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Breveri preemia Anne Golubile
Kümnenda Marie Breveri
nimelise hariduspreemia
pälvis Anne Golub.

Aprilli keskel Emmaste noortekeskuses toimunud õhtu juhatas
sisse Emmaste põhikooli direktor Merje Kikas, kes meenutas
Marie Breveri elukäiku. Huvitava
kokkusattumusena on mõlemal
sünnipäev ühel ja samal päeval:
7. aprillil.
Lasteaiaõpetajad Heli Lindmäe
ja Liina Lepamaa olid tänavusele
preemia laureaadile hingelähedastest teemadest lähtuvalt
eeskava kokku seadnud. Nii kuulusid sinna noorte sporditeemalised laulud, aga ka Golubi kunagiste kolleegide ja tänaste valla
töötajate muusikaline etteaste.
Hariduspreemiale esitati kolm
kandidaati. Eila Tõnissonile ja
Maris Vetsile, kes Emmaste koolis töötavad, anti aplausi saatel
lilleõis.

Tänukirja koos lillekimbu ja rahalise preemiaga andis Anne Golubile üle Hiiumaa valla haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja Karin
Kokla.
Golubit iseloomustati kandidaadina üles seades: “Hiiumaa
spordielu legend, õpetaja, tulihingeline saare ja eriti Emmaste
kandi kehakultuuri eestvedaja,
keda teatakse hästi mandrilgi.“
Välja toodi rammumehe valimine,
Emmaste rattaralli ja emadepäeva jooks – võistlused, mille
sünni juures seisis Golub ning mis
kestavad ka tänasel päeval. “Rahvas armastab, austab ja räägib
temast tänaseni,“ võeti preemia
pälvinu tegevus kokku.
Golub ise jäi talle omaselt tagasihoidlikuks ja arvas esialgu,
et vale inimene on välja valitud.
Preemiale järgnenud kohvilauas,
kus kohaletulnud meenutasid
seiku ühistest tegevustest Golubiga, sai lõplikult selgeks, et
tunnustus anti üle just täpselt

õigele inimesele.
“Emmastes oli tubli kabetaja,
kellele meeldis ka napsu võtta.
Õhtul enne Soela mänge helistas Anne talle ja ütles, et kui sa
täna kaine ei ole, siis ma toon
sind enda juurde magama,“ oli
üks seik, mis jäi iseloomustama
Golubi pühendumist ja piirkonna
mobiliseerimist ühise eesmärgi
nimel.
Marie Breveri nimelise hariduspreemia eesmärk on väärtustada
haridustöötaja rolli ja tööd, tunnustada kooli ja koolieelse lasteasutuse pedagoogilisi töötajaid
Emmaste osavallas.
Varasemalt on selle saanud Kaul
Kikas, Sende Lipu, Ilme Naurits,
Meida Koppel, Aivi Maandi, Piisa-Ilmi Riisenberg, Heli Lindmäe,
Tiiu Sööl ja Ilmar Oja.
Hergo Tasuja
Emmaste osavallavanem

Fotol annab preemia Anne Golubile üle Hiiumaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla. Pildi autor: Hergo Tasuja

Aasta sotsiaaltöötajad: Talvi Kuimets ja Marge Laid
Märtsi lõpul tähistasid
rahvusvahelist sotsiaaltöö
päeva Hiiumaa sotsiaaltöötajad.
Pidulikul koosviibimisel Palade
põhikoolis pärjati aasta sotsiaaltöötaja aunimetusega Hiiumaa
Puuetega Inimeste Koja tegevusjuhendaja Marge Laid ja Hiiu
Valla Sotsiaalkeskuse koduhooldustöötaja Talvi Kuimets.
Marge Laidi kohta on tunnustusavalduses öeldud, et ta on naine
suure algustähega. Tema olemises on näha isetegemise rõõmu,
värvikust ja elurõõmu. Marge on
tegelenud erivajadustega inimestega juba 10 aastat. Tal jätkub
tähelepanu ja head sõna igale
kliendile. Klientidega töötamisel
ei kao tema näolt naeratus kunagi. Ta leiab iga kliendi jaoks tema
motivaatori ja võimekuse ning
on taganud pikaajalise koostöö
kõikidega.
Marge sõnade hulka ei kuulu
kunagi “ei saa” “ei tee”, alati ta
leiab võimaluse koostööks. Tema
jaoks on alati koht pereväärtustel, mida annab edasi ka oma
klientidele.
Lisaks heale kuulamisoskusele,
positiivsusele ja leidlikkusele on
tema suureks andeks käsitöö,
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Talvi Kuimets ja Marge Laid. Pildi autor: Liina Siniveer
mida hindavad kõrgelt ka kogukonna inimesed. Marge olekus ei
ole grammigi märku väsimusest:
rõõmsalt ja julgelt läheb ta vastu
igale uuele aastaringile.
Tunnustame Marget kui pikaajalist tegevusjuhendajat, kes on
väga hea meeskonnatöötajana
loonud sõbraliku ja üksmeelse
Emmaste-Käina tegevusgrupi.
Tema ideed ja teostused arvestavad alati klientide võimekuse
ja motivatsiooniga.
Talvi Kuimetsa kohta on tunnus-

tusavalduses öeldud, et ta on
inimene õiges kohas ja hooldustöötajaks sündinud. Temaga on
turvaline koostöös olla eakal,
eakate lähedastel ja ka tööandjal.
Talvit saab alati usaldada. Ta oskab näha olukordi õiges valguses
ja võtta vastu otsuseid – teenuse
saaja jääb alati esikohale. Ei pelga
keerulisi olukordi, säilitab rahu ja
seeläbi jõustab ka kliente. Hea
autojuht – Kärdla kitsastel tänavatel ja õueväravatel manööverdamine tuleb tal välja kutselise
autojuhi tasemel.
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Vallavolikogu istung toimus Kärdlas vallamajas
19. aprillil kell 15–17.45.
Volikogu osales koosseisus: Jaan
Harak, Ülari Kaibald, Toomas
Kokovkin, Hannes Maasel, Liisi Mäeumbaed, Tarmo Mänd,
Kristjan Ojasoo, Ants Orav, Üllar
Padari, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski, Riho Rahuoja, Toomas
Remmelkoor, Inge Talts, Helen
Teigar, Lembit Vainumäe, Artur
Valk ja Aivar Viidik.
Tarmo Mänd tegi avalduse taotlusega muuta Hiiumaa valla põhimäärust muutes komisjonide
koosseisusid.
Toomas Remmelkoor tegi avalduse volikogu töökorralduse
teemal: eelnõude edastamist
võiks tõhustada.
Riho Rahuoja tegi avalduse toetada riigikogu saadikute avaldust
eraldada Hiiumaale 10 miljonit
eurot investeeringuteks.
1. Infotund
Reili Rand andis ülevaate I kvartali eelarve täitmisest: põhitegevuse tulud 26,69%, sh maksutulud
24,48%, tulud kaupade ja teenuse müügist 22%, saadavad toetused 30%, muud tegevustulud
19%. Põhitegevuse kulud kokku
17%. Tulumaksu laekus tänavu I
kvartalis 10% rohkem võrreldes
2017. aasta sama perioodiga.
Rahandusosakonnas töötab aprillist üks inimene vähem.
Vald osaleb päästeameti projektis „500 kodu ohutuks“. Koostöös
päästeametiga on kodud kaardistatud ja toimub täpsemate tööde
ning kodude väljaselgitamine.
Hetketeadmises saavad kahe
aasta jooksul 6-8 kodus uuendatud küttekolded, soojamüürid,
elektrisüsteemid.
Töös on Kärdlas Käina mnt 1 sotsiaalmajas vee ja kanalisatsiooni
rajamine.
Alates käesolevast kevadest
osutab MTÜ Pesapuu tasuta
võlanõustamis- ja psühholoogiteenust Hiiumaa elanikele.
Vallavalitsus koos osavaldade
sotsiaaltööspetsialistidega töötab välja ühist sotsiaalteenuste
ja -toetuste korda, mis jõuab
volikokku esimesele lugemisele
hiljemalt juunikuus.
Haridus- ja kultuurivaldkonnas
tegeleme vabaühendustele toetuse eraldamise korra ettevalmistustega. Esimene ideede korje on
toimunud.
Seoses koolide lõpetamistega
töötame välja õpilaste tunnustamise ühiseid põhimõtteid.
Volikogu kultuurikomisjoni algatusel on toimunud esimene
kultuurikorraldajate kohtumine
eesmärgiga parandada omavahelist infovahetust, et tekiks ühine
kultuurikalender.
Et minna üle õpetajate ühtse
palgaarvestuse põhimõtetele,
toimub 2. mail Kassaris kõigi
maakonna haridusjuhtide infoseminar koostöös SA Innovega.
SA Innovele on edastatud vastused Kärdla põhikooli uuendamise
projektiga seonduvalt, taotlus
menetluses. Innoves on toimunud ka projekti tutvustamine ja
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küsimustele vastamine, saime
head tagasisidet. Eeldatavalt
on otsuseid oodata veel enne
jaanipäeva.
Välja on kuulutatud spordikeskuse arhitektuurikonkurss, tööde
esitamine tähtaeg on 8. juuni
ja tulemuste väljakuulutamine
plaanitud 21. juunil.
Maakonna liinide bussihange
vaidlustatud, kohtuistungi otsus
tuleb 4. maiks. Hanke lõpptähtaega on sellest tulenevalt pikendatud mai keskpaika.
HOLi poolt läbi viidud korraldatud jäätmeveo hange on lõppemas 2018. aastaga. Kuna uue
hanke ette valmistamine nõuab
meie hinnangul suuremat ettevalmistust, siis pikendame aasta
jagu lepingut Eesti Keskkonnateenustega.
Lennujaama investeeringute
osas: oleme palunud Tallinna
Lennujaamal võrdlusanalüüsi ILSile ja GNSSile. Tulemused saime
eelmisel nädalal, mis näitab, et
nii ILS kui GNSS tagavad ligilähedaselt sama ilmastikukindluse.
Lennujaama tööde teostamiseks
on ehitushange plaanitud mai
alguses ja tööd augusti teises
pooles.
Toimunud on kohtumine Omniva
regioonijuhiga, kes teavitas, et
Omnival on valmisolek enne suve
paigaldada Käina pakiautomaat,
tegeleme parima asukoha kooskõlastamisega.
Käina osavallas on läbi viidud
Orjaku sadama väikepaatide osa
ehitushange ning leping sõlmitud
AS Taristoniga. Tööd on hooga
käima läinud ja sadama basseini
kaevetööd poole peal.
30. aprillini on avatud Emmaste
VAKi juhataja konkurss, peagi
avaneb Emmaste lasteaia direktori konkurss.
EASile on esitatud täpsustatud
projektitaotlus Kärdla-Paluküla
kergliiklustee rajamiseks. Projekteerimine on tehtud ja käivad
ettevalmistused ehitushanke
läbiviimiseks.
Tulenevalt KOKSist kohustus
teavitada vallavalitsuse liikmete
kõrvaltegevustest. Monikal, Liilil,
Lauril kõrvaltegevusi ei ole. Reili
Rand: SA Hiiumaa Haigla nõukogu liige ja MTÜ Sotsiaaldemokraatlik Erakond juhatuse liige.
Inge Elissaar: Hiiumaa Tarbijate
Ühistu nõukogu liige, SA Hiiumaa
Spordikool nõukogu liige ja SA
Hiiumaa Arenduskeskus nõukogu liige. Hergo Tasuja: Hiiumaa
Spordiliit MTÜ juhatuse liige ning
Tasuja teab ja teeb MTÜ juhatuse
liige. Omar Jõpiselg: OÜ Orjaku
Mõisakoha juhatuse liige, OÜ
Dagen Natural juhatuse liige, OÜ
Ristnaotsa passiivne osanik, MTÜ
Hiiu Veis ja Lammas juhatuse liige, SA Hiiumaa Arenduskeskuse
nõukogu esimees. Üllar Laid: OÜ
Control Zentrum omanik, Rehala
OÜ juhatuse liige, MTÜ JLME
juhatuse liige.
Aivar Viidik andis teada, et osales
valdade-linnade liidu volikogu
istungil, kus pandi paika komisjonid, kes hakkavad läbi rääkima
riigieelarvega seotud teemadel
ning Viidik kuulub komisjoni, mis
puudutab transporti ja ühen-

dusi.
Vallas käisid külas Saaremaa volikogu esimees Tiiu Aro ja riigikogu
aseesimees ja Saaremaa vallavolikogu liige Kalle Laanet.
Volikogu esimees ja vallavanem
on kahel korral kohtunud TS
Laevade ja maanteeametiga, et
paika panna eriolukorras toimetamise meetmed: lennugraafiku
tihendamine; kui on osalise koormusega sõidud, siis võimalusel
lisareiside lisamine ning printsiip
„õhtul kai puhtaks“; täiendav
marsruut Heltermaa-Virtsu ja
laevaliini graafiku tihendamine
Sõru-Triigi vahel.
Riho Rahuoja küsimus puudutas
kahjude kogumist: kas see puudutas ka aastat 2016? Aivar Viidik
vastas, et varasemat perioodi
see ei puuduta ja summa selgub
järgmiseks päevaks.
Artur Valgu küsimus puudutas
valla ettepanekut, et praamide
vahe ei tohiks olla pikem kui 3
tundi, mis peaks tema hinnangul
olema väiksem: kust on tulnud
sisend? Aivar Viidik vastas, et
kolmetunnine graafik on minimaalne põhigraafik ja soov tuleb
mitmetelt kohtumistelt ettevõtjatega. Ettevõtjad on avaldanud
soovi, et teatud kellaajad jääksid
alati kehtima: 6.30 ja 8.30 mandrile ning 19.00 mandrilt tagasi.
Toomas Remmelkoor küsis, millistel alustel volikogu esimees
transpordiühenduste teemat
esindab. Aivar Viidik vastas, et
esindab volikogu esimehena
Hiiumaa kogukonda tervikuna ja
seisab kogukonna huvide eest.
Inge Talts küsis, kes on valla poolt
kaasatud spetsialistid, kes on
pannud kokku materjalid kohtumiseks ministriga. Aivar Viidik
vastas: Piret Sedrik. Kohtumisel
osaleb volikogu esimees, vallavanem ja ettevõtjate esindaja Tanel
Malk. Reili Rand lisas, et teesid
on sündinud läbirääkimiste käigus ettevõtjatega ja ka teiste
osapooltega.
Artur Valk küsis, kas minister
külalisena ütleb vastuvõtjale,
kes teda vastu võtab ning kas ei
peaks seda arutama ka volikogu
liikmetega? Aivar Viidik vastas,
et kõigil on võimalus pöörduda
esimehe ja vallavanema poole
sooviga kaasa rääkida transporditeemadel: tema poole pole
pöördutud.
Helen Teigar küsis, et kas kõik
volikogu liikmed said kutse ettevõtjate koosolekule, kus teemat
arutati. Toomas Remmelkoor ütles, et samal ajal oli osavallakogu
koosolek.
Tiit Paulus küsis, kas volikogu
esimehega kooskõlastati see, et
võeti ära 14.30 väljumine Rohukülast alates 2. aprillist? Aivar
Viidik vastas, et kooskõlastatakse graafiku pakett: suve- ja
talvegraafik ning on üllatav, et
selline auk tekkis.
Tiit Paulus küsis, mis saab, kui
korraga toimub Rukki kanali
süvendamine ja lennujaama
rekonstrueerimine? Aivar Viidik
vastas, et üheks teemaks ministriga on, et parvlaevaühendus
ei tohi katkeda. Reili Rand lisas,
et lennujaamas toimuvad tööd

