HIIUMAAL ON MAIS
REGISTREERITUD
5 LAPSE SÜND.
Hiiumaa vallavalitsus
õnnitleb vanemaid!
Seoses uue andmekaitsereeglistikuga
on sündinud laste nimede avaldamine
lubatud ainult lapsevanemate nõusolekul. Seega ei saa Hiiumaa Teataja hetkel
avaldada uute ilmakodanike nimesid.
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Selgus Hiiumaa uue spordikeskuse ideekavand
Hiiumaa vallavalitsus
kuulutas koos Eesti arhitektide liiduga välja uue
spordikeskuse arhitektuurikonkursi tulemused.
Konkursile laekunud 18 töö seast
valiti parimaks ideekavand nimega Mardikas, mille autorid on Johan Tali, Karli Luik, Harri Kaplan,
Mae Köömnemägi, Hawke Gihm
ja Kirke Päss arhitektuuribüroost Molumba. Kavand võetakse
aluseks Kärdlasse Põllu tänava
äärde planeeritava 2,75 ha spordikompleksi sh spordihoone ja
jalgpallistaadioni rajamisel.
„Suurt rõõmu teeb, et huvi Hiiumaa spordikeskuse arhitektuurikonkursi vastu oli niivõrd suur.
See omakorda tegi žürii töö
keerukamaks, kuid vaieldamatult
ka põnevaks,” sõnas Hiiumaa
vallavanem Reili Rand. „Julgen
öelda, et hiidlastena saame endale kaasaegse ja funktsionaalse
spordikeskuse. Nüüd, kui võidutöö on selgunud, täpsustame
spordikeskuse rajamise eelarvet
ja alustame konkreetsemaid läbirääkimisi kaasrahastajate leidmiseks. Seejärel juba alustame
projekteerimisega.”
Eesti arhitektide liidu presidendi
Katrin Koovi sõnul oli esikuuik,
mille hulgast auhinnaliste koh-

Arhitetuurikonkursi
tulemused
Esimene koht MARDIK AS,
preemia 9 000 eurot.
Teine koht KÄRDLA AKTIIVNE
TEERADA, preemia 7000 eurot. Kavandi autor on Gauthier
Durey, Edit Atelier AS.
Kolmas koht KES KUS, preemia
5000 eurot. Kavandi autorid on Risto Parve, Kai Süda,
Margit Valma, Heldi Jürisoo
arhitektuuribüroost KARISMA
arhitektid.
Ergutuspreemia FRONT, preemia 3000 eurot. Kavandi autorid on Helin Vahter, Rain Lõoke,
Maarja Kask, Moonika Liias,
Martin McLean arhitektuuribüroost Salto.
Kärdlasse Põllumäele rajatava Hiiumaa uue spordikeskuse võidutöö kavand – Mardikas.
tade valik tehti, väga tasavägine.
Oluliseks kaalukeeleks sai kohalike toetuse olemasolu ja idee
selgus. „Võidutöö tugevuseks
oligi hästi selge ruumiline idee,
kus staadioni poole avanev hoone on ümbrusega seotud efektse
spordimaastiku abil peasissepääsu ees. Hoone kasuks rääkis
veel lihtsus, kompaktsus ja puidu

kasutamine välisviimistluses,”
lisas Koov.
Hiiumaa spordikeskuse võidutöö kuulutati välja Kärdlas Põllu
tänaval tulevase spordikeskuse
asukoha lähedal.
Hiiumaa on seni ainuke maakond
Eestis, kus puudub kaasaegne
spordikeskus. Kavandi kohaselt
hakkab Hiiumaa uue spordihoo-

Kohalikud bussisõidud tasuta
Hiiumaa maakondlikes
bussiliinides sõitmine on
alates 1. juulist kõigile
tasuta.
Maakondlikud bussiliinid on
kõik Hiiumaal liikuvad liinibussid
peale kaugliinide, mis kulgevad
Tallinnasse (nr 702, 704, 705 ja
870). Tasuta bussid tunneb ära
vastava märgistuse järgi – esiaknal on sellekohane silt.
Bussis tasuta sõitmiseks on kaks
võimalust. Reisija peab sõidu
registreerima bussi sisenemisel
valideerimiskaardiga või saama
bussijuhilt nn nullpileti. Registreerimine on vajalik selleks,
et vallal oleks võimalus teada,
millistes suundades liigutakse.
See annab võimaluse analüüsida
sõitude statistikat ja teha reisijatele paremaid otsuseid liinivõrgu

ümberkujundamiseks.
Soovitame reisijail soetada plastist valideerimiskaardid, mis on
püsisõitjatele juba ammu tuttavad ja pidevalt bussiga sõites
keskkonnasõbralikum lahendus.
Kaarte saab osta Selveri infoletist, kõigist Hiiumaa Coop kauplustest, bussijaamast, ja GoBus
bussijuhtidelt. Kaart maksab 2
eurot. Müügil olevad ühiskaardid
võivad väljanägemiselt ja värvilt
erineda, aga tasuta bussides
kasutamiseks sobivad nad kõik.
Hiiumaal tasuta sõitmiseks sobib ka Tallinna ühiskaart ehk nn
roheline kaart. Kui reisijal pole
valideerimiskaarti, siis annab bussijuht talle paberil nn nullpileti.
Valideerimiskaarte maakonnaliinidel sõiduks isikustama ei pea.
Küll aga on soovitav kaart reisija
isikukoodiga siduda ehk isikusta-

da juhul, kui reisija soovib kasutada ka tasulisi busse, nt GoBusi
kaugliine. See annab võimaluse
kasutada sama kaarti pileti eest
tasumisel (juhul, kui kaardile on
eelnevalt raha kantud) ja ka teatud soodustusi – näiteks GoBusi
pilet on taolise kaardiga ostes 5%
soodsama hinnaga.
Nii maakonna- kui ka kaugliinide
bussid sõidavad alates juunist
suvise sõiduplaani alusel, mis on
leitav maakonnaportaalis www.
hiiumaa.ee/transport/ ja valla kodulehel vald.hiiumaa.ee/bussid
Telefoni teel saab täpsemat infot
tööpäeviti kell 8–17 Hansa Bussiliinidest (tel 452 8950) või Kärdla
bussijaamast (tel 463 1188).
Bussiliinide info 24h: www.peatus.ee.
Meeldivaid bussisõite!

ne suur saal mahutama kuni 500
pealtvaatajat ja sinna luuakse
muuhulgas kergejõustiku, erinevate pallimängude, mudelismi,
aeroobika, jõusaali jm spordialade harrastamise võimalused.
Lisaks on hoonesse kavandatud
ruumid noortekeskusele ja spordimajutusele (kuni 40 inimest).
Hoone projekteerimine algab

2018. aasta teisel poolel.
Lõppenud arhitektuurikonkursil
valiti auhinnalisele kohale kokku
neli tööd, mille preemiate välja
andmist toetab Eesti Kultuurkapital.
Hiiumaa spordikeskuse arhitektuurikonkursi võidutöödega
saab tutvuda 3.-16. juulini Kärdla
kultuurikeskuses toimuval näitusel, mis on avatud esmaspäevast
reedeni kl 10-16.

Kiire interneti küsitlus
Hiiumaa vald soovib kiirendada lairibavõrgu hiidlasteni jõudmist ja
kogub veebiküsitlusega kokku andmed, et hiidlaste soovid korraga
sideettevõttele üle anda.
Enne, kui sideettevõtja hakkab lairibavõrku rajama, on tal kohustus
omanikult liitumissoovi küsida. Seega ei kohusta käesolevas küsitluses antud vastused liituma kiire interneti juurdepääsuvõrguga.
Vastata saab veebivormis: bit.ly/2l30M03, mis on leitav ka Hiiumaa
valla veebilehelt.
Tehnilise järelevalve amet kuulutas juunis välja konkursi leidmaks
ettevõte, kes hakkab riigi toetusel rajama kiireid internetiühendusi kodudesse. Konkursil osalemise tähtpäev ettevõtetele on
14. september 2018 ja toetuse kasutamise perioodiks on maksimaalselt 5 aastat.

Suvehiidlaste küsitlus
Palume vastama kõiki nädalavahetuse- ja suvehiidlasi! Hiiumaa arenduskeskus Hiiumaa valla tellimusel viib läbi uuringu, mille eesmärk on
välja selgitada nn suvehiidlaste osalemine kohalikus elus praegu ja
koostöövõimalused Hiiumaa kogukonnaga ja omavalitsusega tulevikus. Palume teil vastata kui olete a) suvehiidlane b) töötate mandril
c) soovite oma arvamust küsitu kohta avaldada.
Vastata saab veebivormis: bit.ly/2JBXLm7, mis on leitav ka Hiiumaa
valla veebilehelt. Aitäh kõigile vastajatele panuse eest!
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VOLIKOGU JA VALITSUS
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Volikogu juunikuu otsused
Vallavolikogu juunikuu
istung toimus 21. juunil
Käina kultuurikeskuses.
Sotsiaalteenuse osutamise ja
sotsiaaltoetuse maksmise kord.
Sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit
andis ülevaate määrusest, millega kehtestatakse ühtne Hiiumaa
valla sotsiaalteenuse osutamise
ja sotsiaaltoetuse maksmise kord
ning mis jõustub uuest aastast.
Volikogu otsustas saata määruse
eelnõu teisele lugemisele.
Majandusaasta aruannete kinnitamine (Emmaste, Hiiu, Käina,
Pühalepa). Rahandusosakonna
juhataja Inge Elissaar tutvustas
eelnõusid. Revisjonikomisjon
lisas oma arvamuse, milles ei
leidnud aastaaruannetes rikkumisi. Volikogu kinnitas endiste
valdade aastaaruanded.
Kehtestatud üldplaneeringute
ülevaatamine. Arenguosakonna
juhataja Monika Pihlak tutvustas
eelnõud, mille esitamise tingis
ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus,
mille kohaselt tuleb liitunud
omavalitsustes üldplaneeringud
üle vaadata hiljemalt 1. juuliks
2018. Volikogu kinnitas endiste
valdade üldplaneeringute ülevaatamise ja uue Hiiumaa valla
üldplaneeringu algatamise.
Hiiumaa valla heakorraeeskiri
(II lugemine). Arenguosakonna
juhataja Monika Pihlak tutvustas
heakorraeeskirja koos esitatud
muudatusettepanekutega. Erimeelsuste tõttu mõnedes eelnõu
nüanssides otsustas volikogu katkestada eelnõu teise lugemise.
Detailplaneeringu koostamise
algatamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine (Meremäe katastriüksus). Pühalepa maaspetsialist Mai Julge tutvustas eelnõud

algatada Viilupi külas Meremäe
katastriüksuse detailplaneeringu koostamine. Volikogu toetas
eelnõud.
Katastriüksuse sihtotstarbe
määramine (Soonlepa küla
Mamma). Pühalepa maaspetsialist Mai Julge tutvustas eelnõud
määrata Soonlepa küla Mamma
katastriüksuse jagamisel tekkiva
Mamma katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa. Volikogu
toetas eelnõud.
Hausma teel ja Ranna tänaval
asuvate kinnisasjade müük.
Kärdla osavalla vanem Lauri
Preimann tutvustas eelnõud
müüa avalikul enampakkumisel
alghinnaga 10-13 eurot/m2 seitse Kärdla linnas asuvat kinnistut.
Volikogu võttis eelnõu vastu.
Detailplaneering: Kärdla Vabaduse. Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann tutvustas eelnõud
tunnistada osaliselt kehtetuks
Kärdla Vabaduse tn 29 ja 31 kinnistu detailplaneering Vabaduse
tn 29 ja 31 kinnistu osas. Volikogu
võttis eelnõu vastu.
Hiiumaa valla kaevetöö eeskiri. Kõrgessaare osavalla vanem
Üllar Laid tutvustas eelnõud, mis
määrab kindlaks kaevetööde üldise korra Hiiumaa valla avalikult
kasutataval teedel, tänavatel
ja munitsipaalmaal. Volikogu
otsustas saata eelnõu teisele
lugemisele.
Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine. Käina osavalla vanem
Omar Jõpiselg tutvustas eelnõud
algatada Orjaku külas asuva
Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Volikogu
toetas eelnõud.
Vallale kuuluvate kinnistute
rendile andmine (Kassari). Käina

osavalla vanem Omar Jõpiselg
tutvustas eelnõud anda otsustuskorras Kassariotsa OÜ-le endile
Kassari külas asuv 4,58 ha suurune Piibu maaüksus ja ligikaudse
pindalaga 1,50 ha Kassari külas
asuvast Supelranna maaüksusest
eesmärgiga kasutada maad poollooduslike koosluste hooldamiseks iga-aastase karjatamise abil.
Volikogu võttis eelnõu vastu.
OÜ Neli Aastaaega tegevuse lõpetamine. Käina osavalla vanem
Omar Jõpiselg tutvustas eelnõud
osaühingu tegevus lõpetada,
kuna tegevust ei toimu, omakapital on langenud alla piirmäära ja
pole seatud tulevikuperspektiivi.
Volikogu otsustas osaühingu tegevuse lõpetada.
Tuuru maja tulevik. Käina osavalla vanem ja SA Hiiumaa Arenduskeskus nõukogu esimees Omar
Jõpiselg tutvustas eelnõud, mis
loob arenduskeskusele võimaluse tellida ümberehitusprojekt
maja investeerimisvajaduste
väljaselgitamiseks, et kolida
sotsiaalkeskus Kõrgessaare mnt
2 majast Tuuru majja – kaasneks
jooksvate kulude kokkuhoid u
4000 eurot aastas ja sotsiaalkeskuse töötingimuste oluline
paranemine. Volikogu toetas
vallavalitsust tegelema edasi
sotsiaalkeskuse Tuuru majja ümberpaiknemisega..
Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu kehtestamine. Käina osavalla vanem Omar
Jõpiselg tutvustas eelnõud kehtestada Kassari puhkekeskuse
laienduse detailplaneering, millega laiendatakse olemasoleva
puhkekeskuse tegevust ehitades
juurde kaks majutushoonet ja
ühe kogunemishoone. Volikogu
võttis eelnõu vastu.
Hiiumaa valla vara valitsemise
kord (II lugemine). Jurist Kairi

Arunurm tutvustas eelnõud,
millega reguleeritakse Hiiumaa
valla omandis oleva vara omandamise, valdamise, kasutamise
ja käsutamise üldised alused.
Volikogu võttis eelnõu vastu.
Hiiumaa Sotsiaalkeskuse põhimäärus. Vallavanem Reili Rand
tutvustas eelnõud, millega muudetakse asutuse nimi: senise Hiiu
Valla Sotsiaalkeskuse asemel hakatakse kasutama Hiiumaa Sotsiaalkeskus. Samuti lisanduvad
põhimäärusesse teenused: omastehooldus ja pansionaaditeenus.
Volikogu toetas eelnõud.
Hiiumaa valla noortevolikogu
moodustamine ja põhimäärus.
Vallavanem Reili Rand tutvustas
eelnõud, millega moodustatakse
Hiiumaa vallavolikogu juurde
Hiiumaa valla noortevolikogu,
mille eesmärk on esindada noorte huvisid vallas, rääkida kaasa
valla noorsootöö korralduslikes
küsimustes, julgustada noorte
kodanikualgatust ning kaasata
noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Noortevolikogu korralised
valimised viib läbi Hiiumaa Noorsootöö Keskus ja need toimuvad
septembrikuu viimasel nädalal.

