiiumaa gümnaasium: emakeel XII klass
• Bert Omann, Käina kool: keemia VIII klass
• Margareeta Käär, Emmaste põhikool: keemia, loodusteadused IX klass
• Oliver Matto, Kärdla põhikool: füüsika, bioloogia, geograafia
IX klass
• Enrico Kiin, Kärdla põhikool: geograafia IX klass
• Tamor Tomson,Hiiumaa gümnaasium: füüsika, matemaatika,
bioloogia, geograafia X klass
• Atso Kesküla, Kärdla põhikool: matemaatika IV klass
• Keiti Paulus, Suuremõisa lasteaed-põhikool: matemaatika
IV klass
• Emil Fürstenberg, Palade põhikool: matemaatika V klass
• Veronica Ellermäe, Emmaste põhikool: matemaatika VI klass
• Herta Kesküla, Emmaste põhikool: matemaatika VIII klass
• Ilona Sedrik, Käina kool: matemaatika, ühiskonnaõpetus IX klass
• Siiri Talts, Hiiumaa gümnaasium: matemaatika XI klass
• Matthias Tammekivi, Hiiumaa gümnaasium: matemaatika
XII klass
• Juhan Metsand, Lauka põhikool: bioloogia VI klass
• Joel Pik: bioloogia, Lauka põhikool VII klass
• Nora Eliise Klementa, Emmaste põhikool: ühiskonnaõpetus
VI klass
• Maria Eller, Kärdla põhikool: saksa keel IX klass
• Cesslyn Pass, Hiiumaa gümnaasium: saksa keel X klass
• Oskar Kogermann, Hiiumaa gümnaasium: inglise keel XII klass
• Mattias Juhe, Kärdla põhikool: inimeseõpetus, V klass
• Kristin Kalmus, Kärdla põhikool: inimeseõpetus VI klass
• Liisel Lillemägi, Kärdla põhikool: inimeseõpetus VII klass
• Artur-Mihk Peterson, Emmaste põhikool: inimeseõpetus, nutisport VIII klass
• Aliis Alliksoo, Emmaste põhikool: Kobras VII klass
• Aveliin Post, Emmaste põhikool: Kobras IX klass
• Marta-Liis Laanekütt, Suuremõisa lasteaed-põhikool: nutisport I klass
• Hannes Sõmer, Emmaste põhikool: nutisport II klass
• Andreas Ugam, Emmaste põhikool: nutisport III klass
• Miia Marleen Üksik, Käina kool: nutisport IV klass
• Renate Kastein, Emmaste põhikool: nutisport V klass
• Toomas Sõmer, Kärdla põhikool: nutisport VI klass
• Ahti Vara, Emmaste põhikool: nutisport VII klass
• Miloone Aurelia Martin, Suuremõisa lasteaed-põhikool: Känguru III klass
• Sofia Jõpiselg, Käina kool: Känguru IV klass
• Anni Hiiemets, Suuremõisa lasteaed-põhikool: Känguru VI klass
• Miko Sedrik, Käina kool: Känguru IX klass
• Jakob Hiiemets, Kärdla põhikool: loogiline loodusteadus
VIII klass

Väga hea juhendaja õpilaste
olümpiaadideks valmistumisel
Tunnustame õpetajaid-juhendajaid, kelle juhendusel
on õpilased saavutanud olümpiaadidel ja õpilasvõistlustel
suurepäraseid tulemusi.
Bioloogia
Krista Rannast, Lauka põhikool
Kersti Lüsi, Kärdla põhikool,
Hiiumaa gümnaasium
Emakeel
Maiu Hiis, Käina kool
Siiri Pielberg, Lauka põhikool
Tiia Palmiste, Kärdla põhikool
Tiiu Heldema, Hiiumaa gümnaasium
Füüsika
Aigar Koppel, Kärdla põhikool,
Hiiumaa gümnaasium
Geograafia
Hannes Simuste, Kärdla põhikool, Hiiumaa gümnaasium
Eha Luukas, Käina kool
Krista Rannast, Lauka põhikool
Inglise keel
Milvi Tikka, Hiiumaa gümnaasium
Inimeseõpetus
Regina Jõeleht, Kärdla põhikool
Tiina Viisut, Kärdla põhikool
Katre Pruul, Emmaste põhikool

Keemia
Anneli Sadam, Käina kool
Tiina Marmor, Emmaste põhikool
Loodusteadused
Madis Aal, Emmaste põhikool
Tiina Koit, Emmaste põhikool
Tiina Marmor, Emmaste põhikool
Matemaatika
Külli Kreegi, Suuremõisa lasteaed-põhikool
Urve Pärnamaa, Käina kool
Regina Jõeleht, Kärdla põhikool
Tiina Koit, Emmaste põhikool
Ulvi Voolma, Palade põhikool
Sirje Kallaste, Kärdla põhikool
Anneli Salumaa, Hiiumaa gümnaasium
Liisa Randmaa, Hiiumaa gümnaasium
Saksa keel
Sirje Teras, Kärdla põhikool,
Hiiumaa gümnaasium
Ühiskonnaõpetus
Tiina Koit, Emmaste põhikool
Jana Uuskari, Käina kool
Nutisport
Margus Sõmer, Emmaste põhikool

Ära viska olmejäätmeid
pakendikonteinerisse!
Juuni algul avanes Kärdlas
Turu pakendipunktis kollase konteineri luuki kergitades pildil olev vaatepilt.
Konteinerisse, mis on mõeldud plast- ja metallpakendile ning joogikartongile, oli visatud saia, riideid ja raamatuid. Seesama konteineri jättis jäätmevedaja tol hommikul tühjendamata, sest pakendiorganisatsiooni kohustus ei ole ära viia muid jäätmeid peale pakendite. Kui
on näha, et mahutis on jäätmed, mida ei ole lubatud sinna panna, jätab vedaja selle

tühjendamata ning vallavalitsusel tuleb katta konteineri tühjendamise kulud segaolmejäätmete hinnaga.
Hiiumaa vallavalitsus tasub ühe kuuekuupmeetrise pakendikonteineri segaolmejäätmetena tühjendamise eest 112 eurot.
Kõigis suuremates jäätmepunktides on kaamerad, mille abil on võimalik tuvastada
need, kes avalikke pakendipunkte kuritarvitavad.
Tuletame meelde, mis on
pakend ja mida sobib panna
pakendikonteinerisse:

• Pakendikonteinerisse tohib panna pakendid, mis
on tootest tühjad. Jogurtitops tuleks jogurtist puhtaks kraapida, hapukoorepakk tuleb tootest tühjaks
pigistada jne.
• Pakendikonteinerisse tohib panna pakendijäätmeid
koos läbipaistva kotiga või
valada lihtsalt kott konteinerisse tühjaks. Mustad kotid valage konteinerisse tühjaks ja visake tühjaks saanud kott samuti pakendikonteinerisse.
• Pakend on toode, mida ka-
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sutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks.
Hiiumaa vallavalitsus palub
suhtuda lugupidavalt ümbritsevasse keskkonda, käituda
keskkonda säästvalt ja kasutada võimalust jäätmeid sorteerida. Kõigil Hiiumaa elanikel peab olema oma elukohas
sõlmitud segaolmejäätmete jäätmeveoleping. Olmekonteinerisse pane kõik need
jäätmed, mida ei ole võimalik
kusagil liigiti üle anda.
Aitäh, et sorteerid!