ajal, millal ei ole graafikujärgseid
lende.
Üllar Padari küsis, millises seisus
on PKT projektid. Reili Rand vastas, et Kärdla keskväljaku osas
käib projekteerimine. Oktoobris
on tähtaeg ja siis on ehitushange. Tuuletorni osas koostatakse
ehitushanget, mis läheb välja mai
teisel poolel.
Tarmo Mänd küsis, kes otsustas
et homne kohtumine toimub
nii kitsas ringis ja mis alusel on
jagatud ära, et volikogu esimees
tegeleb parvlaevateemadega ja
Reili Rand tegeleb lennunduse
küsimistega. Reili Rand vastas, et
vallavanem ja volikogu esimees
mõlemad esindavad Hiiumaa
valda: vallavanem tegeleb operatiivse tasandiga ja volikogu
esimees strateegilise tasandiga.
Kohtumise ja kes kellega kohtub,
otsustas ministri büroo. Selleks,
et saada ettevõtjate sisend, toimus eraldi kohtumine.
Artur Valk küsis, kas on selgunud spordihalli rahastus. Reili
Rand ütles, et läbirääkimised
on toimunud ja peale konkursitulemuste selgumist minnakse
kohtuma peaministri ja kultuuriministriga.
Tiit Paulus küsis, et 13. aprilli Hiiu
Leht kirjutas, et Aivar Viidik tellis
Rukki kanali mõõdistamise: palju
see maksis ja kes seda rahastas?
Aivar Viidik selgitas tsitaadi tagamaid ning ütles, et ei tema ega
vald ei maksnud.
Inge Talts küsis, kui palju saime
seoses praamisaagaga sõpru või
vaenlasi otsustajate seas? Ta tõi
välja, et osad hiidlased ja ka volikogu liikmed väljendasid väga
jõuliselt oma seisukohti ja nõuti
ka ministri tagasiastumist. Aivar
Viidik vastas, et vajatakse sõpru,
kuid kinnitas, et avaldus mõjutas
protsessi.
Toomas Remmelkoor tõi välja
vajaduse luua veeteede ametis
kord majja. Aivar Viidik ütles, et
toimuva kokkusaamise teemaks
on ka veeteede ameti tegevus ja
kanali korrashoid laiemalt ning
leidis, et antud situatsioonis oli
kõige rohkem tegematajätmisi
veeteede ameti poolt.
2. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku
korraldamine (Kröönuki)
Emmaste osavalla maaspetsialist
Pilvi Post tutvustas eelnõud.
Keskkonna ja ehituskomisjoni
esimees Kristjan Ojasoo ütles, et
komisjon toetas eelnõud. Hääletamisel toetas volikogu eelnõud
ühehäälselt.
3. Katastriüksuse sihtotstarbe
määramine (Koidiku)
Monika Pihlak tutvustas eelnõud
ja selgitas, et kinnistu omanik
soovib jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega maatüki kolmeks
katastriüksuseks ja ühele neist
määrata sihtotstarbeks elamumaa. Keskkonna- ja ehituskomisjoni esimees Kristjan Ojasoo ütles, et komisjon toetas eelnõud.
Hääletamisel toetas volikogu
eelnõud ühehäälselt.
4. Emmaste Vallavolikogu
26.2.2015 määruse nr 16
„Emmaste lasteaia Naksitrallid
põhimääruse kinnitamine“
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muutmine
Vallavanem Reili Rand tutvustas
eelnõud: laste arv on vähenenud
ja rühmad lasteaias tuleb ümber
korraldada. Kehtivas määruses on
määratud laste rühmade arv, kuid
ettepanek on see ümber muuta
ja sõnastada nii, et lasteaias on
sõime- ja lasteaiarühmad ning
vajadusel luuakse liit-, sobitusja erirühmad. Täna on lasteaias
kolm rühma, aga sügisest on lapsi
ainult kahe rühma jaoks. Praegu
on 37 last, kuid alates 1. septembrist 25 last. Rühma maksimaalne
täituvus (16 last) tuleneb lasteaia
ruumide võimalustest. Haridus,
spordi- ja noorsootöö komisjoni
esimees Hannes Maasel ütles, et
komisjon toetas eelnõud. Hääletamisel toetas volikogu eelnõud
ühehäälselt.
5. Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse
kasutamise kord
Vallavanem Reili Rand tutvustas
eelnõud: 1. jaanuaril jõustus sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, millega muudeti lapsehoiuteenuse korraldust ja rahastust.
Raske ja sügava puudega lapse
lapsehoiuteenuse korraldamisest
sai kohaliku omavalitsuse ülesanne, mida toetatakse riigi poolt.
Selleks, et toetust välja maksta,
on vaja sätestada üldpõhimõtted nagu kellele on õigus saada,
milliseid teenuseid osutatakse ja
kuidas käib väljamaksmine.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
esimees Liisi Mäeumbaed ütles,
et komisjon toetas eelnõud üldiselt, kuid tegi muudatusettepaneku, et kuludokument võib olla
ka sotsiaalvaldkonna ametnikuga
kooskõlastatud arve, mille valitsus eelnõusse sisse viis. Hääletamisel toetas volikogu eelnõud
ühehäälselt.
6. Hiiumaa valla arengukava
ja eelarvestrateegia 2035+
koostamise algatamine
Monika Pihlak selgitas, et eelnõu
vastuvõtmisel algatatakse Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia 2035+ koostamine,
mis sisaldab nii valla arengukava
, valla eelarvestrateegiat kui
maakonna arengustrateegiat.
Planeeritud on, et oktoobrikuu
volikogu kinnitab arengukava.
Aivar Viidik lisas, et eelarve ja majanduskomisjon toetas eelnõud.
Sotsiaal ja tervishoiukomisjoni
esimees Liisi Mäeumbaed lisas,
et komisjon tegi ettepaneku, mis
on ajakavva juba valituse poolt
sisse viidud, et kõigis osavaldades võiksid toimuda avalikud
koosolekud. Hääletamisel toetas
volikogu eelnõud ühehäälselt.
7. Eesti Kodukaunistamise
Ühenduse liikmeks astumine
Vallavalitsuse liige Monika Pihlak
tutvustas eelnõud ja selgitas,
et kui varasemalt tegeles teemaga maavalitsus, siis nüüd on
MTÜ Eesti Kodukaunistamise
Ühendus teinud vallavalitsusele
ettepaneku asuda MTÜ liikmeks
ja alustada koostööd üldrahvaliku liikumisega „kodu kauniks“.
Kulud on ligikaudu 1000 eurot,
mis on seotud tunnustuse andmisega, liikmemaksu vald ei maksa.
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Keskkonna ja ehituskomisjoni
esimees Kristjan Ojasoo ütles,
et komisjon toetas traditsioonide jätkamist. Hääletamisel
toetas eelnõu vastu võtmist 17
volikogu liiget, 1 erapooletu.

8. Volituste andmine:
hajaasustuse programm, keskkond, planeerimine, ehitus, maa
Vallavalitsuse liige Monika Pihlak tutvustas eelnõusid, millega
jagatakse valdkonnapõhiselt
seadusest tulenevad kohaliku
omavalitsuse üksuse ülesanded vallavalitsusele ja osavalla
valitsustele. Keskkonna ja ehituskomisjoni esimees Kristjan
Ojasoo ütles, et komisjon toetas
eelnõusid. Hääletati eelnõusid
eraldi, kõik võeti vastu.

9. Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri (I lugemine)
Vallavalitsuse liige Monika Pihlak tutvustas eelnõud, mille
eesmärk on ajakohastada ja
rakendada Hiiumaal jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning
nende rakendusaktide nõudeid,
säilitada puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete
kogust ja soodustada nende
taaskasutamist. See on oluline
dokument järgmise jäätmehanke korraldamiseks.
Keskkonna ja ehituskomisjoni
esimees Kristjan Ojasoo ütles, et komisjon on eelnõud
arutanud. Üks ettepanek on
langetada mahutamise tühjendamise miinimumsagedust hajaasustuspiirkonnas 8 nädalalt 12
nädalale. Ettepanek on määrust
menetleda kahel lugemisel.
Aivar Viidik tõi välja eelarve- ja
majanduskomisjoni ettepaneku,
kes samuti soovis langetada
mahutite tühjendamissagedust
hajaasustuspiirkonnas 12-le
nädalale.
Inge Talts ütles, et pakendite
kogumine on inimestele ebamugav ning küsis, kas vallavalitsus
on teinud tööd, et pakendeid
saaks ära viia kuiva jalaga ja
poodide lähedal? Reili Rand vastas, et valitsus teeb koostöös
osavaladega tööd, et jäätmete
äraandmine oleks võimalikult
mugav.
Artur Valk küsis, kas saab suveperioodil jäätmemajade tühjendamist tihendada? Monika
Pihlak vastas, et pakendimajad
ei käi selle eelnõu alla, aga küsimusega tegeletakse.
Aivar Viidik küsis, miks on kon-

teinerite tühjendamissagedused erinevad tiheasutusaladel
(eramaja kord 4 nädala jooksul)
ja hajaasustusaladel (eramaja
kord 8 nädala jooksul). On ettepanek, et hajaasutusega aladel
toimuks tühjendamine kord
12 nädala tagant, mida lubab
seadus. Monika Pihlak vastas,
et prügi tootmise osas ilmselt
erinevust ei ole, kuid tõenäoliselt on asi selles, et hajaasutusega alal on kergem korralda
kompostimist. Kompostimise ja
sorteerimise kohustust ei ole.
Üllar Padari ütles, et tema meelest võib tiheasutusalal ka harvemini tühjendada (1 kord 12
nädala tagant), kui on võimalik
tõestada, et on võimalik kompostida. Selline regulatsioon
võimaldaks pakendite kogumise
tõhustamist.
Kõik olid nõus eelnõu teisele
lugemisele saatmisega.

10. Vallavalitsuse töökord
Vallavanem Reili Rand tutvustas
eelnõud: töökorraga määratakse vallavalitsuse täpsem kord
eelnõudele ja nende esitamisele, istungi läbiviimisele ja
õigusaktide koostamisele ja
avalikustamisele. Aivar Viidik
ütles, et volikogu eestseisus
toetas eelnõud.
Hääletamisel toetas eelnõu 10
volikogu liiget, erapooletuid
oli 8.

11. Volikogu esimehe
puhkuse andmise ja
lähetusse saatmise kord
Helen Härmson selgitas, et
palgalisel volikogu esimehel on
õigus puhkusele ning korraga
kehtestatakse, kuidas puhkus
vormistatakse. Volikogu liikmel
on õigus teenistuslähetusele
ning volikogu liikme teenistuslähetus vormistatakse volikogu
esimehe käskkirjaga, aga selleks, et volikogu esimees ei lähetaks ennast ise, kehtestatakse korraga kes ja kuidas lähetab
volikogu esimehe. Hääletamisel
toetas eelnõu 10 volikogu liiget,
erapooletuid oli 8.

12. Muud küsimused
Aivar Viidik andis teada, et järgmine volikogu istung toimub
17. mail.
Vallavolikogu istungist saab
vaadata salvestist Hiiumaa valla
Youtube’i kanali kaudu.
Aivar Viidik
volikogu esimees
Hiiumaa sotsiaalkeskuse
arhitektuurikonkursi võidutöö,
esiplaanil tuleval aastal
rajatav hoone.

Vallajuhid pidasid ministriga
konstruktiivse kohtumise
Möödunud reedel kohtusid Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik,
vallavanem Reili Rand ja
Hiiumaa ettevõtjate liidu
juht Tanel Malk majandusja taristuminister Kadri
Simsoniga, kes külastas
Hiiumaad transpordiühenduste küsimuses.
Kohtumisel arutati, kuidas tagada parvlaevaühenduse jätkumine
Rukki kanali süvendustööde ajal.
Kui luba süvendustöödeks on
1. augustist 15. oktoobrini, siis
Hiiumaa valla seisukoht oli, et
süvendustöödega ei tohiks kindlasti alustada enne 15. augustit.
Kohtumisel osalenud Hiiumaa
ettevõtjate liidu juht Tanel Malk
edastas ettevõtjate seisukoha,
et süvendustööde plaanimisel
peaks arvestama, et tööd ei
toimuks tipptundidel hommikul
ja õhtul. Lepiti kokku, et teemat
arutatakse edasi erialaspetsialistide tasemel, et panna mai lõpus
välja kuulutatavasse süvendustööde hankesse kõiki rahuldavad
tingimused. Hiiumaa vallavanem
Reili Rand lisas, et tööde plaanimisel on oluline jälgida ka seda,
et Kärdla lennuvälja rajatööd ja
Rukki kanali süvendamise tööd
ajaliselt ei kattuks.

Hiiumaa vallavolikogu esimees
Aivar Viidik rääkis, et riigil tuleb
tagada valmisolek eriolukordadeks ja sellele aitab kaasa, kui nii
Heltermaale kui Rohukülla rajatakse teise laeva vastu võtmiseks
sobivad kaldarambid.
Arutati aastaringse kolmetunnise
põhigraafiku võimalikkuse üle.
Minister Simsoni seisukoht oli, et
Hiiumaa peaks seadma prioriteedid, kas olulisem on kolmetunnine
praamide põhigraafik või lisaraha
lennuühendusse, nagu riigieelarve strateegias praegu plaanitud.
Lepiti kokku, et ministeerium
palub maanteeametil esitada
statistika, mille pealt vaadatakse
ühiselt üle, kuidas veomahtusid
mõistlikumalt ümber teha. Viidik
sõnastas uuesti hiidlaste ootuse,
et reise põhigraafikusse juurde
ei tohi võtta suvise tihedama
graafiku arvelt.
Rand sõnastas hiidlaste ootuse,
et lennuühenduse kvaliteet paraneks veel tänavu ja tagatud oleks
stabiilne ühendus. Majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi
lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi kinnitas, et tänase vedaja lennukil on
vajalik tehnika ja valmisolek, et
alustada GNSS-süsteemi kasutuselevõttu koheselt, kui rajatööd
on tehtud.

Veel tänavu teeb AS Tallinna
Lennujaam Kärdla lennujaamas
suuremahulised tööd, mis hõlmavad muuhulgas rajakatte ja
tulede uuendamist, mis annab
võimaluse globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi GNSS
kasutusele võtmiseks ja lennukil
maanduda ka keerulisemates
ilmaoludes.

Hiiumaa vallajuhid läksid kohtumisele kolme
põhimõttega:
Kui algavad Rukki kanali kaua
oodatud süvendamistööd, siis
on oluline, et parvlaevaühendus mandriga ei katkeks.
Riigil tuleb tagada valmisolek
eriolukordadeks ja sellele aitab kaasa, kui nii Heltermaale
kui Rohukülla rajatakse teise
laeva vastu võtmiseks sobivad
kaldarambid. Hetkel on mõlemas sadamas üks uute laevade
vastu võtmiseks sobiv ramp.
Hiiumaa elukeskkonna ja ettevõtluskeskkonna tagamiseks
on oluline stabiilne parvlaevaühendus ja selle osana ka
aastaringne põhigraafik mitte
vähem kui kolmetunniste väljumiste vahedega.

Hiiumaa sotsiaalkeskuse
esimese etapi tööd said rahastuse
Hiiumaal hakatakse tuleval aastal ehitama uue
sotsiaalkeskuse esimest
maja, millega tuuakse
maakonda kaks uut erihoolekandeteenust: kogukonnas elamise teenus
ja ööpäevaringne erihooldusteenus.
Hiiumaa vallavalitsuse projekt
„Ööpäevaringse erihooldusteenuse ja kogukonnas elamise
teenuse loomine Hiiumaal” sai
Euroopa sotsiaalfondi toetuse
summas 638 000 eurot, millele
lisandub valla omaosalus 300
000 eurot. Tänavu alustatakse
projekteerimisega, ehitustööd
algavad 2019. aastal.
Loodav teenusüksus ja samale
kinnistule plaanitav sotsiaalkeskuse uus hoone on Hiiumaa jaoks
prioriteetne arendusobjekt, mille
loomiseks on juba aastaid tehtud
ettevalmistusi.
“Mul on hea meel, et aastatepikkune töö sotsiaalkeskuse rajamiseks Kärdlasse on saanud olulise
sammu edasi,” ütles Hiiumaa vallavanem Reili Rand. “Selle uudise
valguses ei saa aga töö otsa: jätkame põhihoone kontseptsiooni
ülevaatamise ja rahastusallikate
leidmisega.”

Praeguse projekti raames rajatakse Kärdlasse aadressile Pargi
3 kahekordne hoone erihoolekandeteenuste jaoks: esimesel
korrusel pakutakse kogukonnas
elamise teenust 10 inimesele ja
teisel korrusel ööpäevaringset
erihooldusteenust 10 inimesele.
Need erihoolekandeteenused
on mõeldud raske, sügava või
püsiva kuluga psüühikahäirega
inimestele.
Kogukonnas elamise teenus on
mõeldud psüühiliste erivajadustega inimestele, kelle paremaks
toimetulekuks, töö- ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks on loodud sobiv peresarnane elukorraldus koos majutuse ja toitlustamisega. Teenuse abil soodustatakse
inimese iseseisvat toimetulekut
ühistes majapidamisega seotud
ja muudes igapäevaseid oskusi
arendavates tegevustes.
Ööpäevaringne erihooldusteenus on mõeldud psüühiliste erivajadustega inimestele, kes vajavad
igapäevaeluga toimetulekul abi
ja juhendamist ööpäevaringselt.
Ööpäevaringse erihooldusteenuse saajad saavad esmakordselt Hiiumaal võimaluse elada
erivajadustega toimetulekuks
kohandatud keskkonnas, kus neid
abistab koolitatud personal. Et

seni pole selliseid võimalust Hiiumaal pakutud, on potentsiaalsete
klientide lähedaste ja perede
hoolduskoormus suur. Osa teenusesaajaid elab mandri-Eesti
sotsiaalhoolekandeasutustes,
mistõttu pereliikmed peavad
tihti reisima, et oma lähedasi
külastada. Seega paraneb ka
teenusesaajate lähedaste olukord, töötamise võimalus, tekib
juurde vaba aega oma huvidega
tegelemiseks ning puhkamiseks.
Kümne ööpäevaringse erihooldusteenuse teenuskoha loomine
võimaldab mandrilt tagasi tuua
seal erihooldusteenusel olevad
kliendid ning tagada täna kodudes elavatele ööpäevaringse
erihooldusvajadusega inimestele
võimalused saada professionaalset abi ja kliendi erivajadustele
kohandatud elutingimusi, sealjuures säilitades lähedase kontakti pereliikmetega.
Kogukonnas elamise ja ööpäevaringse erihooldusteenuse saajatele tagatakse võimalus jätkata
ka töötegevustega, et tagada
nende päevadele sisu.
Hiiumaal saab täna erihoolekandeteenuseid 42 klienti. Pakutakse igapäevaelu toetamise,
töötamise toetamise ja toetatud
elamise teenust.
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27. märtsi, 4., 12. ja 18. aprilli vallavalitsuse istungi kokkuvõte
Kehtestati Sõru muuseumi piletihinnad 1. juunist:
Täiskasvanud 2 eurot/ inimene
Koolilapsed ja pensionärid
1 euro/inimene
Perepilet (2 täiskasvanut ja kuni
3 last) 5 eurot/pere
Grupipilet alates 10 inimest
grupp 1.50 eurot/inimene
Giiditeenus:
eesti keeles
tund
7 eurot
võõrkeeles
tund 13 eurot.
Tasuta pääsevad muuseumissse
eelkooliealised laspsed, Hiiumaa
valla põhikoolide ja Hiiumaa
gümnaasiumi õpilased õpilaspileti esitamisel, represseeritud
dokumendi esitamisel ja ICOMi
liikmed. Tasuta külastuspäevadeks on 18. mai – rahvusvaheline
muuseumipäev ja 20. mai – Euroopa merenduspäev.
Kinnitati Emmaste põhikooli
koosseis:
Direktor
1,0
Õpetaja
12,2
Pikapäevarühma kasvataja 0,6
Huvijuht
0,7
Logopeed
0,3
Sotsiaalpedagoog
1,0
Kokk
1,0
Koristaja
1,0
Eelmisest kinnitatud koosseisust
viiakse välja majahoidja koht ning
huvijuhi koormust suurendatakse
0,2 võrra (enne 0,5, nüüd 0,7 tulenevalt kooli vajadusest ja töötaja
tegelikust tööpanusest).
Kinnitati Käina kooli hoolekogu:
lastevanemate esindajad Pille
Näksi, Triinu Schneider ja Tiiu
Käsn, vilistlaste esindaja Urmas
Saarna, toetava organisatsiooni
esindaja Tiit Kopli, õpetajate
esindajad Anneli Sadam ja Jana
Uuskari, volikogu esindajad Hannes Maasel ja Ilmi Aksli, õpilasesinduse esindaja Helsanna
Viilukas.
Kinnitati „Hiiumaa spordikeskuse
ja ümbritseva väliruumi arhitektuurivõistluse“ võistluseeskiri
ja võistlusülesanne, kvalifitseerimiskomisjon ja konkursi žürii
liikmed ning preemiafond.

ruutidel liikumisel.