Volikogu võttis eelnõu vastu.
Apellatsioonkaebuse esitamise
otsustamine ja vaide lahendamise volitus (Luidja maja).
Volikogu otsustas jätta esitamata
apellatsioonkaebuse Tallinna
Halduskohtu 24. mai 2018 kohtuotsusele haldusasjas nr 3-172776 ja volitas Martin Keskküla
vaide lahendamise Hiiumaa vallavalitsusele.
Vallavara tasuta võõrandamine
(Masapo). Volikogu võttis vastu
otsuse võõrandada tasuta MASAPO projekti käigus soetatud
vara.
Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks (asendusteenistus). Volikogu võttis vastu
otsuse volitada vallavanem Reili
Rand allkirjastama halduslepingu kaitseressursside ametiga
asendusteenistuse läbiviimiseks
Hiiumaa Sotsiaalkeskuses.
Määruste kehtetuks tunnistamine. Volikogu võttis vastu
otsuse korrastada määrusi ja
tunnistada kehtetuks määrused,
mida ei ole vaja.
Järgmine korraline volikogu
istung toimub 23. augustil Kärdlas.

Detailplaneeringud
Hiiumaa vallavalitsuse 14. juuni 2018 korraldusega nr 430 kehtestati
Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga
jagatakse 4,76 ha suurune hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus kaheks – elamu- ja ärikrundiks. Ehitusõigused
näevad elamukrundile ette kuni 4 hoonet ehitisealuse pindalaga
kuni 500 m2 ning ärikrundile 4 hoonet ehitisealuse pindalaga kokku
kuni 1500 m2. Kavandatud ruumilised muutused on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.01.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare
valla üldplaneering“ ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering
– Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine“.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 07.05.2018-21.05.2018,
mille käigus ettepanekuid ja arvamusi ei esitatud. Planeeringu kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla, 92413) ja Hiiumaa valla kodulehel.

Vallavalitsuse väljasõiduistung
Hiiumaa vallavalitsus pidas juunis väljasõiduistungi Käina osavallas. Enne tavapäraste päevakorrapunktide juurde asumist tutvus
valitsus Ristiväljal asuva Hiiumaa jäätmejaama hetkeolukorra ja
plaanidega.
Hiiumaa Prügila OÜ on Hiiumaa omavalitsuse äriühing, mis on
loodud Hiiumaa jäätmehoolduse korraldamiseks ja arendamiseks. Osaühingu peamiseks ülesandeks on Hiiumaa jäätmejaama
haldamine.

Vallavalitsuse istungitelt
Vald otsustas osta Kärdlas Turu tn 2 kinnistu kõrval asuvad rajatised, et seejärel jätkata Turu tänava välja ehitamisega.
Lihthanke „Kärdla sadama ujuvkai nr 4 ehitamine“ edukaks pakkumuseks tunnistati Top Marine OÜ pakkumus maksumusega 127
333 eurot, millele lisandub käibemaks.
Lihthanke „Kiirlaadimisjaama ja elektrijalgrataste komplekti
soetamine“ edukaks pakkumuseks tunnistati Bali OÜ pakkumus
maksumusega 11 890 eurot, millele lisandub käibemaks.
Alla lihthanke piirmäära hanke „Elamuskeskuse Tuuletorn ehitamistööde omanikujärelevalve teenus“ edukaks pakkumuseks
tunnistati BCM Konsultandid OÜ poolt esitatud pakkumus maksumusega 29 730 eurot, millele lisandub käibemaks.
Käina lasteaia Tirtspõnni rühmade piirmäära suurendati 24 lapseni
kolmes rühmas: Naksakad, Virrpaid ja Sipsakad.
Emmaste raamatukogu nõukogu liikmeteks kinnitati Emmaste
osavalla esindaja Hergo Tasuja, Hiiumaa vallavolikogu esindaja
Liina Lepamaa, Emmaste kooli esindaja Maris Vetsi, raamatukogu
lugejate esindaja Eike Soomsalu ja Emmaste osavallakogu esindaja
Jane Üksik.

Juuni algul kutsus Hiiumaa vallavanem Reili Rand Rannapaargusse tänulõunale Hiiumaa gümnaasiumi abituriendid, et kuulda nende tulevikuplaanidest ja saada sisendit valla tööle. Lõpetajad andsid tagasisidet, et
tuleksid Hiiumaale tagasi, kui siin oleks sobivat tööd, üürikortereid ja piisavalt lasteaiakohti. Arutati valla
arendusprojektide üle. Ühiselt plaaniti ka järgmist kohtumist, mis võiks toimuda ligi poole aasta pärast.
Foto: Liina Siniveer
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Pille Näksi alustas
Kõrgessaare sotsiaaltööspetsialistina
18. juunil alustas Kõrgessaare sotsiaaltööspetsialistina Pille Näksi, kes viimased kolm aastat töötas
Käina koduhooldajana.
Näksi ütleb, et sai selle aja jooksul hea ülevaate kohaliku omavalitsuse töökorraldusest ja
sotsiaaltöö olemusest. 2015.
aasta sügisel asus Näksi õppima
Haapsalu kutsehariduskeskusesse, mille lõpetamise järel sai
kutsetunnistuse hooldustöötaja
tase 4. Mullu sügisest õpib ta
edasi Tallinna ülikoolis sotsiaaltöö erialal.
“Mulle väga meeldis mu töö koduhooldajana ja inimesed, kelle-

ga koos töötasin ja keda aitasin,”
ütles Näksi. “Inimese jaoks on
oluline elada oma kodus võimalikult kaua ja koduhooldajana
ma sain neile seda võimaldada,”
lisas ta.
Näksi ütleb et sotsiaaltöö sobib
talle, sest ta tahab inimesi aidata.
“Tahan seista inimeste eest, kes
ise ei oska või ei saa erinevatel
põhjustel seda teha. Tahan julgustada inimesi abi otsima ja
kui mina ei saa neid aidata, siis
saan neid suunata sinna, kus nad
saavad endale vajalikku abi,”
lisas ta.
Nüüd on Pille Näksi valmis väljakutseteks, mida pakub töö sotsiaaltöö spetsialistina Kõrgessaa-

Pille Näksi.
re osavallas. Tema telefoninumber on 5855 3736 ja meiliaadress
pille.naksi@hiiumaa.ee.

Käina hooldustööspetsialistina
alustas Terje Rand
25. juunil alustas Käina
osavalla hooldustööspetsialistina Terje Rand, kes
on tööks vajalikud teadmised ja oskused omandanud Tallinna ülikoolis
sotsiaaltööd õppides.
Rand ütles, et praktilisi oskusi
on ta lihvinud töötades Tohvri
hooldekodus hooldajana. “Seal
töötades sain väärtusliku kogemuse, et pakkudes eakale sobivat
ja vajaminevat tuge, on võimalik
eakaid aktiveerida,” ütles ta.
Lisaks on Rand asendanud puhkusel olevat koduhoolduse spetsia-

Terje Rand.
listi Emmaste osavallas ja olnud
koduhooldajaks Alzheimerit

põdevale kliendile. “Veendusin
veel enam, et koduseinad on
erivajadusega inimesele väga
toetavad ja olulised,” ütles Rand.
“Leian, et eakatele tuleb tagada
vääriline vanaduspõli ja selleks
peaksid nad võimalikult kaua elama oma kodus. Hooldustöötaja
toel on võimalik kodus viibimise
aega pikendada: hooldustöötaja
saab aidata kodutöödel, poes või
vajadusel arsti juures käimisel.”
Hiljuti lõpetas Terje Rand õpingud Kuressaare ametikoolis tegevusjuhendaja erialal, mis andis
teadmised ja oskused toimetulekuks psüühiliste erivajadustega
inimestega.

Kärdlas algas asfaldi panek
Kärdla kanalisatsioonitööd jätkuvad plaanikohaselt ja tehtud üle
poole töödest.
Tänavakatted on juba taastatud
ehk uus asfalt on pandud mitmele tänavale: Uus, Kalda, Nuutri,
Rahu, Lepiku, Kopli ja osa Valli
ning Tiigi tänavast.
Järgmine tänavakatete taastamine on plaanis juuli teisel nädalal.
Teises etapis asfalteeritakse
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UUDISED

Vabaduse tänav (Kõrgessaare
maanteelt kuni Tiigi tänavaini),
Kabeli ja Lodju tänav (Kõrgessaare maanteelt kuni Metsa tänava
ristmikuni), Väike-Liiva tänav
(Metsa tänavast Kabeli tänavani)
ja Aia tänav (Valli tänavast Tiigi
tänavani).
Et Vabaduse tänava asfalt taastatakse kogu laiuses, on tänaval
liikumas palju teetöömasinaid.
Tänav suletakse osaliselt erine-

vates töö etappides. Seoses sellega palume võimalusel vältida
liiklemist Vabaduse tänaval 2.
kuni 18. juulini.
Juunis jätkusid kaevetööd Vabaduse, Kabeli, Valli ja Aia tänaval.
Juulikuus tehakse töid Vabaduse,
Tiigi, Lodju ja Kanarbiku tänaval.
Samuti paigaldatakse veel Kanarbiku-Lodju ja Aia-Tiigi ristmikule
pumpla.

Lühidalt
Hajaasustuse programmi esitati üle Hiiumaa 110 taotlust.
Algab komisjoni töö, misjärel koostatakse ülesaareline pingerida.

KIK toetab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu
rajamist. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee
kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks saab keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu toetust taotleda. Hiiumaal puudutab
see toetusvõimalus Kärdla linna.
Arhitekt alustab. Uue arhitekti värbamine on lõpusirgel – kokkulepe on tehtud ja leping vormistamisel: arhitekt alustab augusti
algusest.
Augustis lisaeelarve. 2018. aasta valla eelarve täitmisel on
põhitegevuse tulusid laekunud 46% ja põhitegevuse kulusid tehtud
38% kavandatust. Investeerimistegevused on ootel, laenu ei ole
veel võetud. Tulumaksu on viie kuuga laekunud 11,97 protsendi
võrra rohkem võrreldes mullu sama perioodiga. Kuna tulumaksu
laekumise tõusuks kavandas vald 6%, on augustikuu volikogusse
plaanitud positiivne lisaeelarve.
Riigikogu Keskerakonna fraktsioon Hiiumaal. Juuni
algul külastas Hiiumaa vallavalitsust Riigikogu keskerakonna
fraktsiooni esindus: Kersti Sarapuu, Jaanus Karilaid, Aadu Must ja
Toomas Väinaste. Kohtumisel arutati Hiiumaa osavaldade süsteemi käivitamist ja valla arendusobjekte: Hiiumaa spordikeskuse ja
sotsiaalkeskuse arenguid. Samuti räägiti Hiiumaa ühistranspordi
korraldusest ja väljakutsetest.
Emmaste kaasava eelarve võidutöö ettevalmistused
käivad. Osaliselt saab rahastuse ka teine idee: vähemalt neli bussipeatust saavad LED-valgustid.
Emmaste veehind tõuseb. 1. juulist muutuvad Emmaste
osavalla territooriumil vee- ja kanalistasiooniteenuste hinnad: vee
hind on 1,36 eurot m3 ning reovee ära juhtimine 1,55 eurot m3.
Sellega tõusevad vee ja kanalisatsiooni hinnad Emmaste osavallas
võrreldavale tasemele teiste saare piirkondadega, kattes ära otsesed kulud süsteemi ülal pidamiseks. Emmaste vald subsideeris
ühisveevärgi majandamist märkimisväärses ulatuses, mis tähendas
ühisveevärgi piirkonna elanikele väga soodsat hinda.
Emmastes soolati kruusateid. Emmaste osavallas soolatati
6,2 km ulatuses valla teid, mis aitab tuntavalt vähendada teetolmu
tekkimist.
Käina pakiautomaat. Käina keskuses, Konsumi sissepääsu
juures on avatud Omniva pakiautomaat, mis teeb pakkide saatmise
ja vastu võtmise mugavamaks ja ööpäevaringselt kättesaadavaks
ka Lõuna-Hiiumaa inimeste jaoks. Ettevõte paigaldab sel kevadel
20 pakiautomaati eelkõige väiksematesse asulatesse.
Kärdla ühisveevärgiga liitumine. Kärdla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni projekti “Kärdla 4” käigus rajatud torustikuga on
võimalik kuni 2019. a lõpuni liituda tasuta ja 2020. aastal 50protsendilise soodustusega. Liitumise omahind on 1200 eurot.
Palade hakkekatlamaja ehitusel on paigas hakkekonteiner. Katla seadistus toimub juuli esimesel poolel ja seejärel algab
operaatori leidmise hanke ette valmistamine.
Paluküla terviserajal toimus töökoosolek SA Eesti Terviseradade, Jõulumäe Tervisepordikeskuse ning Soomest kohale tulnud
lumetoomisssüsteeme tootva ettevõtte esindajatega arutamaks
võimalusi ka Hiiumaal suusalume toomiseks.
Lehtma mälestusmärk. Leinapäeval asetasid Lehtma sadamas asuva küüditatute mälestusmärgi juurde kimbud ja küünlad
Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ühingu esindajad
ning vallavalitsuse nimel haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Karin Kokla.