Jäätmekomisjon käis tutvumas
mandri prügilatega
KADRI ALJAS
vallavalitsuse
jäätmespetsialist

Hiiumaa jäätmejaama töökomisjoni liikmed koos valla arhitektiga käisid 10. juunil Tallinna jäätmete taaskasutuskeskuses, et tutvuda
suure prügila töökorraldusega, ning Jüri jäätmejaamas, et
näha, kuidas toimivad väikese jäätmejaama lahendused.

Tallinna jäätmete taaskasutuskeskuse (TJT) ehk nn
Jõelähtme prügila tegevus on
jäätmete vedu, jäätmekütuse
tootmine, biojäätmete kompostimine, koldetuha käitlemine ja vanandamine ning
ladestamine.
TJT on tunnustatud kompostimisettevõttena, kohapeal toodetakse sertifitseeritud komposti, mida saime
katsuda ja nuusutada. Kom-

postitakse aunkompostimise
meetodil nii nagu Hiiumaalgi, kuid Hiiumaal on väiksemad mahud.
TJTga on Hiiumaa jäätmejaamal ka erinevate jäätmete, näiteks ehitusjäätmete,
tekstiilijäätmete ja pakendijäätmete üle andmise hankeleping.
Jüri jäätmejaam, mida opereerib AS Eesti Keskkonnateenused, on suurim oma piir-

konnas ning laiemate valikuvõimalustega.
Jüri jäätmejaam oma mugavate lahendustega on tekitanud inimestele harjumuse jäätmeid liigiti sortida
ning sealne süsteem töötab hästi.
Täname Tallinna jäätmete taaskasutuskeskust ja Jüri jäätmejaama, kes korraldasid meile huvitava ja sisuka vastuvõtu.

Elurikas Kärdla – nii inimeste
kui ka muude olendite jaoks
KRISTIINA HELLSTRÖM
KARIN BACHMANN
maastikuarhitektid

Kärdlas liiguvad vahel
asjad kiiresti ka! Vaevalt jõudis eelmine artikkel ilmuda, kui juba
hakkas linna parkides
lokkama kõrge niidutaimestik kõrvuti hoolikalt niidetud muruga.
Rannapargis on ka toredad
niidetud muruteed, piisavalt laiad, et puuk kõrge kõrre otsast jalutaja külge ei ulatu hüppama.
Korda armastav linnaelanik
kirtsutab aga nina ja küsib,
et mis lilleaas see on – puhas
umbrohuväli pigem: võilill,
naat, harakputk, orashein,
oblikas… Ja kohati tuleb talle õigus anda. Kõik alad lilleniiduks ei sobigi, sest need on
aegade jooksul üle väetatud ja
naadistunud. Näiteks Rannapargis on need alad endised
köögiviljamaad ja pargialad,
kust palju puid maha võetud
või torusid maha pandud ja
pinnast segi keeratud.
Linnapargis on puudealus-

tel samuti kohati rinnuni hein.
Niide on juba pikemat aega kohapeale maha jäetud, samuti
puulehed – see kõik väetab ja
soodustab umbrohtude kasvu. Vanasti kui Kärdla loomapidajatel alatasa heina nappis,
niideti pargihein maha ja viidi
minema. Nüüd jääb hein lihtsalt üle ja seda kokku koguda
ja ära viia on kulukas.
Nii Ranna- kui ka Linnapargis ja Ümarmäe haljasalal on
pigem praegused murualad
need, kus võiks kohati vähem
niita, sest seal on liigirikkam
ja naadivaba niidutaimestik. Samas peab ka inimesele piisavalt mängumuru jääma ning ruumi ürituste korraldamiseks, selge see.
Üldiselt võiks muru niitmisel jätta pigem 4–5 cm kõrguseks, mitte kohati juurteni
maha. Siis saavad paljud niiduliigid ikkagi muru sees õitseda. Madalam niitmine aga
hävitab tundlikumaid õitsvaid taimi ja murukõrrelisi
ning soodustab sambla, võilille jm umbrohtude levikut.
Elurikkus bioloogilises mõttes rõõmustab niitude üle, aga
pargihooldaja kratsib kukalt:

kuidas selle vohava jama ükskord maha saab?
Selge on see, et tuleks pidada
nõu ja arutada, mida ja kuidas
teha annab. Vaadata, millised
masinad vallal olemas, mida võiks juurde muretseda,
et kõrget heina hõlpsamini
niita ja kokku koguda saaks.
Siin tulevad ehk appi Euroopa
„rohelised abirahadki“. Tuleb
kindlasti rehkendada ka kulusid: mis maksab muru niitmine iga 10–14 päeva tagant
ja mis läheb maksma heina
niitmine, kogumine kord või
kaks aastas.
Kärdla kui roheline ja sõbralik jalakäijate-ratturite linn?
Elurikkus linnas sõltub ka
selle elanikest. Kärdla kraavid on selle peegel: leidub nii
täiesti metsikut kraavikallast
kui ka muruks nuditud nõlvu. Meeldiv on näha ka nutikalt niidetud kraaviservi, kus
naat trimmerdatud, kuid sõnajalad, varsakabjad, võhumõõgad ja angervaksad alles jäetud.
Elurikkus linnas ei pruugi
olla ainult bioloogiline mitmekesisus, vaid seda võib
laiendada ka inimese tege-

vusele. Kui linnaruumis on
hea ja huvitav olla, läheb inimene sealt läbi ka siis, kui selleks peab tegema väikese ringi. Mida inimmõõtmelisem
on ruum linnas, seda rohkem minnakse jalgsi või rattaga ning teel kohtutakse kindlasti mõne tuttavaga.
Kärdla-suuruses väikelinnas jõuab nii noor kui ka eakas igale poole lühikese ajaga, turvaliselt ja meeliköitvalt. Vahemaad on väikesed,
mets, meri, pood, raamatukogu ja kohvik jäävad jalutuskäigu kaugusele. Tingimused
on justkui olemas, aga ometi sõidetakse palju autoga ja
autorohkus peletab omakorda jalakäijaid veelgi.
Kuidas oleks, kui alandaks
maantee piirkiirust linnas,
näiteks 40 km/h? Ja kitsastel
tänavatel oleks õueala märk?
Muudaks Kärdla oja ja Nuutri jõe täies pikkuses ligipääsetavaks ja liidaks avaliku ruumiga? Ja kui piki jõekallast
pääseks mugavalt katkestusteta randa?
Kärdla elanikul on põhjust
oma linna üle uhke olla. Aga
saaks veel paremini.

Kärdla kooli vilistlaste gala 21. augustil
Ootame kõiki Kärdla põhikooli, Kärdla ühisgümnaasiumi ja Kärdla keskkooli endisi õpilasi ja töötajaid meeldejäävale kokkutulekule.
Kell 15–18 saab külastada
koolihooneid, et meenutada
vanu aegu. Oma koolist tasub läbi käia, kuna suvel algab uue koolimaja ehitus ja

aasta pärast avaneb Uuel tänaval hoopis teine vaatepilt.
Kell 19 ootab teid piduõhtu Kärdla sadamas Yachts
Service’e hallis. Muusikalise
avanumbri teeb Erkki-Sven
Tüür, jätkab duo Karmen Telvik & Tanel Vaikjärv ja külalisesinejana astub üles Uku
Suviste bändiga. Pidu hoia-

vad üleval Kärdla kooli DJd
Mihkel Eller, Aaro Põder, Kyka, Taavo Soodla. Õhtut juhib
Raido Saar.
Sellest „koolitunnist” ei saa
puududa, sest teised on ju kohal. Päikeseloojang, hõrgud
suupisted, karastavad joogid
ja muusika, mis haarab endaga kaasa.