Sündmuste kooskõlastused
23. aprillil toimuv Sinilillejooks
26. aprillil kell korraldatav seiklusmäng “Ristmik 2018”
19. mail Käinas toimuv rahvasprint.
11. juunil vabaõhtuseminari:
Brüsseli ametnike bussiduur
Hiiumaa Orienteerujate Klubi
poolt korraldatavad orienteerumisvõistlused 2018. aastal.
OÜ-le Roosa Tank projektlaager
8.–13. juulil Kärdlas
Kehtestati abielu piduliku kombetalituse teenuse uus hinnakiri.
Otsustati sulgeda Käina osavalla
territooriumil kohalikud maanteed liiklemiseks üle 3,5 tonni
teljekoormusega raskeveokitele,
kuid piirang ei laiene AS Selver
poebussile ja jäätmeveofirmade
prügiautodele kinnitatud mars-

Maaküsimused
Nõustuti Hiiumaa vallas asuva
maaüksuse riigi omandisse jätmisega riigi reservmaana. Määrati
maaüksusele lähiaadress Kassari
maastikukaitseala 71 ja sihtotstarve kaitsealune maa.
3,55 ha
Anti nõusolek Rootsi külas asuvate Uuspaja (pindala 0,73 ha;
sihtotstarve elamumaa) ja Saare
(pindala 4,43 ha, maatulundusmaa) kinnistute piiride muutmiseks: Uuspaja (pindala 7453 m2;
elamumaa) ja Saare (pindala 4,42
ha, maatulundusmaa)
Muudeti katastriüksuste lähiaadresse Kärdlas, Suuremõisas, Kõrgessaares ja osavalla külades.
Anti nõusolek Kärdla linnas munitsipaalomandisse kuuluva Väike-Sadama tn 1d (pindala 4700
m2, tootmismaa) kinnisasja jagamiseks lähtuvalt Väike-Sadama tn

Hiiumaa vallavalitsus tuletab
meelde, et vastavalt varasematele vallavalitsuste otsustustele on veod üle 3,5 tonni
teljekoormusega veokitega
erandkorras lubatud vedaja
taotluse ja garantiikirja alusel
Hiiumaa vallavalitsuse poolt
välja antud eriloaga. Eriloaga
sätestatakse vedaja kohustus
peale veo lõppemist teekatte
taastamiseks vähemalt enne loa
saamist fikseeritud seisukorda.
Loa saab taotleda kohalikust
osavallast või e-posti teel valitsus@hiiumaa.ee.
Kinnitati Kõrgessaare osavalla
ja Kärdla osavalla huvihariduse
ja huvitegevuse kava ajavahemikuks 1. jaanuar–31. detsember
2018.
Käina, Emmaste, Pühalepa valdade kehtestatud tegevuskavad
kehtivad kuni 2018 aasta lõpuni.
Hiiu valla tegevuskava kehtis kuni
2017. a lõpuni, seetõttu kinnitati
Kärdla ja Kõrgessaare osavalla
tegevuskava 2018. aastaks.
Otsustati mitte pikendada Läänemere linnade liidu liikmelisust.
Otsustati korraldada Hiiumaa
valla värvikampaania 15. maist
31. augustini, soodustus majaomanikule kokku 30%.
Kinnitati alaeelarvete detailne
jaotus.
Lähetati vallavanem Reili Rand
24. aprillil 2018 Ahvenamaale
projekti “Smart Marina” juhtgrupi
koosolekule.
Otsustati sõlmida mitteeluruumi
üürileping:
OÜga Perearst Marje Vann, asukohaga Hiiu mnt 1c, Käina alevikus üldpinnaga 72,3 m2 ja 2,7
m2.
OÜga Käina Tervisekeskus asukohaga Hiiu mnt 1c, Käina alevikus
üldpinnaga 54,1 m2 ja 21,8 m2.
FIEga Küllike Tammeveski, asukohaga Hiiu mnt 1c, Käina alevikus
üldpinnaga 33,2 m2 ja 21,8 m2.
Vabastati kaks kinnistut korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuni
aasta lõpuni.

Uued hinnad abielu pidulikuks sõlmimiseks
Vallakodanike tagasisidest lähtuvalt kehtestas vallavalitsus
uue hinnakirja abielu piduliku
kombetalituse teenuseks. Abielu piduliku kombetalituse teenuse hind Hiiumaa valla piires
teisipäevast laupäevani on 75
eurot ja väljaspool Hiiumaad
reedel ja laupäeval 300 eurot.
Perekonnaseisuametnikul on õigus teha erikokkulepe piduliku
kombetalituse läbiviimiseks teisel nädalapäeval. Erikokkuleppe
korral kehtib kombetalituse
asukohale vastav hind.
Teenuse hind tuleb tasuda hiljemalt üks nädal enne piduliku
kombetalituse läbiviimist.
Abielu sõlmimine ilma piduliku
kombetalituseta Hiiumaa vallavalitsuse ametiruumis on tasuta. Kõigile teenustele lisandub
riigilõiv.
1d ja sellega edelast piirneva ala
detailplaneeringust (Dagopen
AB töö nr 16-21) ja määrati jagamise tulemusel moodustatavate
katastriüksuste lähiaadressid ja
sihtotstarbed: Väike-Sadama 1c
(ühiskondlike ehitiste maa) ja Väike-Sadama 1d (transpordimaa).
Määrati Valipe küla Kuta katastriüksuse (pindala 2 ha, sihtotstarve
elamumaa 70%, ärimaa 30%)
sihtotstarbeks elamumaa.
Nõustuti Partsi küla Partsi karjääri katastriüksuse (pindala 31,3
ha, mäetööstusmaa) jagamisega
kolmeks eraldi katastriüksuseks
ja määrati uutele moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid: Karjääriallika, Killustiku ja
Partsi karjäär.
Muudeti Koidma küla Korstna
katastriüksuse (pindala 2,5 ha)
senist sihtotstarvet maatulundusmaa ning määrati maaüksuse
sihtotstarbeks ärimaa.
Määrati Kõrgessaare aleviku Kirikulahe ja Künaaugu äärse maaala detailplaneeringust (Dagopen
OÜ Projektbüroo töö nr 13-19)
lähtuvalt munitsipaalomandisse taotletavate maaüksuste
lähiaadressid ja sihtotstarbed:
Künaaugu mets (maatulundusmaa), Teadmiste (ühiskondlike
ehitiste maa, 75 %, ärimaa 20%,
tootmismaa 5%), Tammi tee
(transpordimaa) ja Laheääre
(maatulundusmaa).
Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Hiiumaa valla kasuks
Aru ja Haru kinnistu Luguse külas
Onu-Jaani tee avaliku kasutuse
tagamiseks.
Ehitus ja planeerimine
Anti välja projekteerimistingimused mobiilsidemasti projekti
koostamiseks Nõmba küla Hansu
kinnistule.
Võeti vastu Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneering
vastavalt Dagopen AB tööle nr
17-40, otsustati korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek
ajavahemikul 7.– 21. maini 2018.
Kehtestati Hausma külas asuva
Piloodi katastriüksuse detail-

planeering DAGOpen OÜ töö nr
17-45.
Kooskõlastati tarbevee puurkaevu rajamine Aruküla Liivi
kinnistule (elamumaa) ja Viilupi
küla Meremäe kinnistule (maatulundusmaa), puurkaevu rajamine
Taguküla Juliuse maaüksusele ja
Esiküla Uus-Hansu maaüksusele
Anti välja ehitusluba:
kilehall-laohoone püstitamiseks
Kärdla linnas Põllu tn 32.
Käina alevikus Hiiu mnt 11 maaüksusele soojuspuuraugu rajamiseks.
puurkaevu rajamiseks Tubala
küla Jahimaja kinnistule.
üksikelamu laiendamiseks üle
33% ja hoone komplekseks rekonstrueerimiseks Vahtrepa küla
Matso katastriüksusel.
olemasoleva abihoone laiendamiseks üle 33% ja olemasoleva
elamu laiendamiseks kuni 33%
Hiiumaa vallas Kärdla linnas
Ranna tn 1.
Kassari külas Saviaugu maaüksusel asuva puutöökoda-abihoone
tehnosüsteemi muutmiseks.
Anti välja kaeveluba Emmaste
küla kinnistutel Ohaka, Ristipõllu, Kurvitsa, Tammetalu asuva
Emmaste AJ F1 õhuliini ümberehituseks maakaabelliiniks.
Anti välja kasutusluba abihoone
kasutusele võtmiseks Salinõmme
küla Tornikivi katastriüksusel
(maatulundusmaa).
Kiideti heaks esitatud hajaasustuse programmi projekti aruanne
„Hiiu vald, Kalana küla, Sooääre
talu veesüsteemide ehitus ”
toetuse kasutamise aruanne
summas 3630 eurot ja otsustati
maksta välja toetuse summast
242 eurot ning teine projekti
aruanne: kinnitati projekti maksumus 4230 eurot ja otsustati
maksta välja projekti lõppmakse
summas 282 eurot.
Hanked
Kuulutati välja lihthange Roograhu sadamahoone juurdeehituse
ehitamiseks.
Tunnistati alla lihthanke piirmäära hanke „Kärdla osavallavalitsuse
kaubiku soetamine kasutusrendi
korras“ edukaks pakkumuseks
pakkuja Uuemõisa Autokeskus
OÜ poolt esitatud pakkumus
maksumusega 18 984,96 eurot
(koos käibemaksuga), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hindamisel ja võrdlemisel madalaima maksumusega pakkumus.
Tunnistati alla lihthanke piirmäära
hanke „Käina mnt 1 eluhoonesse
vee ja kanalisatsiooni rajamine“
edukaks pakkumuseks pakkuja
OÜ Berku Eritööd poolt esitatud
pakkumus maksumusega 14 760
eurot koos käibemaksuga, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hindamisel ja võrdlemisel madalaima maksumusega pakkumus.
Sotsiaalküsimused
Emmaste: rahuldati kaks taotlust
maksta lapse sünnipäevatoetust
vastavalt esitatud taotlusele
summas 64 eurot ja 64 eurot,

taotlus maksta sõidutoetust
vastavalt esitatud taotlusele ja
maksta sõidutoetust 93 eurot,
taotlus maksta sotsiaaltoetust
90.28 eurot ja 47 eurot ning taotlus maksta küttepuude toetust
summas 280 eurot.
Käina: otsustati maksta vähekindlustatud perede toetus üheksale
taotlejale summas 1217,85 eurot
ja õpilaskodu toetus neljale taotlejale summas 229 eurot.
Kärdla ja Kõrgessaare: otsustati
anda transporditoetust viiele
taotlejale kuus kokku 156.08
eurot, tervisetoetust 20-le isikule
kuus kokku 532 eurot ja ühekordset toetust neljale taotlejale kuus
kokku 570 eurot.
Pühalepa: rahuldati avaldus
eraldada 65 eurot täiendavat
sotsiaaltoetust meremehe tervisekontrolli paketi eest tasumiseks vastavalt OÜ My Med
tervisekeskuse hinnakirjale ja
88 eurot täiendavat sotsiaaltoetust ravimikulude katmiseks
esitatud kuludokumendi alusel.
Rahuldati avaldus eraldades 138
eurot täiendavat sotsiaaltoetust
küttepuude ostmiseks ja avaldus
osaliselt eraldades 140 eurot
täiendavat sotsiaaltoetust küttepuude ostmiseks ning maksta
lapse üheaastaseks saamisel välja
täiendava lapsetoetuse esimene
osa summas 100 eurot.
Eraldati isikule 1-toaline elamispind alates 1. aprillist ja teisele
isikule 2-toaline elamispind alates 5. aprillist 2018.
Rahuldati avaldus hoolduse seadmise ja hooldaja määramise osas
ning avaldus hooldajatoetuse
määramise osas.
Loeti Pühalepa vallavalitsuse
19.06.2014 korraldus nr 251
„Sotsiaaleluruumi üürile andmine“ kehtetuks alates 6. aprillist
2018.
Sõlmiti noore pere eluruumi
üürileping Käinas Hiiu mnt 1d-5
23. aprillist 30. oktoobrini 2018
ja kehtestati üürihind.
Toetustaotlused
Eraldati omaosaluse fondist 400
eurot Kärdla põhikooli õpilaste
Andres ja Toomas Sõmeri osalemiseks pranglimise rahvusvahelistel võistlustel Lvivis 26.–30.
aprillil.
Rahuldati Loode-Hiiumaa Külade
Seltsi taotlus katta KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru projekti
omafinantseering 250 eurot.
Eraldati omaosaluse fondi projektide kaasfinantseeringuks
762 eurot: Hiiu valla kultuuri ja
vaba aja keskusele 292,50 eurot,
Palade loodushariduskeskusele
45 eurot, Hiiu valla lasteaeiale 45
eurot; Hiiu valla raamatukogule
30 eurot, Käina põhikoolile 34,50
eurot, Käina huvi- ja kultuurikeskusele 300 eurot, SA-le Hiiumaa
Spordikool 90 eurot, muu vaba
aeg 15 eurot.
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Võimalus saada
kiire interneti kaabel majja
Hiiumaa arenduskeskus
koostöös vallaga hakkab
koostama nimekirja aadressidest, kellel on soovi
saada kiire interneti võimalus. Selleks tehakse
esmalt veebiküsitlus ja
seejärel ka kirjalik küsitlus
neile, kes veebi teel ei vastanud.
Hiiumaal on teadaolevalt 3463
majapidamist, kus puudub kiire
võrguühendus. Vallavalitsuse
poolt teeme kõik selleks, et kõik
soovijad kaabli oma majja ka
saaksid. Projekti raames tuuakse
valguskaabel soovi avaldanute
kodudesse, kusjuures hoonesse
sisse toomine ei tohi maksta
üle 200 euro. Tegemist on siiski
ainult kaabliga, st luuakse võimalused teenuse kasutamiseks.
Teenust saab hiljem valida vähemalt kolme pakkuja vahel.
Teenusepakkujad selguvad, kui
paigaldustööd on läbi. Oluline on

Võrgu ehitusel riigi toetus
Eesti valitsus on loonud toetusmeetme lairiba ehk valguskaabli ehk
järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse
taristu rajamiseks, et vähendada digitaalset lõhet linna ja maapiirkondade vahel.
Tehnilise järelevalve amet korraldab avaliku konkursi, mille eesmärk
on leida üks toetuse saaja, kes ettenähtud 20miljonilise toetuse
abiga looks maksimaalselt 5 aasta jooksul võimalikult paljudele
majapidamistele võimaluse liituda juurdepääsuvõrguga, mis oleks
tehniliselt võimeline pakkuma allalaadimiskiirust 1 Gbit/s. Toetuse
eesmärk on aidata kaasa ülikiiret lairibateenust võimaldava juurdepääsuvõrgu passiivse taristu ehitamisele piirkondadesse, kus hetkel
pole ja lähima viie aasta jooksul ka ettevõtete poolt ei plaanita
juurdepääsuvõrkude ehitamist. Abikõlblik sihtpiirkond moodustub
aadressiobjektidest, kus puudub vähemalt 30 Mbit/s allalaadimiskiirust võimaldav juurdepääsuvõrk ja kuhu seda ettevõtete poolt
järgmise 5 aasta jooksul ehitada ei plaanita.
teada, et hoonesse sisse tuuakse
kaabel ainult nendele, kes sellest
ehitusfirmale teada annavad. Ehitusfirmal on kohustus piirkonnas,
kus parasjagu kaevetööd toimuvad, majapidamistest kirjalikult
küsida, kas on soovi liituda ja
informeerida, et selle eest tuleb
tasuda kuni 200 eurot. Hilisema-

tele liitujatel on see võimalus
samuti, kuid turuhinna alusel.
Seega olge aktiivsed küsimustikule vastama! Küsimustiku leiab
peagi valla ja arenduskeskuse
veebilehelt.
Üllar Laid
Kõrgessaare osavallavanem

Hajaasustuse programmist taotlemine
Hajaasustuse programmi
taotlusvoor on avatud
9. aprillist kuni 11. juunini 2018.
EASi hajaasustuse programmi
kaudu rahastatud toetuse abil
on võimalik välja ehitada veevärk
ja kanalisatsioon, teha korda
koduõuest suurele teele viiv
juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme.
Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik
omavalitsus kui ka taotleja.
Maksimaalne toetus majapidamisele on 6500 eurot. Toetuse
osakaal projekti maksumusest on
maksimaalselt 67% ja omafinantseering vähemalt 33%.