Pakendijäätmeid saab tasuta viia jäätmejaama
Sel suvel ei saa pakendijäätmeid
ära anda Heltermaa-Kärdla-Luidja maanteel Malvaste teeristis
asunud pakendipunktis – tänavu
seal pakendimaja ei ole. Lähimad
pakendipunktid asuvad Kõrgessaare alevikus, Kõrgessaare
vallamaja vastas Lauka teeristis
ja Kärdla linnas.
Hiiumaa valla keskkonnaspetsialist Raina Smill ütles, et kõigil on
võimalik pakendijäätmeid viia
Ristivälja külas asuvasse Hiiumaa
jäätmejaama, mis on avatud E–R
9–17 ja L 10–14.
Hiiumaal on pakendijäätmete
kogumise lepingupartneriteks

kolm organisatsiooni: MTÜ Eesti
Taaskasutusorganisatsioon, OÜ
Tootjavastutusorganisatsioon ja
OÜ Eesti Pakendiringlus, kellega
suhtleb omavalitsuse esindajana
alates juunikuust OÜ Hiiumaa
Prügila juht Martin Kagadze.
Taaskasutusorganisatsioonid on
valmis mahuteid tihedamini tühjendama, kui peetakse kinni tingimusest, et nendes konteinerites
on tõesti pakend, ütles Smill.
Ta märkis, et pakendi tasuta
äraandmise juures on inimestel
kohustus käituda vastavalt kokku
lepitud reeglitele.
„Pakendiringlus ja pakendi tasuta

äraandmise võimalus on loodud eeskätt kohalikule Hiiumaa
elanikule. Loomulikult on hea
meel, kui saart külastav turist
seda võimalust kasutab,“ ütles
Smill. Ta lisas samas, et turiste
teenindavad majutusasutused
peavad ise hea seisma selle eest,
et olmeprügi ja pakend saaksid
sorteeritud ja sihtotstarbeliselt
käideldud. Saarel loodust nautivate turistide jaoks on RMK
puhkealadel prügikastid, kuhu
kõik ebavajalik jätta.
Loe lisa: vald.hiiumaa.ee/jaatmemajandus

Võidutule tseremoonia Kärdlas. Võidupühal Kärdla Keskväljakul toimunud võidutule jagamise tseremoonia algas Kaitseliidu
piduliku rivistusega. Tule tõid autoga ja parvlaevaga Hiiumaale
naiskodukaitsja Julia Gurjeva, kaitseliitlane Ken Poola, kodutütar
Triin Jürimäe ja noorkotkas Aleksander Laaniste. Võidutule võttis
Keskväljakul vastu vallavanem Reili Rand ja jagas laiali osavallavanematele, kes viisid võidutule jaanituledele üle Hiiumaa.
Foto: Kärolyn Kongi
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Käina huvikooli lõpetas sel kevadel 17 õpilast: muusikaosakonnast viola da gamba eriala Anna Maria Altmäe (õp Arvo Haasma) ja klaveri eriala Marleen Zaćek (õp Olesja Voronjuk), kunstiosakonnast Triinu Lepamaa ja Merili Vaks (õp Silli-Mai Kütt) ja tantsuosakonnast Marilin Tisler, Britt Anell Teemets, Rasmus Luure, Teele Pilnik, Bruno
Olt, Ann Getter Tammeveski, Rasmus Veike, Martin Schneider, Anete Liit, Remo Lepamaa, Laur Hindrik Kartus, Krete Saarmets, Kristelle Platov (õp Helgi ja Maigi Taelma).
Foto: Laur Meldorf

Hiiumaa spordikooli lõpetajad
Hiiumaa spordikooli õppekava
on täitnud ning spordikooli lõpetanud järgmised õpilased:
Kergejõustiku erialal:
Joel Hiis, lõpetab kiituskirjaga
Priit Sauer, lõpetab kiituskirjaga
Treener Toivo Pruul
Korvpalli erialal:
Mark Herman Ilumets
Sander Kaevats
Hendrik Klaas
Andis Koppel
Kuldar Kullaste
Mattias Liik
Taigor Veevo
Treener Mati Kiiver
Jalgpalli erialal:
Sven Aigar Tammeveski, lõpetab kiituskirjag
Indrek Nõulik, lõpetab kiituskirjaga
Silvester Ilumets, lõpetab kiituskirjaga

Jaagup Kopli, lõpetab kiituskirjaga
Markus Pink
Kert Kütt
Tanel Klee, lõpetab kiituskirjaga
Matthias Vohu
Argo Raudvee
Treener Mario Degtjov
Võrkpalli erialal:
Silvester Ilumets, lõpetab kiituskirjaga
Jaagup Kopli, lõpetab kiituskirjaga
Henro Orav
Sepo Sedrik
Heinrich Vannas
Andreas Gabriel Vannas
Marken Tisler
Markus Pink
Treener Ülari Kaibald
Orienteerumise erialal:
Helena Maripuu
Treener: Anu Saue

Juunis olid Suuremõisa lossi pidulikule vastuvõtule palutud Suuremõisa lasteaed-põhikooli ja Palade põhikooli
tublimad õpilased, noored sportlased, lauljad jt huviringides osalejad: 27 noort koos peredega – rohkem
kui mullu.
Sellega jätkas Pühalepa osavald piirkonna traditsiooni tublimaid kevadel õppeaasta lõpus tunnustada.
Pühalepa osavalla vanem Liili Eller tänas noori kingituse ja lilledega. Meeleolukal kontsertil esinesid Pühalepa lapsed ja seejärel olid kõik palutud suupistelauda.

Emmaste Kommunaali hinnakiri
Tehnika kasutamine:
traktor MTZ-82
25 eurot/tund
laadur-ekskavaator JCB
30 eurot/tund
teehöövli teenus
50 eurot/tund
Tilga kruusakarjäärist kruusa müük
5 eurot/tonn
Kruusa müügil sõlmitakse EMKO ja ostja vahel müügileping,
milles näidatakse ära muuhulgas kruusa kasutamise otstarve.
Bussi IVECO Feniksbus kasutamine:
kilomeetri hind
1,28 eurot
seisutunni hind
10 eurot
Bussi üleveol praamiga lisandub teenusele praamipileti hind.
Bssi Volkswagen Multivan kasutamine:
Kilomeetri hind
0,32 eurot
Teenused
muru niitmine ja trimmerdamine,
18 eurot/töötund
heakorratööde
9 eurot/töötund
haua kaevamine
80 eurot/kord
lumetõrje eraisikute hoovides,
erateedel
5 eurot/kord
Asutuse juhil on õigus põhjendatud juhul rakendada erikokkuleppeid.
Teenuste müüki ja tehnika renti korraldab EMKO juhataja Joosep
Niit, tel 503 7656, emko@hiiumaa.ee.

Emmaste vaba aja
keskust juhib Anu Tammearu
Alates 1. juulist asub
Emmaste vaba aja keskuse juhatajana tööle Anu
Tammearu, kelle viimane
töökoht oli Pernova hariduskeskuse projekti- ja
turundusjuhina.

Emmaste lasteaia direktorina
alustab 1. augustist Liina Lepamaa, kes on töötanud samas
majas 15 aastat lasteaiaõpetajana. Lepamaa on kasvanud
Emmastes ja pärast kõrghariduse omandamist Tallinnas
tuli tööle Emmaste lasteaeda.
Lepamaa ütles, et püüab vääriliselt jätkata varasemate
direktorite tehtud tööd.
Foto: Toomas Kokovkin

Tammearu on pikalt töötanud ka
Paikuse põhikooli huvijuhina ja
tegutsenud riskinoortega Pärnu
noorte vabaajakeskuses töötades
seal Noorte Tugila rakendajana.
„Oma tegemistes väärtustan
meeskonda ja koos tegutsemist.
Pean ennast meeskonnamängijaks – hea asi saab sündida vaid
hea meeskonna toel,“ ütles Tammearu. Ta lisas, et peab oluliseks
analüüsi, sest õppimiskohti võib
tööprotsessist alati leida. „Elan
põhimõtte järgi, et virisemine
ei aita – leiame lahenduse. La-

Anu Tammearu.
hendustele orienteeritust ootan
ja soodustan kindlasti ka oma
meeskonnas.“
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VALLAVALITSUS
Vald võtab teenistusse IT-spetsialisti

Perekond Kasteini kodu: esiplaanil oleva muruplatsi piirdeks on sätitud istutusala ilupõõsastega.
Fotod: Liina Siniveer

Hiiumaa kaunimad
kodud pakuvad silmailu
Hiiumaa vallavalitsus
jätkab koostööd MTÜ
Eesti Kodukaunistamise
Ühendusega üldrahvalikus
liikumises „kodu kauniks“.
Jätkame traditsiooni, kus tänukiri
ja mastivimpel antakse maakonna kaunite kodude omanikele.
Samuti valitakse konkursile esitatute hulgast välja parimad, kes
lähevad üleriigilisele heakorrakonkursile „Eesti kaunis kodu
2018“.
Kokku esitati Hiiumaa maakonnakonkursile kaksteist kaunist
kodu. Neist valiti välja viis objekti,
mida hindas juuni algul komisjon
koosseisus Hiiumaa vallavanem
Reili Rand, Hiiumaa ametikooli
maastikuehitaja juhtõpetaja
Loona Pallase, EKKÜ liige Ülle
Näksi, aiandushuviline Merle
Kääri, Hiiumaa vallavalitsuse
avalike suhete spetsialist Liina
Siniveer ja keskkonnaspetsialist
Raina Smill.
Rahvusliku kodukaunistamise
programmi üle¬riigilisele kodukaunistamise ja heakorra konkursile ning tunnustamiseks Eesti
presidendi poolt esitati Hiiumaalt
kolm kodu:
Perekond Kastein, Lõõtsa talu,
Emmaste osavallas, Reheselja
külas
Terviklik, hästi läbimõeldud detailidega aed on rajatud nii, et
hoonest ja selle juures asuvalt
terrassilt vaadates jäävad esiplaanil oleva muruplatsi piirdeks
ühelt poolt ilupõõsad ja teiselt
poolt püüab pilku tugevakasvuliste püsililledega istutusala.
Originaalne ja funktsionaalne
on peenra ääristus – vertikaalselt paigutatud paekivid ja süvendatud peenkruusaga täidetud muruääris. Näeb kaunis ja
korrektne välja ning lihtsustab

Perekond Kasteini kodu terrassi ilmestavad pitsilised kivid.
muru hooldamist. Peenra taga
aiasügavuses asuvad suveköök
ja saun, samuti kiiged ja mängumaja lastele. Visuaalselt sulab
aed kokku ümbritseva metsaga.
Meeleolukas ja pilkupüüdev on
ka elamu kõrval asuv veskikivist
ehitatud minipurskkaev. Aed
jätab kauni ja avara mulje.
Kaia Põtter ja Tarmo Mikk,
kodu Käina osavallas, Käina
alevikus
Käinas paiknev aed pälvib tähelepanu kaunilt pügatud hariliku
kuuse keravormidest hekiga.
Kaunis ja leidlik on elumaja sügavas varjus asuva esikülje kaunistamine värviliste hostadega.
Kirjakandjat ootab väravas hu-

moorikalt kujundatud postkast.
Päikesepoolne iluaed on suurepärane näide lillerohkest koduaias.
Oskuslikult planeeritud suveterassilt paistab kogu värvikirev ilu
varakevadest hilissügiseni.
Perekond Nigu kodu, Kärdlas
Kärdla kaunis koduaed on sel
suvel kahe väikese lapselapse
käsutuses. Suur liivakast, batuut,
kiik, mängumaja, pehme muru
jalgade all – täiuslik suvemaa. Tulijat tervitab õitsev rododendron.
Kaunid lillepeenrad raamivad
aeda. Peenramaa on kujundatud
kõrgpeenrana. Aia nurgas on tore
kujunduselement – pooleks lõigatud paadi kujuline õuekemps.