Osalustasu 18 eurot eelmüügist ja ülekandega garanteerib koha lauas; kohapeal sularahas 25 eurot.
Rohkem infot Facebooki
lehel „Kärdla kooli vilistlased ” ja kooli kodulehel kardla.edu.ee.
Kontaktandmed: huvijuht@
kardla.edu.ee.
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Mittetulundusliku tegevuse toetamine
Otsustati maksta Pühalepa
osavalla eelarverealt mittetulundusliku tegevuse toetust:

• MTÜ-le Pühalepa Naistekoda 1000 eurot maal elamise
päeva ja Kuri sügislaada korraldamiseks ning Kuri seltsimaja majandamiseks;
• MTÜ-le Pühalepa Vanamehed 1000 eurot mereajaloo
kogumiku V osa väljaandmiseks, raamatu esitluseks ja
ajaloopäeva korraldamiseks;
• MTÜ-le Külaselts Hellatempa 809 eurot Hellamaa
ja Tempa küla ja külaplatsi heakorra parandamiseks,
rajatiste remontimiseks ja
külaelanike ühistegevuseks;
• MTÜ-le MõisaProuad 850
eurot stiliseeritud rahvarõivaste õmblemiseks ja transpordikulude katmiseks sõiduks esinemistele;
• MTÜ-le Suuremõisa Loss
581 eurot avalike ürituste läbiviimiseks 2021. aastal Suuremõisa lossis, aias ja pargis;
• MTÜ-le Hiiumaa Laskespordiklubi 350 eurot 2021. aasta tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Sulgpalliklubi Tuti 900 eurot 2021.
aasta tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Dagen Twist Hiiumaa 200 eurot kogukonnale seltskonnatantsuõhtute
korraldamiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Lastekaitse Ühing 100 eurot taotluses märgitud tegevuste
elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Ralliklubi
100 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Vabadusvõitlejate ja Represseeritute Hiiumaa Ühing 60 eurot ühingu
transpordikulude katmiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa RSK 250
eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Orienteerujate Klubi 150 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Jooksugrupp 400 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Võrkpalliklubi 150 eurot taotluses
märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiu Purjelaeva Selts
100 eurot taotluses märgitud
tegevuste elluviimiseks.
Jäeti rahuldamata:

• MTÜ Hiiumaa Puidukoda taotlus „Traditsiooniliste hiiu saunade asukohtade ja seisukordade kaardistamine”;
• MTÜ Loov Tegu taotlus
„Hiiumaa lasteaed-algkooli seltsi asutamine”;
• seltsingu 50 aastat Putkaste sovhoosi taotlus „Putkaste sovhoosi endiste töötajate kokkutuleku ettevalmistamine ja korraldamine”.
Otsustati maksta Käina osavalla eelarverealt mittetulundusliku tegevuse toetust:

• MTÜ-le Kuriste Haridusselts
900 eurot Kuriste seltsimaja
majandamiseks, jalgrattamatkaks, transpordikuludeks ja heakorra tagamiseks;

• MTÜ-le Männamaa Külaselts 550 eurot Männamaa
külaplatsi laste mänguväljaku inventari uuendamiseks,
pargi korrastamiseks ja võsa
raiumiseks;
• MTÜ-le Käina Spordiklubi
980 eurot spordiürituse „Luguse Võrkpalli Jaaniturniiri korraldamine 23.06.2021”
korraldamiseks;
• MTÜ-le Kassari Ratsamatkad 1000 eurot ratsavõistlustel osalemiseks, treeningute läbiviimiseks ja ratsavõistluste korraldamiseks;
• MTÜ-le Sõle Segajad 1000
eurot meeste- ja naiste tantsupeol osalemiseks ning perepäeva korraldamiseks;
• MTÜ-le Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käina Martini
Kogudus 1000 eurot kontserdi ja kohvikutepäeva korraldamiseks kirikuvaremetes,
kirikuvaremete ning kabeli
lahti hoidmiseks vabatahtlikega, tänuürituseks vabatahtlikele ja jõulukompositsiooni loomiseks kirikuvaremetes koostöös lasteaia
ning kooliga;
• seltsingule 50 aastat Putkaste sovhoosi 500 eurot ürituse „Putkaste sovhoosi endiste töötajate kokkutuleku ettevalmistamine ja korraldamine” korraldamiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts 1000 eurot Orjaku reageerimispunkti sisustamseks;
• MTÜ-le Eesti Jahtklubide Liit
700 eurot pop-up-merekooli
ürituse läbiviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Laskespordiklubi 350 eurot 2021. aasta
klubitegevuse elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Lastekaitse Ühing 100 eurot taotluses märgitud tegevuse elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Ralliklubi
300 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Vabadusvõitlejate ja Represseeritute Hiiumaa Ühing 60 eurot ühingu
transpordikulude katmiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Orienteerujate Klubi 150 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiu Purjelaeva Selts
100 eurot taotluses märgitud
tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le SUKAR 250 eurot
taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Jahtklubi DAGO 500
eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le DagenTwist 200 eurot taotluses märgitud tegevuse „Hiiumaa kogukonnale
seltskonnatantsuõhtute korraldamine” elluviimiseks.
Jäeti rahuldamata:

• MTÜ Hiiumaa Puidukoda taotlus „Traditsiooniliste
hiiu saunade asukohtade ja
seisukordade kaardistamine” elluviimiseks;
• MTÜ Loov Tegu taotlus
„Hiiumaa lasteaed-algkooli seltsi asutamine”.
Otsustati maksta Kärdla
osavalla eelarverealt mittetulundusliku tegevuse toetust:

• MTÜ-le Hiiumaa Pensionäride Ühendus (Kärdla osakond) 1000 eurot eakate sil-

maringi laiendamiseks, elukvaliteedi tõstmiseks, vaba
aja võimaluste mitmekesistamiseks ja eneseteadlikkuse tõstmiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Rannatennis 1000 eurot rannatennise
spordiala kandepinna laiendamiseks;
• MTÜ-le Tantsumajakas 1000
eurot vallakodanike tervisliku ja jätkusuutliku huvitegevuse toetamiseks ning kogukonda laialt haaravate sündmuse läbiviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Võrkpall
1000 eurot Hiiumaa võrkpallitegevuste läbiviimiseks,
võistlemiseks, võistluste korraldamiseks ja kajastamiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Kabeklubi 600 eurot treeningutest
ja võistlustest osa võtmiseks ning võistluste korraldamiseks;
• MTÜ-le Hiiu Maakonna
Tuletõrjeühing 1000 eurot
Kärdla pritsumaja hoone
elushoidmiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Jalgpall
1000 eurot transpordikulude katmiseks;
• MTÜ-le Ühendus Hiiumaa
EELK Diakooniakeskus 1000
eurot kööginurga tegemiseks
päevakeskusse;
• MTÜ-le Hiiumaa Tenniseklubi 1000 eurot tenniseklubi väljakutele uue tennissiidi ja inventari ladustamise konteineri soetamiseks;
• MTÜ-le Hiidlaste Korvpalliklubi ASKUS 600 eurot korvpallitegevuse korraldamiseks Hiiumaal: turniiride ja võistlussarjade läbiviimine, mis on suunatud
Hiiumaa noortele ja täiskasvanutele;
• MTÜ-le Hiiumaa Laskespordiklubi 200 eurot 2021.
aasta klubitegevuse elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Lastekaitse Ühing 185 eurot taotluses märgitud tegevuse elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Ralliklubi
100 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Vabadusvõitlejate
ja represseeritute Hiiumaa
Ühing 360 eurot ühingu
transpordikulude katmiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa RSK 600
eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Orienteerujate Klubi 400 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Jooksugrupp 555 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Võrkpalliklubi 850 eurot taotluses
märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiu Purjelaeva Selts
100 eurot taotluses märgitud
tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Sukar 450 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Jahtklubi DAGO 500
eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Mudeliklubi 800 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Loovisikute Vabaühendus HiKu 700

eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks.
Jäeti rahuldamata:

• MTÜ Hiiumaa Puidukoda taotlus „Traditsiooniliste hiiu saunade asukohtade ja seisukordade kaardistamine“;
• MTÜ Loov Tegu taotlus
„Hiiumaa lasteaed-algkooli seltsi asutamine“.
Otsustati maksta Emmaste
osavalla eelarverealt mittetulundusliku tegevuse toetust:

• MTÜ-le Jausa Küla Selts 523
eurot Jausa küla 2021. aasta ühisürituste korraldamiseks: küla kogukonna koosolek, talgupäev, jaanipäev;
• MTÜ-le Tärkma Sadama
Selts 667 eurot Tärkma küla jaanitule ja muinastulede
öö korraldamiseks ning ürituste korraldamisega seotud
kulude katmiseks;
• MTÜ-le Külaselts Muhv 667
eurot piirkonnas elava kogukonna aktiivseks kaasamiseks läbiviidavate ürituste korraldamiseks;
• MTÜ-le Emmaste Puhkpilliorkester 667 eurot ühingu igapäevase tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks
ürituste korraldamise ja
noortele puhkpillimängu
õpetamise kaudu;
• MTÜ-le Hiiu Rännakud 618
eurot tegevuste jaoks vahendite soetamiseks, matkajuhtide koolitamiseks ja matkamängu korraldamiseks;
• MTÜ-le Sõruotsa Külaselts
667 eurot Sõruotsa kogukonnale, piirkonna arengule ja külalistele ning piirkonna tutvustamisele väljapoole
suunatud tegevuste (ühisüritused, koristustalgud, kogukonnaruumide sisustamine,
talvine matk ja suvine merematk, Sõru merepäevad, teater, kinopunkt) korraldamiseks ja läbiviimiseks;
• MTÜ-le Emmaste Spordiklubi ERNST 531 eurot noorte
spordiharrastuse toetamiseks ning treeninguvahendite hooldamiseks ja vajadusel
korral soetamiseks; Emmaste piirkonna spordivõistluste korraldamisele kaasaaitamiseks ning noorte kaasamiseks vabatahtlikena;
• MTÜ-le Hiiumaa Lastekaitse Ühing 100 eurot taotluses märgitud tegevuse elluviimiseks;
• MTÜ-le Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa Ühing 60 eurot ühingu
transpordikulude katmiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Orienteerujate Klubi 150 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Mudeliklubi 200 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Sulgpalliklubi TUTI 100 eurot 2021.
aasta klubitegevuse elluviimiseks.
Jäeti rahuldamata:

• MTÜ Hiiumaa Laskespordiklubi taotlus 2021. aasta
klubitegevuse elluviimiseks;
• MTÜ Hiiumaa Ralliklubi
taotlus tegevuste elluviimiseks;

• MTÜ Hiiu Purjelaeva Selts
taotlus tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ Hiiumaa Puidukoda
taotlus projekti „Traditsiooniliste hiiu saunade asukohtade ja seisukordade kaardistamine” elluviimiseks;
• MTÜ Loov Tegu taotlus
„Hiiumaa lasteaed-algkooli seltsi asutamine” elluviimiseks.
Otsustati maksta Kõrgessaare osavalla eelarverealt mittetulundusliku tegevuse toetust:

• MTÜ-le Eesti Tantsu- ja Tsirkuseteraapia Liit 700 eurot
Luidja tsirkusetalu sissesõidutee ja parkla väljaehitamiseks;
• MTÜ-le Viskoosa Spordiklubi 700 eurot Kõrgessaare
piirkonnas toimuvate rahvaspordiürituste toetamiseks;
• MTÜ-le Loode- Hiiumaa Külade Selts 700 eurot tegevuskulude katteks ja tingimuste
loomiseks;
• MTÜ-le Haridusselts EDU
700 eurot Hiiumaa olulise
kultuuriobjekti, Puski kiriku ajaloo ja pärimusliku kultuurikeskkonna säilitamiseks. Kiriku ümbruse ja koguduse sünni auks püstitatud mälestuskivi ümbruse
korras hoidmiseks;
• MTÜ-le Civitan Klubi Hiiumaa 400 eurot klubi igakuiste üüriarvete tasumiseks;
• MTÜ-le Kõpu piirkonna
arendusselts Valguskiir 700
eurot seltsi tegevuse toetamiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Laskespordiklubi 50 eurot 2021. aasta
klubitegevuse elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Lastekaitse ühing 100 eurot taotluses
märgitud tegevuse elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa ralliklubi
400 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Vabadusvõitlejate ja Represseeritute Hiiumaa Ühing 60 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa RSK 150
eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Orienteerujate Klubi 150 eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiu Purjelaeva Selts
100 eurot taotluses märgitud
tegevuste elluviimiseks;
• MTÜ-le Hiiumaa Loovisikute Vabaühendus HiKu 300
eurot taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks.
Jäeti rahuldamata:

• MTÜ Ungrukivi Selts taotlus sündmuse korraldamiseks Eesti Hümni eestikeelsete sõnade sünnikohas Reigi pastoraadis (24.02.2021)
ja Ampleri elektrijalgrataste esitlemiseks Kärdla keskväljaku paviljonis (10.02.–
10.03.2021);
• MTÜ Hiiumaa Puidukoda taotlus „Traditsiooniliste hiiu saunade asukohtade ja seisukordade kaardistamine”;
• MTÜ Loov Tegu taotlus
„Hiiumaa lasteaed-algkooli seltsi asutamine”.

HIIUMAA
SOTSIAALKESKUS
Kõrgessaare
päevakeskuses

◌ 8. ja 9. juulil alates kl 10

◌

◌
◌

◌

jalatalla punktmassaaž
(refleksoloogia). Registreerimine Maiu kaudu
tel 5348 6941.
8. juulil kl 12 Hiiumaa
pensionäride ühenduse
korraldatav maakondlik
memme-taadi perepäev
Hellamaa rannas. Simmaniduoga koos saad vanu
laule laulda ja kaaslasega
tantsu keerutada, lõunaajal keha kinnitada. Osalustasu viis eurot. Oma
osavõtust ja transpordivajadusest anna kindlasti
teada hiljemalt 2. juuliks
Heli tel 5333 9472 või Eha
tel 5690 7521. Transpordi
kohta infot saad registreerimisel.
Juulikuus ei osutata juuksuri- ja pediküüriteenust.
Kolmapäeviti ja reedeti
kl 10–14 saab tervisemajas saunas käia, kehtib
tunnihind viis eurot.
Leiliruum mahutab kolm
inimest. Eraldi saunaruum
meestele ja naistele.
Sauna kasutamiseks enne
kindlasti kokku leppida
Arturi tel 505 5732.
Kõrgessaare päevakeskuses saab pesta pesu ja
käia duši all, enne kokku
leppida Inna tel 504 2292.

Noore pere
korter Käinas

Käina osavalla valitsus kuulutas
välja konkursi noore pere korterile Käina alevikus Hiiu mnt
1c–3, üldpinnaga 52,5 m2, baas
üürihinnaga 189 eurot.
Noorele perele kehtivad hinnasoodustused vastavat kehtestatud
tingimustele: www.riigiteataja.ee/
akt/429012020008.
Taotlused esitada Käina osavalla valitsusele meilitsi kaina@
hiiumaa.ee hiljemalt 12. juuliks
2021. Info tel 462 2883.