Eesmärk
Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
head elutingimused ja aidata
seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Tingimused
1.märtsil jõustus Riigi Teatajas
avaldatud riigihalduse ministri
22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm“, mille alusel
viiakse alates 2018. aastast ellu
hajaasustuse programmi.
Programmi tingimused:
• Taotleja alaline elukoht on
taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt
katkematult taotluse esitamise
aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust
taotletakse.
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• Taotlejal ei tohi olla riiklike
maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud.
• Projektil võib olla ka
kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused,
mis taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab
eelmise toetuse kasutamise
aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu
sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud
31.oktoobriks 2019.
• Toetust on võimalik taotleda
kohalikust omavalitsusest, kes
pakuvad taotlejale ka vajalikku
informatsiooni meetme tingimuste kohta.
Toetatavad tegevused
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase
kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
• aastaringselt ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava
autonoomse elektrisüsteemi
rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Info ja erisused eelnevatest aastatest:
• Puuduvad eelistatud sihtrühmad. Lähtuvalt kohalikest
vajadustest on KOVil õigus
kehtestada toetuse andmisel
eelistatud sihtrühmad. 2018. a
seda ei rakendata.
• Toetust ei anta samale tege-

vustele. Näiteks kui majapidamine on saanud viimase 5 aasta
jooksul toetust puurkaevu
rajamisele ja nüüd küsib filtersüsteemile, siis seda ei saa,
kuna kuuluvad sama tegevuse
alla – majapidamises joogivee
kättesaadavuse tagamine.
• Menetlusaeg. Vastavalt riigihaldusministri määrusele, mis
on programmdokumendiks, on
otsustamise viimane tärmin 3.
september 2018.
• Sularahas ei arvelda. Projekti
raames tehtud kulud tuleb
välja maksta toetuse saajale
või kaastaotlejale või nende
lähisugulasele või hõimlasele
kuuluvalt pangakontolt või
korterelamute puhul ka vastava
korteriühistu pangakontolt.
• Tööd lõppevad kasutusloaga.
Kui välja arvata kinnise reoveemahuti paigaldamine, mis võib
lõppeda ehitusteatisega, tuleb
tööde lõppedes taotleda kasutusluba. Kasutusluba eeldab
teostusjoonist.
• Hinnapakkumiste tähtaeg.
Võrreldavad hinnapakkumised
peavad kehtima vähemalt 6
kuud.
Taotlusi võtavad vastu kõik osavallavalitsused oma ruumides.
Taotluste vormid on olemas
kohapeal. Võimalusel kasutage
e-postiga saatmist. Vormid on
üleval Hiiumaa valla kodulehel
projektide all ja EASi kodulehel.
Üllar Laid
Kõrgessaare osavalla vanem
Hiiumaa valla kontaktisik
programmis

Lastekaitsevaldkonda lisandus Carol Kirss
Hiiumaa vallavalitsuse teise
lastekaitsespetsialistina alustas Carol Kirss, kes kolis perega
tagasi Hiiumaale.
Pärast Kärdla gümnaasiumi
lõpetamist oli Kirss pikalt seotud merenduse valdkonnaga:
esmalt õppis Eesti Mereakadeemias hüdrograafia erialal
ja seejärel asus tööle veeteede
ameti laevateede osakonna
spetsialistina. “Töö raames
hakkas huvi pakkuma logistika
ning 2005. aastal lōpetasin
Tallinna tehnikaülikooli keskkonnatehnika teaduskonna
logistika magistrantuuri ja
suundusin tööle erasektorisse
Tramp Mereagentuuri. Samal aastal astusin ka doktorantuuri TTÜsse, kuid doktoritöö on kaitsmata. Töötasin ka TTÜ Meresüsteemide
Instituudis. Viimasel ametikohal OCS Tallinn ekspordispetsialistina
saatsin tuhandeid merekonteinereid üle maailma, omandades
sellejuures hea pingetaluvuse, analüütilise mõtlemise, probleemilahendus- ja läbirääkimisoskuse,” kirjeldas Kirss. “Vastutustunne ja
iseseisev môtlemine, aga ka empaatiavôime pole mulle vōõrad.”
Hetkel õpib Kirss Tallinna ülikooli magistrantuuri sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal ja ütleb, et suunamuutus oli õige: “Juba
esimese ôpingukuu järel oli selge, et hakkan “koju jõudma””. Ta
lisab, et lastekaitsespetsialisti poole võib pöörduda julgelt, sest
lastekaitsja on raskuste korral pere esmane abiline ja usaldusisik.
“Lastekaitsja on lapse poolt!”
Lastekaitsespetsialisti ametikohale valiti Kirss kahe kandidaadi
seast. Kui Carol Kirsi tööpiirkonnaks saab Käina ja Emmaste, siis
Tuuli-Brit Vaga jätkab Kärdla, Kõrgessaare ja Pühalepa piirkonna
lastekaitsespetsialistina. Vastuvõtuajad täpsustame valla kodulehel ja vallalehes Hiiumaa Teataja.

Värvikampaania: kodusaar kauniks!
Värvikampaania kodude välisilmete kaunimaks muutmiseks toimub
sel aastal ajavahemikus 15. maist 31 augustini.
Kuna kõik osavallad olid valmis osalema, siis selleaastased soodustingimused elanikele on 30% ehitusmaterjalide kaupluse Faasion
hinnakirja järgsest maksumusest. Soodustusest 10% katab Faasion
OÜ ja 10% värvitootjad ning osavald lisab omalt poolt 10%.
Kampaanias võivad osaleda Hiiumaa valla elanikud või suvekodu
omajad, kes soovivad värvida Hiiumaal asuva hoone fassaadi, uksi,
aknaid või piirdeaeda. Samuti on oodatud osalema korterühistute
või mitmepereelamute esindajad akende, rõdude, fassaadi värvimiseks tingimusel, et värvitakse kogu hoone vastavad osad.
Värvikampaanias osalemiseks peab omanik võtma talle sobivast
osavallamajast värvipassi, mille alusel kehtib hinnasoodustus värvikampaania toodetele.
Nn värvipass on dokument, mille saab osavallavalitsusest ja millele
on märgitud majaomanik, aadress, värvitav pindala ruutmeetrites ning kampaania tingimused. Just värvipassi alusel saab osta
Faasion OÜ kauplusest värvikampaania tooteid jaehinnast 30%
soodsamalt. Toodete nimekiri on lisatud värvipassile.
Soodusprotsent arvestatakse ostmisel koheselt maha, samuti ei
pea kogu vajaminevat värvi korraga välja ostma vaid võib seda
teha kuni 31. augustini. Värvimistööd peavad olema teostatud 30.
septembriks 2018.
Hiiumaa valdades on olnud pikaajaline värvikampaania traditsioon
ja vallad on osalenud selles erinevates ajavahemikes, samuti on
olnud soodustuste protsendid aastate lõikes erinevad.

Kaunis Hiiumaa kodu – anna naaber üles!
Ootame ka tänavu meie saare kauneimaid pärle konkursile “Eesti
kaunis kodu”. Anna enda või oma naabri südame ja armastusega
tehtud kodust teada hiljemalt 25. maiks Hiiumaa vallavalitsuse
aadressile valitsus@hiiumaa.ee. Infoks lisa oma nimi, telefon ja
osavald.
Konkursikomisjon külastab kodusid ja esitab nendest kolm parimat
üleriigilisele konkursile.
Hiiumaa vald astus Eesti Kodukaunistamise Ühenduse liikmeks, et
osaleda konkursil “Eesti kaunis kodu”, mis toimub juba 1999. aastast. Kõik maakonnad ja neli suuremat linna –Narva, Pärnu, Tallinn
ja Tartu – esitavad igal aastal juuni alguseks ühingule kolm parimat
kodu, kellele Eesti president annab Eesti taasiseseisvumispäeva
paiku tunnustuse.
Lisainfo: www.iluskodu.ee/konkursid.php
Ootame rohket osavõttu!
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Hiiumaa vallavalitsuse ja osavallavalitsuste kontaktid
Emmaste osavallavalitsus

Hiiumaa vallavalitsus
Keskväljak 5a, Kärdla 92413, Hiiumaa
Üldkontakt: valitsus@hiiumaa.ee, tel: 463 6082
Aadress arvete jaoks: arved@hiiumaa.ee

Osavallavanem

Hergo Tasuja

5568 1641

hergo.tasuja@hiiumaa.ee

Sekretär

Heli Üksik

462 2444

heli.uksik@hiiumaa.ee
emmaste@hiiumaa.ee

Maaspetsialist
Vallavanem

Reili Rand

463 6081

reili.rand@hiiumaa.ee

5647 9773
Vallasekretär

Helen Härmson

463 6083

helen.harmson@hiiumaa.ee

Vallasekretäri abi

Helika Villmäe

463 6084

helika.villmae@hiiumaa.ee

463 6084

riina.lilleois@hiiumaa.ee

Perekonnaseisutoimingu- Riina Lilleõis
te ja personalispetsialist
Jurist

Kairi Arunurm

463 6083

kairi.arunurm@hiiumaa.ee

Sekretär

Urve Mäeots

463 6082;

urve.maeots@hiiumaa.ee

512 1247

Pilvi Post

462 2445

pilvi.post@hiiumaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Liia Rull

462 2441

liia.rull@hiiumaa.ee

Koduhoolduse spetsialist

Aimi Jaarma

462 2444

aimi.jaarma@hiiumaa.ee

Ehitusspetsialist

514 4327

Käina osavallavalitsus
Osavallavanem

Omar Jõpiselg

516 5600

omar.jopiselg@hiiumaa.ee

Sekretär

Anne Sarapuu

462 2888

anne.sarapuu@hiiumaa.ee

Maaspetsialist

Anita Ainelo

462 2882

anita.ainelo@hiiumaa.ee

Ehitusspetsialist

Veronika
Kaevandes

462 2882

veronika.kaevandes@hiiumaa.
ee

Heli Tuisk

462 2883

heli.tuisk@hiiumaa.ee

Avalike suhete spetsialist

Liina Siniveer

5386 7606

liina.siniveer@hiiumaa.ee

IT-spetsialist

Märt Saar

5304 2949

mart.saar@hiiumaa.ee

Arenguosakonna juhataja

Monika Pihlak

463 6093

monika.pihlak@hiiumaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Koduhoolduse spetsialist Pille Näksi

527 5120

53490389

Ühistranspordi ja riigihan- Piret Sedrik
gete spetsialist

505 5593

piret.sedrik@hiiumaa.ee

Arhitekt-planeeringute Jürgen Vahtra
spetsialist

5303 8128

jurgen.vahtra@hiiumaa.ee

Keskkonnaspetsialist

463 6075

raina.smill@hiiumaa.ee

Raina Smill

462 2883

pille.naksi@hiiumaa.ee

53436177

523 5887
463 6072

inge.elissaar@hiiumaa.ee

Haldusjuht

Tõnu Koppel

462 2881

Sadama kapten

Aivar Kääramees

5345 5059

Heakorratöötajaautojuht

Eri Erin

tonu.koppel@hiiumaa.ee
sadam@orjaku.ee
eri.erin@hiiumaa.ee

R a h a n d u s o s a k o n n a Inge Elissaar
juhataja

5302 0261

Finantsist

Karin Gross

463 6072

karin.gross@hiiumaa.ee

Pearaamatupidaja

Annika Sõlg

463 6086

annika.solg@hiiumaa.ee

Osavallavanem

Üllar Laid

509 7745

yllar.laid@hiiumaa.ee

Vanemraamatupidaja

Velda Aunapuu

463 6086

velda.aunapuu@hiiumaa.ee

Sekretär

Maire Türnpuu

463 6071

maire.turnpuu@hiiumaa.ee

Raamatupidaja

Kulla Nabbi

463 6086

kulla.nabbi@hiiumaa.ee

Maaspetsialist

Kai Vahtra

463 6085

kai.vahtra@hiiumaa.ee

Triin Masing

506 4565

triin.masing@hiiumaa.ee

Kõrgessaare osavallavalitsus

Raamatupidaja

Mare Oja

463 6076

mare.oja@hiiumaa.ee

Ehitusspetsialist

Raamatupidaja

Kai Vakker

463 6077

kai.vakker@hiiumaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Raamatupidaja

Ly Klee

463 6077

ly.klee@hiiumaa.ee

täitmata teenis- Kärdla osavallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti
tuskoht
vastuvõtt: teisipäeviti kl 10-12

Raamatupidaja

Heli Lige

463 6076

heli.lige@hiiumaa.ee

Heakorratöötaja

Toivo Jaanus

Raamatupidaja

Aiki Maivel

463 6086

aiki.maivel@hiiumaa.ee

Raamatupidaja kuni

Eve Koljak

463 6847

eve.koljak@hiiumaa.ee

520 7864

karin.kokla@hiiumaa.ee

31.05.18
H a r i d u s - j a k u l t u u r i - Karin Kokla
osakonna juhataja
Spordi- ja terviseedenduse Maarja Liik
spetsialist

463 6070
5860 0972

maarja.liik@hiiumaa.ee

463 6073

H a r i d u s e j a k u l t u u r i Tiia Liibert
spetsialist

5330 8832
463 6070

Sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe

463 6096

kairi.loppe@hiiumaa.ee

Tuuli-Brit Vaga

463 6074

tuulibrit.vaga@hiiumaa.ee

5308 1343
Lastekaitsespetsialist

Carol Kirss

5395 9537

carol.kirss@hiiumaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Kairi Priit

463 6095

kairi.priit@hiiumaa.ee

5349 0926

Pühalepa osavallavalitsus
Osavallavanem

Liili Eller

503 4688

liili.eller@hiiumaa.ee

Sekretär

Katrin Paat

463 6840

katrin.paat@hiiumaa.ee

Maaspetsialist

Mai Julge

463 6845

mai.julge@hiiumaa.ee

504 2390

tiia.liibert@hiiumaa.ee

5333 0650
Lastekaitsespetsialist

Remondi- ja heakorratöö- Helmuth
taja
Türnpuu

Ehitusspetsialist

Reet Nisumaa

463 6846

reet.nisumaa@hiiumaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Urme Soonvald

463 6844

urme.soonvald@hiiumaa.ee

Heakorratöötaja

täitmata teenistuskoht

Kuri ja Pühalepa kalmistu Rein Pass
kalmistuvaht

523 7454

Palade kalmistu kalmis- Reedik Talp
tuvaht

5303 8778

5886 6308

Ootame kandidaate Hiiumaa aasta ema konkursile

Kärdla osavallavalitsus
Osavallavanem

Lauri Preimann

510 4293

lauri.preimann@hiiumaa.ee

Sekretär

Urve Mäeots

463 6082

urve.maeots@hiiumaa.ee

Maaspetsialist

Kai Vahtra

463 6085

kai.vahtra@hiiumaa.ee

Ehitusspetsialist

Triin Masing

506 4565

triin.masing@hiiumaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Pille Alevi

463 6094

pille.alevi@hiiumaa.ee

463 6087

505 5746
Hooldustöötaja-autojuht

Enno Tuulik

Haldusjuht

Argo Valgma

5344 6611

enno.tuulik@hiiumaa.ee

463 6078

argo.valgma@hiiumaa.ee

5306 3040
Haljastusspetsialist

Mai Sinilaid

463 6091

mai.sinilaid@hiiumaa.ee

5340 6503
Heakorraspetsialist

Sergei Trotski

Remondi- ja heakorratöö- Helmuth
taja
Türnpuu

5757 0237
5349 0926

sergei.trotski@hiiumaa.ee

Hiiu maakonna aasta ema valitakse avalikul konkursil ning ettepanekuid oodatakse kuu lõpuni. Konkursi eesmärgiks on
väärtustada ema ja emadust, tunnustada
naise rolli laste kasvatamisel, aga ka tema
tegevust ühiskonnas.
Hiiumaa aasta ema tiitel antakse emale,
kes on oma töös pädev ning on perekonna
väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda. Emale, kelle peres kasvab
kaks või enam last, kellele kodu pakub
armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Kandidaat peab olema Eesti vabariigi kodanik ja rahvastikuregistri järgi Hiiumaa
elanik.
Ettepanekus tuleb välja tuua kandidaadi
ees- ja perekonnanimi ning vanus. Tema
elu- ja töökoht, laste arv, nende nimed

ja vanused. Lisada tuleb ka põhjendus,
miks just see kandidaat peaks pälvima
aunimetuse.
Esitaja peaks lisama ka enda kontaktandmed, nime ja ettepaneku esitamise
kuupäeva.
Ettepanekud kandidaatide osas tuleb teha
hiljemalt 30. aprillil e-posti teel aadressile
emmaste@hiiumaa.ee või postiga aadressil Vallamaja, Emmaste küla, Hiiumaa
vald, 92001, Hiiumaa või tuua isiklikult
Emmaste osavalla vallamajja.
Žüriisse kuuluvad Hiiumaa valla esindajad
ning riigikaitsevaldkonna Hiiumaa ametkondade esindajad.
Aunimetus antakse üle 11. mail kell 18 Emmaste põhikooli saalis toimuval pidulikul
emadepäeva kontserdil.
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Arengukava koosolekud algasid
Et kõik soovijad saaksid
kaasa rääkida nii oma piirkonna kui terve Hiiumaa
lähituleviku ja pikemate
plaanide osas, on kavandatud mitmed avalikud
koosolekud.
Aprilli viimasel nädalal toimusid
Kõrgessaare osavallas esimesed Hiiumaa valla arengukava
avalikud arutelud. Koosolekud
teistes osavaldades toimuvad

maikuus kõikjal kell 17.30: 10.
mail Emmaste vaba aja keskuses,
14. mail Käinas, 15. mail Hellamaa
perekeskuses, 16. mail Kärdlas
vallamajas, 18. mail Kõrgessaare
tervisemajas.
Lisaks sellele loome võimaluse
e-kanalite kaudu oma mõtteid
avaldada. Augustis ja septembris
ootame arengudokumendi eelnõu projektile kirjalikke ettepanekuid. Arengudokument peaks
olema vastuvõtmiseks küps käes-

oleva aasta oktoobrikuuks.
Arengudokumendi koostamise info koondatakse jooksvalt
veebilehele http://hiiumaaarenduskeskus.kovtp.ee/maakonnaarengukava-2035 .
Ootame aktiivset ja sisulist kaasamõtlemist ja kaasarääkimist
Hiiumaa tuleviku kavandamisel!
Katrin Sarapuu
Hiiumaa arenduskeskuse
koordinaator

Arengukava ja arengustrateegia – mis on mis?
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab, et vallal peab olema arengukava ja eelarvestrateegia, mis on aluseks eri eluvaldkondade
arengu integreerimisele ja koordineerimisele.
Maakonnal aga peab olema arengustrateegia,
mis on aluseks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ja koostööpartnerite poolt ühiselt
maakonna arengu suunamisel, ühiselt tehtavate
ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel, investeeringuteks toetuse
taotlemisel

teiste maakondade seas?

