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Kooliaasta on algamas, räägime liiklemisest

Koolide teated

Kätte on jõudmas kooliaeg ja kaugel ei ole aasta
pimedaim aeg. Seetõttu on asjakohane lapsevanematel läbi
mõelda ja lastele meelde tuletada kõik, mis on vajalik
ohutuks liiklemiseks. Lisaks peab vaatama üle enda
nähtavaks tegemise võimalused nii jalakäija kui ka
jalgratturina.
Kooliaasta alguseks vajalikke asju soetades tuleks
nimekirja lisada helkur. Riietust soetades vaadata
võimalusi, kus helkurelement oleks juba riietuse külge
õmmeldud. Helkurit ostes tuleb veenduda, et seal on
olemas tähis CE EN13356. See kinnitab, et helkur vastab
nõuetele vastavale standardile ja on kvaliteetne. Helkur ei
ole mitte ilu ega moeasi, vaid jalakäijale kohustuslik
element pimedal ajal, et tagada turvalist teekonda ning
sõidukijuhtidele enda nähtavaks tegemist. Soovitav on
helkurit kanda teepoolsel küljel põlve või küünarliigese
kõrgusel. Mida nähtavamaks jalakäija ennast pimedal ajal
liikudes muudab, seda turvalisem on kodutee.
Kaubanduses on helkureid saadaval piiramatus koguses,
erinevates värvitoonides ning kõikvõimaliku kujuga.
Helkuri hind peaks kõigile olema taskukohane ja see on
odavaim võimalus säästa oma tervist. Helkuri soetamisel
soovitan valida eelkõige selliseid, mille helkurelemendi
pinnale on kantud võimalikult vähe erinevaid kujutisi ja
graveeringuid, sest need vähendavad helkuri tõhusust.
Üha enam on liikluspildis tõukerattal liiklejaid. Nemad
kuuluvad jalakäija kategooriasse, kuid Foto:
edasiliikumise
kiirus
Kristi Linkov
on tõukeratturil tunduvalt suurem. See muudab suuremaks
tõenäosuse sattuda ohtu või õnnetusse. Lapsevanematel
palun oma järglastele selgitada, millega tuleb jalakäija
kiirusest kiiremal liiklemisel arvestada, et õnnetustest
hoiduda. Kui inimene asub ülekäigurajal teed ületama, olgu siis tavapärase jalakäija, tõukerattal liikleja või
jalgratturina - peab ta alati veenduma, et läheneva sõiduki
juht on teda märganud, vähendab hoogu ja peatub
ülekäiguraja ees. Jalgratturitel soovitan sõiduteed ületada
jalgratast käekõrval lükates, sest autojuhi jaoks ootamatult
ülekäigurajale sõitev jalgrattur ei pruugi jätta juhile aega
reageerimiseks ning õnnetus võib osutuda vältimatuks.
Kannatanuks osutub teadagi kes – see, kes mõtlematu
käitumisega õnnetuse põhjustas.
Jalgrataste kasutajatel soovitan üle vaadata sõiduvahendi varustatus: sõidukite valgustid, helkurid,
signaalkell ja jalgratta lukk on kohustuslikud ning
veenduda tuleb, et pidurid on töökorras. Helkuritest on
kohustuslikud vähemalt mõlemal rattal küljelt nähtav
kollane helkur. Ees valge ja taga punane helkur. Pimedal
ajal või halva nähtavuse korral sõites peab rattal põlema ees
valge ja taga punane tuli. Tuled soovitan soetada
valgusvõimekusega, mis tagavad jalgratturile sõidusuunas
efektiivse sõidutee valgustatuse. Vaadake üle enda ja oma
laste jalgrataste seisund, valgustusvahendid ja vajadusel
uuendage need. Jalgratta juurest lahkudes, kasvõi
lühikeseks ajaks, on vaja jalgratas lukustada. Lapsevanematel tasub lisada koolitarvete ostunimekirja ka
jalgrattale vajaliku varustuse soetamine.
! Oluline on rääkida veel jalakäijate ja jalgratturite
liiklemisest Kärdla linnas seoses käimasoleva teeremondiga. Võtke aega, et koolilapsega, eelkõige algaja
koolijütsiga, käia läbi tee kooli ja kodu vahel. Vaadake, mis
tänavaid kasutades on teekond kõige ohutum. Esimesse ja
teise klassi minevate õpilaste vanemad võiksid koolitee
läbimist harjutada mitmel päeval enne kooli algust. Läbi

tuleb mõelda tee koolini ja töökohta neil, kes oma lapsi
a u t o g a ko o l i t o o v a d . L i i k l u s s ke e m i j a l i i k l u s korraldusvahendeid on Kärdlas osaliselt muudetud.
Alustagem oma päevategemisi veidi varem, et välistada
tööle hilinemist või liigse kiirustamise tõttu õnnetusse
sattumist.
Mis Hiiu vallas ja maakonnas liikudes silma on jäänud?
Sageli näitavad täiskasvanud halba eeskuju: pimedal ajal
liikudes ei kasutata helkurit, jalgratastel ei ole nõutavat
varustust ja nende seisund ei vasta kehtestatud normidele,
jalgratas jäetakse lukustamata. Eelkõige on täiskasvanute
ülesandeks sirguva põlvkonna käitumisharjumuste
kujundamine isikliku eeskujuga. Õigeid harjumusi ei tohiks
kasvatada tuginedes karistamise hirmule, vaid vajalik on
selgitada, mida endast olenevat on võimalik teha, et
hoiduda õnnetustesse sattumisest. Karistamine on teema,
millest hea meelega enne kooliaasta algust rääkida ei
sooviks, kuid tuleb ette olukordi, kus see on vältimatu.
Kergliiklejale kohaldatav karistus võib olla kuni kümne
trahviühiku suurune rahatrahv. Kui kergliiklejate süüteod
on toime pandud joobeseisundis või seotud liiklusohu
tekitamisega teistele liiklejatele, on võimalik rakendada
sanktsiooni suuruses kuni sada trahviühikut. See on abinõu
juhuks, kui muud meetodid kasvatusliku eesmärgi
saavutamiseks on ammendunud. Loodan, et enamik
inimesi meie hulgast on teadlikud liiklejad ning õpivad
võõrastest vigadest. Vähem teadjad teevad endale asjad
selgemaks või peavad kahjuks õppima enda vigadest.
Igapäevatöös jääb silma, et mootorsõidukite juhid
kipuvad sõidu ajal mobiiltelefone kasutama. See on
keelatud tegevus nii asula sees kuiFoto:
asulavälisel
teel.
Ants Vahtras
Lubamatu on ka tulede väärkasutamine: kasutatakse uduja põhitulesid koos siis, kui nähtavus ei ole halb. Ei eristata,
mis tuled autol põlevad ning soovitakse, et kõik põleksid
korraga. Palun kõigil autojuhtidel seadusest üle lugeda,
millal milliseid tulesid kasutada tohib, nii saame üksteist
liikluses kohelda väärikalt.
Mootorsõidukijuhtide ja kaasreisijate turvavarustuse
kasutamine on muutunud oluliselt paremaks. Samuti on
liikluspildis paranenud jalgratturite turvavarustuse ja
valgustusseadmete kasutamine. Jälgigem edaspidigi, et
kaassõitjate turvavarustus oleks õigesti kasutatud ja lapsed
korralikult turvatoolis või -hällis, mis vastab nende kasvule.
Halvast küljest on jäänud silma ükskõiksus kaasliiklejate
suhtes. Kooli juures, kus niigi on kitsas, lubatakse laps
sõidukist välja sõidutee poole. Selline tegevus on äärmiselt
ohtlik ja kaasliiklejaid häiriv. Kodus tuleks enne sõidu
algust läbi mõelda, kuhu keegi istub, et teel olles kõik
sujuks ja keegi viga ei saaks.
Soovin kõigile toredat kooliaja saabumist ja rõõmsat
koolitee algust, olgem liikluses üksteise suhtes
tähelepanelikud ja hoolivad!
Oma muredega on võimalik tulla piirkonnapolitseiniku
jutule teisipäeviti kell 10–12, Kärdlas Sadama 26.
Vastuvõtuvälisel ajal saab tööpäeviti ühendust võtta
telefonil 440 1431 või 512 6131. Muudel aegadel pöörduda
politsei poole numbril 110.

