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Sotsiaalkeskusele suur samm lähemal

28. juuli 2014
Ilmub tasuta üks kord kuus

Kärdla kohvikutepäevast saab kohvikute nädalavahetus
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Spetsialist juhatab võrkpallimaailma
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57. Muhu väina regatt 13. juulil 2014 Kärdlas. Fotod: Toomas Kokovkin
!
Pärast pikki aastaid Kärdla linnavalitsuse ja nüüdse Hiiu
vallavalitsuse arutelusid, kirjavahetusi Siseministeeriumiga,
otsustas Vabariigi Valitsus 17.07.2014 toimunud istungil
heaks kiita eelnõu riigivara otsustuskorras tasuta
võõrandamiseks, mille sisuks oli Kärdlas, Pargi 3 (21 394m2)
oleva kinnistu võõrandamine Hiiu vallale sotsiaalkeskuse
rajamiseks.
Uue sotsiaalkeskuse hoone on olulise objektina märgitud
2013. aastal ühinenud Kärdla linna ja Kõrgessaare valla
ühinemislepingus. Kärdla linna arengukava alusel on aastatel
2014-2015 ette nähtud vahendid sotsiaalkeskuse uue hoone
arhitektuurikonkursi korraldamiseks ja projekteerimiseks, uue
hoone ehitus on kavandatud aastateks 2016-2018.

Foto: Kristi Linkov

28.-29.06.2014 Viljandis asetleidnud Eesti linnade
suvemängudel tuli Kärdla väikelinnade arvestuses tublile
kolmandale kohale. Üldkokkuvõttes andis kogutud 200
punkti viienda koha. Osaleti kergejõustikus, naiste
võrkpallis, tennises, jalgrattakrossis, petankis,
orienteerumises, mälumängus ja juhtide võistlusel. Kärdla
esinduse pani kokku Ülle Paasoja.
Hiiu vald tänas sportlasi Kärdla linna eduka esindamise
eest Eesti linnade suvemängudel 11.07.2014 toimunud
tänuüritusel. Külalisi kostitati Aimi Aromatova küpsetatud
maitsva kringliga, sportlased said kingituseks SA Kärdla
sadama saunalinad. Suured tänud osalenud sportlastele!
Kärdla esindus oli järgmine:
Kergejõustik: Kaarel Barinov, Martin Paasoja, Marko
Nurk, Edgar Liiber, Robin Niidas, Kristo Holtsmann, Marko
Pruunlepp, Anet Post, Sirje Juurikas, Marika Koppel, Ülle
Paasoja, Kristina Joarand, Kelly Nurk, Marta Eller, Maris
Pertel, Emma Kaups, Ann-Ly Kibuspuu;
Jalgrattakross: Martin Remmelg, Ain Kotter, Indra
Kutser, Karmo Kutser, Rainer Kuhi;
Mälumäng: Tiit Kerves, Urmas Berkmann, Taivo Rist,
Martti Rohusaar, Hergo Tasuja;
Võrkpall: Marge Vähter, Maret Pukspuu, Piret Pukspuu,
Jaana Üksik, Mari-Liis Mänd, Anett Karjamaa;
Orienteerumine: Anu Saue, Toivo Saue, Toomas Mast,
Jõrgen Liister, Kustu Kunnapas, Helena Maripuu, Triin
Helimets, Kati Rüütelmaa, Allan Padari, Merike Vanjuk;
Petank: David Lukas, Mihkel Filipenko, Kairi Pisa;
Tennis: Aivar Kamm, Tõnis Pihlamägi, Liisa Apri;
Juhtide võistlus: Georg Linkov.

Selle suve tippsündmus on kohe-kohe ukse ees - 2.
a u g u s t i l t o i m u v ka h e k s a s ko h v i ku t e p ä e v o o t a b
lahtijahvatamist. Kärdla Kohvikutepäeva eestvedajad Ere
Naat ja Ly Kaups on seekord teinud ürituse eriliseks
sellega, et ühest päevast kujuneb terve nädalavahetus.
Juba 31. juulil ja 1. augustil alustavad eelkohvikud, 3.
augustil on avatud järelkohvikud. Samuti ei ole üritus
enam ammu Kärdla-keskne, kokku avab uksed tervelt 32
kohvikut neljal päeval paljudes paikades üle kogu Hiiumaa.