Käesoleval aastal, peale haldusreformi toimumist,
peavad kohalike omavalitsuse arengukavade ja
maakondade arengustrateegiate koostamine
käima nö käsikäes, üksteist vastastikku täiendava
protsessina.

2) ühised strateegilised põhieesmärgid;

Kui maakonnas on ainult üks kohaliku omavalitsuse üksus, võib jätta maakonna arengustrateegia
koostamata, kui kohaliku omavalitsuse üksuse
arengukava vastab maakonna arengustrateegiale
esitatud nõuetele.
Et Hiiu maakond ja Hiiumaa vald kattuvad territoriaalselt haldus- ja asustusüksusena, koostatakse
Hiiu maakonna arengustrateegia, Hiiumaa valla
arengukava ja eelarvestrateegia ühtse arengudokumendina.
Laiemas mõttes on maakonna arengustrateegiat
vaja maakonnas ühise soovitud tuleviku määratlemiseks, erinevate arendushuvide tasakaalustatuse tagamiseks ja tegevuskokkulepete seadmiseks. Kitsamas mõttes aga arenguprobleemide ja
-vajaduste kaardistamiseks, rahastamismeetmete
kavandamise ja toetusvahendite delegeerimise
alusena.
Et olla edukad mitte ainult praegu, vaid uute
erinevate võimaluste kaudu ka tulevikus, tuleks
arengustrateegia koostamise käigus vastata kolmele põhiküsimusele:
1) Kus me praegu oleme – millised on meie tugevused ja nõrkused, milline on meie positsioon

2) Kuhu tahame jõuda – milline on meie soovitud
tulevikupilt, mida tahame ära teha?
3) Kuidas sinna jõuda – mis takistab meid soovitud
tulevikupildini jõudmast, millised probleemid
peame selleks lahendama, kes mida teeb?
Kõigi tegevussuundade käsitlemisel tuleb lähtuda
järgmisest ülesehitusest:
1) olukorra kirjeldus ja analüüs: peamised ja ühised
probleemid ning arenguvõimalused;
3) prioriteetsed ja ühised tegevussuunad.
Kohalike omavalitsuste investeeringuprojektid,
olgu nad siis seotud kas elukeskkonna arendamisega või töökohtade loomisega, millele taotletakse riigi toetust, peavad panustama arengudokumentide eesmärkidesse. Seosed teiste
arendusdokumentidega on õigusaktides nõutud
kohustuslik element. Arengudokument peaks
kandma EL struktuurivahendite järgmise perioodi
tarbeks piirkonna territoriaalse strateegia rolli.
Arengudokument peab sisaldama selgeid sõnumeid riigi keskvalitsusele investeeringuootuste,
riigi arengukavade (rakendusplaanide) muutmisettepanekute (nt regionaalarengu strateegia) ja
erinevate toetusprogrammide (nt riigi regionaalarengu programmide) sisendi kujul. Samuti on
vajalik tuua esile seosed naabermaakondade ja ka
ülepiiri naaberregioonide arengustrateegiatega.
Arengustrateegia on pikema ajahorisondiga üldisemaid prioriteete esile toov arendusdokument,
mida eeldatavasti ei muudeta kuigi sageli. Seevastu eesmärkide poole liikumiseks on vajalik kavandada konkreetseid lähiaastate tegevusi. Seetõttu
peab tegevuskava ajaline horisont olema lühem
ning selle muutmine eeldatavasti sagedasem ja
protsessi mõttes paindlikum. Tegevuskava peab
hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.
Ressursside kavandamine pikemalt perioodile
võib osutuda liiga ebatäpseks.

Arhitektuurivõistlus uuele spordihoonele
Aprilli algul kuulutas Hiiumaa vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide
Liiduga välja Hiiumaa uue spordikeskuse arhitektuurivõistluse. Konkursi eesmärk on leida sobivaim arhitektuurne ja maastikuline ideelahendus Kärdla linna Põllu tänava äärde kavandatava spordikeskuse ja
täismõõtmetes jalgpalliväljaku rajamiseks kogupindalaga 2,75 ha.
Hiiumaa vallavanem Reili Rand märkis, et Hiiumaa on seni Eestis ainuke maakond, kus puudub kaasaegne spordikeskus. „Kärdla olemasolevad võimlad on väga kehvas seisukorras ning nende ülevalpidamine
on kulukas ja ebaotstarbekas,“ ütles Rand. „Saalid on väikesed ja
nendesse ei suudeta juba täna mahutada kõiki kohapealseid tegevusi,
näiteks puudub normaalmõõtmetega korvpalliväljak. Hiidlaste soov
on, et meie noored ja täiskasvanud saaks tänapäevased tingimused
sportimiseks, üha rohkem inimesi tegeleks aktiivselt liikumisharrastustega ja terviseteadlikkus kasvaks.”
„Hiiumaa spordihoone arhitektuurivõistluse õnnestumine on väga
oluline nii kohalikule kogukonnale kui kõigile, kes heast arhitektuurist lugu peavad,“ sõnas Eesti Arhitektide Liidu asepresident Kalle
Komissarov. „Arhitektuurivõistlustel osalemine on arhitektidele
midagi enamat, kui kõrvalt paistab. Võistlused on võimalus ennast
proovile panna – see on kirg, töö, meelelahutus ja looming läbisegi.
Täna väljakuulutatav Hiiumaa spordihoone ideevõistlus on huvitav
ning sisukas võimalus kõigile arhitektidele.“
Võistluse lähteülesandes seisab, et uue spordihoone suur saal peab
mahutama tribüüne maksimaalselt 500-le pealtvaatajale ning projekteerimisel tuleb arvestada järgmiste spordialade harrastamisega:
suures saalis jooks, heited, hüpped, korvpall, võrkpall, saalijalgpall,
saalihoki, mudelism; lisaruumides jõu- ja fitnessitreeningud; rühmatreeningute ruumis aeroobika, squash, koroona, piljard, snooker
ja lauatennis; tennisehallis tennis ja sulgpall.
Lisaks tuleb planeerida hoonesse ruumid noortekeskusele ja spordimajutusele (kuni 40 inimest).
Võistlusele esitatud ideekavandilt oodatakse, et spordihoone oleks
arhitektuuriselt kõrgetasemeline, sobiks linnaehituslikult antud
asukohta ning vastaks liginullenergia hoonele esitatud nõuetele.
Arhitektuurivõistluse planeeringuline lahendus peab määrama muuhulgas liiklusskeemi, parkimise, haljastuse ja heakorra üldpõhimõtted.
Hoone on planeeritud rajada kahes etapis, arvestades tennisehalli
ehitamist teises etapis.
Võistlustöid oodatakse hiljemalt 8. juuniks Eesti Arhitektide Liitu.
Võistluse tulemused selguvad juuni teises pooles.
Hiiumaa vallavalitsus otsib spordikeskuse rajamiseks aktiivselt kaasrahastajaid. Projekteerimine algab 2018. aasta teisel poolel ning
ehitamist alustatakse esimesel võimalusel.

Suitsuprii klassi lõpetas 143 õpilast
Riikliku programmi “Suitsuprii
klass” lõppemisel jätkas Hiiumaa
vald koostöös koolidega projekti
tegevustega. Mullu oktoobris
liitus ennetusprogrammiga 23
klassi Hiiumaa koolidest ehk
248 õpilast. Kuus kuud väldanud
programmi lõpetas edukalt 17
klassi ehk 143 õpilast.
Ennetusprogrammi eesmärk on
toetada ja julgustada tubakavaba elustiili õpilaste seas ning
tunnustada mittesuitsetamist.
Programmis oli võimalik osaleda
Hiiumaa üldhariduskoolide 4.–12.
klassi õpilastel klasside kaupa.
Programmis osalevad õpilased
on oma allkirjaga lubanud jääda
vähemalt kogu programmiperioodiks (oktoober-aprill) tubakavabaks ehk mitte teha suitsu ega
tarvitada muid tubakatooteid.
Programm toimib vastastikuse

aususe põhimõttel: õpilased
kontrollivad enda ja oma klassikaaslaste tubakavabaks jäämist
ise. Ühe kampaanias osaleva
klassi õpilase tubakatoodete
tarvitamise korral langeb kogu
klass võistlusest välja.
Kõikide programmi suitsupriidena lõpetanud klasside vahel
loositi välja rahaline preemia
400 eurot, mille võitis Kärdla
põhikooli 4.a klass. Preemiat saab
klass kasutada ühise matka, ekskursiooni või muu ettevõtmise
läbiviimiseks.
Aitäh kõigile osalenud klassidele!
Järgmisel õppeaastal kutsume ja
ootame osalema veelgi rohkem
õpilasi!
Maaja Liik
spordi- ja terviseedenduse
spetsialist
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Raamatukogus Kärdla ristsõna
Tähistamaks Kärdla linna 80. aastapäeva, saab Hiiu valla raamatukogus 30. aprillist 13. maini lahendada Kärdla-teemalist ristsõna.
Ristsõnad on kahes erinevas raskusastmes: lastele ja täiskasvanutele. Mõlemas kategoorias loosime 14. mail välja auhinna. Samuti
on sel perioodil võimalik tutvuda Kärdla linna ajalugu käsitleva
näitusega.

Kärdla raamatukogus saab
ajalehti lugeda juba hommikul
Palju aastaid on jõudnud ajalehed Kärdla raamatukokku alles
keskpäevaks – nii, kuidas postiljoni marsruut kulgeb. Tihti on meil
olnud piinlik vastata, kui tuleb järgmine klient sooviga lugeda
ajalehti, mida meil pole. Omal ajal proovis raamatukogu teha kokkuleppe Eesti Postiga, et ajalehed varem kätte saada, kuid see ei
õnnestunud.
Mõtlesime kollektiiviga, kuidas probleemi lahendada. Kaalusime
erinevaid variante: et postiljon võiks hakata varem liikuma, kuid
meie ei saa seda muuta, või lähme ise enne raamatukogu avamist
postkontorisse postile järele, kui postkontor nõus on). Mõeldudtehtud, tasub proovida.
Omniva Kärdla kontoris võeti mind hästi vastu ja oldi väga koostööaldis. Teenindaja rääkis postiljoni tööprotsessist: mida see
sisaldab ja kaua see aega võtab. Lõpuks pakkus välja, et postiljon
võib raamatukogu ajakirjad-ajalehed esimeste hulgas komplekteerida ja meile valmis panna ning raamatukogu töötaja läheb
ise järele. Super! Siinkohal suur tänu Omniva Kärdla kontorile
vastutulelikkuse eest!
Seega võib nüüd raamatukokku kohe kell 10 ajalehti-ajakirju lugema tulla. See küll ei kehti siis, kui on esmaspäev, mil postkontor
kinni või force majeure puhul. Aga muul ajal – tere tulemast!
Annely Veevo
Hiiu valla raamatukogu direktor

Välk seiskas kella
16. aprilli hommikul lõi välk
Kärdla pritsumaja kellatorni,
mille tagajärjel seiskus tornis
olev kell.
Kellal põles läbi mikroskeem,
mille asendamisele lahenduse
leidmisega Kärdla osavald
tegeleb. Parandus tehakse
esimesel võimalusel.

Mulgid külastasid Hiiumaad
Eile külastas Hiiumaad Mulgi valla esindus, kes tuli tutvuma
osavaldade süsteemiga ja valla eelarve koostamisega osavaldade
kontekstis. Külalisi võtsid vastu rahandusosakonna juhataja Inge
Elissaar, Kärdla osavallavanem Lauri Preimann ja Kõrgessaare
osavallavanem Üllar Laid.
Külaliste eesmärk oli koguda mõtteid, kuidas rakendada parimal
moel osavallasüsteemi Mulgi vallas asuva Mõisaküla puhul, kus
linna poolt ühinemisel tingimuseks seatud osavalla moodustamine
on veel ees. Mulgi vald moodustati Mõisaküla linna ning Karksi,
Abja ja Halliste valla liitumisel.
Hiiumaa valla esindajad rääkisid ka volikogu ja osavallakogude
tööst ning külalised jagasid oma kogemusi ühinemisel.
Kärdla osavallavanem Lauri Preimann ütles, et Mulgi vallas on
igasse endisesse valda jäänud sealset struktuuri juhtima abivallavanem, kes on ühtlasi mõne valdkonna juht – näiteks sotsiaal- või
majandusalal.
Rahandusosakonna Inge Elissaar lisas, et eelarve koostamiseks
kasutame mulkidega ühte programmi ja ka eelarve on sarnaselt
üles ehitatud. „Liigume ühiselt teiste valdadega,“ ütles Elissaar.

Tunnusta Hiiumaa õppijat!
Kuni 31. maini on kõik hiidlased oodatud esitama kandidaate tiitlitele „Aasta õppija“, „Aasta koolitaja“, „Õppijasõbralik tööandja“ ja
„Aasta õpitegu“. Märka siinseid tegijaid ja anna neist teada lehel
andras.ee/et/tunnustamine. Esitatud kandidaate hindab Hiiumaa
täiskasvanud õppija nädala võrgustik ning esinumbrid kandideerivad samanimelistele üle-eestilistele tiitlitele. Parimad õppijad,
koolitajad, tööandjad ja õpiteod kuulutatakse välja Täiskasvanud
Õppija Nädalal, 19.-26.10. Väärtustame üheskoos elukestvat
õpet!
Pilleriin Altermann
Hiiumaa täiskasvanud õppija nädala koordinaator
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Noorte keskkonnaalaste tööde
konverents Palade looduskeskuses
Aprilli algul toimus Palade
loodushariduskeskuse 21.
Hiiumaa koolinoorte keskkonnaalaste uurimistööde
konverents, kus esitlesid
oma uurimus- ja loovtöid
õpilased kõikidest Hiiumaa valla koolidest. Tore,
et aega ja tahtmist leidsid
ka Hiiumaa gümnaasiumi
gümnasistid.
2018. a konverentsi muutis eriliseks EV100. Nii alustasime oma
ettevõtmist EV100 videoklipiga,
mille olid loonud Kärdla põhikooli
õpilased Triin Helimets, Marleen
Zacek, Helina Kivi, Sofie Nataly
Kiisel ja Hiiumaa gümnaasiumi
õpilased Emili Kuuse, Emma
Kaups, Mark Herman Ilumets ja
Peeter Valdmann. Tööde juhendajaks õpetaja Tiiu Heldema.
Hiiumaa gümnaasiumist tulid
oma töödega konverentsile Anett
Matto, kelle teemaks „Looduslik
taimekaitse mahetootjate seas“,
ja Nataly Sofie Kiisel, kes tutvustas looduskosmeetika eeliseid ja
kasutusvõimalusi.
Kärdla põhikooli õpilase Eliise

Kesküla tõsine uurimus „Harilik
jugapuu (Taxus baccata) ja tema
seisund kahe kasvukoha näitel“,
oli põhjalik ülevaade jugapuudest Hiiumaal. Praktilise ja õpetliku loovtöö „Kuldnoka pesakasti
valmistamine“ esitas Carl Kristo
Trepp. Eliise tööd juhendas õpetaja Sirje Juurikas, teiste tööde
juhendajaks oli õpetaja Kersti
Lüsi.
Käina koolist astusid oma tööga
„Vesiniku generaator“ üles Sepo
Sedrik ja Heirich Vannas, keda
juhendas õpetaja Anneli Sadam
ning Helsanna Viilukas, uurimusega „Noorte toitumisharjumused“,
juhendajaks Liina Siniveer.
Emmaste põhikooli õpilane Riste
Sofie Käär esines emotsionaalselt ja mõtlemapanevalt. Töö
teemaks „Osalemine õpilasvahetusel Ehte humanitaargümnaasiumis“, juhendajaks õpetaja
Diana Leenurm.
Mihkel Mattias Proos valis uurimiseks Sarve sadama ajaloo
ja kalapüügi. Töö peakirjaks sai
„Kalandus Sarve poolsaarel“. Juhendaja õpetaja Karin Poola.
Lauka põhikoolist esinesid kolm