6.-8. augustil toimus Hiiu valla poolt korraldatud valla
koolieelikute laager. Lisaks tulevastele klassijuhatajatele ja
nüüdseks endistele lasteaiaõpetajate olid ettevõtmisesse
kaasatud ka noorsootöötajad. Laagri eesmärgiks oli
esimesse klassi minevaid lapsi viia kokku oma
klassijuhatajatega, tutvustada liikluses käitumist nii
jalakäija kui jalgratturina ning veeta lihtsalt kolm toredat
päeva üksteisega tutvudes ja vahvaid tegevusi läbi viies.
Esimene päev oli pühendatud liiklusele. Kohale oli
kutsutud Maanteeameti ametnik, kes organiseeris 5
töötuba, mida meie ja kõik teised abilised aitasid läbi viia.
Töötubadeks olid: jalgratas, kus tutvustati lastele, mis peab

Koolieelikute laager
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27. august 2014
Ilmub tasuta üks kord kuus

!

Mihkel Karjamaa, komissar
piirkonnapolitseinik, Kärdla politseijaoskond
Foto: Harda Roosna
e-mail: mihkel.karjamaa@politsei.ee
Telefon: 440 1431, 512 6131, 71431
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olema ühel korras jalgrattal; kiivriõpetus, kus näidati,
kuidas õigesti kiivrit kasutada ja miks kiiver oluline on;
liiklemine autos, kus õpetati lapsi turvavarustus kasutama
ning seletati nende vajalikkust; liiklusteemalise pusle
ko k ku p a n e m i n e ; n i n g l i i k l u s t e e m a l i s e r i s t s õ n a
lahendamine. Peale lõunasööki kohvikus Viiger suunduti
edasi liiklusesse, kus õpetati lastele turvalist liiklemist.
Samal ajal oli klassiõpetajatele, lasteaiaõpetajatele ning
noorsootöötajatele liiklusalane koolitus Kärdla kultuuri-

Kärdla Ühisgümnaasium alustab
2014/2015 õppeaastat piduliku rongkäigu ja aktusega
1. septembril 2014. Rongkäiguks palume õpilastel olla
9.50 Pritsumaja parklas. Rongkäigu algus 10.00, millele
järgneb pidulik aktus Kärdla Linnapargis.
Aktusele järgneb klassijuhatajatund. Riietus pidulik.
NB! Halva ilma korral toimub aktus kooli võimlas
(Info 1. septembril kell 9.00 kooli kodulehel).
KÜGi Kõpu õppekoha õpilased võtavad osa ühisest
rongkäigust ja kooli aktusest.
Lauka kooli õppeaasta avaaktus
1. septembril kell 9.00
Kärdla Muusikakooli
KÕIGI LASTEVANEMATE KOOSOLEK toimub
2. septembril kell 18.00.
Õppeaasta avaaktus toimub 3. septembril kell 18.00.
Eriti oodatud on meie uued õpilased!