RAAMATUKOGUD
Hellamaa ja Palade
raamatukogu suvised
lahtiolekuajad
◌ Palade raamatukogu
juulis
E, T, R kl 10–16
K kl 10–18
N kl 13.15–16
augustis
E, T, N, R kl 10–16
K kl 10–18
◌ Hellamaa raamatukogu
juulis
T kl 10–18
N kl 10–13
augustis
T kl 10–18
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NÄITUSED
Nelja Nurga galeriis

◌ Juulis–augustis on väljas Hiiumaa ning

Hiiumaaga seotud autorite loomingu suvenäitus „Vahelaine”. Näituse avamine
2. juulil kell 16.
◌ Galerii müügiosas on eksponeeritud maal,
foto, tarbekunst (keraamika, klaas, ehted,
tekstiil), kirjandus, trükised ja helikandjad.
◌ 29. juunist on galerii avatud T–L kl 11–15.
Muul ajal pääseb ligi kokkuleppel: Kaja HiisRinne tel 510 9255, Helle-Mare Kõmmus
529 9429, Kalli Sein 503 2246.
◌ Veel infot facebook.com/neljanurga.

ehitustavasid ja majapidamises kasutatud
esemeid. Valdavalt 19. sajandist pärit hoonetes saab tutvuda kohalike ehitustavade
ja majapidamises kasutatud esemetega.
Kuni 1781. aasta väljasaatmiseni elasid talus
hiiurootslased. Viimased elanikud lahkusid
talust 1987. aastal.
◌ Avatud 21. augustini T–L kl 11–18.

Orjaku külamajas

◌ Leena Horma maalinäitus „Orjaku kirsid”.

avatud 30. juunini.
◌ Kärt Karjatse akvarellid „Indigonaised” avatud 2.–30. juulil.
◌ Sammassaalis 12.–24. juulil „Ida murrang.
Elumaailmad muutumises”.

Hiiumaa juurtega kunstnik Leena Horma
näitab jälle maale, mis on austusavaldus
armsale Orjaku sadamale ja tema rahvale. Orjaku sadam Hiiumaal on nagu kirss
tordil – väike, kuid kasvav, armas, ahvatlev,
kaasakiskuv ja tähtis hiidlastele. Kirssidena
mõjuvad talle alati ahvatlevad punased
vees hulpivad poid, mille küljes on igat
masti laevad – paadid koos kõige kauniga
Hiiumaa rannamaastikes… Tasuta.
◌ Näitus avatud suvel iga päev kl 9–20.

Reigi pastoraadis Pihla külas

Sõru muuseumis

Kärdla kultuurikeskuses

◌ Avatud E–R kl 10–16.
◌ Meeli Küttimi fotonäitus „Tallinna koerad”

◌ GENIUS LOCI II. Legend. Легенда.

1781.2021.
◌ Avatud 1. juulist kuni 22. augustini T–P kl
12–17.

Kõrgessaare raamatukogus

◌ Urve Miliste maalide näitus. Avatud

16. juulini E–T kl 11–18 ja K–R kl 11–15.

Hiiumaa muuseumis
Kassari muuseumimajas

◌ Püsinäitus „Elu saarel. Tuli, vesi, õhk, maa”.
Näitus heidab pilgu hiidlaste elu argipäeva
nähtustele ja sündmustele ning pöördepunktidele saare ajaloos.
◌ Näitust rikastab „4 elemendi õmbluskoda”, kus saab ise proovida ürgelementide
(tuli, vesi, õhk, maa) toimimist. Nii saavad
külastajad ennast „siduda, lõimida, õmmelda kokku” Hiiumaa kui saarega ja meie
püsinäitusega.
◌ Avatud iga päev kl 10–18.

Pikas majas Kärdlas

◌ Näitus „Tõusud ja mõõnad – Hiiumaa töös-

tusliku kalapüügi lugu 1945–1991”. Rohkete
fotodega ilmestatud näitus on jaotatud
kolmeks teemaruumiks ja annab vaatajale värvika ülevaate tööstusliku kalapüügi
tekkest ja arengust Hiiumaal, selle ümber
kujunenud kultuuriruumist ning abitootmise võrgustikust. Teemasse aitavad sisse
elada ka kolm kalurikolhoosist Hiiu Kalur
rääkivat filmi.
◌ Näitus „Hiiu maakond 75” . Näitus keskendub suurematele muutustele Hiiu maakonnas selle loomise esimestel aastatel
1940. aastate lõpus ning maakonna
taastamisele 1989–1990. Aastal. Samas
on eksponeeritud ka rahvusarhiivi näitus
maakondade vappidest ja lippudest aastail
1920–1940.
◌ Kunstinäitus „Värvide lummuses. Kaljo
Simsoni (1929–2017) looming”. Näitusel on
eksponeeritud valik kunstnik Kaljo Simsoni
värvikirevatest maalidest ja kollaažidest.
Avatud 22. augustini.
◌ Pikk maja on avatud iga päev kl 10–17.30.

Rudolf Tobiase muuseumis

◌ Püsinäitusel saab tutvuda helilooja elu ja

loominguga, köstrite tööde ja tegemistega,
erinevate muusikainstrumentidega ning
nautida Tobiase heliloomingut.
◌ Aidas on 21. augustini avatud stendinäitus
Hiiumaa juurtega kujurist: „Roman Haavamägi – 130”.
◌ Muuseum on avatud N–L kl 12–17.

Mihkli talumuuseumis

◌ Muuseumis saab peamiselt 19. sajandist

pärit hoonetes uurida kohalikku taluelu,

◌ Suvenäitus – Kertuulini „Hiiumaa kontuur-

kaartide atlas”. Autor Kertuulin: „Hiiumaa
kontuurkaartide atlas on väike armastusavaldus Hiiumaale ja kummardus esivanematele. Inimesed maakaartidel on minu
otsesed esivanemad ja muud sugulased. Vanaema Elvi Sooster (s Kobli) on pärit Sinima
Kupitsalt ja vanaisa Juulius Sooster Ühtri
Pendilt. Külade kaardid on värvitud selle
kandi seeliku- ja küüdutriipudega, mida
Hiiumaal on vaimustavalt palju erinevaid.”
◌ Avatud K–P kl 11–17.

Elamuskeskuses Tuuletorn

◌ Nagu Hiiumaa on oma kauni looduse ja kultuuriga väga mitmekülgne, on ka Tuuletorn
natukene muuseum, väheke teaduskeskus
ja pisut mängumaailm. Vaikse saare avastamiseks märkad siin täiesti uusi elamusi.
Keskuse teisel korrusel saab nautida uut
fotonäitust, mille kangelased on Eesti rändrahnud ja kaljuronijad.
◌ Avatud iga päev kl 11–21.

Militaarmuuseumis

◌ Hiiumaa militaarmuuseumi ekspositsioonis

endises Tahkuna piirivalvekordonis on rannakaitsesuurtükkide rauad, soomustransportöörid BTR-70 ja BRDM-2, ZIL-157,
GAZ-66 jt autod, tsiviilkaitsevarjend, piirivalvekaater, meremiinid, tankitõrjesuurtükk,
piirivalve vaatetorn, radari- ja raadiomastid.
Muuseumi peahoones on oma algsel kohal
merevaatlusradar. Eksponeeritud on suurtükimürske ja mürsukesti, kiivreid, mütse ja
vormiriietust, sidevahendeid ja tsiviilkaitsevarustust.
◌ Avatud T–P kl 10–18.

Ristna merekaubamajas

◌ Mereprahi muuseumis väljapanek Hiiumaa
randadelt kogutud kaldaleuhutud esemetest.
◌ Avatud iga päev kl 10–18.