õpilast: Anni Kark „Lauka kooli
õpetajate kokaraamat“, juhendajaks õpetaja Aave Kark; Jako
Jalakas „Sahvrid ja keldrid“, juhendaja õpetaja Signe Rattiste ja
Merili Tursk „Mudelism Hiiumaal
ja Hiiumaa Mudeliklubi“, juhendaja õpetaja Siiri Pielberg.
Konverentsi külalislektoriks oli
Tallinna tehnikaülikooli noor geoloog, doktorant Kairi Põldsaar.
Kairi andis tehnikaülikooli poolt
eripreemia teaduliku mõtteviisi
kandnud töödele, mille autoriteks Sepo Sedrik, Henrich Vannas
ja Merili Tursk.
Lia Rosenberg selgitas noortele
meie kuuluvust UNESCO-võrgustiku Lääne-Eesti saarestiku
biosfääri programmialasse ja
andis keskkonnaameti poolt auhinna Mihkel Mattias Proosile ja
Anett Mattole.
Palade loodushariduskeskus tänab kõiki konverentsil osalenud
õpilasi ja nende suurepäraseid
juhendajaid.
Karin Poola
Palade loodushariduskeskus

Hiiumaa noorteasutused
said ligi 19 000 eurot toetust
Eesti noorsootöö keskuse
(ENTK) korraldatud avatud
noortekeskuste projektikonkursi käigus said kuus
Hiiumaa noorteasutuste
projekti noortele paremate
võimaluste pakkumiseks
toetust kokku ligi 19 000
euro ulatuses.
Rahastuse abiga viiakse tänavu
Hiiumaal ellu mitmeid põnevaid
noortele suunatud sündmusi ja
ettevõtmisi. Toetuse pälvisid
Hiiumaa noorsootöö keskuse
Kärdla noortemaja ja Kõrgessaare noortemaja, Pühalepa valla
kultuuri- ja noortekeskus, Käina
huvi- ja kultuurikeskus ning Emmaste vaba aja keskus.
Projektide hindamiskomisjonis osalenud ENTK peaekspert
Agne Adler lausus, et võrreldes
mullusega suurenes Hiiumaa
projektide toetus rohkem kui kahekordselt – möödunud aastal oli
toetuste koondsumma ligi 9000
eurot. “Hiiumaa noortekeskused
ja noortega tegelevad asutused
esitasid projektikonkursile ambitsioonikaid, noori arendavaid ja
noorsootööd edendavaid projekte, mis väljendavad seda, kuivõrd
kõrgelt väärtustatakse Hiiumaal
noori ja nende potentsiaali,”
ütles ta.
Toetusi sai esitada tavaprojekti
ja nutiprojekti kategooriates.
Nutiprojekti kategoorias pälvis
toetuse Hiiumaa noorsootöö
keskuse “Nutikas Hiiumaa”, mille
käigus komplekteeritakse nuti-

Hiiumaal avatud noortekeskuste projektikonkursiga rahastuse
saanud projektid:
Hiiumaa noorsootöö keskuse Kärdla noortemaja, „Hiiumaa noorte
arengu toetamine läbi avatud noorsootöö meetodi“, 3000 eurot
Käina huvi- ja kultuurikeskus, „Kontakt“, 3000 eurot
Hiiumaa noorsootöö keskuse Kõrgessaare noortemaja, „Noorte
motiveerimine ja kogukonna kaasamine ühistegevustesse“, 1830
eurot
Emmaste vaba aja keskus, „Teeme koos!“, 1070 eurot
Pühalepa valla kultuuri- ja noortekeskus; „JUHENDAJA KOHVRIS –
kogukonda motiveeriv noortealgatus“, 2305 eurot
Hiiumaa noorsootöö keskus koostöös Emmaste vaba aja keskuse,
Hiiumaa noorsootöö keskuse Kõrgessaare noortemaja, Hiiumaa
noorsootöö keskuse Kärdla noortemaja, Tallinna ülikooli digitehnoloogia instituudi ja Hiiumaa noorsootöö keskuse nõustamisteenistusega, „Nutikas Hiiumaa“, 7720 eurot.
kohvrid, mis sisaldavad erinevaid
tehnoloogilisi vahendeid nagu
seikluskaamera, tahvelarvutid,
hariduslikud robotid, bluetoothkõlar, akupangad, kaasaskantav
fotoprinter jm lisatarvikud, millega on võimalik läbi viia noorsootöö tegevusi.
Hiiumaa noortele ja noorsootöötajatele aitab nutikohvri seadmete kasutamiseks töötoad läbi viia
Tallinna ülikooli digitehnoloogia
instituut. Projekti teavitustöö
materjali – plakatid, video vm
lahenduse – loovad juba noored
ise.
Tavaprojekti kategoorias toetati
viit Hiiumaa projekti, nende hulgas näiteks Kärdla noortemaja
projekti „Hiiumaa noorte arengu
toetamine läbi avatud noorsootöö meetodi“, mille eesmärgiks
on arendada ja mitmekesistada
avatud noorsootöö meetodit

ning pakkuda noortele põnevaid
ja igapäevaelus kasulikke oskusi
arendavaid tegevusi.
Eesmärgi täitmiseks võtab Kärdla
noortemaja näiteks noorte omaalgatuslike ideede realiseerimiseks kasutusele „Soovide laeka“,
viib läbi kokanduse pärastlõunaid
profikokkadega, korraldab matkade sarja ning kohtumisi inspireerivate eeskujudega.
Avatud noortekeskuste projektikonkursi taotluste esitamise
tähtajaks 9. veebruaril laekus
ENTK konkursiveebi keskkonda
kokku 156 taotlust, neist 134
tavaprojekti ning 22 nutiprojekti
kategoorias. Saabunud taotlustest 18 esitasid esmataotlejad.
Agne Adler
Eesti noorsootöö keskuse
peaekspert
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Huviringidest
osavõtt Kõrgessaare lastele
Aprillikuus on Lauka kooliga seotult mitu arengut. Toimus kohtumine
ühistranspordi ja riigihangete spetsialisti Piret Sedriku ja osavalla
vanema Üllar Laidi vahel, kus üheks olulisemaks punktiks oli mõte
uude õppeaastasse plaanida võimalus õpilaste veoks huviringidesse.
Arutleti, kas ja kuidas on võimalik seda ühildada maakonnaliiinidega.
Otsustati välja selgitada vajadus ja teha tihedalt koostööd lastevanematega.
Teiseks on kokkulepe sõlmimisel maleringi alustamiseks koolis.
Koostöös valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Koklaga
leiti võimalus käesoleva õppeaasta viimasest veerandist panna käima
koolis malering.
Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid

Laste transport
huviringidesse
Hiiumaa vald kutsub üles kõigil
lapsevanematel üle Hiiumaa
andma teada oma lapse Hiiumaa-sisestest transpordivajadustest seoses huviringides
osalemisega:ühistranspordi
ja riigihangete spetsialistile
Piret Sedrikule, piret.sedrik@
hiiumaa.ee

Jäätmevedu kanalisatsioonitööde piirkonnas
Hiiumaa vallavalitsus annab teada Kärdla linnas vee- ja kanalisatsioonitööde piirkonnas elavatele
kinnistuomanikele, et neile määratud graafikujärgne korraldatud
jäätmevedu võib olla raskendatud. Eesti Keskkonnateenused

AS annab tööde piirkonda jäävate
kinnistute omanikele jooksvalt
informatsiooni, kuidas äravedu
toimub. Mõnel juhul on vaja
prügikast omanikul viia tööde
teostuse piirkonnast välja. Kindlasti palume oma prügikastile

panna peale aadress või nimi, et
hilisemaid vaidlusi vältida. Kuna
teede läbitavus tööde piirkonnas
on häiritud ja raskendab teenuse head osutamist, siis palume
mõistvat suhtumist.

Sõpruskool Hollandist Emmaste põhikoolis
16.–18. aprillil külastasid Emmaste kooli 22
hollandlast, kes tulid siia
avastama Hiiumaad ja
hiidlasi ning tutvustama
veidi ka oma riiki.
Kui mina sain noortega tutvust
teha juba päev varem neile lennujaama vastu minnes, kohtus
suurem osa külalistega esmaspäevase koolipäeva jooksul, mil
nad paaris koolitunnis kaasa lõid.
Samal õhtul viisime kohalikega
läbi eesti kultuuri õhtu, mille
raames tegime kartulisalatit,
sõime kohukesi ja mängisime
hilise õhtuni kõik koos erinevaid
mänge. Kuigi magustoidu kohta
arvasid hollandlased, et „See teie
jäätis pole üldse hea!”, osalesid
kõik rõõmsalt salatihakkimises
ja proovisid julgelt seda neile nii
võõrast toitu.
Teisipäevane kultuuriprogramm
kestis kogu päeva ning koosnes
ühest korralikust Hiiumaa-tuurist. Esimeseks külastasime Orjaku matkaradasid, mille juures
vaimustas külalisi neile tundmatu
roostikune ja kadakane mereäär.
Edasi liikusime villavabrikusse,

Detailplaneeringud
Hiiumaa Vallavalitsuse 18.04.2018
korraldusega nr 273 kehtestati
Hiiumaa vallas Hausma külas
asuva Piloodi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö
nr 17-45). Piloodi katastriüksuse
(63901:001:0194) detailplaneeringuga jagatakse katastriüksus
neljaks elamukrundiks ja määratakse ehitusõigus igale krundile
elamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks.
Hiiumaa vallavolikogu võttis
19.04.2018 otsusega nr 48 „Detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avaliku väljapaneku korraldamine” vastu Kitsa küla Kröönuki
kinnistu (17501:002:1200) detailplaneeringu. Planeeringuala
suurus on 8,6 ha.
Detailplaneeringu eesmärkideks
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kus kogu seltskond tutvus vanade masinate ja villa teekonnaga
lõngaks saamisel.
Kolmandaks peatuseks oli Linnumäe, kus lõunasöögiga väga
rahule jäädi ning selle eest lausa
üksmeelselt aplodeeriti. Seejärel
käisime Ristna loodushariduskeskuses, kus saime teha palju
hollandlaste jaoks täiesti uusi
asju: külastada Mere Kaubamaja, proovida ära kahemehesaag,
lokulaud ja kuivkäimla, tutvuda
meie põlismetsaga ning maalida
kividele. Samuti prooviti seal
toimunud söögipausi ajal ära kali,
mis eestlaste nördimuseks siiski
ühiselt maha laideti.
Viimasena külastasime Kõpu tuletorni. Kuna merd polnud uduse
ilma tõttu pea nähagi, imestasid
mitmed, et miks see majakas
küll siia ehitatud on, kui laevu
läheduses sõita ei saa. Sellest
hoolimata nautisid külalised
rõõmuga avanevat vaadet ning
seejärel asutigi tagasiteele. Mitmed tähtsad kohad jäid küll sel
korral vaatamata, aga see ju ongi
hea põhjus tagasitulekuks.
Kolmapäeva hommikul panid hollandi ja eesti noored pead kokku

ja pidasid plaani: kes, kuidas,
millal ja miks veel koostööd teha.
Koos arutati, miks on kasulik läbi
käia erinevate inimestega, kuidas
säilitada meie alanud sõprust
ning mida oleks meil võimalik
koos paremaks muuta.
Pingelisele mõttetööle järgnes
põnev jalgpallimatš, kus külalismeeskonnal tuli tunnistada siiski
eestlaste paremust – nende ühe
värava vastu lõime meie seitse.
Tublile teisele kohale aga anti
hea mängu eest Hiiumaa-kujuline karikas ning seejärel jätkati
mängu segatiimidega, mis oli
tegelikult hulga põnevam.
Hiljem toimus ka hollandi kultuuri
õhtu, mille käigus sõime koos
pannkooke ja hollandi maiustusi
ning kuulasime esitlusi nende
linna ning riigi eriliste asjade
kohta. Õhtu lõppedes oli kõigil
kahju hüvasti jätta, sest igaüks
oli leidnud endale väga toredaid
kaaslasi. Lubasime, et ükskord
veel näeme ja teeme kõik selleks,
et ka meie neid varsti külastada
saaksime.
Riste Sofie Käär
Emmaste põhikooli 8. klass

on: kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine, hoonestusala määramine ja ehitusõiguse seadmine,
infrastruktuuri määratlemine,
servituudi asukoha määramine,
üldplaneeringu muutmine: üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18. maist – 18.
juunin 2018 Emmaste osavalla
valitsuses, asukohaga Vallamaja,
Emmaste küla, Hiiumaa vald ja
Hiiumaa valla veebilehel: Kitsa
küla Kröönuki kinnistu detailplaneering.
Hiiumaa vallas Salinõmme külas asuva Lepametsa
(63902:001:1541) katastriüksuse
detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates
11.maist kuni 11.juunini 2018
Pühalepa Osavalla Valitsuses

aadressiga Vallamaja Tempa küla
Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel https://vald.hiiumaa.ee/
Detailplaneeringu eskiisi avalik
arutelu toimub 14.juunil 2018
kell 16.00 Pühalepa Osavalla
Valitsuses. Planeering on algatatud Pühalepa Vallavolikogu
28.03.2017 otsusega nr 6. Planeeritav ala ca 9,82 ha. Planeeringu eesmärgiks on Pühalepa valla
Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna üldplaneeringu muutmine
vähendades ehituskeeluvööndit,
Lepametsa katastriüksustest ühe
elamukrundi (ca 0,93 ha) eraldamine, ehitustingimuste määramine, liikluse ja parkimiskorralduse
lahendamine ning tehnovõrkude
väljaehitamiseks vajaminevate
koridoride määramine.
Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845

Toetuste taotlemine
Kuu taotlused sotsiaaltoetuste määramiseks palume esitada koos
pere eluasemekulusid ja tulusid tõendavate dokumentidega:
Kärdlas (Keskväljak 5a, tuba 220): 10.–18. mail
Kõrgessaare osavallas:
15. mail kl 10–12 Kõrgessaare vallamajas
17. mail kl 11–12 Valitsejamajas
Info: Pille Alevi, pille.alevi@hiiumaa.ee, tel 505 5746 või 463 6094
Pühalepa osavallas:
Toimetulekutoetuse ja muude sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtmine toimub 15. mail kell 10–12 Suuremõisa raamatukogus ja kell
13–14 Palade spordihoones.
Info: Urme Soonvald, urme.soonvald@hiiumaa.ee, tel 463 6844 või
521 0997.
Transporditeenus
Kõrgessaare osavallas sotsiaaltransporditeenuse osutamine eakatele ja puudega isikutele kohalikeks sõitudeks – info telefonil 469
3712 või 5333 9472 Heli Harak
Kärdla osavallas invabussi tellimine kohalikeks sõitudeks ja mandrisõidud rehabilitatsiooni- või meditsiiniasutusesse eakatele ja
puudega inimestele – info telefonil 46 36 094 Pille Alevi
Kärdla sadama saun (Sadama tn 28/30):
28. aprillil, 12. ja 26. mail kl 13–15 meestele, kell 15.30–18 naistele.
Saunapileti hind on 2.30 eurot.