Kõpu koolis uued tuuled
Uuest õppeaastast alustab endine Kõpu internaatkool
õppetööd Kärdla Ühisgümnaasiumi Kõpu õppekoha nime all.
Kool jätkab hariduslike erivajadustega laste õppeasutusena,
samuti jätkab õppekoha personal tänuväärt tööd.
Kevadel kuulutas Kärdla Ühisgümnaasium välja Kõpu
õppekoha juhi konkursi ning mulle langes au olla kooli
järgmine juht. Hetkel on käimas põnev protsess, kus riigikool
läheb omavalitsuse haldusesse. Senimaani Kõpu
internaatkooli direktori ametikohta täitnud Liia Toom (77)
lõpetab oma karjääri koos kooli üleandmisega. Liia sõnul on
ka temal aeg nautida pensionipõlve.
Ivo Eesmaa tunnistas, et Hiiu Vallavalitsus ja KÜG olid
seoses Kõpu kooli munitsipaliseerimisega delikaatses
olukorras, kuidas säilitada kogukonna töökohad Kõpu
poolsaarel ning hoida suur ja väga heas korras koolikompleks
töös. Minu seisukohalt loob Kõpu kooli liitmine Kärdla
Ühisgümnaasiumiga õpilastele laiemad huvi- ja õppetöö
võimalused ning avardab nende silmaringi. Jätkame põnevaid
väljasõite ja külastusreise erinevatesse toredatesse
paikadesse; senisest aktiivsemalt hakkame korraldama
õpilastele ja peredele suunatud sündmusi, samuti nii
haridusliku kui kasvatusliku iseloomuga ettevõtmisi. Kõpu
õppekoha juhtimine ja arendamine saab olema mulle raske ja
väärikas väljakutse.
Mis muutub sisuliselt?
Kõpu õppekoha direktoriks on Kärdla Ühisgümnaasiumi
direktor Ivo Eesmaa, õppetööd juhib ning koordineerib
Kärdla Ühisgümnaasiumi tugiteenuste juht Tiiu Malk. Minu
eesmärgiks on õppekoha efektiivne majandamine ning
arendamine, samuti kooli personali töö igapäevane
juhtimine. Meil on väga professionaalne meeskond. Oleme
veendunud, et õppetöö Kõpus peab jätkuma ning õpilaste arv
suurenema. Paljud head inimesed on teinud jõupingutusi
selleks, et koolikoht Kõpus säiliks. Meie ülesanne on seda
väärikat tööd jätkata ning muuta õppekoht atraktiivsemaks.
Kindlasti jagame infot Kõpu õppekoha käekäigu kohta ka
edaspidi. Ootame kõiki lapsevanemaid ja õpilaste sugulasi
ning hõimlasi Kärdlasse 1. septembril kell 10.00 toimuvale
koolialguse traditsioonilisele rongkäigule, kus osalevad ka
Kõpu õppekoha õpilased.
Valeri Gramakovski
KÜG Kõpu õppekoha juht
keskuses. Päev lõppes Maanteeameti poolt läbiviidud
liiklusalase etendusega.
Teine päev oli loovuse ja spordipäev Viskoosas. Koos
õpetajatega korraldati lastele erinevaid mänge ja tegevusi.
Noortekeskusega viidi läbi pimerada, lasteaia- ja
kooliõpetajatega meisterdati pille, tehti salvrätitrükki,
joonistati ja tehti muid põnevaid käelisi tegevusi. Korraldaja
M e r l i n H i i u Va l l a v a l i t s u s e s t v i i s l a s t e l e l ä b i
esmaabikoolituse.
Kaidi Ojasoo
Kärdla ANK noortejuht
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27. august 2014
Hiiu Vallavolikogu istung

21. august 2014
Hiiu vallavolikogu:
Tunnistas kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 27.04.2006.a
määruse nr 10 „Psühhiaatrilise abi seadusega kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise
delegeerimine linnavalitsusele”. Kehtivas psühhiaatrilise abi
seaduses on nimetatud küsimuste lahendamine juba antud
linna- või vallavalitsusele.
Algatas detailplaneeringu koostamine Kärdla linna
Lubjaahju tn 3 krundi ehitusõiguse määramiseks ning
kinnitas detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad.
Nõustus Hiiu Teed OÜ maavara kaevandamise loa L.MK/
300645 muutmisega, st selle pikendamisega.
Andis Yachts Service Kärdla OÜ-le nõusoleku seada
hüpoteek Nordea Bank AB Eesti filiaali kasuks 06.06.2013.a
sõlmitud lepinguga Sadama 30a kinnistule seatud
hoonestusõigusele.
Avaldas arvamust Malvaste liivamaardla Malvaste
liivakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa muutmise
taotluse ja otsuse eelnõu kohta.
Kinnitas Kärdla Sotsiaalkeskuse (Pargi tn 3)
arhitektuurivõistluse võistlusülesande ja võistluseeskirja
ning volitas Hiiu Vallavalitsuse nimetatud ideekonkurssi läbi
viima ja hanget korraldama.
Algatas Kärdla linna Vabaduse 6 ja 8 maaüksusel
detailplaneeringu koostamise krundi ehitusõiguse
määramiseks ning kinnitas detailplaneeringu koostamise
lähteseisukohad.
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Meie esivanemad on Läänemere ääres elanud
juba mitutuhat aastat. Tihti süütasid nad lõkked, et anda
märku oma naabritele ja meresõitjatele.
Iidetulede meenutamiseks kogunevad tuhanded inimesed igal
aastal augusti viimasel laupäeval kell pool kümme õhtul mere
äärde, et tähistada muinastulede ööd.
Tule samuti mere äärde, et süüdata lõke.
Meie ootame Teid 30. augustil kell 19.00 Kärdla
kordonihoone juures,
et kanda kokku materjali lõkke tarvis.
Lõkke ja Ivo Männi valmistatud tuleskulptuuri süütame
kell 21.30 kordonihoone lähistel rannas.
Tuletame endile ja teistele meelde, et meri, mis meid
ühendab, vajab hoidmist.
Sündmuse korraldavad Hiiumaa muinsuskaitse selts
ja Hiiu vald.

Kärdla sotsiaalkeskus - ideest teostuseni

11. augustil allkirjastasid Hiiu valla abivallavanem
Katrin Sarapuu ja Siseministeeriumi esindaja lepingu Pargi
tn 3 kinnistu (21394 m2) tasuta võõrandamise kohta.
Lepingu sõlmimine sai võimalikuks pärast rohkem kui 20
aastat kestnud arutelusid maaüksuse omandiküsimuste üle,
mille osas Vabariigi Valitsus oma 17. juulil 2014 toimunud
istungil otsustas heaks kiita eelnõu riigivara otsustuskorras
tasuta võõrandamise kohta.
Selle pika perioodi jooksul on Pargi tn 3 maaüksusega
seoses arutletud erinevate võimalike arengustsenaariumite
üle, mille osas on jõutud kogukondlikku kokkuleppeni, et
maaüksuse sobivaimaks kasutuseks oleks sinna rajada uus
sotsiaalkeskus. Tulevase sotsiaalkeskuse eesmärgiks on
pakkuda kaasaegseid, mitmekesiseid, kliendikeskseid ja
stabiilselt rahastatud hoolekandeteenuseid ning parandada
h o o l e ka n d e t e e n u s t e k ä t t e s a a d a v u s t e r i n e v a t e l e
kliendirühmadele. Täna paiknevad sotsiaalteenuste
osutamisega seotud üksused eraldi hoonetes ning
tegutsevad tingimustes, mis ei taga päris ootuspärasel
tasemel sotsiaalteenuste kättesaadavust ning kvaliteeti.
Uus sotsiaalkeskuse kompleks koondab endas juba täna
pakutavaid teenuseid: päevakeskuse teenus eakatele ja
puuetega inimestele; riiklikud hoolekandeteenused,