Palade kivimite majas

◌ Loodushariduskeskuse muuseum-õppe-

hoone ekspositsiooni abil saab põhjaliku
ülevaate Hiiumaa maastikest, geoloogilisest
minevikust, kivististest, Kärdla meteoriidikraatrist ja kivimite kasutamisest läbi
aegade.
◌ Avatud T–L kl 11–18.

Hiiumaa 10 külastuskeskuse ühispilet

◌ Ühispiletiga saab külastada Tuuletorni, Pik-

ka maja Kärdlas, Hiiumaa muuseumi Kassari
ekspositsioonimaja, Mihkli talumuuseumi,
Rudolf Tobiase majamuuseumi, Hiiumaa
militaarmuuseumi, Suuremõisa lossi, Sõru
muuseumi, Soera talumuuseumi ja Palade
kivimite maja muuseum-õppehoonet.

Hiiumaa eakate
suveüritused
Hiiumaa pensionäride
ühendus valmistub suveks ja on plaani võtnud
mõned üritused, mis hõlmavad kogu saare eakaid.
Selle suve memme-taadi perepäev toimub 8. juulil Hellamaa rannas, algab
ikka kl 12. Muusikalist külakosti toob meile Simmaniduo. Palun osalussoovist
teada anda juba tavapärastesse kohtadesse ehk pereja päevakeskustesse, Käina
osavallas sotsiaaltöötajale.
Oleks tore, kui osavõtusoov
saaks 28. juuniks kirja. Olete oodatud osalema ka siis,

kui mõte osaleda tuleb viimasel minutil.
Veel on kavas minna
6. augustil Paidesse eakate festivalile „Hingelt noored”. Registreerida sellele
sõidule saab Kärdla päevakeskuses 23. juulini, sealt
saab ka täpsemat infot sõidu kohta.
Muidugi saavad kõik
need asjad toimuda, kui ei
tule uut haigusepuhangut
ja valitsus lubab. Kõigile
ilusat suve ja kohtumiseni!
Hiiumaa pensionäride
ühenduse juhatus

Käina kandi
memmedele-taatidele
14. juulil sõidame Laulasmaale Arvo Pärdi keskusesse.
Käinast alustame sõitu
kell 7 ja edasi võtame sõitjad peale Männamaa–Orjaku–Kassari ringilt jõudmisega kella 8.30 praamile.
Tagasi kella 19 praamiga.
Lõunasöök kell 11 Padise

kastellis. Pärdi keskuses
oodatakse meid kell 12 ja
edasi külastame giidiga kohalikke vaatamisväärsusi.
Kohti bussis 45. Reisile
registreeri tel 462 2888 Anne Sarapuu (vallamajas) ja
tasu temale ka osavõtu kulu 30 eurot. Lisainfo Aime
tel 5307 4484.

Vastuvõtt Hiiumaa ametikooli
erialadele on avatud
Oled unistanud uutest oskustest – on aeg mõtted teoks
teha! Tule õpi imelises Suuremõisa lossis.
Erialad 2021/2022. õppeaastal
• Florist, tase 4, õppeaeg 2 a
• Linnaaednik, tase 4, õppeaeg 2 a
• Maastikuehitaja, tase 3, õppeaeg 1 a
• Väikesadama spetsialist, tase 4, õppeaeg 1 a
• Veoautojuht, tase 4, õppeaeg 6 kuud
• Bussijuht, tase 4, õppeaeg 6 kuud
• Plastitöötluse seadistaja, tase 4, õppeaeg 9 kuud
Esita dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS
www.sais.ee kuni 16. augustini 2021.
NB! Vastuvõtt SAISis lõppeb 16. augustil kell 14!
Veoauto- ja bussijuhte võtame vastu kevadsemestriks
2022 . Vastuvõtt on avatud 18. oktoobrist 2021 kuni 10.
jaanuarini 2022 ja õpe algab veebruaris 2022.
Lisainfot kõigi erialade kohta leiad kooli kodulehelt
www.hak.edu.ee.
Vastuvõtu, õppekorralduse ja koolielu kohta küsi julgelt lisa telefonil 5647 1544 või e-kirja teel hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee.

Tasuta ja soodustingimustel
õigusabi Hiiumaal
HUGO.legal koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ja soodustingimustel õigusabi Eesti elanikele. Juriidiliselt nõustatakse nii veebi teel kui ka
kohtumisel.
Kes saavad tasuta õigusabi?

Tasuta õigusabi saavad
kõik Eesti elanikud, kelle
keskmine brutosissetulek
on kuni 1200 eurot kuus.
Erandiks on lapse õigusi
puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär 1700 eurot.
Millises mahus tasuta õigusabi saab?

Tasuta on esimesed kaks
nõustamistundi ja HUGO
kogemus näitab, et kahe
tunniga saavad ka enamlevinud probleemid lahendatud – keskmine nõustamisaeg on 2,2 tundi.
Kui kahest tunnist jääb
väheks, saab juurde veel

kolm tundi soodushinnaga 45 eurot tund ning lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades saab soodushinnaga õigusabi kuni 10 tundi.
Tasuta õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ning tasuda ühekordne omaosalustasu viis
eurot, mis tagab inimesele kuni kalendriaasta lõpuni võimaluse soodustingimustel õigusabi saada. Alaealised on omaosalustasust vabastatud.
Kuidas tasuta õigusabi
saab?

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb aeg juristi
vastuvõtule registreerida
aadressil www.hugo.legal
või telefonile 688 0400 helistades. Valida saab kolme nõustamise võimaluse vahel: kontoris juristiga kohtudes, videosilla vahendusel või e-posti teel.
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TEATED
Sotsiaaltoetuste
taotlemine

◌ Suuremõisa raamatu-

kogus ei võta sotsiaaltöötaja vastu juulis ja
augustis. Info: Urme
Soonvald, tel 463 6844,
521 0997. urme.soonvald@hiiumaa.ee.
◌ 12. augustil sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtmine Viskoosas.
Info: Pille Näksi, tel
5855 3736, pille.naksi@
hiiumaa.ee.

Transporditeenus

◌ Kärdla piirkonnas

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

Kärdla mängude
maja saun

◌ 3., 17. ja 31. juulil

kl 15–17 meestele,
kl 17–19 naistele. Pileti
hind on 2.30.

Kuulmisrehabilitatsiooni
keskus

◌ 6. augustil tuleb Kärdla

päevakeskusse kuulmisrehabilitatsiooni
keskus. Vastuvõtt
alates kl 9.
◌ Lisainfo ja registreerimine:
◌ Pille Alevi tel 463
6094, 505 5746, pille.
alevi@hiiumaa.ee või
◌ Heli Tuisk 462 2883,
5349 0389,
heli.tuisk@hiiumaa.ee.

Keskväljaku
müügiletid
kauplemiseks avatud
Kärdla keskväljakul ootavad
kauplejaid avatud müügiletid.
Täpsem info ja broneerimine Kärdla turu juhataja Milvi Soodla tel 527 7453, milvisoodla@gmail.com. Mõnusat
kauplemist!