Millega külastajat sel aastal üllatatakse?
Üllatuslikke kohvikuid on palju ning juba praegu on
ettevalmistused täies hoos, et külalistele lisaks headele
maitsetele ka põnevaid tegevusi pakkuda. Näiteks
valmistatakse Café Orientale Jõuluvanade keemiakohvikus
katsete abil lund ja jääd; kohvikusse Röömsalt Pörisev
Pörnikas sõidavad kokku põrnikaautod üle kogu Eesti ning
k o h v i k u s R a - t a - t a a a a e h k Te e a e g ! o n v ä l j a s
Maanteemuuseumi väljapanek, mis annab ajaloolise
ülevaate jalgratta arengust läbi aegade. On kohvikuid, mis
rõõmustavad lapsi, nt Kuhu Kadus Lapsepõlv, millest saab
Kärdla vanima maja hoovis üheks päevaks Pipi Pikksuka
Segasummasuvila. On ka selliseid kohvikuid, kus mehed
tunnevad end mugavalt: perekond Orunukkade õuel on
ametlik meestehoid; põnevust pakub kindlasti ka kohvik
Kuldaväärt Nõuanded, mis on pühendatud majaehitusele ja
renoveerimisele. Need on ainult mõned näited.

Seitse aastat tagasi oli korraldajate jaoks viisteist
ühepäevakohvikut suhteliselt juhuslik arv, millest aga
kujunes sündmuse kaubamärk. Tundub, et selles numbris
on oma "maagia", et siin püütakse Kärdla moodi olla kõige viimane näide on Elva, kus 11. juulil peeti
kohvikutepäeva 15 ühepäevakohvikuga.
Aga on üks oluline erinevus Kärdla ja ülejäänud
kohvikutepäevade vahel: ainult meil toetub see sündmus
kohalikule ajaloole ja iseolemisele – Kärdla on
kohvilähkrite linn, ja sarnast kultuuripärandit pole ühelgi
teisel linnal kõrvale panna. Kohvikutepäev pole tekkinud
tühjale kohale või pelgalt soovist midagi lahedat teha, vaid
selle juured ulatuvad sügavale siinsesse ellu.
Kohvikutepäev annab kohalikule inimesele võimaluse näha
kodukohta teise nurga alt - näidata või vaadata ilusaid
aedu, astuda sisse hoovidesse, kuhu muidu ei pääseks ning
koos perega veeta üks tore päev hoopis teistsuguses
kodukohas kui harilikult. http://kohvikutepäev.ee/

Kohvikutepäev on saanud fenomeniks.
Korraldajate sõnul on kohvikutepäeva idees ilmselt
midagi tõeliselt universaalset, et see meeldib nii paljudele
inimestele ning on andnud impulsi sarnast asja järele teha.
Vahtras
Kohvikutepäeva tehakse juba mitmelFoto:
pool Ants
ja nii
mõnegi
puhul on näha Kärdla käekirja. Näiteks on mõned tegijad
pidanud oluliseks, et kohvikuid oleks just viisteist.

Kord aastas kogunevad harrastusvõrkpallurid üle Eesti
Hiiumaale, seekord 57. Hiiumaa võrkpalliturniirile.
Staažikamad osavõtjad tulevad Pärnust – VK Tõusev juba
18. korda!
Pallid lüüakse mängu 9. augustil Kärdla staadionil. Ühe
päeva jooksul mängitakse ajutiselt püstitatud
kaheteistkümnel väljakul ligi sada mängu. Võistlustules on
üle 30 nais- ja meeskonna. Mandrivõistkondades on
mitmeid Hiiumaa mängijaid, nagu Mari-Liis Mänd, Liana
Lemkov, Kaisa Orunuk, Jaana Timofejev – igal oma tiim;

Foto: Toomas Kokovkin

meeskonnas Koi-Ott vennad Tatarid. Seni on kirjas üks
Hiiumaal treeniv naiskond, eesotsas Kristi Linkoviga.
Selleks, et paremini aru saada, kes on kes ja kus
parasjagu pinevamad momendid käsil, on turniiri
korraldajad pealtvaatajate jaoks appi võtnud spetsialisti
Erik Lillo. Tuntud raadiohääl ja spordiajakirjanik Lillo on
kommenteerinud paljusid spordivõistlusi, kuid vähesed
teavad, et ülikooliõpingute ajal keskendus ta võrkpallile.
Sestap on tema kommentaarid valdkonda tundvad ja
sisukad.
57. Hiiumaa võrkpalliturniir algab Kärdla staadionil 9.
augustil kell 9 mandaadiga, avamine kell 9.45, mängude
algus kell 10 ning orienteeruv lõpp kell 18. Mänguvoorude
täpsed algusajad ja võistkondade asetus alagruppides
avaldatakse võistluspaigas. Autasustamised toimuvad
pärast finaalmängude lõppu.
Turniiri peakorraldaja on järjepidevuse hoidjana Hiiu
Leht, läbiviija Hiiumaa Võrkpalliklubi. Läbiviimist
toetavad Hasartmängumaksu nõukogu, Selver AS, Eesti
kultuurkapital ja Hiiumaa ekspertgrupp, OÜ Saaremaa
Raadio, OÜ Faasion, OÜ Hiiu Vill, HTÜ Tootmine OÜ.
Kadi Laid