päevahoid ja toimetulekuõpe puuetega lastele; koduteenus,
pesemisteenus (saun, dušš), pesupesemisteenus jm ning
kavas on lisada mitmeid uusi teenuseid. Pargi tn 3
maaüksusele on kavas rajada sotsiaalelamu ning
teeninduskodu koos toetatud elamise ja pansionaadi
teenusega. Lisanduvad veel eakate päevahoid, varjupaiga
teenus, ööpäevaringne hooldus erivajadustega tööealistele
inimestele, soodustingimustel toitlustamine
kliendirühmadele jm.
Hiiu Vallavalitsus on koostöös Eesti Arhitektide Liiduga
sotsiaalkeskuse arenduse järgmisse etappi liikumiseks
ettevalmistanud arhitektuurikonkursi tingimused.
Arhitektuurikonkursi läbiviimise järel saab kogu Pargi tn 3
maaüksus esmakordselt visuaalse kontseptsiooni. Konkurss
kuulutatakse välja septembris ning laekunud tööd
avalikustatakse käesoleva aasta hilissügisel. Sobiva
Foto:
Toomasloodetakse
Kokovkin juba järgmisel aastal jätkata
võidutöö
autoriga
sotsiaalkeskuse projekteerimistöödega. Uue hoone ehitus
on kavandatud aastateks 2016-2018.
Sotsiaalkeskuse hoone ehitust plaanitakse rahastada
valla omavahenditest, ühinemistoetusest ja EL fondidest.
Kaidi Nõmmerga
Projektijuht

Jalgpall on laste seas populaarne

Terve augusti teine nädal oli Kärdla linnastaadion
täidetud lustliku jalgpallimänguga, kus poolsada noort
suvelaagri raames palli taga ajasid. Eesti Jalgpalli Liidu ja
Rimi suvelaagrites osales sel aastal rekordarv lapsi. Kokku
registreeriti 1676 laagrikohta, mis on eelmisest aastast 136
võrra rohkem. Umbes 10% moodustasid tüdrukud. Kärdla
! suvelaager oli nii juunis kui augustis kõige kiiremini
täisregistreeritud laager Eestis.
„Meil on hea meel, et Eestis
tegeletakse jalgpalliga pea igal pool
ja lapsevanemad tahavad, et nende
lapsed suve aktiivselt veedaksid,"
sõnas Eesti Jalgpalli Liidu
noorteprojektide juht Teet Allas.
Suvelaagrist neli päeva viidi
läbi Kärdla staadionil, ühel päeval
külastati Lilleküla staadionit.
Laagripäev algas tehniliste
harjutustega, peale lõunasööki
mängiti näiteks jalgpallitennist.
Päev lõppes turniiriga.
Laagris osalesid lapsed
sünniaastaga vahemikus
2001-2007. Järgmine aasta
oodatakse nooremad kui 2002.a sündinud lapsi.
Kärdla laagri peatreener oli Priit Adamson, teda
abistasid treeneritena Tõnis Saarnak, allakirjutanu, Sander
Laur ja Aivo Jõeleht. Täname kõiki lapsi ja lapsevanemaid,
ke s o n m õ i s t n u d , e t j a l g p a l l p a n e b h e a a l u s e
koordinatsioonile ja meeskonnatööle ning annab
suurepärase võimaluse leida uusi sõpru.
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Muutis isikliku kasutusõiguse tähtaega, asendades Hiiu
Vallavolikogu 26.06.2014.a otsuse nr 86 punkti 1.3 sõnad
„40 aastaks” sõnadega „tähtajatult”.
Ei toetanud eelnõud Hiiu vallavolikogu otsuse nr. 76, 22. mai
2014 „Ühiste kavatsuste protokolli heaks kiitmine“ kehtetuks
tunnistamine.
Otsustas kandideerida „Õiglase kaubanduse valla”
aunimetusele ning korraldada Hiiu Vallavalitsusel
kandideerimiseks vajalike tingimuste täitmine.
II lugemisel olid Teede ja tänavate ajutise sulgemise kord ning
Hiiumaa Teavitus- ja Nõustamiskeskuse HUPS põhimäärus.
Valitsus võttis volikogu menetlusest tagasi arengukava
eelnõu.

MTÜ Hiiumaa Jalgpall on kahe aastaga head tööd
teinud. 6. augusti 2014 seisuga on nimekirjas 56
täiskasvanud liiget, 17 noorliiget ja 174 last. Eesti
meistrivõistluste sarjas osaletakse 2014. aasta hooajal
kolme võistkonnaga: Kärdla Linnameeskond III liiga
läänetsoonis, Kärdla Linnameeskond 02 D1 vanuseklassis
ning Kärdla Linnameeskond 04 alustas sel aastal
esmakordselt E1
vanuseklassis.
Ühingu arengukava
aastateks 2014-2020
seab eesmärgiks
o s a l e v a t e
võistkondade arvu
kasvatada. Järgmisel
aastal
peaks
lisanduma C2
vanusegrupp, 2016.a
aga tüdrukud ning
C1 vanuseklassi
v õ i s t ko n d . J a n i i
samm-sammult
edasi.
Omavalitsustest
toetavad jalgpalli Hiiu ja Emmaste vald, Käina vald
võimaldab treeninguteks kasutada tasuta taristut. Kõigis
kolmes vallas toimuvad regulaarsed treeningud.
Kui on lapsi, kes soovivad liituda treeninggruppidega,
siis kogu vajalik info on üleval klubi kodulehel
www.hiiumaajalgpall.eu
Hergo Tasuja

Detailplaneeringute algatamised
Hiiu Vallavalitsuse 23. juuli 2014 korraldusega nr 448
algatati Meelste külas Sambla (katastritunnus
39201:004:0315) ja Rambla (katastritunnus 39201:004:0482)
maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on ca 18 ha planeeringualal Sambla ja Rambla
maaüksuste jagamine, maakasutuse sihtotstarvete ning
ehitusõiguste määramine elamute ja abihoonete
püstitamiseks. Planeeringuga kavandatav on kooskõlas
Kõrgessaare valla üldplaneeringuga, mis määrab maa-ala
juhtfunktsiooniks elamuehituse reser vmaa. Hiiu
Vallavalitsuse poolt koostatud keskkonnmõju eelhinnangu
ning Keskkonnaameti seisukohta aluseks võttes ei algatatud
planeeringuga keskkonnmõju strateegilist hindamist.
Hiiu Vallavalitsuse 13. august 2014 korralduseg nr 480
algatati 1,53 ha suuruse Hirmuste küla Niidu maaüksuse
(katastritunnus: 20401:001:0002) detailplaneeringu
koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse
sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ja
ehitusõiguse määramine elu- ja abihoonete ehitamiseks.
Planeeringuala asub osaliselt Hirmuste hoiuala
territooriumil. Hiiu Vallavalituse koostatud detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju eelhinnangu ning
Keskkonnameti seisukoha alusel jäeti algatamata
detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamine.
Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare
valla üldplaneeringuga.
Hiiu Vallavalitsuse 13. august 2014 korraldusega nr 481
algatati 2.34 ha suuruse Palli küla Järve maaüksuse
(katastritunnus 39201:001:3220) detailplaneeringu
koostamine maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja
ehitusõiguse määramiseks. Planeeringualal puudub
olemasolev hoonestus. Kavandatav planeeringulahendus on
kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.