IT-spetsialisti ülesanded:
• tagab infosüsteemide (sh telefoniside jm andmeside) ja infotöötlusvahendite toimimise vallavalitsuses, osavallavalitsustes
ja hallatavates asutustes;
• haldab ja arendab valla veebilehte;
• tagab vallavalitsuse infobaaside varundamise, turvalisuse, terviklikkuse ja arhiveerimise;
• lahendab tekkivaid probleeme ja veasituatsioone, juhendab
kasutajaid arvutitarkvara kasutamisel;
• hindab andmeside ja infotehnoloogilisi lahendusi;
• ennetab võimalikke tekkida võivaid probleeme, teeb ettepanekuid andmeside ja infotehnoloogilisi lahenduste soodsamaks,
kaasaegsemaks muutmiseks ja/ või turvanõuete kehtestamiseks;
• korraldab andmeside ja infotehnoloogilise teenindamise koosolekutel, volikogu komisjonide, volikogu ja vallavalitsuse istungitel, koolitustel vms sündmustel;
• aitab kaasa tööandja projektidele oma pädevuse piires;
• täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust ja ametikohta puudutavatest õigusaktidest;
• hindab infotehnoloogiliste investeeringute vajadusi ja teostab
järelevalvet;
• koostöös teiste ametnikega korraldab infotehnoloogiliste vahendite hankimise;
• teeb ettepanekuid infotehnoloogia investeeringute eelarve
koostamiseks ja hangete tegemiseks;
• teeb ettepanekuid infotehnoloogiaalaste lepingute sõlmimiseks;
• koostab vastuseid andmeside ja infotehnoloogia valdkonda
puudutavatele kirjadele;
• osaleb valla eelarve eelnõu koostamisel omas valdkonnas;
• täidab muid tööalaseid ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest
ning vallasekretäri või vallavanema seaduslikest korraldustest.
IT-spetsialisti tööpiirkond on Hiiumaa vald.
Nõudmised kandidaadile:
• vähemalt keskharidus ja sellele lisanduvalt eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus;
• vähemalt kaheaastane töökogemus infotehnoloogia valdkonnas
• valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus
• kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
• eesti keele oskus kõrgtasemel
• üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ja oma töövaldkonda reguleerivate
õigusaktide taundmine;
• B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
tööülesannete täitmiseks.
• valmisolek uute infotehnoloogiliste lahenduste (riistvara,
rakendused, andmebaasid, veebiteenused, IT-haldus) alaseks
enesetäiendamiseks.
Pakume:
• mitmekesist ja vaheldusrikast tööd
• arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi
• tegusat ja sõbralikku kollektiivi
• kaasaegset töökeskkonda
Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus
ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa
vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee
hiljemalt 23. juulil 2018. a.
Täiendav info: mart.saar@hiiumaa.ee

Kaia Põtteri ja Tarmo Miku kodu Käinas: oskuslikult planeeritud suveterassilt paistab kogu värvikirev ilu varakevadest hilissügiseni.
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MAAKONNALIINIDE SÕIDUPLAANID
11.06. kuni 31.08.2018
KÄRDLA- HELTERMAA- KÄRDLA

KÄRDLA - LENNUJAAM - KÄRDLA

Üksi elava pensionäri toetus
Üksi elava pensionäri toetus on
115 eurot ja seda makstakse
üks kord aastas. Pensionär ei
pea toetust ise taotlema, vaid
sotsiaalkindlustusamet maksab
toetuse välja pärast andmete
kontrollimist.
Et saada toetust, peab inimene
perioodil 1. aprillist kuni 30. septembrini:
* olema vanaduspensionieas
* elama Eestis üksi rahvastikuregistri andmetel
* talle on määratud pension ja
selle igakuine kättesaadav summa on väiksem kui 1,2 kordne
Eesti keskmine vanaduspension.
2018. aastal on see 492 eurot.
Kättesaadav ehk netosumma on
pensionisumma, millest on juba
maha võetud tulumaks.
Üksi elava pensionäri toetust
maksab sotsiaalkindlustusamet
üks kord aastas – oktoobris.
Andmed pensionäri vanuse ja
pensioni suuruse kohta võetakse
sotsiaalkaitse infosüsteemist.
Andmed üksi elamise kohta
võetakse rahvastikuregistrist perioodi 1. aprill kuni 30. september
alusel. Sellel perioodil peab pensionär toetuse saamiseks elama
rahvastikuregistri andmetel üksi.
Kui pensionär elab üksi lühemal

perioodil ehk näiteks on üksi
elav rahvastikuregistri andmetel
alates 1. maist, siis teda ei loeta
sel kalendriaastal üksi elavaks
pensionäriks. Kui pensionär jätkab üksi elamist, siis järgmisel
kalendriaastal on tal toetuse
saamise õigus.
Lisaks üksi elavatele pensionäridele on õigus saada üksi elava
pensionäri toetust ka hooldekodude elanikel ja eestkostjateleestkostetavatel:
Kõik ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk hooldekodus elavad
vanaduspensioni ealised inimesed, kelle kättesaadav pension
on väiksem kui 492 eurot, saavad
üksi elava pensionäri toetust.
Kui samal elamispinnal elavad
kaks pensionäri, kellest üks saab
ööpäevaringset hooldusteenust
ehk on hooldekodus, siis on mõlemal pensionäril õigus toetusele.
Kui samal elamispinnal elavad
eestkostja ja eestkostetav ning
üks nendest on pensionär, omab
ta õigust üksi elava pensionäri
toetusele. Neid andmeid kontrollib Sotsiaalkindlustusamet
rahvastikuregistrist.
Kui pensionär elab koos oma isikliku ülalpidamist vajava lapsega
(lastega), on tal õigus üksi elava

pensionäri toetusele. See erisus
ei laiene olukorrale, kus vanavanema juurde on sisse kirjutatud
lapselaps mõne soodustuse
saamiseks, vaid on mõeldud olukorda, kus pensionär kasvatab ise
oma alaealist last.
Toetuse maksmisel ei arvestata:
kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta
talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid.
Töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et soodustada
vanaduspensionieas töötamist,
sealhulgas osalise koormusega.
Pensionäritoetust ei maksustata
tulumaksuga ja makstud toetust
ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka.
Me ei maksa toetust inimesele,
kes perioodil 01. aprill - 30. september 2018 viibib vangistuses
või eelvangistuses või kellele
kohus on määranud psühhiaatrilise sundravi, mida kohaldatakse
statsionaarse ravina.
Valla sotsiaalosakonnast saab
pensionär vajadusel küsida enda
kohta infot, kas rahvastikuregistri järgi on keegi veel tema
eluasemele sisse kirjutatud.

KÄINA - KASSARI

KÄINA - AADMA - KÄINA

KÄINA - MÄNNAMAA

* Kärdla Bussijaam
Info E-R 8:00-17:00 Hansa Bussiliinide telefonil 452 8950
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Mida ootab lugeja vallalehest?
Hiiumaa Teataja on sel korral
lugejate ees juba kaheksanda
numbriga ja sel puhul on aeg
enne suvepuhkust teha väike
kokkuvõte nii lugejate mõtetest
kui toimetuse plaanidest.
Eelmises lehes ilmunud Hiiumaa
Teatajas küsitlusele vastas 48 inimest, neist üks tõi paberankeedi
ja ülejäänud vastasid veebi teel.
Vastajaid oli kõigist vanusegruppidest peamiselt vanuseni kuni
75. 26–45 vastajad moodustasid
pea poole kõigist. Naisi oli vastajate hulgas 77%. Oma elukohaks
märkis 38% Kärdla, 19% Kõrgessaare 15% Käina, 10% Emmaste,
6% Pühalepa ja väljaspool Hiiumaad 12%.
Suur tänu kõigile, kes kiirel kevadsuvisel ajal oma mõtteid
kirja panid! Kindlasti kordame
küsitlust talvisel ajal, et saada
veel tagasisidet.
Seekordsed tulemused:
Vastajatest 77% jälgib Eesti ja
maailma uudiseid peamiselt
televiisori vahendusel, 67% uudisportaalidest, 58% kuulab
raadiouudiseid, pooled loevad
uudiseid Facebooki, Instagrami
vm sotsiaalmeedia vahendusel
või ajalehti paberkandjal.
Hiiumaa kohta uudised saavad
vastajad peamiselt: Hiiu Lehtest – 71%, Facebooki grupidest
60%, täpselt pooled vallalehest
Hiiumaa Teataja ja 48% valla
Facebooki lehelt. Samuti on
tähtsal kohal naabrid, sõbrad,
kolleegid – neilt kuuleb uudiseid
46% vastajatest. Veidi vähem
Hiiumaa valla veebilehelt vald.
hiiumaa.ee – 38%, portaalist
www.hiiumaa.ee 21% ja Kadi
raadio vahendusel 10%.
Vallalehest Hiiumaa Teataja

loevad vastajad huviga viimase
lehekülje sündmuste kalendrit –
kolmveerand vastajatest. Samuti
pakuvad suurt huvi oma osavalla
uudised ja teated – 69%.
Viimaste külgede kultuuriteateid
ja infot loeb 56%, samuti pikemaid kirjeldusi käimasolevate või
uute projektide ja valla päevakajaliste tegemiste kohta. Üle poole
vastanutest, 54% loeb huviga
toimunud sündmuste kokkuvõtteid. Infot toetusvõimaluste ja
projektivoorude kohta ootab
vallalehest 46% vastajatest, samuti uute ilmakodanike nimesid.
Teiste osavaldade uudised ja teated loeb 44% vastajatest. Uute
töötajate tutvustusi, persoonilugusid ja tunnustuse pälvinud vallakodanike tutvusi 42%. Planeeringuteateid vaatab 38%, samuti
vallavalitsuse istungite lühemat
kokkuvõtet nagu viimases teatajas. Riigiasutuste infot ja teateid
loeb 35%. Küsitlusest selgub, et
alla kolmandiku loeb istungite
pikki kokkuvõtteid: vallavalitsuse
istungite pikka kokkuvõtet 29%,
samuti volikogu istungil toimunud vallavalitsuse infotundi.
Volikogu otsuste kokkuvõtteid
loeb veerand vastajatest.
Saime palju häid ettepanekuid
Hiiumaa Teataja sisu osas, mida
saame suve jooksul veel läbi
mõelda ja edaspidi järgemööda
kasutusse võtta.
Kinnitust sai, et kajastustes peaks
senisest suuremat tähelepanu
saama kõigis osavaldades toimuv
ja seega püüame jõudumööda
vahendada rohkem uudiseid Hiiumaa eri piirkondadest. Väga on
oodatud kaastööd külaliikumise
eestvedajatelt ja erinevatelt asutustelt, et oma uudistest teada
anda. Selliselt saame liikuda ka

algselt seatud eesmärgini, et
iga osavalla uudised oleks oma
lehel.
Juba sellest numbrist alates vähendame istungite kokkuvõtete
mahtu ja selle asemel paneme
senisest suuremat rõhku lühiuudistele, et lugeja leiaks kiiremini
huvipakkuva teema.
Seejuures jääb Hiiumaa Teataja
aga endiselt infoleheks, mis toob
lugejateni valla uudiseid ning
hiidlastele vajalikku infot.
Jätkame lehe levitamist koos
Hiiu Lehega, mis on hinnapakkumiste järgi valla jaoks kogukulult
paremuselt järgmine pakkumine
pärast kujundusteenuse vahetust
aasta algul.
Reklaamiturul vallaleht Hiiu Lehele konkurentsi ei paku ja seega
jätkame põhimõttega, et era- ja
ärikuulutusi Hiiumaa Teatajast
ei leia.
Vallaleht Hiiumaa Teataja peaks
jõudma igasse postkasti Hiiumaal. Juhul, kui vallaleht mõnda
postkasti ei jõudnud, siis palun
edastage see info Omnivale aadressi täpsusega, et Omniva saaks
oma töökorraldust selgitada ja
lehe järgmisel päeval tuua: tel
661 6616 või info@omniva.ee.
Samuti saab Hiiumaa Teatajat
tasuta võtta kõigist vallamajadest Hiiumaal ja Toiduhaldjate
müügipunktist Tallinnas Nõmme
turul ja Balti jaama turul.
Aitäh kõigi heade sõnade ja asjaliku kriitika eest!
Järgmine Hiiumaa Teataja jõuab
lugejateni 31. augustil. Seniks
meeleolukat suve!
Liina Siniveer
valla avalike suhete spetsialist

MAAKONNALIINIDE SÕIDUPLAANID
11.06. kuni 31.08.2018

Lugupeetud eakad!
Peagi on juulikuu käes ja põhjust jälle kokku tulla. Sel suvel toimub
MEMME-TAADI perepäev Suursadamas. Saame kokku pühapäeval,
22. juulil kell 12.
Naudime koos ansambli Vana klaver etendust ja kontserti, ei puudu ka üllatus. Lõunasupi eest hoolitseb seekord UNGRU resto.
Et päev kulgeks ilma viperusteta, teatage oma osavõtusoovist
piirkonna eakate kooskäimise kohtadesse, kus ikka on osalejate
registreerimine toimunud: Emmastes päevakeskus ja Agapäeotsa
kokkusaamise koht, Käinas registreerib osalejad sotstööspetsialist
Heli Tuisk, Kõrgessaares päevakeskus, Pühalepas Hellamaa perekeskus ja Kärdlas päevakeskus. Nimi tuleks kirja panna 15. juuliks,
siis oskame tellida transpordi ja keeta paraja portsu suppi. Nagu
ikka, on ka seekord osalustasu 5.- eurot. Töötab ka puhvet.
HPÜ juhatus

Sotsiaaltoetuste taotlemine
Kuu taotlused sotsiaaltoetuste määramiseks palume esitada
koos pere eluasemekulusid ja tulusid tõendavate dokumentidega:
Kärdlas (Keskväljak 5a, tuba 220): 10.–20. juulil ja 10.–17. augustil
Kõrgessaares Valitsejamajas 19. juulil kell 11–12 ja 16. augustil
kell 11–12.
Info: Pille Alevi, pille.alevi@hiiumaa.ee, tel 505 5746 või 463
6094.
Pühalepa vallamajas 16.-20. juulil ja 13.-17. augustil.
Suuremõisa raamatukogus 17. juulil kell 10-12 ja 14. augustil
kell 10-12
Palade spordihoones 17. juulil kell 13-14 ja 14. augustil kell
13-14.
Info: Urme Soonvald, urme.soonvald@hiiumaa.ee, tel 463 6844
või 5210997.