MEIE SEAST ON
LAHKUNUD
ALLAN KIIL
LIIDIA PIILBERG
EDA LUBJAK
VILVE IBRUS
AIN SÜLD
HEINO RANNA

Kaastunne lähedastele
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SÜNDMUSED
◌ T, 29. juunil kl 18–21 Suvevolle Kärdla rannas Rannapaargu

◌ P, 11. juulil kl 19–21 R.A.A.A.M. teatri etendus „Praegu pole

◌

◌

◌

◌
◌

◌
◌
◌

◌

◌

◌

◌

◌
◌

juures
K, 30. juunil
kl 12 vesiviljeluse analüüsi tutvustus vallamajas Kärdlas
kl 12–13.30 haridusuuendaja Gunter Pauli avalik loeng Kärdla kultuurikeskuses
kl 19–21 vestlusõhtu „Mida mehed naistele ei räägi?” Kõpus
Pihla inspiratsioonitalus
kl 17.30 Hiiumaa kino: „Peeter Pikk-kõrv: jänes jooksus”
Kärdla kultuurikeskuse kinosaalis
kl 20 Hiiumaa kino: „Kiired ja vihased 9” Kärdla kultuurikeskuse kinosaalis
N, 1. juulil
kl 17–17.50 Kassari kultuurineljapäevad: kontsertetendus
„Lotte ja Klausi muusikatund” lastele Orjaku külamajas
kl 17–19 Hiiumaa orienteerumisneljapäevak Lõimastus
kl 19–20.15 R.A.A.A.M. teatri etendus „Kapten Mihkel” Soonlepa karjamõisas
kl 20–21.30 Kassari kultuurineljapäevad: kontsert „Kuni
pöördub tuul” – Gerli Padar & Toomas Laur Orjaku külamajas
R, 2. juulil kl 19–20.15 R.A.A.A.M. teatri etendus „Kapten
Mihkel” Soonlepa karjamõisas
L, 3. juulil
kl 12–15 Hiiumaa tunnijooks Kärdla staadionil
kl 13–15 õpituba „Vöökirjad suitsuahjus” Mihkli talumuuseumis. Eelregistreerimisega
kl 19 Theatrumi etendus „Aucassin ja Nicolette” Käina kiriku
varemetes
kl 19–21 Mikk Tammepõllu kontsert Kalanas suvekohvikus
Kadakas
3.–4. juulil kl 10–18.40 külastusmäng „Unustatud mõisad
2021” Suuremõisa lossis ja Kassari mõisas – Hiiumaa muuseumi Kassari ekspositsioonimajas
3.–4. juulil Lindy Hop tšarlstoni suvekursus algajaile Palade
koolimajas. Eelregistreerimisega
P, 4. juulil
kl 13–15 Eesti meistrivõistlused jalgpallis: FC Hiiumaa esindusmeeskond – Viljandi JK Tulevik U21 Kärdla staadionil. Tasuta
kl 19 Theatrumi etendus „Aucassin ja Nicolette” Käina kiriku
varemetes
T, 6. juulil
kl 18–21 Suvevolle Kärdla rannas Rannapaargu juures
kl 18–20 Eesti meistrivõistlused jalgpallis: Läänemaa/Hiiumaa U19 – U19 Tallinna JK Kalev Kärdla staadionil
K, 7. juulil kl 18 rahvatantsuõhtu „Triibuseeliku keerutamine”: Kärla näiteseltsi etendus „Redel”, järgneb tantsuõhtu
Emmaste ja Suuremõisa tantsurahva eestvedamisel Mihkli
talumuuseumis
N, 8. juulil
kl 17–19 Hiiumaa orienteerumisneljapäevak Leemetis
kl 19–21 Kassari kultuurineljapäevad: kontsert Leana &
Hartwin (Eesti/Flaami) Kassari rahvamajas
R, 9. juulil
kl 18–22 Südasuvine Soera simman: „Lõõtsavägilased” Soera
talumuuseumis
kl 19 etendus „...ja Margus Nõukogude armeest” Kärdla sadamas Yachts Service’e ellingus. Välja müüdud
kl 19–21 R.A.A.A.M. teatri Etendus „Praegu pole aeg armastamiseks” Soonlepa karjamõisas
kl 19–21 ansambel Orthodox Singers Valeri Petrovi juhatusel
Kuriste kirikus
9.–10. juulil „Keskea briis – ja mis siis?” Kärdla villalaos
L, 10. juulil
kl 10 saalihokiturniir Viskoosa Cup Kõrgessaare vaba aja
keskuses
kl 10–15 suvine käsitöö- ja omatoodangu laat Kärdla vabrikuväljakul
kl 19–21 R.A.A.A.M. teatri etendus „Praegu pole aeg armastamiseks” Soonlepa karjamõisas
kl 19–22.30 „Suvi Südames” Toomas Uibo & Bänd ja Jarek
Kasar Suuremõisa lossi pargis
kl 19 etendus „...ja Margus Nõukogude armeest” Kärdla sadamas Yachts Service’e ellingus. Välja müüdud

◌

◌
◌

◌
◌
◌

◌
◌

◌
◌

◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌

◌
◌

◌
◌

◌
◌

aeg armastamiseks” Soonlepa karjamõisas
E, 12. juulil kl 19– 21.30 „Nuta või naera” Komöödiateatri
tuur Kärdla laululaval
T, 13. juulil
kl 18–21 suvevolle Kärdla rannas Rannapaargu juures
kl 19 etendus „...ja Margus Nõukogude armeest” Kärdla sadamas Yachts Service’e ellingus. Välja müüdud
K, 14. juulil
kl 18–19 rahvatantsuõhtu „Triibuseeliku keerutamine” koos
Käina tantsijatega Mihkli talumuuseumis
N, 15. juulil
kl 17–19 Hiiumaa orienteerumisneljapäevak Kaibaldis
kl 19 etendus „...ja Margus Nõukogude Armeest” Kärdla
sadamas Yachts Service’e ellingus. Välja müüdud
15.–18. juulil pärimusmuusikafestival Hiiu Folk mitmel pool
üle Hiiumaa
16.–18. juulil Eesti harrastajate meistrivõistlused kettagolfis
Paluküla terviserajal
L, 17. juulil
Muhu väina regatt Kärdla sadamas
kl 11 Luidja rannavolleturniir Luidja rannas
kl 16 Luidja triatlon
kl 19–21 Lepatriinu ehk Triinu Paometsa kontsert Kalanas
suvekohvikus Kadakas
17.–18. juulil külastusmäng „Unustatud mõisad 2021”
Suuremõisa lossis ja Kassari mõisas – Hiiumaa muuseumi
Kassari ekspositsioonimajas
P, 18. juulil
kl 12 Kõrgessaare tänavakorvpalli turniir
kl 19 etendus „...ja Margus Nõukogude armeest” Kärdla sadamas Yachts Service ellingus. Välja müüdud
E, 19. juulil kl 19 etendus „...ja Margus Nõukogude armeest”
Kärdla sadamas Yachts Service’e ellingus. Välja müüdud
T, 20. juulil
kl 19–21 Comedy Estonia suvetuur Kärdla kultuurikeskuses
kl 19–21 Andres Dvinjaninovi monokomöödia „Vanuse 50
varjundit” Kõpus Pihla Inspiratsioonitalus
K, 21. juulil kl 18–19 rahvatantsuõhtu „Triibuseeliku keerutamine” Kärdla tantsijate eestvedamisel Mihkli talumuuseumis
N, 22. juulil
kl 17–19 Hiiumaa orienteerumisneljapäevak Kõpus
kl 19 kontsert „Jäääär 30” Orjaku külamajas
R, 23. juulil kl 19 etendus „... ja Margus Nõukogude armeest”
Kärdla sadamas Yachts Service’e ellingus. Välja müüdud
23.–25. juulil
III DAGO-regatt ORC klassis Orjaku sadamas
Sõru merepäevad Sõru sadamas
L, 24. juulil kl 10–15 kilakola laat Kärdla Vabrikuväljakul
24.–25. juulil avatud talude päev Hiiumaal
K, 28. juulil
kl 18–19 rahvatantsuõhtu „Triibuseeliku keerutamine” koos
olevipäevale pühendatud kõnetunniga Mihkli talumuuseumis
kl 19–21 Hendrik Sal-Salleri Ja Erko Laurimaa akustiline
kontsert Kõpus Pihla Inspiratsioonitalus
N, 29. juulil kl 17–19 Hiiumaa orienteerumisneljapäevak
Tarestes
N, 29. juulil
kl 19 etendus „..ja Margus Nõukogude Armeest” Kärdla sadamas Yachts Service’e ellingus. Välja müüdud
kl 19–21 vestlusõhtu „Mida mehed naistele ei räägi?” Kõpus
Pihla inspiratsioonitalus
kl 22 päikeseloojangukontsert C-JAM Orjaku sadamas
29.–31. juulil Sõru Saund Sõru sadamas
R, 30. juulil
kl 19–20.30 etendus „Tiit Ja Tõnu” / Von Glehni teater Soonlepa karjamõisas
kl 19–21 Muusikaline jalutuskäik „Helisev Salzburg” Suuremõisa lossis
30.–31. juulil Vahuveiniviikend Hiiumaal – VVV 2021 Kärdlas
šampanjabaaris Kork
L, 31. juulil Kõrgessaare pargimuusika kontsert Kõrgessaare
mõisa pargis