Kärdla sadama esimene hooaeg
Kärdla taasavatud jahisadam on oma esimesel
navigatsioonihooajal külalisaluste arvu osas teinud
prognoositust oluliselt parema tulemuse. Aasta alguses
planeeritud 700 külalisalust on augusti lõpuks - septembri
alguseks teoks saamas, aga hooaeg kestab edasi. Augusti
keskpaiga seisuga on sadamat külastanud 686 alust ning
2042 meeskonnaliiget. Lisades neile Muhu väina regati ja
paadimatka raames sadamat väisanud külalised, saame
aluseid kokku 836 ning ligikaudseks meeskonnaliikmete
arvuks 3928 inimest.
Keskmiseks külastuse kestuseks on 2,1 päeva. Kuna vaid
üksikud alused saabuvad ning lahkuvad öisel ajal, tähendab
see tegelikkuses peaaegu kolme Hiiumaal veedetud päeva.
67% külalisalustest on registreeritud Soomes, neile
järgnevad 19% Eesti, 7% Rootsi, ning 3% Saksa päritolu
alused.
Kärdlas külastatud paikadest on soojade sõnadega välja
toodud Vabrikuväljaku käsitööpoode, muuseume, Kärdla
keskväljakut ning turuplatsi. Samuti on külalised võtnud
vaevaks tutvuda teiste Hiiumaa piirkondadega - ratastega on
sõidetud Kõpu poolsaarele ning autodega on sõidetud suisa
ümber Hiiumaa. Hiidlaste külalislahkus on pannud mitmeid
meresõitjaid sadamat teistkordselt külastama, ning viis
seltskonda on Kärdla sadamat väisanud juba kolm korda.
Navigatsioonihooaja lõpuni on aega, kuid juba täna saab
öelda, et Kärdla mereväravad on meie lähinaabritele avanud
uue ja põneva sihtkoha. Järgmiseks aastaks ootame veel
suuremat külastusaktiivsust.
Sven Kriggulson
SA Kärdla sadam juhatuse liige

Hiiu valla õpilas- ja
üliõpilasstipendiumide taotlemine
Hiiu valla stipendiumi saab taotleda vabariigis või
välisriikides õppiv või õppima asuv kutsehariduskoolide
õpilane ja üliõpilane, kes vastab vähemalt ühele järgmistest
tingimustest:
• kes on edukas õppe-, uurimis-, teadus-, loometöös või
spordis;
• kelle uurimis- ja/või teadustöö on olulise tähendusega
Hiiu vallale;
• kes õpib välisriikides või asub õppima välisriiki.
Stipendiumi taotlemiseks esitada Hiiu Vallavalitsusele
järgmised dokumendid:
• taotlus koos põhjendusega (stipendiumi kasutamise
eesmärk);
• CV;
• õppeasutuse või juhendaja soovitus;
• välisriigis õppiva või välisriiki õppima asumise korral
stipendiumi taotlemisel õpilasvahetust vahendava
organisatsiooni poolt kinnitatud lepingu koopia või
välisriigi õppeasutuse kinnitus;
• taotleja arveldusarve number.
Stipendiumitaotlusi saab õppur esitada kirjalikult
vallavalitsuse aadressil Keskväljak 5a, Kärdla 92413 või ekirjaga valitsus@hiiuvald.ee kuni 10. oktoobrini 2014.
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27. august 2014
Millised huviringid alustavad 2014/2015
Huviringi
nimetus

Kellele mõeldud?

Kus toimub?

Kellega kontakteeruda?

Spordihuviringid

16. augustil toimus Vivasport Hiiumaa III rattamaraton
Tahkuna poolsaarel. Kokku startis 228 ratturit, põhidistantsil 190 ratturit. Lühikesel distantsil startis 71 võistlejat,
lõpetas 70; pikal distantsil startis 119 võistlejat, lõpetas
116. Lastedistantsidel osales kokku 38 väikest ratturit.
Täname kõiki korraldajaid ja võistlejaid!

Hiiu valla mittetulundusliku tegevuse
toetamise kord

22. mail 2014 võttis Hiiu Vallavolikogu vastu määruse,
millega sätestatakse Hiiu valla eelarvest mittetulundusliku
tegevuse toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse
eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise
kord. Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on kasumit
mittetaotlev Hiiu valla elanikele suunatud tegevus kultuuri,
hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, ter vise,
elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse ja külaliikumise
edendamiseks.
To e t u s t s a a b t a o t l e d a H i i u v a l l a s t e g u t s e v
mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või üksikisik.
Kultuurivaldkonnas toetatakse: ülevallaliste ja
piirkondlike kultuuriürituste korraldamist; muusika-, käsitöö-,
taidlus- ja harrastusgruppide tegevust; rahvakultuuri
säilitamist ja arendamist, rahvusliku identiteedi hoidmist;
vallaelanike osalemist konkurssidel, festivalidel ning
seminaridel; vallaelanike kultuurialast eneseteostust;
juhendajate ettevalmistust, koolitust ja täiendõpet.
Spordivaldkonnas toetatakse: vallaelanike sportlikku
eneseteostust; noortesporti; saavutussporti; ülevallaliste ja
piirkondlike spordiürituste korraldamist; valla elanike
osalemist tiitlivõistlustel; treenerite ettevalmistust, koolitust
ja täiendõpet.
Tingimuste loomise toetus on ette nähtud Hiiu vallas
tegutseva mittetulundusühingu, seltsingu või sihtasutuse
haldamisel või omandis oleva hoone, ruumi ja/või rajatise
majandamis- ja administreerimiskulude katmiseks
Toetuste saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele
paberkandjal või elektrooniliselt vormikohane taotlus
1.oktoobriks. Toetuste abikõlblik periood on taotluse
esitamisele järgneva aasta 1. jaanuar kuni 31. detsember.
Tegevustoetuse ülempiir ühe taotleja kohta on 600 eurot;
tingimuste loomise toetuse ülempiir ühe taotleja kohta on 500
eurot.
Taotlemise täpsemaid tingimusi saab lugeda määrusest
Hiiu valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord Hiiu valla
kodulehel www.hiiuvald.ee

1.