Transporditeenus
Kõrgessaare osavallas sotsiaaltransporditeenuse osutamine eakatele ja puudega isikutele kohalikeks sõitudeks – info telefonil
469 3712 või 5333 9472 Heli Harak.
Kärdlas invabussi tellimine kohalikeks sõitudeks ja mandrisõidud
rehabilitatsiooni- või meditsiiniasutusesse eakatele ja puudega
inimestele – info Pille Alevi telefonil 463 6094

Mängude maja saun (Nuutri tn 21):
7. ja 21. juulil ning 4. ja 18. augustil kell 15–17 meestele ja kell
17–19 naistele. Pileti hind on 2.30.
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Verekeskus andis üle kingitused
vähekindlustatud peredele
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus
andis Hiiumaa vallale üle 86 kingipakki
vähekindlustatud perede lastele.
Kui regionaalhaigla verekeskuse doonor ei
soovi pärast vereloovutust meenet, saab
ta selle annetuskaardi kaudu loovutada
vähekindlustatud peredele. Mõned korrad
aastas annab verekeskus magusatest kingitustest koosnevad pakid üle erinevate
piirkondade valdadele, seekord Hiiumaa
vallale.
Igas kingikotis on kaks verekeskuse šokolaadi ja kaks purki mett. Kingipakkidesse
on panustanud 344 doonorit.
„Meil on siiras heameel, et nii paljud doonorid soovivad lisaks vereloovutusele aidata teisi Eestimaa inimesi ka muul moel,“
ütles verekeskuse õendusjuht Heidi Saar.
„Loodame, et kingikotist on väikestele
Hiiumaa lastele palju rõõmu ja täname
selle eest kõiki annetuskaardi täitnud
doonoreid.“
Aitäh verekeskusele selle toreda kingituse vahendamise eest! Hiiumaa valla
sotsiaaltöötajad toimetavad kingitused
peredeni.

Juulist saavad sügava puudega
täisealiste inimeste hooldajad
lisapuhkepäevi
Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava
puudega täisealise inimese hooldajatel
võimalik kasutada oma tööandja juurest
kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust.
Lisapuhkepäevi saab oma tööandjalt
küsida töötaja, kes hooldab oma sügava
puudega lähedast. Sügava puudega inimese lähedane on tema õde, vend, poolõde,
poolvend, ema, isa, vanem või vanavanem,
abikaasa või registreeritud elukaaslane
kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad puhkepäevi kasutada sügava puudega
täisealise inimese eestkostjad või kohaliku
omavalitsuse määratud ametlikud hooldajad.
Hoolduspuhkust on võimalik võtta kõik
viis tööpäeva korraga või ka päevade kaupa ja seda saab kasutada kalendriaasta
jooksul.
Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab töötaja selles tööandjaga kokku leppima ja
selle kohta avalduse esitama. Vajadusel
on tööandjal õigus küsida hoolduspuhkuse
õigust tõendavaid lisadokumente, milleks
võib olla näiteks:
- kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus hooldatava kohta;
- väljavõte nt rahvastikuregistrist, mis
tõendab, et puhkust kasutada sooviv töötaja on hooldatava lähedane, eestkostja
või hooldaja.
Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis 2018.
aastal on 23,62 eurot päevas. Puhkusetasu
maksab töötajale välja tööandja, kes saab
selle hiljemalt 3 kuu jooksul pärast puhkuse kasutamist sotsiaalkindlustusametilt
tagasi taotleda.
Rohkem infot tasustatud hoolduspuhkuse
kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Samast leiab infot puhkustasu
hüvitamise korra kohta ka tööandja.

SEB pank sulgeb Kärdla kontori
1. augustist hakkab SEB pank
Hiiumaal senise kontoriteeninduse asemel pakkuma klientidele teenindust video teel:
SEB internetipangas toimuva
videokõnega saab pangatöötajaga kohtuda tööpäeviti.
Kärdlas jätkavad tööd SEB sula-

raha sisse- ja väljamakse automaadid.
“Pärast hoolikat kaalumist otsustasime sellel aastal Kärdla
kontori sulgeda, sest alternatiivsed lahendused pangateenuste
tarbimiseks on muutunud nii populaarseteks, et Kärdla kontor oli

suure osa lahtiolekuajast tööta,“
selgitas SEB kontorivõrgu juht
Indrek Lass.
Ta lisas, et SEB Kärdla kontor
sai avatud ajal, kui praktiliselt
ühtegi pangatoimingut polnud
võimalik teha väljaspool pangakontorit. “Täna saab klient oma

pangakaardi kätte posti teel,
teeb maksed internetipangas
või mobiilis, sularahatehingud
pangaautomaadis ja lahendab
võimalikud probleemid meie
klienditoe abiga telefoni teel,”
ütles Lass.
Hiiumaa vallavanem Reili Rand

ütles pärast kohtumist panga
esindajatega, et on kahetsusväärne, et töökohad Hiiumaalt
kaovad, kuid on samas julgustav,
et hiidlased on uuenduslikud ja
kasutavad aktiivselt e-teenuseid.
“Saime kindlust, et teenuse kasutamise võimalus hiidlastel säilib,”
ütles Rand.
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Külarahvas kohtus Kõrgessaares
Kõrgessaare mõisapargis toimunud Hiiumaa 15. külade päeval
selgus, et tuleval aastal võõrustab külasid Kärdla. Aitäh ühenduse Kodukant Hiiumaa eestvedajatele meeleoluka päeva eest!
Osalejaid tervitasid Hiiumaa
vallavanem Reili Rand, MTÜ
Ühendus Kodukant Hiiumaa juhatuse esinaine Ester Tammis ja
Kõrgessaare osavalla vanem Üllar
Laid. Päeva jooksul sai testida
oma merepääste ja tuleohutuse
alaseid teadmisi, saada infot
Eesti Naabrivalve tegemistest,
meisterdada koos MTÜ Jääk ja
Praak juhendajatega, kuulata
Maire Forseli (Leisi Lapikoda)
ettekannet ettevõtluse võimalikkusest maal ja soetada omale
meelepärast käsitöö- ja omatoodangu müüjatelt. Kultuurilist
meelelahutust pakkus naisrahvatantsurühm Ungrulust Helgi
Taelma juhendamisel ning Kärdla
Nukuteater ja Kersti Ojasalu. Toe-

ka ja väga maitsva külade päeva
supi keetis Aimi Aromatova oma
naiskonnaga. Päeva lõpetas ettevalmistusena Hiiumaa esimeseks
öölaulupeoks väike ühislaulmine
Ingrid Purge ja Valter Parve eestvedamisel.
MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa tänab kõiki külade päeval
osalejaid, päevajuht Artur Valku,
esinejaid, töötubade läbiviijaid ja
laadal kauplejaid ning kõiki, kes
aitasid meid selle toreda päeva
korraldamisel ja läbiviimisel.
Ja nagu ütles vallavanem Reili
Rand külade päeva avades ja
Ester Tammisele külakaigast üle
andes, kutsub Kärdla järgmisel
aastal külarahva külla! Kohtumiseni Kärdlas!
Külade päeva korraldamist rahastab rahandusministeerium
kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Sõru õpilastööde näitusel on
kõigi Emmaste koolilaste tööd

Hiiumaa ametikooli
erialad 2018/2019
• Florist
• Nooremaednik
• Maastikuehitaja
• Puitehitiste restauraator
• Palkmajaehitaja
• Väikesadama spetsialist
• Bussijuht
• Veoautojuht
• Plastitööstuse seadistaja
Dokumentide vastuvõtt 1.
juunist 13. augustini 2018.
Sisseastumine infosüsteemis
SAIS: www.sais.ee

Sõru muuseumis on avatud Emmaste põhikooli õpilaste loomingu näitus „Eestlane olen, kuid
hiidlaseks jään“, mis esitab vihjeid
ja kutsub kaasa mõtlema, missuguseid jälgi me maailma minnes
endast maha jätta tahaksime.
Emmaste osavalla vanem Hergo
Tasuja ütles näitust avades, et
seal on selgelt näha rahvakultuur kogu oma ilus: rahvatants,
rahvuslikud mustrid, laul ja pillimäng; on tunda huvi spordi vastu;
on selged viited rannakultuurile,
merele, rannaniitudele ja karjamaale.
Näituse kuraator ja kujundaja
Emmaste põhikooli kunsti- ja
käsitöö õpetaja Eila Tõnisson
selgitas, et kuna näitus asub
Sõru muuseumis, mis on osa
mereväravast Saaremaa poolt
tulijatele, siis see kujundab hiidlaste kuvandi. „Nende tööde
kaudu loome fooni ja anname

tooni sellele, milline esmamulje
saare külastajatel meist tekib.“
Õpetaja tundis rõõmu sellest,
et esindatud on kõigi Emmaste
põhikooli õpilaste tööd.
Õpilasnäitust laiendab õpetaja
Tõnissoni enda näitus „Uksed“.
Selle tööd on vormistatud taaskasutusmaterjalist, spoonist,
akrüülvärvidega maalitud ustena.
Kaasteeliste portreed avavad
meeleolusid ning hoiakuid, aga
panevad ka mõtlema, millistest
ustest me oleme 100 aasta jooksul läbi käinud?
Järjekorras juba 17. õpilastööde
näitus on Sõru muuseumis avatud
kuni 31. augustini kolmapäevast
pühapäevani kella 11-17.
Lisaks on Sõru muuseumis võimalik vaadata muuseumi avakollektsiooni väljapanekut “Taasleitud
asjad”, mis on samuti avatud 31.
augustini K–P kell 11–17.

Nelja Nurga galeriis

Suvised lahtiolekuajad
Kärdla kultuurikeskus
1. juunist 31. augustini kl 10–16
Kõrgessaare vaba aja keskus
1. juunist 31. augustini kl 10–16
Hiiumaa noorsootöö keskus
Kärdla noortemaja 3. juunist 31.
augustini E–R kell 12–18.
Kärdla noortemaja on seoses suvepuhkustega suletud
2.–27. juulil,
Kõrgessaare noortemaja on suletud 16. juulist 10. augustini ja

nõustamisteenistus 2. juulist 3.
augustini.
Emmaste avatud noortekeskus
ja Emmaste spordihall
on suveperioodil 25. juunist 5.
augustini avatud eelneval kokkuleppel.
Sõru muuseum
15. maist 15. septembrini K–P
kl 11–18
15. septembrist 15. maini külastamine eelneval kokkuleppe

Lastenädal Soeras
Palade looduskeskus ootab 9.–12. juulil iga
päev kell 15 Soerasse lapsi. Kõigil neil päevadel
toimuvad teematoad, kus saab meisterdada ning
teada midagi uut looduse ja pärandkultuuri kohta.
a.
Osalustasu on 3.- osaleja kohta.
13. juulil kell 18 toimub Soeras simman „Suvised mesised
õied“. Esinevad rahvatantsijad meie saarelt ja mandrilt, Hiiu kannel
ja Kintsuviiul. Mesi ja meejutud. Väljapanek südasuvistest õitest.
Avatud on kohvik. Pilet 2 eurot.
Palade loodushariduskeskuse Soera talumuuseum ja kivimite
õppehoone on avatud 19. juunist 25. augustini kell 11–18 (P ja E
suletud, va gruppidele ettetellimisel). Kontakt: paladelhk@gmail.
com, 5342 2087.