Foto: Harda Roosna
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26. juuni 2014
Hiiu vallavolikogu nõustus OÜ Hiiu Autotransi maavara
kaevandamise loa HIIM-020 pikendamisega Malvaste
karjääris viie aasta võrra.
Hiiu vallavolikogu vabastas Elge Härma vallavalitsuse
liikme kohustustest.
Hiiu vallavolikogu muutis alalise eelar ve- ja
majanduskomisjoni koosseisu järgmiselt: arvas koosseisust
välja Sulev Matto ning nimetas uueks liikmeks Jüri Ojasoo.
Hiiu vallavolikogu kinnitas alalise keskkonna- ja
ehituskomisjoni koosseisu alljärgnevalt: Tiit Harjak
esimees, Imre Kivi aseesimees, Lembit Lühi, Sulev Matto,
Tarmo Rajang, Niels-Peter Rattiste, Toivo Saue, Inge Talts,
Indrek Ulla, Lembit Vainumäe.
Hiiu vallavolikogu kooskõlastas Hiiu maakonna mereala
planeeringu.
Hiiu vallavolikogu muutis Hiiu vallavalitsuse struktuuri
ja teenistuskohtade koosseisu järgmiselt: nimetada alates
01.07.2014 arengu- ja keskkonnaosakonna maa- ja
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11.07.2014 kogunes SA Kärdla
Sadama nõukogu, et kinnitada uueks
sadama juhatuse liikmeks Sven
Kriggulson. Valik tehti 8 kandidaadi
seast. Kriggulsoni kasuks rääkis
rahandus- ja müügivaldkonna taust
ning tema soov ennast pikemaajaliselt
Hiiumaaga siduda. Sven Kriggulson põhjendas
kandideerimist sellega, et teda köidab Kärdla sadama
taasloomise ja arendamise mastaapsus ning ta soovib anda
sellesse oma panuse: "Sadama tähtsust nii Hiiumaal kui ka
Läänemere regioonis on raske alahinnata ning seetõttu
soovin, et lisaks meritsi saabuvatele külalistele leiaksid tee
sadamasse ka kohalikud elanikud."
Kriggulson asub tööle 1. augustil 2014.

Sangaste tantsurühm Rõõmurullid kutsus Lauka
Päevakeskuse seeniortantsurühma Marta 14. juunil
osalema seeniortantsufestivalil Sangaste lossihoovis.
Ühtlasi tähistasid Rõõmurullid oma tegevuse
10.aastapäeva. Festivalil osalesid Valga, Puka, Hummuli,
Sangaste, Laatre, Põlva, Tsirgulinna ja kaks Läti
tantsurühma.
Algul oli ilm suurepärane, kuid Valgamaa tantsurühma
esinemise ajal tuli meid kimbutama äike ja vihm ning
tantsijatel paluti minna lossi, kus pidu jätkus.
Kõik tantsurühmad esitasid oma repertuaarist 3
lemmiktantsu. Nägime tuttavaid tantse ja ka neid, mida
me ise ei olnud kunagi tantsinud. Kõige lõpuks esinesid
sünnipäevalapsed tantsupopurriiga, mida oli väga ilus
vaadata.
Päeva juhtis kohalik eakas, rõõmsameelne Asta, kes
esitas vahepaladena nalju ja tutvustas humoorikalt
esinejaid. Meeleolukat muusikat mängis Juuru kapell. Ka
meil, Martadel, sai hiljuti kümme aastat koos tantsitud ja
seepärast oli see tantsupidu väga armas ja
südantsoojendav. Palju jõudu ja jaksu Rõõmurullidele
edasi tegutseda ja tantsida!
Lauka Päevakeskuse seeniortantsurühm Marta
osalemist festivalil toetasid Kultuurkapitali Hiiumaa
ekspertgrupp, Hiiu Vallavalitsus, Lauka Päevakeskus, oma
panuse andis ka iga osaleja ise. Projekti toetamine oli
ühtlasi tunnustuseks meie eakate tantsurühmale
pikaajalise tegevuse eest.
Seeniorid Lauka Päevakeskusest