Jalgpall

5a-...

Kärdla staadion, kunstmurustaadion, Kärdla ÜG Jaanika Küttim
võimla, Polgu võimla, Mängude Maja
56462349

2.

Võrkpall

Al 1 kl

Kärdla ÜG võimla, Polgu võimla
Kõrgessaare Vaba Aja Keskus

Kärdlas tüdrukud - Siiri Sülla
Poisid - Ülari Kaibald 5051709
Anneli Mauer 53972242

3.

Korvpall

Al 1 kl

Kärdla ÜG võimla

Mati Kiiver 5082208

4.

Kergejõustik

Al 1 kl

Toivo Pruul 56991011

5.

Orienteerumine

Al 1 kl

6.

Purjetamine

Al 1 kl

Kärdla staadion, Kärdla ÜG võimla, Mängude
Maja
Kärdla ÜG võimla, Mängude Maja,
välitreeningud
Kärdla sadam

7.

Tennis

Al 1 kl

8.

Kabe

Lapsed, täiskasvanud

Kärdla Tenniseklubi tenniseväljakud, Kärdla ÜG Tiiu Masing 53303832
võimla
Kärdla Kultuurikeskus
Arvo Rist 46 32192

9.

Saalihoki

Al 1kl

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus

Teet Kivisilla 53044146

Kärdla ÜG muusikaklass

Liivi Arro 55685574

Anu Saue 53444764
Mart Rätsep 5272861

Muusikahuviringid
1.

Solistid

1-3 kl
4-12 kl

2.

Mudilaskoor

2-5kl

Timo Lige 5119542
Kärdla muusikakooli saal

Liivi Arro 55685574

Kärdla Kultuurikeskus

Rita Lepland 46 32192

3.

Lastekoor

6-9kl

Kärdla Kultuurikeskus

Rita Lepland 46 32192

4.

Segakoor

7-12kl

Kärdla ÜG muusikaklass

Timo Lige 5119542

5.

4-12kl

Kärdla ÜG muusikaklass

Timo Lige 5119542

Täiskasvanud

Kärdla Kultuurikeskus

Raili Schults 5211615

7.

Kitarriring
algajatele,
edasijõudnutele
Kärdla
Kammerkoor
Naiskoor Heliko

Täiskasvanud naised

Kärdla Kultuurikeskus

Annely Veevo 5275995

8.

Lastekoor

I kl-...

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus

Aave Kark 5233773

6.

Lisaks annab muusikalist haridust Rudolf Tobiase nimeline Kärdla Muusikakool. Lisainfo erialade ja vastuvõtutingimuste kohta: http://
www.kardlamu.edu.ee/kool/

Tantsuhuviringid
1.

Hiiu Piigad

6-7kl tüdrukud

Kärdla Kultuurikeskus

Kristiina Vessar 46 32192

2.

Line-tants

Täiskasvanud

Kärdla Ühisgümnaasiumi aeroobikasaal

Tiina Kaev 5156996

3.

2-9 kl tüdrukud

Kärdla Kultuurikeskus

Tiina Kaev 5156996

Kärdla Kultuurikeskus

puudub

5.

Tiina
Tantsustuudio
Tantsurühm
Grand
Kohvitantad

Eakad

Kärdla Kultuurikeskus

Ille Savioja 5111966

6.

Naisvõimlemine

Täiskasvanud

Kärdla Kultuurikeskus

Helle-Mare Kõmmus 46 32192

7.

Eakad

Kärdla Kultuurikeskus

Lia Rosenberg 46 32192

Täiskasvanud

Kärdla Kultuurikeskus

Helle-Mare Kõmmus 46 32192

Täiskasvanud naised

Kärdla Kultuurikeskus

Helle-Mare Kõmmu 46 32192

10.

Eakate
võimlemine
Segarahvatantsurühm Taidelaid
Naisrühm
Kohvilähkrid
Rahvatants

Õpilased

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus

Helgi Taelma 5234649

11.

Ungrulust

Täiskasvanud

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus

Helgi Taelma 5234649

12.

Tantsu- ja
liikumisrühmad

Al 1 kl

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus

Stella Suitso 46 93134

Kärdla Ühisgümnaasiumi tööõpetusmaja

Ain Jepišov 5244785

4.

8.
9.

Muud huviringid

Hiiu valla võistkond koosseisus Urmas Luuk, Kaidi
Nõmmerga ja Tiia Liibert osales edukalt Lestafesti raames
toimunud I Eesti meistrivõistlustel hiiu kala grillimises.
Parim oldi nii ahvena grillimises kui fantaasiavooru töödes,
kokkuvõttes saavutati aga tubli II koht.

1.

Sepatööd

5-12 kl

2.

Meisterdamine

4-12kl

3.

Arvutiring
"Nutilabor"

4-12kl

Kärdla ÜG arvutiklass

Tõnu Soop 5046209

4.

Saviring

1-12kl

Kärdla ÜG kunstiklass

Sulev Loopalu 5042287

5.

Väitlusring

8-12kl

HUPS II korrus

Margit Kagadze 53474137

6.

Nuputamisring

6 kl

Kärdla ÜG klass 106

Anneli Salumaa 4632206

7.

Mudellennuring

5-12kl

Palade spordihoone

Teet Kitkas 56675782

8.

Kunstiring

!

1-6kl

Kärdla Kultuurikeskus

Aadi Pall 46 32192

1-9 kl

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus
Kärdla Kultuurikeskus

Katrin Laan 53585830
Maria Valk 56299952
Ott Lambing 56912871

9.

Maaliateljee

10.

Nuku näitering

1-6kl

Kärdla Nukuteater

Kersti Ojasalu 56507180

11.

Harrastusteater

Al 10 kl

Kärdla Kultuurikeskus

Kristjan Arunurm 56643506
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Vallakodanik märkab

Mida teha septembris Hiiu vallas?

Valla kodulehel on avatud rubriik "Vallakodanik märkab", mis on toonud viimase kuu
jooksul kaasa järgmised märkamised ja lahendused. Põhjalikumalt Hiiu valla
Facebooki lehel ja valla kodulehel http://www.hiiuvald.ee.
Probleem

Lahendus

1. Oleks hea kui kergteel saaks vahepeal Nimetatud maa-ala kuulub Pühalepa vallale,

ka jalga puhata. Kas pinkide
puudumine on taotluslik või
majanduslik probleem?

mistõttu Hiiu vald sinna pinke rajada ei saa.
Suuname probleemi edasi Pühalepa vallale.