Hambaarstide
puhkused 2018
Dr Angela Sivonen
OÜ Angela Sivonen,
tel 463 1551
23.–30. juuli
Dr Küllike Tammeveski
Küllike Tammeveski Hambaravi
FIE, tel 463 6354
16.–29. juuli
16. august–2. september
Dr Liivi Laanemäe
OÜ Emmaste Hambaravi,
tel 462 2403
9.–22. juuli
21.–31. august
Dr Heli Mikk
OÜ Heli Mikk Hambaravi,
tel 463 3006
16.–29. juuli
13.–19. august
Dr Epp Ehatamm
OÜ Unimed Ühendatud Kliinikud, tel 5348 3349
12. juuli–1. august
22.–26. oktoober

Nelja Nurga galeriis on 18. augustini avatud Hiiumaa loojate aastanäitus "Kümme Rõõmusõõmu", millega HiKu tähistab oma 10ndat
tegevusaastat.
4. augustil on Kohvikutepäeva raames galeriis avatud ilujanulokaal
"Sõõm ja Rõõm".
Galerii avatud suveperioodil T-L kell 11-15. Muul ajal 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.ee

Juunis Hiiu valla sotsiaalkeskuses
Kõrgessaare päevakeskuses:
22. juulil kl 12 Hiiumaa Pensionäride Ühenduse poolt korraldatav
maakondlik memme-taadi perepäev Suursadamas. Osalustasu 5
eurot. Lõunapausil pakutakse suppi. Oma osalusest anna kindlasti
teada hiljemalt 13. juuliks Inna tel 504 2292., samuti transpordivajadusest helistada samale telefonile.
Juulikuus päevakeskuse ruumides juuksuriteenust ei osutata.
Kõrgessaare päevakeskus osutab pesu pesemise ja dušiteenust,
eelnevalt kokku leppida Inna tel 504 229

Kärdla tegevustoas
12. juulil kell 10 meisterkokk Inge – soolased
suupisted
24.-25. augustil Erivajadustega inimeste reis
Viljandimaale. Osalemine üleeestilistel erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol Viljandis

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
HELGI PINK
ALNA KUUSE
HILJA MEIERAU

MAIE NIGUL
ELVI VOHU
ÜLLE JUHE

Kaastunne lähedastele!
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„EV100 igas külas“ – Eesti ühtehoidvate
kogukondade ühine sünnipäevakink
Juba teist suve saab Eesti elada oma suures sünnipäevas. Külades
ja linnades, kodu- ja välismaal – kõikjal tähistame oma riigi iseseisvuse uhket 100. aastapäeva.
Kõige kokkuhoidvamad ja ettevõtlikumad kogukonnad on oma
EV100 kinkide ja sündmustega koondunud suurde ühiskingitusse
„EV100 igas külas“. Nii ongi üle kogu Eestimaa juba praegu paljusid
külasid ja linnu ehtimas ning EV100 meenutamas kaunid hõbedased tunnusplaadid – riigi kingitus kogukondadele, kes meie suurt
juubelit eriti väärikalt tähistada on võtnud.
Tunnusplaat on nii Kõpus Külamäe peoplatsil kui Sõrve Sääre renoveeritud tuletornil. Peipsi äärses Lohusuu-Venekülas tähistab
see kogumiku „100 Peipsiäärse vene köögi retsepti“ ja Tallinnas
Kalamajas kogukonnaraamatu „Õhus on Kalamaja“ ilmumist.
Tunnusplaadid on jõudnud nii Siberi eesti küladesse kui eestlaste
kogukonna juurde Torontossegi.
Ühtekokku enam kui paarsada „EV100 igas külas“ kogukonda on
tänaseks juba EV100 tähistanud. Mitusada toredat sündmust ja
kogukondlikku kinki ootab veel ees – oleme ju oma 34 kalendrikuud – just sama pika kui vaba Eesti riigi sünniaeg – kestva juubeliperioodiga jõudnud vaevalt poole peale ja aasta 2020 Tartu rahu
aastapäevani on veel päris pikk ühine tee minna.
Ülevaate kõigist praeguseks liitunud kogukondadest saab EV100
veebilehelt: www.ev100.ee/et/ev100-igas-kylas
Hiiumaaltki on meie sünnipäevakaardil juba mitmed kogukonnad:
Kaigutsi, Männamaa, Puski, Kuriste, Kõpu, Putkaste.
Hea Hiiumaa tegus kogukond! Olete teiegi oodatud „EV100 igas
külas“ ühiskingiga liituma, oma kogukonnaga just teile vajalikku
ja jõukohast juubelikinki tehes ja just teile meelepärast EV100
pidu pidades. Andke vaid oma headest mõtetest ja toredatest
plaanidest teada „EV100 igas külas“ Hiiumaa koordinaatoritele
Ester Tammisele ja Heli Üksikule ning teiegi kodukohas jääb meie
riigi juubeli väärikat tähistamist tunnustama ja tunnistama kaunis
metallplaat, millel kirjas just teie linna/küla nimi ja teie EV100 peo
kuupäev.
Merle Jantson
EV 100 “Igas külas” programmijuht

Hiidlased – koguneme üheslaulma!
19. augustil algusega kell 19 toimub suur ülemaailmne eestlaste
üheslaulmine, tähistamaks nii EV100 kui meie taasiseseisvumist
27 aasta eest.
100 minutiks kogunevad eestlased kõikjal nii kodu- kui välismaal,
et ühiselt laulda neid laule, mis meie rahva südames ja meeltes
läbi sajandite kaasas kantud.
Pealinna, Lauluväljakule, tulevad Harjumaa koorid. Kõiki teisi oodatakse suuremate ja väiksemate lauluseltskondadena kogunema
oma kodukohtades, et üheslaulmisega kogu Eestimaa kaetud
saaks.
Eestlaste ühine laulmine saab kõigile nähtavaks läbi teleekraani:
ETV teeb otseülekande Lauluväljakult, pikkides sekka “laulupilte”
teistestki paikadest. Samuti jooksevad teleekraanil reaalajas laulusõnad, ehkki lauldav repertuaar on tõesti nii omane, et me seda
kõik, vähemalt osaliseltki, peast teame.
Kuidas saada osaliseks suures ülemaailmses eestlaste laulukooris?
Selleks tuleb vaid leida üks mõnus paik – olgu selleks siis külaplats,
kogukonnamaja, taluõu või muu kokkusaamiskoht. Kutsuda sinna
kokku üks mõnus seltskond, kellega ühiselt laulda – suurem või
pisem, nagu teile endile meeldib. Leida võimalus ekraanilt laulusõnu ja kogu üheslaulmist vaadata. Telia üheslaulmise äpiga oma
kogukonna “laulukoorist” ka teada
anda – et lauljate koguarv, mis üheslaulmise teleülekande ajal
ekraaniservas näha, saaks teie laulurahva näol täiendust ja lõpuks
tõepoolest jõuaks miljonini, sest niipalju meid eestlasi ju on.
Oleme end aastate eest koos vabaks laulnud. Nüüd on meil koos
võimalik laulda vabana. Saagu siis nii, et igal kihelkonnal on 19.
augustil laulukoor. Või isegi mitu.
Lisainfot saab Facebooki sündmuselt Üheslaulmine: www.facebook.com/events/2090360380982043
Merle Jantson
EV 100 “Igas külas” programmijuht

Foto: Triin Helimets

Õueringid lossi pargis
Mis toimus?
Toimus Hiiumaa maakonna tantsupidu „Õueringid lossi pargis”.
Pühapäeval, 3. juunil Suuremõisas.
Kes tantsisid?
Kokku 23 tantsurühma igast
Hiiumaa otsast, koolieelikutest
kaheksakümneaastasteni välja.
Üheksa juhendajat ja 270 paari
tantsujalgu. Gümnaasiumi õpilastest noorterühmale Patsiusti oli
see lausa esimeseks esinemiseks
rahvariietes. Õpetaja Jaanika
Kuusk on nendega ainult mõne
kuu tööd teinud, aga Suuremõisas oskasid juba päris mitmes
tantsus kaasa lüüa, ühe tantsu
tantsisid täiesti üksinda suurel
murul!
Kas oli veel üllatusi?
Rõõm oli näha, et naisteväe hulka
on jälle meestantsijaid tulemas.
Täiskasvanute segarühmade
Taidelaid (juhendaja Helle-Mare
Kõmmus) ja Sõle Segajad (juhendaja Helgi Taelma) ringid olid
päris suured. Patsiusti noortele
meestele lisaks on pikkadeks
poisteks sirgumas Emmaste
Nobejalad ja Käina Suterdised
(juhendaja Helgi Taelma) ning
Kärdla Naadresed (juhendaja

Jaanika Kuusk). Need on kõik segarühmad, kus igal poisil tüdruk
paariliseks.
Aga neidusid ikka jätkub?
Patsidega triibuseelikuid on
rohkem eeskätt Lõuna-Hiiumaal.
Laste õpetajad on lisaks Jaanikale ja Helgile veel Kristiina Vessar
ja Maigi Taelma.
Kuidas on kogenumate tantsijatega?
Kõige kogenumad on osavaldade
eakate rühmad – Pühalepa Lustilised (juhendaja Tiiu Vannas), Kõrgessaare Martad (juhendaja Heli
Harak), Käina Mikser (juhendaja
Helgi Taelma) ja Kärdla Kohvitantad (juhendaja Ille Savioja).
Tööinimesed ka?
Tööealiste hulgas on tantsurahvast küll. Suuremõisast Mõisaprouad (juhendaja Maigi Taelma),
Pühalepa Naistekoda (juhendaja
Helve Rakkaselg), Kärdla Kohvilähkrid (juhendaja Helle-Mare
Kõmmus) ja Helgi Taelma käealused on Kõrgessaare Ungrulust,
Emmaste Taherpill ning Käinast
Hiiu Sõlg ja Sedapidi. Need on
kõik naisrühmad. Segarühmade
Taidelaid ja Sõle Segajad liikmeskond koosneb samuti tööealistest tantsijatest.

Kas pidu oli mingi kindla temaatikaga?
Oli tõesti. Rõhuasetuses saartelt pärit tantsud ja ennekõike
Hiiumaa rahvatantsude ajalugu.
Lisaks veel Eesti Vabariik 100, 80
aastat president Pätsi Hiiumaa
visiidist, oma autorite – Tiiu Vannase ja Helgi Taelma tantsulooming. Kunstnik Liia Lüdig-Algvere
kasutas pargi ehtimiseks riigilippe ja kodusaare triipe.
Kes pidu korraldas?
Tantsurahvas ise. On kujunenud
tava, et tantsupäev toimub igal
aastal erinevas Hiiumaa vallas,
nüüd siis osavallas. Järg oli Pühalepa käes. Läbirääkimised lossi
pargiga olid kestnud kauem kui
aasta. Mäletatavasti toimusid
sügisel valimised, mistõttu peo
korraldamine kaldus kolmanda
sektori õlule. Suuremõisa enda
rahvas pelgas vastutust. Seetõttu
aitas vabariigi sünnipäevast inspireeritud sadakond tantsuringi
Suuremõisa lossi pargi murule
tiirlema MTÜ Tantsumajakas.
Rahadega abistasid Rahvakultuuri Keskus, Kultuurkapital ja
Hiiumaa vald.
Ille Savioja

Pühalepa Lustilised lustisid Pranglil
Juba üle kahekümne aasta
tegutseb Hellamaa perekeskuse juures seltsing
Pühalepa Lustilised –
tantsurühm ja lauluansambel.
Oktoobrist juunini käiakse kord
nädalas koos, et harjutada tantse
ja laule. Peale esinemiste Hiiumaal korraldatakse igal suvel väljasõit, et tutvuda mõne huvitava
Eestimaa paigaga. Möödunud
sügisel tehti plaan sõita suve
hakul Prangli saarele. Külakostiks
valmistati ette väike kontsertprogramm: huumoriga vürtsitatud tantsuetendus.
Juunikuus saigi Lustiliste reis
Pranglile teoks. Laupäeval, 16.
juunil toimus Prangli rahvamajas
Pühalepa Lustiliste kontsert.
Tantsurühma juhendaja Tiiu
Vannas oli kokku seadnud meeleoluka kontsertkava, kus tantsud
vaheldusid hiiu naljadega. Keskpäevane palav päike meelitas
suvitajaid randa ja Prangli rahva
heina tegema, kuid rahvamajja
kogunes siiski pea paarkümmend
igas eas huvilist hiidlasi vaatama.

Läbi saare sõitva „takso“ kastis sõitev seltskond äratas tähelepanu.
Reklaam oli muidugi vahva – läbi
terve saare sõitva Prangli „takso“
kastis lehvitav ja kilkav, säravates
Pühalepa rahvariietes seltskond
äratas tähelepanu.
Tunnine kontsert võeti vastu väga
soojalt ja südamlikult. Lõputantsuks haarati ka publiku hulgast
inimesi tantsukeerisesse.
Pärast lõunat asuti saart avastama. Kahetunnine ringreis Pranglil
juba tuttava veoauto kastis pakkus elamusi kõigile.