◌ P, 1. augustil kl 13–15 Eesti meistrivõistlused jalgpallis:
◌

◌
◌
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◌
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◌

◌
◌
◌
◌
◌

◌
◌
◌
◌

FC Hiiumaa esindusmeeskond – Keila JK Kärdla staadionil.
Tasuta
2.–6. augustil jalgpalli suvelaager Kärdla staadionil
N, 5. augustil
kl 17–19 Hiiumaa orienteerumisneljapäevak Hütis
kl 20 kontsert „Lootuses” – Ott Lepland & Tõnis Mägi Orjaku
sadamas
5.–7. augustil kodukohvikute päevad Hiiumaal: üle Hiiumaa
6.–8. augustil X Pühalepa muusikafestival Pühalepa ja
Kärdla kirikus
6.–8. augustil Hiiumaa XV puhkpillipäevad üle Hiiumaa
L, 7. augustil
Kõrgessaare pargimuusika kontsert Kõrgessaare mõisa pargis
Kl 10–18.40 külastusmäng „Unustatud mõisad 2021”
Suuremõisa lossis ja Kassari mõisas – Hiiumaa muuseumi
Kassari ekspositsioonimajas
Kl 10–13 Anne Golubi mälestusvõistlused Emmaste põhikooli staadionil. Tasuta
P, 8. augustil kl 13 Eesti meistrivõistlused jalgpallis: Läänemaa/Hiiumaa U17 – U17 Tallinna FC Flora Kärdla staadionil.
Tasuta
K, 11. augustil
kl 19–20 „Kauka Jumal” / VAT teater Soonlepa karjamõisas.
Pilet 15/20 eurot
kl 19–21 Eesti meistrivõistlused jalgpallis: FC Hiiumaa esindusmeeskond – Pärnu JK Vaprus II Kärdla staadionil. Tasuta
N, 12. augustil
kl 17–19 Hiiumaa orienteerumisneljapäevak Meelstes
kl 19–20.30 „Kauka jumal” / VAT teater Soonlepa karjamõisas
kl 19 kontsert „Las me õitseme”, ansambel Naised Köögis
Orjaku sadamas
13.–14. augustil III Oti-regatt Orjaku sadamas
L, 14. augustil
64. Hiiumaa võrkpalliturniir Kärdla staadionil. Tasuta
kl 12 Lestafest Kõrgessaare sadamas
kl 13–15 õpituba „Keldripäev” Mihkli talumuuseumis
kl 19–20.30 etendus „Südame sosin” – VAT teater Soonlepa
karjamõisas
kl 20.30–23 Hiiumaa 3. öölaulupidu Käinas Padarimäel.
Tasuta
P, 15. augustil
kl 12–18 „Kolumise kogusaamine – arvame Hiiumaa heaks”
Orjaku sadamas. Tasuta
kl 19–20.30 etendus „Südame sosin” / VAT teater Soonlepa
karjamõisas
T, 17. augustil kl 18–20 Eesti meistrivõistlused jalgpallis:
Läänemaa/Hiiumaa U19 – Põhja-Tallinna JK Volta U19 Kärdla
staadionil. Tasuta
K, 18. augustil kl 19–20.45 etendus „Dekameron” – VAT
teater Soonlepa karjamõisas
N, 19. augustil
kl 17–19 Hiiumaa orienteerumisneljapäevak Lehtmas
kl 19 Reigo Ahvena kontsert Orjaku külamajas
R, 20. augustil kl 18–20 Eesti meistrivõistlused jalgpallis: FC
Hiiumaa esindusmeeskond – Raplamaa JK Kärdla staadionil.
Tasuta
L, 21. augustil
kl 13–19 VII Hiiu kala ja õlle festival Kassari puhkekeskuses.
Tasuta
kl 16–18 Eesti meistrivõistlused jalgpallis: Läänemaa/Hiiumaa U17 – U17 Põhja-Tallinna JK Volta Kärdla staadionil.
Tasuta
P, 22. augustil kl 19–21 Ari Matti Mustoneni soolotuur: püstijalakomöödia „Flamingo” Kärdla kultuurikeskuses
N, 26. augustil kl 17–19 Hiiumaa orienteerumisneljapäevak
Kapastos
R, 27. augustil kl 17–19 Eesti meistrivõistlused jalgpallis: FC
Hiiumaa esindusmeeskond – Viimsi JK II Kärdla staadionil.
Tasuta
L, 28. augustil muinastulede öö Orjaku sadamas. Tantsuõhtu
elava muusikaga

Hiiumaa Teataja, Hiiumaa valla väljaanne

AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAJA MEELESPEA

Toimetajad: Liina Siniveer, tel 5386 7606,
Kärolyn Kivistik

1. märtsist 2021 kehtib Hiiumaa vallas uus avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord. Kuna suvine aeg on
sündmusterohke, on siin väike meelespea avaliku ürituse korraldajale, kuidas taotleda avaliku ürituse luba.

Kujundus ja küljendus Katri Henga

◌ Alusta avaliku ürituse taotlust vä-

Trükikoda Kroonpress
Hiiumaa Teataja ilmub tavapäraselt kuu viimasel reedel.
Info ja teated järgmise kuu lehte on oodatud
eelneva kuu 15. kuupäevaks: info@hiiumaa.ee
Järgmine Hiiumaa Teataja ilmub augusti lõpus.

hemalt üks kuu enne ürituse toimumist.
◌ Tutvu Hiiumaa valla avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise korraga valla
kodulehel https://vald.hiiumaa.ee/
avaliku-urituse-korraldamine.
◌ Vaata, milliseid kooskõlastusi on vaja,
ja saada vastavad taotlused.

◌ Saada taotlus koos kooskõlastatud do-

kumentidega politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri laane@politsei.ee.
◌ Kui oled saanud vajalikud kooskõlastused, esita taotlus koos kooskõlastatud dokumentidega valda valitsus@
hiiumaa.ee vähemalt 15 päeva enne
ürituse toimumist.
◌ Vähemalt kolm päeva enne üritust

saada üritusel osalevate toidukäitlejate nimekiri põllumajandus- ja toiduameti kohalikule esindusele
laane@pta.agri.ee.
◌ Kontrolli, kas üritusel osalevad toidukäitlejad on teavitanud põllumajandus- ja toiduametit oma tegevusest
ning kas alkoholimüügi korral on nad
saanud vastavad load.