2. Kärdlas on palju korrastamata

tühjaltseisvaid õuesid, mis on
häbiplekiks meie linnale. Näiteks
Põllu tänaval. Kohati takistab
väljakasvanud võsa ka liiklust.

3.

Sanglepa tänav on aastaid olnud
linnavalitsuse tähelepanuta. Kuiva
ilmaga tolm ja märja ilmaga pori;
puudub tänavavalgustus,
veevarustus ja kanalisatsioon;
tänaval mitmed ohtlikud puud.
Millal on plaanis võtta ette samme
olukorra parandamiseks?

Hiiu Vallavalitsus on kinnistu omanikele
teinud järjepidevalt meeldetuletusi niitmise
vajaduse kohta ning mitmed hoovid on korda
saanud. Põllu tänava kinnistu omanikega on
ühendust võetud.
Uuel arengukava perioodil on plaanis viia
mustkatte alla kõik Kärdla linna tänavad, st
vähemalt üks tänav eelarveaasta kohta.
Viimasel kahel aastal oleme eesmärgid
saavutanud (Vesiroosi/Loigu põik tänav ja
Karja tänav). Täpne plaan selgub peale valla
teehoiukava koostamist. Sanglepa tänaval
on vesi, valgustus ja mustkate üksteisest
sõltuvad ja tuleb lahendada ühtse
projektina.

4. Millal toimub tänava kastmine, et ta

2015.a kevadel on kavas Sanglepa tänav
peale hööveldamist ja kulumiskihi
parandamist katta kaltsium-kloriidi
lahusega, mis peaks takistama tolmu teket.

5. Reigi kalmistule maetud tundmatute

Hauad on nüüdseks korrastatud.

6. Sild Kärdla rannas on ise väga hea,

Sild tehti vabatahtliku töö tulemusena ning
uus trepp samuti tänu kodanikuaktiivsusele.
Vallavalitsus tänab nii silla rajajaid kui uue
trepi tegijaid.

niipalju ei tolmaks? Eeldan, et seda
tuleks teha korduvalt.

uppunute haudadel võiks luitunud
kunstlilled millegi väärikama vastu
vahetada
kuid astmed sillalt vette minekuks
teravad.

Täname kõiki märkajaid ning kutsume üles veel märkama parandamist vajavaid asju /
kohti meie vallas. Püüame jõudumööda kõigega tegeleda!

Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS noorsootöö valdkond ja hariduse esmatasandi tugiteenused
Margit Kagadze
juhataja

tel. 4622542
mob. 53474137

juhataja@hups.ee
margit.Kagadze@hups.ee

Jana Kase
noorsootöö koordinaator

tel. 462 2545
mob. 5333 7535

koordinaator@hups.ee
jana.Kase@hups.ee

Iris Vahtra
psühholoog – noortenõustaja

tel. 462 2541
mob. 5291719

psuhholoog@hups.ee
iris.Vahtra@hups.ee

Elena Taelma
eripedagoog – õpiabi õpetaja

mob. 56677100

eripedagoog@hups.ee
elena.Taelma@hups.ee

Siret Lahemaa
haridustehnoloog – nõustaja

mob. 520 0691

haridustehnoloog@hups.ee
Siret.Lahemaa@hups.ee

Aadress: Uus 4/5, 92413, Kärdla, Hiiu vald, Hiiumaa
Koduleht: www.hups.ee
Avatud E-R kell 9.00-17.00, HUPSi maja II korrusel
Üldkontakt: info@hups.ee
Vastuvõttudele palume eelnevalt registreeruda

!

HIIDLANE! UURI, PINGUTA JA SÕUA!
Lauka Päevakeskuse teated

9. september kell 13.00 Kõrgessaare teeninduspunktis (endine Kõrgessaare vallamaja)
alustab tegevusega seeniortantsuring. Ootame tantsima uusi liikmeid, tule julgesti!
11. september kell 13.00 Kõrgessaare teeninduspunktis eakate ja päevakeskuse noorte
koosviibimine, sünnipäevalaste õnnitleme, infotund valla sotsiaalosakonna ametnikega.
Transport: 12.10 Koidma, Kidaste, 12.25 Rootsi, Pihla, 12.35 Lauka, Viskoosa.
16. september JUUKSUR alates kell 8.00 Laukal päevakeskuse ruumis. Eelnev
registreerimine Sirje Vaku tel. 4631297; 56662317.
25. september kell 13.00 Kõrgessaare teeninduspunktis eakate ja päevakeskuse noorte
koosviibimine, sünnipäevalaste õnnitleme, infominutid valla esindajaga.
Transport: 12.10 Koidma, Kidaste, 12.25 Rootsi, Pihla, 12.35 Lauka, Viskoosa
Laukal päevakeskuse ruumis osutatakse pesu pesemise ja dušiteenust, eelnevalt
kokku leppida tel.4693712, 56713773 (Liisi).
Eelteade eakatele
1.-2. oktoobril toimub väljasõit Tallinna Salme Kultuurikeskuses toimuvale üleEestilisele eakate festivalile. Väljasõidu korraldajaks Hiiumaa Pensionäride Ühendus.
Esimesel päeval osaletakse festivali üritustel, teisel päeval on kavas ekskursioon.
Osavõtusoovist ning majutuse vajadusest anda teada hiljemalt 15. septembriks
päevakeskuse tel 4693712, 53339472 (Heli), samas saab infot väljasõidu kohta.

Info vallaametnike vastuvõtuaegade kohta on kättesaadav valla kodulehelt
www.hiiuvald.ee või tel 4636082.