ID-kaardi taotlemine Emmastes
Politsei- ja piirivalveameti Kärdla teenindus korraldab koostöös
Emmaste osavalla valitsusega ID-kaartide taotluste vastuvõtu 24.
mail kl 10.30 Tohvri hooldekodus. Passi ei saa kohapeal taotleda.
Kaasa võtta:
taotlusankeet – eelregistreerunutel saame blanketid eelnevalt ära
täita, selleks palume registreerida Pilvi Posti telefonil 462 2445
või pilvi.post@hiiumaa.ee
kehtiv isikut tõendav dokument;
foto saab teha ja maksta selle eest sularahas kohapeal. Kui keegi
soovib sel päeval kodus dokumendi jaoks pilti teha, siis palume
sellest eelnevalt teada anda Pilvi Postile
riigilõivu tasumist tõendav dokument.
Puudega isikul on vajalik koopia puuet tõendavast dokumendist.
ID-kaardi riigilõiv tasuda eelnevalt internetipangas, sest kohapeal
sularahaga arveldamist ei toimu!
Tasumine pangaülekandega
Riigilõiv ID-kaardi taotlemisel 25 eurot; alla 15aastastel isikutel,
puudega isikutel ja üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud
isikutel 7 eurot
Saaja nimi: Rahandusministeerium;
Saaja konto: Swedbank EE932200221023778606
SEB EE891010220034796011
Viitenumber: 2900082443
Selgitusse märkida toimingu nimetus, isiku nimi, isikukood, kelle
eest riigilõiv tasuti.
Täpsemat infot kõikide dokumentide taotlemise (sh taotlemise
võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on võimalik saada Politseija Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee rubriigist teenused,
e-posti aadressil teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil
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Vald kogus ettevõtjate ja elanike kahjud
Hiiumaa vald kogus nii
ettevõtjatelt, hiidlastelt
kui Hiiumaa külalistelt tagasiside möödunud kuude
keerulisemate transpordiolude kohta. Ettevõtjad
saatsid vallale info oma
lisakuludest ning lisaks oli
avatud ka veebiküsitlus
kõigile tagasiside andmiseks.
Hiiumaa vallavanem Reili Rand
ütles, et vald on pärast kriisi pidanud töökohtumisi maanteeameti
ja TS Laevadega, et leppida kokku
põhimõtted, kuidas võimalikes
eriolukordades edaspidi toimitakse. “Muuhulgas oleme kokku
leppinud, et vedaja ja riigi vahelise veolepingu tüüptingimustes
sätestatakse, et eriolukordades
toimetamisel kooskõlastatakse
tegevus Hiiumaa vallaga,” ütles
Rand.
Nüüd töötab vald selle nimel, et
saada paika konkreetsed sammud eriolukordades tegutsemiseks. “Näiteks kuidas kirjeldada
kriitilised või elutähtsad veosed,
mida teenusepakkuja peab mahupiirangute puhul eelistama,” lisas
Rand. Vald taotleb lepingumuudatust ka eriolukordade puhul
pileti tagastamiseks – möödunud
kuudel tõi kasutamata jäänud
pileti tagastamine täiendavaid
kulusid nii hiidlastele kui Hiiumaa
külalistele. “Lisaks töötame selle
nimel, et parandada kommunikatsiooni: et erinevate transpordiliikide info tuleks üheks kanalist,”
ütles vallavanem Reili Rand.
Oma kahjudest andis vallale
teada kuus Hiiumaa ettevõtet,
kelle otsene kahju veebruari
lõpust aprilli alguseni toimunud
parvlaevaühenduse tõrgete ajal
oli ligi 25 000 eurot.
Suurimast kahjust, üle 15 000
euro, andis teada OÜ Hiiu Autotrans, kes pakub transporditeenust nii Hiiumaa ja mandri vahel

kui rahvusvaheliselt. Ettevõtte
jaoks oli töö häiritud 15 tööpäeva
jooksul, lisaks üksikud parvlaevast mahajätmised mahupiirangute tõttu muul perioodil.
Hiiu Autotrans loetles mitmeid
eri kululiike nagu näiteks:
* kaubaautode tühisõidud Tallinn–Rohuküla–Tallinn, kui kaup
tuli Tallinna tagasi saata,
* pidevad ooteajad sadamates
– kõige pikem ooteaeg oli 36
tundi,
* autode pikem tööaeg ja kilomeetrikulu liinil Tallinn–Virtsu–
Triigi–Kärdla–Sõru–Tallinn märtsi
esimesel nädalal,
* autode pikem tööaeg ja kilomeetrikulu, kui parvlaev sõitis
Heltermaa–Virtsu liinil,
* kogu personali tööjõukulu kasv:
autojuhid, logistikud, töökoda
Hiiu Autotrans märkis ka, et soovib kahjude hüvitamist.
Avalik veebiküsitlus oli Hiiumaa
valla kodulehel avatud 9. märtsist
5. aprillini. Selle aja jooksul kogunes vastused 310, nende hulgas
191 Hiiumaa elaniku, 53 Hiiumaa
või Hiiumaaga seotud ettevõtte,
23 suvehiidlase, 16 mandril elava
või töötava hiidlase, 12 Hiiumaa
külastaja, 7 Hiiumaa ametikooli
õpilase vastused.
Vald küsis, mil määral mõjutas
praamiühenduse katkemine ja
ajutise liiniga seotud olukord
vastaja toiminguid/ettevõtet. Üle
poole vastajatest (52%), ütles, et
olukord oli ebamugav, aga tegi
plaanid ümber ja transpordiga
seotult otsest kahju ei olnud. Ligi
veerand vastajatest (24%) kirjutas, et olukord oli väga keeruline
ja tõi kaasa otseseid kahjusid.
13% vastaja elu või ettevõtte tegevust ühenduse probleemid ei
mõjutanud. Vastajatel olid häiritud töökohtumised, koolis käimine ja koolitused, arstil käimised
ja arstide vastuvõtt Hiiumaa
haiglas, perede kokkusaamised,

matused, Hiiumaa külaliste tulekminek. Kommentaarides lisati, et
kõige suurem puudus oli infost
ja eriti kasinalt oli saada infot
bussiliikluse kohta.
Vabades vastustes kirjeldasid
vastajad oma otseseid kulusid, mis peamiselt olid seotud
majutusega, transpordi lisakuludega ja saamata tasudega.
Üks ettevõtja tõi näite, et osa
ettevõttele kokkulepitud tööst
läks teistele ettevõtetele Lätis
ja Valgas. Majutusettevõtja tõi
näite, et soomlastest külastajad
puhkemajja jäid tulemata, kuna
puudus võõrkeelne info nii TS
Laevade võõrkeelsel kodulehel
kui Rohuküla sadamas.
Vastajate hulgas oli ka Hiiumaa
haigla esindaja, kes kirjeldas, et
praamiühenduse katkemine oli
Hiiumaa haiglale suur väljakutse
mitmes valdkonnas. Kannatas
patsientide transport kõrgema
etapi haiglatesse ja patsientide
järelravile saabumine tagasi
Hiiumaale. Ambulatoorsed vastuvõtud jäid praamiliikluse tõttu
ära, patsientide ees tuli vabandada, kuulata ära nende pahameel
ning leida arstile ja patsientidele
uued sobivad ajad: ortopeedil 27
patsienti, taastusraviarstil 12 patsienti, sonografistil 16 patsienti
ja EMO arstide valvegraafiku
muutmine. Kuna anestesioloogiline valve Hiiumaal on mehitatud
mandri arstidega, siis oli vaja
arstidele selgitada olukorda ja
keelitada neid tulema Hiiumaale
tööle varem, kuigi varem tulemise eest tasu ei maksta.
Vastajad said ka teha ettepanekuid, mida oleks saanud olukorra
lahendamisel teisiti teha. Peamiselt jäi kõlama, et oluline on
operatiivne tervikliku info jagamine nii olukorrast kui ka lahendustest, sealhulgas lisareisidest
läbi kindla infokanali, kus on koos
info nii laevade, lennukite kui ka
busside liikumiste kohta.

Emmaste kaasav eelarve: ettepanekud ja hääletus
Emmaste osavalla 2018.
aasta kaasava eelarvega
antakse võimalus 20
000 euro osas kaasa rääkida: esita idee osavalla
elu edendamiseks ja/või
osale hääletamisel parima investeeringuobjekti
väljaselgitamiseks.
Kaasava eelarve objekt on
Emmaste osavallaga seotud
investeeringuobjekt, mis peab
pakkuma avalikku hüve ja olema
avalikus kasutuses; objektist ei
tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate
eelarvetele ja idee peab olema
realiseeritav 2018. aastal.
Idee võib esitada igaüks Emmaste osavalla valitsusele kuni
4. maini postiga: Emmaste küla,
Hiiumaa või e-postiga emmaste@hiiumaa.ee.
Idee sisaldab
1. Esitaja andmeid: nimi, kon-

takttelefon või e-posti aadress;
2. Nimetust: lühike fraas, mis
nimetab idee sisu;
3. Eesmärki, kirjeldust ja olulisust: lühike kirjeldus, millisele
Emmaste osavalla vajadusele
idee vastab, millise probleemi
lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on idee eesmärk;
miks on idee teostamine valla
eelarvest vajalik ja oluline ning
lühike kirjeldus, kus ja millal
investeering ellu viiakse;
4. Sihtrühma: lühike kirjeldus,
kes saab teema lahendamisest
või uue võimaluse avanemisest
otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused;
5. Eelarve suurust: idee teostamise hinnanguline maksumus;
6. Olulist infot: lühike kirjeldus
sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada.

Miks Emmastes?
Hiiumaa vallavanem Reili Rand selgitas, et vald toimetab endiste valdade õigusaktide järgi, kuni pole
vastu võetud uusi. Kaasava eelarve
põhimõtted olid sisse viidud kahes
endises vallas: Emmaste ja Hiiu vallas. „Eelarve menetlemise käigus
pidas Emmaste osavald vajalikuks
kaasava eelarvega jätkata,“ ütles
Rand. Eelarve menetlemise kord
näeb ette, et ettepanekud ja
kasutamine otsustatakse pärast
eelarve kinnitamist.
Endise Hiiu valla territooriumil oli
kehtestatud üldine põhimõte, et
ettepanekuid koguti ja raha kasutamine otsustati enne eelarve
kinnitamist. Hiiu valla 2018. aasta
kaasava eelarve kasutamise hääletuse võitis mullu sügisel „Kärdla
nukuteatri maja rekonstrueerimise
II etapi omaosalus“.
Vallavanem lisas, et 2018. lõpuks
peab volikogu kujundama seisukoha, kas üle valla minnakse edasi
kaasava eelarvega või mitte.

Raimo Pullat
käis Kõrgessaares kohtumisel
Kõrgessaare haruraamatukogu on
aastaid korraldanud
kohtumisi kodukandi huvitavate inimestega. 20. märtsil oli raamatukogus
külas Raimo Pullat,
kelle suvekodu asub
Tahkunas.
Hiiumaa juured on professor Pullatil ema poolt,
tema onu Heinrich oli
Kärdla keskkooli võimlemis- ja joonistamisõpetaja. Raimo Pullati raamatuid, töid ja uurimusi
siinkohal üles lugeda ei
jõua, küll aga võib märkida, et tema elutööks
peetakse Tallinna Linnaarhiivi
materjalide tagasitoomist Saksamaalt (1990) ning ta on olnud
paljude Euroopa ülikoolide külalisprofessor ja kuulub mitmesse
rahvusvahelisse teadusorganisatsiooni. Kel huvi, võib lugeda
pikemalt: wikipedia.org/wiki/
Raimo_Pullat.
Kõrgessaares esines Raimo
Pullat loenguga „18. sajandi toidu- ja joogikultuur“. Ettekanne

oli paeluv ning haaras kuulajaid.
Lauka põhikooli 7.–9. klassi
õpilased, õpetajad ja huvilised
esitasid loengu järel rohkelt küsimusi, samuti võeti autogramme Raimo Pullati raamatutesse.
Kõigile kuulajatele meeldis esineja kütkestav ja hoogne esitus.
Aitäh, Raimo Pullat, toreda ja
hariva pärastlõuna eest!
Leelo Sarapuu
Kõrgessaare haruraamatukogu
vanemraamatukoguhoidja

Esita tunnustamiseks haridustöötajaid ja
hariduse toetajaid
Juba kuuendat korda jagab haridus- ja teadusministeerium haridustöötajatele ja hariduse toetajatele tunnustust pidulikul galal
“Eestimaa õpib ja tänab”. Kandidaate saab esitada 13. maini, kokku
kaheteistkümnes kategoorias. Pärast kandidaatide esitamist alustavad parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud
komisjonid ja kõrghariduse komisjon. Seejärel asub tööle üleriigiline komisjon ja riiklike hariduspreemiate komisjon, kuhu kuuluvad
haridusega seotud organisatsioonide esindajad. Auhinnad antakse
välja aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab”, mis toimub 14.
oktoobril Estonia kontserdimajas. Sündmusest teeb otseülekande
ETV. Kandidaatide esitamine ja statuudid: www.hm.ee/et/gala

Brüsseli ametnike bussituur Hiiumaal
Brüsseli ametnikud korraldavad bussituuri läbi liikmesriikide, et
tuua arutelu adekvaatse miinimumsissetuleku üle Euroopa kodanikele lähemale. Arutletakse erinevate vaesuse aspektide üle:
palgavaesus, palgalõhe, ebavõrdsus, laste vaesus, arstiabi kättesaadavus, omastehooldus, hambaravi hind ja kättesaadavus, laste
vaesus ning põlvkondlik edasikandumine ning mida saab teha KOV
selleks, et inimeste elujärg paraneks. Aruteludevahelist meelelahutust pakuvad kohalikud isetegevuslased.
Kohtuma on väga oodatud kohalikud MTÜd, vallavalitsuse esindajad ja osavaldade juhid, sest teema puudutab kõiki. Samuti on
oodatud gümnasistid ja õpetajad ning muidugi kohalikud sädeinimesed, kohaliku elu aktivistid.
Eestisse jõuab buss Riiast 9. juunil. Kolme päeva jooksul toimub
Eestis kolm sündmust:
Esimene peatus on Märjamaal, aleviku südames, kell 16–19.
Hiiumaale saabub buss 11. juunil kl 13 praamiga. Käina alevikus
ujulaesisel territooriumil toimub algusega kell 15.30 kohtumine
valla esindajate, vallaelanike ja bussi meeskonnaga. Vihmase ilma
korral on kohtumine Käina huvikooli suures saalis. Olete oodatud
osalema!
Edasi suundub buss Tallinna.
EMIN II bussituur läbi 32 riigi algab 24. aprillil. Kaks bussi stardivad
Brüsselist, et sõita läbi kõik Euroopa liikmesriigid, lisaks Island,
Norra ja Serbia. Teel ollakse 64 päeva, toimub ligi 120 kohtumist
ning kordaminekud garanteerib enam kui 1000pealine vabatahtlike
armee. Miks buss? Sest buss on ratastel kodu, kohvik, seminariruum ja infopunkt. Bussituuril toimuvad kohtumised elanikega
oma kodukohas.
Malle Kobin
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Rahvusvaheline tantsupäev Kärdla laululaval
Rahvusvahelise Tantsupäeva tähistamiseks valitakse igal aastal
üks rahvatants, mida siis ühel
päeval, ühel kellaajal raadiost
mängitava saatemuusika järgi üle
Eesti koos tantsitakse.
Kärdla pargi tantsupõrandal
tantsime sel aastal koos rahvatantsu Pärliine ja kutsume kaasa
lööma kõiki. Ja kui parki ei jõua,
võid tantsida ka muja ja teistega.
Kuidas?

ÜHISTANTSIMISEST OSAVÕTMISEKS
1. 29. aprillil kell 12.05 häälestage raadio Vikerraadio sagedusele – sealt tuleb muusika.
2. Kutsuge sõbrad, töökaaslased
või terve pere tantsupõrandale
ning tantsige rõõmu ja lustiga!
Tantsule ei ole keelatud kutsuda
ka võhivõõraid ;)
3. Kindlasti filmige oma tantsu
ning laadige see YouTube’i.

Video nimeks pange „Rahvusvaheline tantsupäev 2018 – TANTSIVA SELTSKONNA NIMI“.
4. Oma video lingi palume saata
aadressile errs@errs.ee. Parimaid tunnustatakse. Võistlusel
lähevad arvesse vaid YouTube’i
salvestatud videod.
Kärdlas, laululaval Sind igatahes
oodatakse!
Folkloorirühm “Dagö”

Käina pensionärid
Saaremaale 5. juulil
Marsruut lühidalt: Triigi – Panga
pank – Lümanda (lõunasöök)
– Jämaja surnuaia külastus –
Sõrve poolsaar – Kuressaare
bussiring – Kaali järv – Triigi.
Hind 50 eurot sisaldab: bussisõitu, praamipileteid, lõunasööki
ja giidi tasu. Kohti bussis on
49, nimekiri suletakse kohtade
täitumisel.
Osalustasu maksmine ja registreerimine Käina osavalla
sotsiaalosakonnas. Info: Heli tel
462 2883 või 5349 0389, Aime
tel 5307 4484.

Teeme Kärdla puhtaks:
Vabrikuväljak ja paargurand
Laupäeval, 28. aprillil kell 10-15, kogunemine Vabrikuväljakul
Puhastame Vabrikuväljaku haljasala: muru riisumine, okste
lõikamine, okste koristamine, tänavaäärte puhastamine.
Paarguranna ala korrastamine enne suvehooaega: puude ja
okste saagimine ning kokku kogumine, lõkke tegemine,
riisumine ja prügi korjamine.
Kaasa võtta töökindad, reha, oksakäärid, mootorsaed,
saunatarbed. Talgulistele pakutakse talgusuppi ja sauna
Kärdla sadamas.

Emmaste kevadlaadal õpilaste taimemüük
Head vallakodanikud, kutsume Teid osalema Emmaste kooliõpilaste
taimemüügil Emmaste kevadlaadal 2018. Kui sügisesest või kevadisest peenrakorrastusest on üle jäänud taimi, siis palun,
alun,
annetage need müügiks.
e
Taimed palume tuua Emmaste koolimajja enne
11. aprilli lõunat või 12. aprilli hommikul Emmaste
e
kevadlaadale. Tulu kasutame koolimajja toataimede
soetamiseks. Lisainfo tel: 522 9988
Tänades
Emmaste koolipere

Hellamaa perekeskuses
2. mail matk Sarve alvaritele
11. mail kl 18 tugitoolitund Küla
Karlaga: naer on terviseks
20. mail kl 14.30 pastoritund.
Info telefonil 469 4630

Pank lahti kl 14ni
Alates 1. maist on Swedbanki
Kärdla kontor avatud tööpäeviti
kell 9–14.