Pühapäeva hommikul algas kaht
merereisi sisaldav tagasisõit kodusaarele.
Ilus päikseline ilm, lahke saarerahvas, avastamisrõõmu saare
huvitavates paikades, kordaläinud kontsert ja meeldiv seltskond – kõik see jääb meenutama
Prangli saare reisi.
Suur tänu peakorraldajale Tiiu
Vannasele.
Urme Soonvald

TULEKUL HIIUMAAL

HIIUMAA TEATAJA
R, 29. juuni
Kl 18 kontsert Riho Sibul 60 ja
sõbrad: Vaiko Eplik, Tõnis Mägi,
Jäääär, Erkki-Sven Tüür ja paljud
teised Kõpu tuletorni jalamil
Kl 23 Musipidu Rannapaargus
L, 30. juuni
Kl 8-23 paadimatk ümber Hiiumaa
algusega Kärdla sadamast
Kl 10-14 metsalillematk Kallaste
panga ümbruses algusega Pritsumaja parklast
Kl 14 Rudolf Tobiase 145. sünniaastapäeva kontsert Käina kultuurikeskuses. Tasuta.
Kl 19 ansambli Orthodox Singers
kontsert Kuriste kirikus
Kl 21 paadimatka tantsuõhtu
ansambliga Vennad Elmid Kärdla
sadamas
Kl 23 Video disco Rannapaargus
P, 1. juuli
Kl 8 jooga Hõbekala külalistemajas

Kl 21 festival Kassari kitarrid:
Hypnosis – Märten Kross, Peeter
Metsar, Kiur Aarma Orjaku külamajas
Kl 21 UPPSARI popfolk tantsulavastus: “Päris. Armas. Sõbralik.
Kamp.” Mihkli talumuuseumis
Kultuurifestival Tahkuna Briis
Tahkuna tuletornis
Eesti seenioride KV Hiiumaa
etapp Kärdla tenniseväljakutel
Hiiumaa Velotuur (Eesti MV mitmepäevasõidus) seenioritele
P, 8. juuli
Kl 14 alustab laste loovus- ja seikluslaager Kõpu kooli kompleksis
Kl 17 UPPSARI popfolk tantsulavastus: “Päris. Armas. Sõbralik.
Kamp.” Mihkli talumuuseumis
Eesti seenioride KV Hiiumaa
etapp Kärdla tenniseväljakutel
Hiiumaa Velotuur (Eesti MV mitmepäevasõidus) seenioritele
E, 9. juuli

Kl 14 ansambli Orthodox Singers
kontsert Reigi kirikus

Kl 14 sünnitusjärgne jooga Tuuru
maja saalis Kärdlas

Kl 14 alustab laste loovus- ja
seikluslaagri I vahetus Kõpu kooli
kompleksis

Kl 15–16.15 lastenädal Soera talumuuseumis

Kl 10–16 suvine käsitöö ja omatoodangu laat Vabrikuväljakul
Kärdlas
Kl 11 U12 jalgpallivõistlus FC Hiiumaa–Pärnu Kalev SK Sinine Kärdla
staadionil
Kl 16 XX Hiiumaa kammermuusikapäevad: kogupere kontsert
“Loomade karneval” Kärdla kultuurikeskuses. Muusika: Saint-Saëns,
kaastegev kammerorkester
Kl 16 Luidja triatlon
Kl 19 etendus “Mamma lood”
Suuremõisa lossihoovis
Kl 21 XX Hiiumaa kammermuusikapäevad: kontsert “Valgustornid” Tahkuna tuletornis. Esinevad:
Arvo Leibur, Johanna Vahermägi,
Aare Tammesalu, Diana Liiv. Kavas: Pärt, Tüür, Karmanov

Kl 20.30 Hiiu Folk Kärdla kultuurikeskuses: Janne Suits ja Kristi
Kool – laulumängud ja pärimustantsud

11
25. Hiiumaa Karikas, Eesti MV kardispordis Käina kardirajal
R, 27. juuli

R 20. juuli

Muusikafestival Kalana Saund
2018 Sõru sadamas

XIV Hiiumaa Pärimusmuusikafestival Hiiu Folk 2018

25. Hiiumaa Karikas, Eesti MV kardispordis Käina kardirajal

Hiiumaa lahtised meistrivõistlused tennises

L, 28. juuli

L 21. juuli

Kl 17 Hiiumaa Homecoming muusikafestivali kontsert Kõpu rahvamajas, II osa Kõpu suurkivi juures

Kl 10–18.40 Unustatud mõisade
külastusmäng Suuremõisa lossis

Muusikafestival Kalana Saund
2018 Sõru sadamas

Kl 18 EV100 Sõruotsa kogukonna
päev Sõru paadikuuris

Kila kola laat Vabrikuväljakul

ArtImport festival

XIV Hiiumaa Pärimusmuusikafestival Hiiu Folk 2018

25. Hiiumaa Karikas, Eesti MV kardispordis Käina kardirajal
17. Kõpu poolsaare külade päev

ArtImport festival

P, 29. juuli

P, 15. juuli

Hiiumaa lahtised meistrivõistlused tennises

Kl 12 Kõrgessaare tänavakorvpalliturniir

Orienteerumise MV. lühirada
Kalestes

Kl 15 Hiiumaa Homecoming muusikafestivali kontsert Pühalepa
kirikus

Kl 19 XX Hiiumaa kammermuusikapäevad: Kammermuusikaklassika Kärdla kultuurikeskuses.
Esinevad: Erik Schumann, Liisa
Randalu, Jonathan Roozeman,
Kalle Randalu. Kavas: Beethoven,
Brahms, Debussy

P, 22. juuli
Kl 10–18.40 Unustatud mõisade
külastusmäng Suuremõisa lossis
Kl 11 Tubala Anagama keraamikaahju ühepäevanäitus
Kl 12 memme-taadi perepäev
Suursadamas

Muusikafestival Kalana Saund
2018 Sõru sadamas
E, 30. juuli
Kl 14 sünnitusjärgne jooga Tuuru
maja saalis Kärdlas
Kl 15.30 jooga lapseootel naistele
Tuuru maja saalis Kärdlas

E, 2. juuli

Kl 15.30 jooga lapseootel naistele
Tuuru maja saalis Kärdlas

Kl 14 sünnitusjärgne jooga Tuuru
maja saalis Kärdlas

Kl 17.15 jooga kõigile Tuuru maja
saalis Kärdlas

Kl 14 sünnitusjärgne jooga Tuuru
maja saalis Kärdlas

Kl 15.30 jooga lapseootel naistele
Tuuru maja saalis Kärdlas

Kl 19 etendus “Mamma lood”
Suuremõisa lossihoovis

Kl 15.30 jooga lapseootel naistele
Tuuru maja saalis Kärdlas

Kl 17.15 jooga kõigile Tuuru maja
saalis Kärdlas

Kl 19 “Vaba tants” Kassari rahvamajas

Kl 17.15 Jooga kõigile Tuuru maja
saalis Kärdlas

Kl 19 “Vaba tants” Kassari rahvamajas

Algab “Noorseppade IX suvekool”
Kärdla põhikoolis

Kl 19 “Vaba tants” Kassari rahvamajas

T, 3. juuli

T, 10. juuli

T, 17. juuli

E, 23. juuli

Kl 19 “Vabastavad kunstid” Kassari rahvamajas

Kl 15–16.15 lastenädal Soera talumuuseumis

Kl 14 sünnitusjärgne jooga Tuuru
maja saalis Kärdlas

K, 4. juuli

Kl 19 “Vabastavad kunstid” Kassari rahvamajas

Kl 16.30 Hiiumaa kergejõustiku IV
teisipäevak (400m, kõrgushüpe,
kuulitõuge, kettaheide) Kärdla
staadionil

Kl 15.30 jooga lapseootel naistele
Tuuru maja saalis Kärdlas

Kl 19 etendus “Mamma lood”
Suuremõisa lossihoovis

Kl 17 Curly Strings kontsert Kõpu
rahvamaja vabaõhulaval

Muhu väina regatt jõuab Kärdla
sadamasse

Kl 19 “Vabastavad kunstid” Kassari rahvamajas

Kl 15.30 jalgpallivõistlus U17
Läänemaa - U17 FC Kuressaare
Kärdla staadionil

Kl 12–19 Hiiumaa kohvikutepäevad: Kassari kohvikutetuur – 6
ühepäevakohvikut Kassari saare
eri paikades

K, 11. juuli

Kl 19 Piip ja Tuut juubeldavad
Kassari Kuursaalis

Kl 17.15 jooga kõigile Tuuru maja
saalis Kärdlas

Kl 17 orienteerumisneljapäevak
Tareste RMK lõkkeplatsilt

Kl 19 “Vaba tants” Kassari rahvamajas
T, 24. juuli

Kl 19 EV100: “Kassari – Aino Kallase paradiis” Aino Kallase suvemaja
õuel Kassaris

Kl 19 “Vabastavad kunstid” Kassari Rahvamajas

Kl 19 etendus “Mamma lood”
Suuremõisa lossihoovis

Kl 20 Indrek Taalmaa monoetendus “Parimad palad” Kassari
Kuursaalis

Kl 21 KKNP: ansambli Sadamasild
kontsert Orjaku sadamas

Kl 20 Alen Veziko plaadiesitluskontsert ‘’Nüüd on nii’’ Kärdla
laululaval

Kl 9 XVII Kärdla Ratsupäevad
Linnumäel

Kl 18 avatud combofit treening
Mängude majas Kärdlas
N, 5. juuli
Kl 17 orienteerumisneljapäevak
algusega Puski karjäärist
Kl 19 KKNP: kontsert Gongide ja
helikausside kaunid helid – Kaia
Karjatse Orjaku sadamas
R, 6. juuli
Kl 15 Kalurite päev Kärdlas Rannapaargu rannas: kl 21 Singer Vinger,
kl 22.30 Terminaator. Tasuta

Kl 15–16.15 lastenädal Soera talumuuseumis
Kl 17–23.30 EV100 merepidu
Kärdla sadamas

E, 16. juuli

Kl 20.30 Curly Strings kontsert
Kassari rahvamajas
K, 18. juuli

Kl 18 avatud combofit treening
Mängude majas Kärdlas

Kl 18 avatud combofit treening
Mängude majas Kärdlas

Kl 19 festival Kassari kitarrid: Riho
Sibul 60 juubelikontsert Orjaku
külamajas

Kl 22 kinoõhtu Kassari kuursaalis

Kl 19 etendus “Mamma lood”
Suuremõisa lossihoovis

Kl 19 kultuurifestival Tahkuna
Briis Tahkuna tuletornis

Kl 15–16.15 lastenädal Soera talumuuseumis

Kl 21 festival Kassari Kitarrid:
Pääru Oja ja Indrek Kruusimaa Flamenco õhtu Kassari rahvamajas

Kl 17 orienteerumisneljapäevak
Tahkuna tuulegeneraatori juurest

Eesti seenioride KV Hiiumaa
etapp Kärdla tenniseväljakutel
L 7. juuli

Kl 20 KKNP: Hanna-Liina Võsa ja
Koit Toome kontsert “Hallo kosmos, hallo Maa” Orjaku sadamas

Kl 10 saalihokiturniir Viskoosa
Cup 2018

Muhu väina regatt Kärdlast
Kihnu

Kl 11 Saare seiklus 2018 – Isemoodi Hiiumaa

R, 13. juuli

Kl 16 festival Kassari kitarrid: Valev Sein projekt – häälmaal Orjaku
külamajas
Kl 17.30 festival Kassari kitarrid:
Aarne Lauri – Muinasmaailm Orjaku külamajas

Muhu väina regati Kärdla ring
N, 12. juuli

Kl 18 kontserdisari “Kolm risti Kassari kohal”: õpetaja Jaan
Tammsalu ja Robert
Jürjendali kontsert-mõtisklus Kassari
kabelis
Kl 18–21 simman “Suvised mesised õied” Soera talumuuseumis

Kl 19 festival Kassari kitarrid:
Weekend Guitar Trio 25 Orjaku
külamajas

Kl 19 etendus “Mamma lood”
Suuremõisa lossihoovis

Kl 20 tantsuõhtu ansambliga Reminders! Kassari Kuursaalis

Kl 10 Luidja rannavolle turniir
Luidja rannas

L, 14. juuli

Kl 22 kinoõhtu Kassari kuursaalis
N, 19. juuli

XIV Hiiumaa Pärimusmuusikafestival Hiiu Folk 2018
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Kl 19 “Vaba tants” Kassari rahvamajas

Avatud talude päev Hiiumaal

T, 31. juuli

Hiiumaa lahtised meistrivõistlused tennises

Kl 19 “Vabastavad kunstid” Kassari Rahvamajas

Orienteerumise MV. teade Kodestes

K, 1. august

Kl 14 Hiiu Folk: Helen Kõmmus
“Rahvaluule kogumine salastatud
Hiiumaal 1959” Hiiumaa muuseumi Pikas majas

Kl 18 avatud combofit treening
Mängude majas Kärdlas

Kl 16 Hiiu Folk ja KKNP: Kaido
Ray Kallikorm (lõõts, karmoška)
kontsert Orjaku külamajas

Kl 19 Lääne-Saarte Kammerorkestri kontsert “Orkester maailma
äärel”. Orjaku sadamas

Kl 17 orienteerumisneljapäevak
RMK Lehtma parkimisplatsilt

Kl 22 kinoõhtu Kassari Kuursaalis

Kl 17.45-21 Kärdla Purjutuur – III
etapp Kärdla sadamast

Kl 11 metsik matk Kassari saarel
algusega Taguküla bussipeatusest

Kl 18 Hiiu Folgi avamine Kärdla
kultuurikeskuses koos Kärdla
kammerkoori ja Segoga LääneAafrikast
Kl 19 Hiiu Folk Kärdla kultuurikeskuses: Strand…Rand
Kl 19 etendus “Mamma lood”
Suuremõisa lossihoovis
Kl 20 Kaia Karjatse kontsert: Gongide ja helikausside kaunid helid
Kassari rahvamajas

Kl 17.15 jooga kõigile Tuuru maja
saalis Kärdlas

K, 25. juuli

N, 26. juuli

Kl 17 orienteerumisneljapäevak
Leemetis
Kl 19 muusikafestival Kalana
Saund 2018 Sõru sadamas
Kl 19 Hiiumaa Homecoming muusikafestivali kontsert Pikas majas
Kärdlas
Kl 20 KKNP: C-JAM ja Mikk Kaasik
kontsert “Prints ja kerjus” Orjaku
sadamas

Kl 18 avatud combofit treening
Mängude majas Kärdlas
N, 2. august
Kl 12 XVII Kärdla Ratsupäevad
Linnumäel