Hiiumaa Muuseumi Pika Maja püsiekspositsioonid
E-P 10.00-17.00: -Anu Raud vaibanäitus Villameri
-Kaljo Põllo Väelised maastikud
-Natalia Kuhi, Kristi Kuurme ja Sulev
Loopalu ühisnäitus Keraamika maa ja taeva vahel 2.
01.09 09.00 Lauka Põhikooli õppeaasta avaaktus
10.00 Rongkäik pritsumaja parklast
10.15 Kärdla Ühisgümnaasiumi (sh Kõpu õppekoha)
õppeaasta avaaktus Kärdla pargis, halva ilmaga KÜG võimlas.
02.-07.09 Tennis. Hiiumaa noorte meistrivõistlused, T16,
P16.
06.09 13.00 Hiiumaa XI Külade Päev. Kõpu külaplats.
07.09 11.00 Jalgpall. Kärdla Linnameeskond E1- Läänemaa
JK E1.
13.15 Jalgpall. Kärdla Linnameeskond - Vändra JK Vaprus.
08.-12.09 Tennis. Hiiumaa noorte meistrivõistlused. P14.
13.09 11.00 Jalgpall. Kärdla LM D1- Pärnu JK D1.
Tennis. Kärdla sügis. M, N üksikmäng.
14.09 Vanavanemate päev. Hiiumaa muuseumi Pikk Maja.
Tennis. Kärdla sügismikstuur. M, N, paarismäng.
16.09 12.00 Spordiveteranide ümarlaud „Meenutades
minevikku, hinnates olevikku“ ja näituse avamine
Rannapaargus
21.09 13.15 Jalgpall. Kärdla LM - Saaremaa Malev.
22.09-05.10 Tennis. Ida-Kärdla vs Lääne-Kärdla.
Üksikmäng, paarismäng.
27.09 11.00 Jalgpall. Kärdla LM D1 - Pärnu JK Poseidon D1.
28.09 14.00 Parvlaev Estonia 20. aastapäeva mälestusüritus.
Tahkuna poolsaar.

Kärdla Sotsiaalkeskuse
teated
9. september kell 11.00 õpituba „Kuidas sina
mind näed?“,
kätumisest erinevates
olukordades.
12. september lastekeskuse reis Tallinna loomaaeda.
16. september puuetega inimeste laager Kuris (info tel
4691377).
18. september omastehooldajate sõit Kuusallu (info tel
4691377).
26. september kell 13.00-14.00 huvitav kohtumine: liikumine
muusikas.
Tegevustoas saab vaadata Kaljo Aaslepa tikitud piltide ja
lugude näitust septembri lõpuni.
Päevakeskus puuetega inimestele on Kõrgesaare mnt 2 avatud
igal tööpäeval kell 9.00-16.00. Tegevustoas on võimalik
kasutada erinevaid trenažööre, eelnevalt vaja kokkuleppida tel
4691377.
Kärdla Sotsiaalkeskus osutab dušiteenust Vabaduse 47 reedeti
alates kell 15.00, hind 1.60 eurot pool tundi. Soovist teatada
tel 4631456.

Sotsiaaltöötajate vastuvõtuajad
Kõrgessaare teeninduspunktis
Kairi Priit: R, 19.09 kl 9.00-12.30
Juhtumitöö spetsialist Pille Alevi: T, 30.09 kl 9.00-12.30
Lastekaitse spetsialist Triinu Rannast: K, 10.09 kl 13.00-16.00
Lauka koolimajas; T, 16.09 kl 9.00-12.30 Kõrgessaare TP
Sotsiaalabi spetsialist Helena Paat: T, 9.09 kl 13.00-16.00
Sotsiaalvaldkonna spetsialist: T, 2.09, 23.09 kl 9.00-12.30
NB! Kõpu teeninduspunktis vastuvõtt etteregistreerimisel
(tel 4636095

!

Hiiu valla sotsiaalosakonna teated

Septembri taotlused toimetuleku- ja sotsiaaltoetuste
määramiseks
palume esitada koos pere eluasemekulusid ja -tulusid
tõendavate dokumentidega
Kärdlas 8-19. septembril 2014 (Keskväljak 5a, tuba 220,
info telefonil 4636094)
Kõrgessaares 17. sept. kl 9.00-12.30 Kõrgessaare
teeninduspunktis ning
18. ja 19. sept kl 11.00-12.30 Valitsemajas
(info telefonil 46 22493 Larissa Babõnina või 4636094).
Toetuste väljamaksmine 26. septembrik 2014.
Mängude Maja saun (Nuutri t 21) on avatud 13. ja 27.
sept. kl 13.00–15.00 meestele, kl 15.30–18.00 naistele.
Saunapileti hind on 2.30 eurot.
Transporditeenus
Kõrgessaare piirkonnas sotsiaaltransporditeenuse
osutamine eakatele ja puudega inimestele kohalikeks
sõitudeks. Info tel. 4693712 või 53339472 Heli Harak.
Kärdla piirkonnas invabussi tellimine kohalikeks
sõitudeks ja mandrisõidud rehabilitatsiooni- või
meditsiiniasutustesse Hiiu valla eakatele ja puudega
inimestele, info telefonil 4636094 Helena Paat.

Hiiu Vallavalitsus, Keskväljak 5a, Kärdla 92413, telefon 4636082, e-post: valitsus@hiiuvald.ee, www.hiiuvald.ee

UUED
VALLAKODANIKUD
MORTEN PAENURM
MERETHE ALLES

PALJU ÕNNE
ARNOLD NÖÖP
94
SELMA KARJAMAA
90
VELDA ALAS
89
HILJA HEINMA
88
HELJA MOOSES
88
ILSE JÕELEHT
88
ILSE-ROSALINDE VALK 88
KSENJA PIHT
87
SELMA LEPAMAA
87
ÕIE OJA
86
HEINO KALLAS
84
ALJA REHEPAP
84
AILI-AGATE KALLAS
84
ERICH SAHTEL
84
VALENTINA
VÄÄRTNÕU
84
VALVE ELMI
83
ARKADI KIRSS
83
SALME KASK
82
MINDA TEE
82
INGRID AVARMAA
82
ELDI-INGRID KIBUSPUU 81
ELLA TAMMEVESKI
81
VÄINO TUULIK
81
VIIVA VIIN
81
BORIS JERMAKOV
80
AGO HOLTSMANN
75
ENDEL PIELBERG
75
IMBI SEDRIK
75
EHA LAUD
75
ENN KÜTTIM
75
VALDUR AUN
70
RITA SIIMPOEG
70
JAAN HARAK
60
LIILJA VALK
60
SILVE TROSS
60
MERIKE TINGAS
60
AILI SINIMÄE
60
MARIKA KANEP
60
RAIVO KIRK
60
RAIVO HEINMETS
50
HEIKI POLUKAINEN
50
DHEA ARON
50
TARMO KÄHR
50
AARO KOPPEL
50
HEINO REINIK
50
IVI REBANE
50
JUHA ANTTI AHO
50
MARGE FILIPENKO
50
KERSTI PÕLLU GOW
50

Meie hulgast
on lahkunud:

!

PILLE VOOLE
VELLO KÜTTIM
KALLE VALK
MEELIS METS

!

Toimetus ja küljendus: MTÜ V.E.S.T.A
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