Hiiu valla sotsiaalkeskuses
Kõrgessaare päevakeskuses:
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 15–16 tervisevõimlemisring
Kolmapäeviti kl 13–14.30 seeniortantsuring
7. mail, 11. juunil alates kl 8.30 pediküüriteenus. Info ja
registreerimine Eve Heinmaa tel 516 3126
10. mail, 5. juunil alates kl 8.30 massaažiteenus. Info ja registreerimine
Eve Heinmaa tel 516 3126
11. mail kl 10 kokkamine koos klientidega
14.–15. mail tugiisikute koolitus
15. mail alates kl 8 juuksur. Eelnev registreerimine Sirje Vaku tel 463 1297,
5666 2317
17. mail kl 13 koosviibimine: vallavanema infotund, sünnipäevalaste õnnitlemine, BINGO. Transport: 11.45 Kiivera, 12.20 Kidaste, 12.25 Rootsi,
Pihla, 12.35 Lauka, Viskoosa
23. mail väljasõit koos giid Helgi Põlloga mööda Hiiumaad: külastame paari
koduaeda jm. Transport: 9.30 Rootsi, Pihla, 9.45 Kõrgessaare, Lauka; 9.50
Viskoosa; 10.00 Kidaste. 10.15 Kärdla. Osalussoovist teatada Heli tel 469
3712, 5333 9472
24. mail väljasõit Käina ujulasse: jõusaali kasutamine kl 12–12.30, vesivõimlemine kl 12.30–14, treener Helin Kääramees. Osavõtust teatada Heli tel
469 3712 või 5333 9472. Osalustasu 5 eurot. Transport: 11.05 Kõrgessaare,
Lauka, 11.10 Viskoosa, 11.15 Kidaste, 11.30 Kärdla
Meeldetuletus eakatele, kes osalevad 29.-30.mail toimuval väljasõidul!
Väljasõit 29. mail 7.15 Lauka, 7.20 Viskoosa, 7.25 Kidaste, 7.40 Kärdla.
Kaasa võtta ID kaart, pensionitunnistus, ujumisriided.
Kõrgessaare päevakeskus osutab pesu pesemise ja dušiteenust, eelnevalt
kokku leppida Inna tel. 504 2292.
Tegevustoas Kärdlas Kõrgessaare mnt 2
3. mail kl 10 Õpituba – emadepäevakaart
9. mail kl 10 emadepäeva pidu kultuurimajas
16. mail kl 11 jalutuskäik Kärdla tänavatel
21. mail 10 meisterkokk Kairit

HIIUMAA ÕPILASMALEV 2018
25.juuni - 1.juuli
13-17 aastastele Hiiumaa noortele!

Malev on ööbimisega
Päevas teeme 4 tundi tööd
Õhtud on sisustatud über-mega
-vingete tegevustega!!!

Registreerimine

on alanud ja kestab

1.juunini...

Täiendav info ja avaldus on kättesaadavad: ntk.hiiuvald.ee
Osalemiseks saada lühike motivatsioonikiri ja
allkirjastatud avaldus e-posti aadressile:
anna.lipp@kaina.hiiumaa.ee
MEIE SEAST ON LAHKUNUD
BRUNO KALLAS
REIN SAAR
ELLEN TÜÜR

IRINA ALAS
LINDA RANNIK
HILJA VAKS

Kaastunne lähedastele!
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R, 27. aprillil kl 13.00 Erik Heinsoo kogumiku “Hiiu nalju ja
pilkelugusid” esitlus Hiiumaa
kaubamajas
kl 14 Külavõistlus viievõistluses
Emmaste spordihallis
kl 17 Kohtumisõhtu kirjanik Helju
Petsiga Kärdla raamatukogus
kl 17–20 Sri Lanka kokandusõhtu
Hiiumaal Partsi veskis
L, 28. aprillil kl 8–14 avatud
kalasadamate päev Salinõmme,
Tärkma ja Roograhu sadamas
kl 10–15 koristustalgud “Teeme
Kärdla puhtaks!” kogunemisega
Vabrikuväljakul
kl 10–18 Vabavaratalgud Kärdla
põhikooli arvutiklassis
kl 10–18 Hiiumaa meistrivõistlused võrkpallis Kärdla kooli
võimlas
kl 16 Südamekuu ringtreening
Käina spordikeskuses
P, 29. aprillil kl 11.30 rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine
Kärdla laululaval: ühiselt tantsitakse tantsu Pärliine
Kl 15 neidudekoor Canzone
kontsert “Kevade kõla” Käina
kultuurikeskuses
E, 30. aprillil kl 17 Natalia Lepikhina installatsioonide ja Margarita
Koroli fotode
näituse „Suunised“ avamine Tahkuna tuletornis
T, 1. mail kl 11 Kärdla päev Vabrikuväljakul
Linnajooks erinevatele vanuseklasside jooksjatele ja mudilastele, linnaringkäigud giididega
jalgsi ja ratastel, Helgi Põllo
räägib teemal „Rootslaste külast
eestlaste linnaks“, esinevad Karmen ja Bänd ning Boris Lehtlaan
K, 2. mail kl 9 matk Sarve alvaritel
N, 3. mail kl 17 EV100 Hiiumaa
sada väljahingamist kolmanda
väljapaneku avamine Nelja nurga
galeriis
kl 17 Töötuba karjäärinõustaja
Pille-Riin Persidskajaga Kärdla
raamatukogus
kl 17 Emmastes orienteerumisneljapäevak. Start avatud kl
17–19. Stardimaks täiskasvanutele 2 eurot.
kl 20 folkloorirühm Dagö avatud
tund Kärdla kultuurikeskuses
R, 4. mail Palade loodushariduskeskuses Hiiumaa valla II klasside
suur looduse päev Soera talumuuseumi õues
kl 10–14.30 Kassari kabeli hooldus- ja korrastustööd
kl 16 Näituse „WEE-Wõimuehitised Eestis“ avamine Kärdla
kultuurikeskuses
kl 18 kontsert Eesti heliloojate
kammermuusikast Käina kultuurikeskuses
L, 5. mail Teeme ära talgupäevale on Hiiumaalt registreeritud
juba üle 40 talgu. Vaata lisa ja
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MAI HIIUMAAL
registreeri end talgutele: talgud.
teemeara.ee
kl 11 suur omatoodangu laat
Putkastes
kl 13.30 U14 jalgpallivõistlus FC
Hiiumaa - Pärnu JK Vaprus Kärdla
staadionil
kl 18 U16 jalgpallivõistlus FC Hiiumaa - Keila JK Kärdla staadionil
P, 6. mail kl 13.30 esindusmeeskonna jalgpallivõistlus FC Hiiumaa - JK Kernu Kadakas Kärdla
staadionil
kl 15 kontsert Eesti heliloojate
kammermuusikast Suuremõisa
lossis
T, 8. mail kl 16.30 Hiiumaa kergejõustiku I teisipäevak Kärdla staadionil: 100m, 800m, kettaheide,
kõrgushüpe
N, 10. mail kl 17 Käina kooli juurest orienteerumisneljapäevak.
Start avatud kl 17–19. Stardimaks
täiskasvanutele 2 eurot.
kl 17.30 Emmaste vaba aja keskuses Hiiumaa arengukava koosolek
R, 11. mail kell 13-17 Tuuru majas
seminar, kus lisaks ettekannetele
kogutakse ettepanekuid valla
arengukavasse kolmel teemal:
ettevõtlus, haridus, taristu ja
ühendused. Osalemine tasuta.
Korraldaja MTÜ Ühine Hiiumaa
kl 18 pidulik emadepäeva kontsert ja Hiiumaa aasta ema aunimetuse üle andmine Emmaste
põhikooli saalis
kl 18 Rahvusooper Estonia poistekoori Juhanid ja vokaalkvinteti
kontsert Kärdla kultuurikeskuses.
Dirigent Jaanika Kuusik. Tasuta.
kl 18 Tugitooli tund Küla Karlaga: Naer on terviseks Hellamaa
perekeskuses
kl 19 Kärdla kammerkoori ja Cantusköreni (Stockholm) “Kontsert
valgusele” babtistikoguduse
majas Kärdlas
L, 12. mail kl 9 Emmaste kevadlaat Emmaste vaba aja keskuse
juures
kl 11–18 Hanikatsi laiu pärandijaht, paadimatk. Eelregistreerimisega.
kl 11.30 U12 jalgpallivõistlus FC
Hiiumaa - Keila JK Kärdla staadionil
kl 13 emadepäeva jooks Emmaste vaba aja keskuse juurest
kl 16 Emmaste Swing Rock Bändi
kontsert Kärdla kultuurikeskuses.
Kaastegevad Taaniel Palmiste ja
Martin Uuskari. Tasuta
kl 17 Kärdla kammerkoori ja Cantusköreni (Stockholm) “Kontsert
valgusele” Käina kultuurikeskuses
P, 13. mail kl 11 Soera talumuuseumi õuel looduskaitsekuu
matk: retk ravivate taimedega
kl 18 emadepäeva kontsert Kõrgessaare vaba aja keskuses
E, 14. mail kl 17.30 Käinas Hiiumaa arengukava koosolek

Hiiumaa Teataja, Hiiumaa valla väljaanne
Toimetaja Liina Siniveer, tel 5386 7606, liina.siniveer@hiiumaa.ee
Kujundus ja küljendus Kersti Simsalu
Trükikoda Printall
Hiiumaa Teataja ilmub kord kuus. Info ja teated järgmise kuu lehte on
oodatud eelneva kuu 20. kuupäevaks: liina.siniveer@hiiumaa.ee

T, 15. mail kl 17.30 Hellamaa perekeskuses Hiiumaa arengukava
koosolek
K, 16. mail kl 17.30 Kärdlas
vallamajas Hiiumaa arengukava
koosolek
kl 18 jooksuüritus “Ringlev kevad” Kärdla linnapargis
N, 17. mail kl 17 Malvaste karjääri
juurest orienteerumisneljapäevak. Start avatud kl 17–19. Stardimaks täiskasvanutele 2 eurot.
kl 19 Kassari Kultuurineljapäevade (KKNP) 5. hooaja avakontsert:
“Hingelt laulev meremees – Siim
Rikker” Orjaku külamajas
R, 18. mail kl 17.30 Kõrgessaare
tervisemajas Hiiumaa arengukava koosolek
L, 19. mail kl 11–23 Muuseumiöö
2018 “Öös on pidu” 16 paigas üle
Hiiumaa
kl 11.45–16.00 Hiiumaa Rahvasprint 2018 Käinas
kl 13.30 U14 jalgpallivõistlus FC
Hiiumaa - FC Kuressaare Kärdla
staadionil
T, 22. mail kl 16.30 II kergejõustiku teisipäevak Kärdla staadionil:
100m, 800m, kettaheide, kõrgushüpe
kl 17 U17 eliitliiga jalgpallivõistlus U17 Läänemaa - Eesti U15 II
Kärdla staadionil
K, 23. mail kl 17 Emmastes orienteerumisneljapäevak. Start avatud kl 17–19. Stardimaks täiskasvanutele 2 eurot
R, 25. mai kl 10.00 Hiiumaa seebikarbiralli Põllumäel Kärdlas
kl 22.00 Anne Loho & Eesti Gun.
Forever Young 35+ Carribas
L, 26. mail kl 8 rännakmatk “Tihu
kevad 2018” Luidjalt Ristnasse
kl 11.30 U12 jalgpallivõistlus FC
Hiiumaa - Pärnu Kalev SK Sinine
Kärdla staadionil
kl 14 U16 jalgpallivõistlus FC Hiiumaa - Nõmme Kalju FC I Kärdla
staadionil
Kõrgessaare rattasõit Kõrgessaare vaba aja keskuse juurest
Tuulekala festival 2018 Orjaku
sadamas
Sulgpalliturniir
P, 27. mail kl 13.30 esindusmeeskonna jalgpallivõistlus FC Hiiumaa - FC Kose Kärdla staadionil
T, 29. mail kl 17 U17 eliitliiga
jalgpallivõistlus U17 Läänemaa
- U17 JK Pärnu Vaprus Kärdla
staadionil
kl 18.30 Karikasarja “Aasta ujuja
2017/2018” IX etapp Käina spordikeskuses
N, 31. mail kl 17 Kaibaldi Liiviku
infostendi juurest orienteerumisneljapäevak. Start avatud kl
17–19.
R, 1. juunil kl 17 Hiiu keele ja
naljapäev “Pühalepa triip” Heino
Kiige nimelises kultuuri- ja dendropargis Lõpe külas
Sportlik lastekaitsepäev Kõrgessaare spordiväljakul
L, 2. juunil kl 11–18 Hiiumaa maraton 2018 Kassaris
P, 3. juunil kell 13 „Õueringid lossi
pargis“ – Hiiumaa tantsupidu
Suuremõisa lossi pargis. Tasuta

Näitused
Kärdla kultuurikeskuse näituseruumis: 2.–30. mail Kärdla
kultuurikeskuse loomeringi ja
kunstiringi näitus
Kärdla kultuurikeskuse sammassaalis: 4. maist juuni lõpuni
„WEE-Wõimuehitised Eestis“

Kõrgessaare vaba aja keskuse
näitusegaleriis: 16. maini Ott
Lambingu maalinäitus „Paarisjälg“
Tahkuna tuletornis: 1. maist 13.
septembrini Natalia Lepikhina
installatsioonide ja Margarita
Koroli fotode näitus „Suunised“

Nelja Nurga galeriis
3. mail kell 17 avame “Hiiumaa sada väljahingamist” III väljapaneku.
Kõik on oodatud avamisele!
Veel kuni 28. aprillini on avatud “Hiiumaa sada väljahingamist
EV100“ II väljapanek.
1. mail Kärdla päeval, kahe näituse vahepealsel ajal saab tuua
galeriisse järgmise väljapaneku töid, vaadata püsiväljapanekut,
juttu ajada ja kultuurselt oleskleda.
Galeriis Hiiumaaga seotud teoste näitus ja hiiu autorite tööde
näitusmüük
Nelja Nurga galerii on avatud kevadisel perioodil reedeti ja laupäeviti kell 11–15 ja kõikidel muudel saab samuti ligi – kokkuleppel.
Helistage: Valev Sein 529 6580, Helle-Mare Kõmmus 529 9429,
Kaja Hiis-Rinne 510 9255, Kalli Sein 503 2246, kalli@sein.eewww.
facebook.com/neljanurga

Hiiumaa muuseumis
Näitus „Kes sa oled, Paul?“
Pika maja teise korruse galeriis
on Paul Kammi 100. sünniaastapäevale pühendatud näitus,
kus heidame pilgu kunstniku
elule ja tegevusele.
Eelmise aasta 29. detsembril
möödus 100 aastat Paul Kammi sünnist. Paljude jaoks oli
tegemist kuulsaima Kärdla
kodanikuga ning tuntuima Hiiumaal alaliselt elava kunstniku
ja sõjakangelasega. Tema karm
saatus inspireeris paljusid nii
Nõukogude Liidus kui sellest
väljas. Ometigi on ta ka üks
neist, kes on tänapäeval paljudele tundmatu.
Näitus „Meeste mänguasjad
– puutöö“ on avatud kuni 27.
maini.
Pikas majas saab näha killukest
tõeliselt kirjust ja põnevast
tööriistamaailmast. Näitusel on
välja pandud valik arhitekti ja
restauraatori Tõnu Parmaksoni
tööriistakogust. Tule ja vaata,
milliseid puutööriistu kasutasid
Eesti talumehed ja käsitöölised
18. saj keskpaigast 20. saj keskpaigani! Näitus on pärit Saaremaalt ja selle on koostanud

Tõnu Sepp.
Kunstinäitus „Pilte Hiiumaa
elust ja ilust“
Pika maja saalis on külastajatele
vaatamiseks ja nautimiseks välja
pandud valik töid Hiiumaa muuseumi kunstikogust. Oma töödega on esindatud Valev Sein,
Julius Gentalen, Ott Lambing,
Paul Vajak, Aadi Pall, TeedyPhilipp Tüür, Richard Uutmaa,
Elmar Kell.
Hiiumaa muuseumi Pikk maja
Kärdlas on avatud iga päev kell
10–17.30
Muuseumi lahtiolekuaegadel
avatud ka meene- ja raamatupood. Laienenud on muuseumipoe raamatuvalik. Riiulitelt
leidub häid raamatuid hiiumaa-,
ajaloo-, loodus-, kokandus- ja
käsitööhuvilistele, sekka ka
ilukirjandust ja lasteraamatuid.
Kassari muuseumimajas
Alates 20. maist on Kassari
muuseumimajas külastajatele
avatud täiesti uus püsinäitus
„Elu saarel. Tuli, vesi, õhk, maa.“
Kassari muuseumimaja avatud
iga päev kl 10–18.
Mihkli talumuuseum on alates
15. maist avatud T–P kl 11–18.

Muuseumiöö „Öös
on pidu“

väikeseid pidulisi. Külastades
vähemalt nelja erinevat kohta,
on osalejatel võimalus võita
toredaid auhindu.
Teid ootavad Pikk maja (avatud
18–23), Mihkli talumuuseum
(avatud 18.00–22), Mihkel Kiibuse maja (avatud 18–22), Aino
Kallase maja (avatud 18–21),
Palade loodushariduskeskuse
Soera talumuuseum (avatud
18–23), Sõru muuseum (avatud 18–23), Vaemla villavabrik
(avatud 18–23), Suuremõisa
loss (avatud 20–23), Nelja Nurga
galerii (avatud 11–23), Tahkuna
tuletorn (avatud 19–23), Kuriste kirik (avatud 16–22), Reigi
kirik (avatud 18–22), Käina kirik
(avatud 18–22), Pühalepa kirik
(avatud 19–22), Kassari kabel
(avatud 18–22), Mänspäe kabel
(avatud 19–22).
Jälgi reklaami!

Kord aastas, laupäevasel maiõhtul avavad muuseumid ja teised
põnevad kohad oma uksed
tavapärasest hilisemal ajal kell
18–23 ja tasuta, et tähistada
aasta suurimat Eesti muuseume
ühendavat ettevõtmist – muuseumiööd.
Tänavu toimub muuseumiöö
laupäeval, 19. mail ning laste ja
EV100 juubeliaastast inspireerituna on sündmuse teemaks
valitud “Öös on pidu”.
Hiiumaal avavad Muuseumiööl
oma uksed külastajatele kokku
16 põnevat paika saare erinevates piirkondades. Paljudes
kohtades toimub huvitav ja
meeleolukas programm, kuhu
ootame osalema kõiki suuri ja