R, 3. august

Kl 16 Mae Lenderi raamatu “Minu
Hiiumaa” esmaesitlus ja väike kotletipuhvet Soonlepa karjamõisas
Kl 16.30 Hiiumaa MV kergejõustikus Kärdla staadionil
Kl 17.45–21.00 Kärdla Purjutuur –
IV etapp Kärdla sadamast
Kl 19 etendus “Mamma lood”
Suuremõisa lossihoovis
Kl 19 Kait Tamra kontsert Kõpu
tuletorni jalamil
Kl 20 kontsert: Lauri Saatpalu ja
Peeter Rebane Kassari kuursaalis
Kl 20 Kräftskiva ehk Vähjapidu
Tahkunas
Hiiumaa kohvikutepäevad - külasta ühepäevakohvikuid kogu
Hiiumaal
XVII Kärdla Ratsupäevad
Pühalepa muusikafestival Pühalepa kirikus
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L, 4. august
Kl 4.45 Päikesetõusu metsik
matk Kassari saarel algusega
Taguküla bussipeatusest
Kl 9–18 XVII Kärdla Ratsupäevad
Linnumäel
Kl 10–18.40 Unustatud mõisade
külastusmäng Suuremõisa lossis
Kl 18 Mõisapargimuusika: TaaniEesti kitarriduo Kirsi Tilk ja Sune
Bors Kõrgessaare mõisa pargis
Kl 18 jalgpallivõistlus U16 FC
Hiiumaa – U16 Tallinna JK Legion
Kärdla staadionil
Kl 19 ansambli Naised köögis
kontsert “Üks kõigi, kõik ühe
eest” Kärdla laululaval
Kl 20 kontserdisari “Kolm risti
Kassari kohal”: musitseerivad
Kait Tamra ja Kadri Pulk Kassari
kabelis
Kl 23.58 10 aastat Luidja Tuleetendusi Luidja tsirkusetalus
Hiiumaa kohvikutepäevad – külasta ühepäevakohvikuid kogu
Hiiumaal
XVII Kärdla Ratsupäevad
Pühalepa muusikafestival Pühalepa kirikus
Orienteerumise MV sprint Suuremõisas
P, 5. august
Kl 10 “Metsik matk Kassari saarel
+ kohvi ja kook Kassari saare lõpus” algusega
Taguküla
bussipeatusest
Kl 13.30 Jalgpallivõistlus FC
Hiiumaa – Keila JK II Kärdla staadionil
Hiiumaa kohvikutepäevad – külasta ühepäevakohvikuid kogu
Hiiumaal
XVII Kärdla Ratsupäevad
Pühalepa muusikafestival Pühalepa kirikus
Orienteerumise MV tavarada
Ristnas
E, 6. august
Kl 14 sünnitusjärgne jooga Tuuru
maja saalis Kärdlas
Kl 15.30 jooga lapseootel naistele Tuuru maja saalis Kärdlas
Kl 17.15 jooga kõigile Tuuru maja
saalis Kärdlas
Kl 19 “Vaba tants” Kassari rahvamajas
T, 7. august
Kl 19 “Vabastavad kunstid” Kassari Rahvamajas
Kl 19 etendus “Mamma lood”
Suuremõisa lossihoovis
Kl 20 Kaisa Selde ja Mart Müürisepp “Baariteraapia” Kassari
kuursaalis
K, 8. august
Kl 18 avatud combofit treening
Mängude majas Kärdlas
Kl 19 etendus “Mamma lood”
Suuremõisa lossihoovis
Kl 22 kinoõhtu Kassari Kuursaalis
N, 9. august
Kl 17 orienteerumisneljapäevak
Kaibaldi prügimäe teelt

HIIUMAA TEATAJA

TULEKUL HIIUMAAL
Kl 19 KKNP: Hiiukeelse luule ja
lugude õhtu “Ole ise” – Margus
Tabor, Heli Laaksonen ja Järvi
Kokla
R, 10. august
Kl 21 Hiiumaa puhkpillipäevad:
Paide linnaorkestri õhtukontsert
Orjaku sadamas
Kl 21 Hiiumaa puhkpillipäevad:
Kunda linnaorkestri õhtukontsert
Kassari Puhkekeskuses
Hiiumaa MV tennises Kärdla tenniseväljakutel
L, 11. august
Kl 14 Sõpruse kolhoosi kokkutulek Kassari puhkekeskuses
Kl 18 Mõisapargimuusika: Anu
Taul ja Tarmo Noormaa Kõrgessaare mõisa pargis
Kl 19 Theatrumi edendus “Muna”
Soonlepa karjamõisas
61. Hiiumaa maakonnalehe võrkpalliturniir
Hiiumaa puhkpillipäevad
Hiiumaa MV tennises Kärdla tenniseväljakutel
P, 12. august
Kl 11 Tubala Anagama keraamikaahju ühepäevanäitus
Kl 13:30 FC Hiiumaa – Haapsalu
Jalgpalliklubi Kärdla staadionil
Hiiumaa puhkpillipäevad
Hiiumaa MV tennises Kärdla tenniseväljakutel
E, 13. august
Kl 14 sünnitusjärgne jooga Tuuru
maja saalis Kärdlas
Kl 15.30 jooga lapseootel naistele Tuuru maja saalis Kärdlas
Kl 17.15 jooga kõigile Tuuru maja
saalis Kärdlas
Kl 19 “Vaba tants” Kassari rahvamajas
Kl 19 Theatrumi etendus “Muna”
Soonlepa karjamõisas
T, 14. august
Kl 19 “Vabastavad kunstid” Kassari rahvamajas
Kl 19 Theatrumi etendus “Muna”
Soonlepa karjamõisas
Kl 20 Silver Kaljula monoetendus
“5 grammi sisemist rahu” Kassari
Kuursaalis
K, 15. august
Kl 19 Theatrumi etendus “Muna”
Soonlepa karjamõisas
N, 16. august
Kl 12–19 Hiiumaa (eel)arvamusfestival ja suvehiidlaste kokkutulek Orjaku
sadamas.
Päeva lõpetab kontsert.
Kl 17 orienteerumisneljapäevak
Malvastes
Kl 17.45–21 Kärdla Purjutuur – V
etapp Kärdla sadamast
Kl 19 Theatrumi etendus “Muna”
Soonlepa karjamõisas
R, 17. august
Kl 19 Theatrumi etendus “Muna”
Soonlepa karjamõisas
Kõrgessaare mõisapargimuusika

Hiiumaa Teataja, Hiiumaa valla väljaanne
Toimetaja Liina Siniveer, tel 5386 7606, liina.siniveer@hiiumaa.ee
Kujundus ja küljendus Kersti Simsalu, trükikoda Printall
Kojukanne: Omniva tel 661 6616 või info@omniva.ee
Hiiumaa Teataja ilmub kord kuus. Info ja teated järgmise kuu lehte on
oodatud eelneva kuu 20. kuupäevaks: liina.siniveer@hiiumaa.ee

Hiiumaa MV tennises Kärdla tenniseväljakutel
L 18. august
Kl 10 Uue Aja Valguse- ja Armastusetrummi tegemise kursus Kassari
rahvamajas
Kl 10–18.40 Unustatud mõisade
külastusmäng Suuremõisa lossis
Kl 11.30 U12 jalgpallivõistlus
FC Hiiumaa – Vändra JK Vaprus
Kärdla staadionil
Kl 13–18 Hiiu Kala ja Õlle Festival
ja Hiiumaa rammumehe võistlus
Kassari Puhkekeskuses
Kl 15 Saunabussi pidu / Saunakarikas 2018 Männamaal
Kl 17 U16 jalgpallivõistlus FC
Hiiumaa – Viljandi JK Tulevik I
Kärdla staadionil
Kl 18 Mõisapargimuusika kontsert Kõrgessaare mõisa pargis
Kl 18 Theatrumi etendus “Muna”
Soonlepa karjamõisas
Hiiumaa VII rattamaraton “Marimetsa kapp” Randmäe puhkekeskuses
EV 100: Hiiumaa 1. öölaulupidu
Padarimäel Käinas
Hiiumaa MV tennises Kärdla tenniseväljakutel
P, 19. august
Kl 10–13 Uue Aja Valguse- ja
Armastusetrummiga üheks saamine Kassari rahvamajas
Kl 13:30 FC Hiiumaa- Pärnu
Jalgpalliklubi Poseidon II Kärdla
staadionil
100 Lina Piknik Vabrikuväljakul
Kärdlas
Eesti Saarte mängud
Hiiumaa MV tennises Kärdla tenniseväljakutel
E, 20. august
Kl 14 sünnitusjärgne jooga Tuuru
maja saalis Kärdlas
Kl 15.30 jooga lapseootel naistele Tuuru maja saalis Kärdlas
Kl 17.15 jooga kõigile Tuuru maja
saalis Kärdlas
Kl 19 “Vaba tants” Kassari rahvamajas
Pop-up merekool “Meresõber”
Sõru sadamas
T, 21. august
Kl 19 “Vabastavad kunstid” Kassari Rahvamajas
Pop-up merekool “Meresõber”
Sõru sadamas
K, 22. august
Pop-up merekool “Meresõber”
Sõru sadamas
N, 23. august
Kl 17 orienteerumisneljapäevak
Lehtma sadamast
Kl 19 KKNP: folkgrupp Kolme
pääle kontsert Orjaku külamajas
Pop-up merekool “Meresõber”
Sõru sadamas
R, 24. august
Pop-up merekool “Meresõber”
Sõru sadamas
L, 25. august
Kl 10–16 Allika tänava kirbukas
Kärdlas Allika tänaval
Kl 18 U16 jalgpallivõistlus FC
Hiiumaa – Viimsi MRJK I Kärdla
staadionil
Pop-up merekool “Meresõber”
Sõru sadamas

Muinastulede öö Hiiumaa randades
Hiiumaa MV tennises Kärdla tenniseväljakutel
P, 26. august
Kl 13.30 Jalgpallivõistlus FC
Hiiumaa – Põhja Tallinna JK Volta
II Kärdla staadionil
Hiiumaa MV tennises Kärdla tenniseväljakutel
Pop-up merekool “Meresõber”
Sõru sadamas

T, 28. august
Kl 16.30 Hiiumaa kergejõustiku V teisipäevak (100m, 800m,
kaugushüpe, odavise) Kärdla
staadionil
N, 30. august
Kl 19 sadamakino Orjaku külamajas
Orienteerumise M ja N teade
Kodestes
Va a ta l i s a ve e b i l e h e l t
hiiumaa.events

Hiiumaa muuseumis
Rahvatantsurühma UPPSAR
popfolk tantsulavastus “Päris.
Armas. Sõbralik. Kamp.” Mihkli
talumuuseumis
Laupäeval, 7. juulil kell 21
Pühapäeval, 8. juulil kell 17
Pilet 7 eurot sisaldab ka linnupetet (väike suupiste). Pileteid on
võimalik osta eelmüügist Pikast
majast ja Mihkli talumuuseumist
ning enne etenduse algust kohapealt.
Neljapäeval, 19. juulil kell 14
Hiiu Folgi raames Pärimuspäev Pikas majas. Esineb Helen
Kõmmus. Osalemine muuseumipiletiga.
KASSARI MUUSEUMIMAJA
UUS NÄITUS! „ Elu saarel. Tuli,
vesi, õhk, maa.“
Näitus heidab pilgu ennekõike
hiidlaste elu argipäeva nähtustele ja sündmustele, kuid
jätab ruumi ka filosoofilistele
mõtisklustele ning olulistele
pöördepunktidele saare ajaloos. Tuhanded aastad inimese
elust on siin esitatud läbi nelja
ürgelemendi, mis juba pealkirjas mainitud. Ei ole juhtumiste
kronoloogilist järjestust, on
seosed, oskused, võimalused ja
paratamatus. Näitus on esemerohke ning lisaks teada-tuntud
tarbeesemetele on seal ka mõned päris kaasaegsed kohapeal
valmistatud asjad.
Põhiidee ja esemevalik tulid H.
Põllolt, kujunduse kontseptsioon ja tehnilised lahendused
tegid Mae Kivilo ja Kaarel Kuusk.
Näituse ehitamise ja ülespanemisega tegelesid aga pea kõik
muuseumi töötajad.
Uus ekspositsioon sai sisseseade hankimisel toetust LEADER
programmist.
PIKK MAJA
Näitus „Räägime asjast“
Sellel suvel on kõigil külastajatel suurepärane võimalus
näha viimaste aastate pärleid
Hiiumaa Muuseumi kogust.
Pikas Majas on avatud näitus
„Räägime asjast“, kus oleme
hoidlaruumidest välja toonud
valiku esemeid, mis saabusid
Hiiumaa Muuseumisse ajavahemikul 2013–2018.
Mis teed pidi tulevad asjad
muuseumisse? Millised on need
väärtused, mille alusel otsustada asja arvamist muuseumikogusse? Kus on see õrn piirjoon,
mis eraldab säilitamist tagasilükkamisest? Tule ja uuri järgi!

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.
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, Teedy-Philipp Tüür, Richard
Uutmaa, Elmar Kell.
MIHKLI TALUMUUSEUM
Mihkli talumuuseum on jälle
elu täis!
Kutsume kõiki huvilisi Mihkli
talumuuseumisse tutvuma talueluga, osalema talutöödes,
külastama näitusi või hoopis
kiigele. Võimalus korraldada
mõnus piknik taluõuel või tellida
ehtsat suitsusauna. Vahvat tegemist on ka lastele, mängides
jooksumängu „Sounast aidani“
ja jälgides jäneste toimetamisi.
Perenaine Õie Laksberg võtab
teid vastu teisipäevast pühapäevani kell 11-18.
Tel: +372 56666895
oie.laksberg@gmail.com
Lahtiolekuajad: ikk Maja avatud IGA PÄEV 10-17.30
Kassari muuseumimaja avatud
IGA PÄEV 10-18.00
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.
Lisainfo:
4632091 või info@muuseum.
hiiumaa.ee
Mihkli talumuuseum avatud T-P
11-18.
Rudolf Tobiase majamuuseum
avatud ettetellimisel.