Seeniortansurühm Marta Sangaste lossis

Detailplaneeringud

planeeringute spetsialisti teenistuskoha nimetus ümber
arhitekt-planeeringuspetsialistiks; nimetada alates
01.01.2015 arengu- ja keskkonnaosakonna ehituse
peaspetsialisti teenistuskoha nimetus ümber maa- ja
ehitusspetsialistiks; lisada alates 01.09.2014 sotsiaalosakonna koosseisu 0,75 lastekaitsespetsialisti ametikoht
ning jätta välja alates 31.08.2014 sotsiaalosakonna 0,5
koormusega sotsiaalabi spetsialisti ametikoht.
Hiiu vallavolikogu kehtestas Kärdla linnas Hiiu 23
maaüksuse detailplaneeringu vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB13_DP03.
Hiiu vallavolikogu kinnitas Hiiu vallavalitsuse
hallatavate koolieelsete lasteasutuste ühtseks teeninduspiirkonnaks Hiiu valla haldusterritooriumi.
Hiiu vallavolikogu volitas vallavanem Georg Linkovi
allkirjastama halduslepingu Kaitseressursside Ametiga
asendusteenistuse läbiviimiseks Kärdla Sotsiaalkeskuses.
Hiiu vallavolikogu kinnitas 2013. aasta Kärdla linna ja
Kõrgessaare valla majandusaasta aruanded.

Täname kõiki, kes te aitasite kaasa XXVI laulu- ja XIX
tantsupeo „Aja puudutus. Puudutuse aeg” suurepärasele
õnnestumisele! Oli tõeliselt hinge puudutav!
Hiiu Vallavalitsus

Pidu suures linnas.
Tallinnasse laulu- ja tantsupeole pääsesid meie vallast
Lauka kooli mudilaskoor, Kärdla mudilaskoor ja lastekoor,
k a m m e r k o o r, n a i s k o o r, s ü m f o n j e t t - o r k e s t e r,
naisrahvatantsurühm Kärdlast, segarahvatantsurühm ja
kolm seltskonda võimlejaid. Kokku 175 laulu-tantsupeolist
meie oma Hiiu vallast. Oli esmakordselt osalejaid, oli
neidki, kellel suure peo kogemusi juba üle kahekümne, aga
alati on midagi uut ja midagi üllatavat.... Sedakorda algas
nädal külma vihmaga. Varem pole olnud, et tantsupeole
minnakse kummisaabaste, talvejopede, kinnaste, sallide,
villaste mütsidega. Päevitusriided jäid seekord lausa koju.
Ometi olid nädala viimased päevad täis päikest ja kuumust.
Laulu-ja tantsupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg“ tõi
sooja suve kogu Eestimaale, sh meie kodusaarele.
Talvine raske repertuaari omandamine kulmineerus
tõeliselt toredate pidudega Tallinnas. Kontserdid olid
vihmavabad, sooja ilmaga ja rahvarohked. Alati tõstab
esinemisrõõmu tõdemus, et publik elab kaasa, on sinuga
ühte meelt. Nii voogas laul laulukaare alt mööda väljakut
nagu laine ja tantsude puudutuse kaared ühelt tribüünilt
teisele. Siinkohal osalejate poolt suur tänu meie
juhendajatele: Railile, Ritale,
Kristiinale, Annelyle, Aavele, Helgile,
Liivile, Helle-Marele, Tiinale. Ja suur
tänu hiidlastest staabi tööle meie
majutuspaigas Südalinna koolis:
Ruthile, Lilile, Tiinale ja Merlinile.
See puudutus jääb oma elu elama
Foto: Toomas
Kokovkin
meie meeltes,
mõtetes
ja igapäevastes
tegemistes. Suur tänu kõigile
osalejatele ja kõigile neile, kes
osalemise võimalikuks tegid!

Avalikest üritustest
Alates 1. juulist ei pea enam tegema eraldi
registreeringut majandustegevuse registris avaliku
ürituse kohta, vaid piisab kui ettevõtjal on vastava
valdkonna registreering majandustegevuse registris
olemas.
Lisaks juhime tähelepanu sellele, et avaliku ürituse
korraldamisel on vajalik vallavalitsuse kooskõlastus, mille
saamiseks tuleb esitada vastav taotlus. Taotlus tuleb
esitada 10 päeva enne ürituse toimumist kirjalikult
aadressil Keskväljak 5a Kärdla 92413 või elektrooniliselt
valitsus@hiiuvald.ee

Oomäe memoriaal Risti külas
20. juunil 2014 avati Risti külas Hiiumaa Muinsuskaitse
Seltsi poolt Oomäe memoriaal, mis on püstitatud 1941.a
hukatud ja Oomäe piirkonnas liivaküngastesse maetud
nõukogude terroriohvrite mälestuseks.
Memoriaali rajamist toetasid: Hiiumaa Muinsuskaitse
Selts, Hiiu vald, Martin Kagadze, Muinsuskaitseamet,
Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti Muinsuskaitse Selts,
E e s t i Ku l t u u r ka p i t a l , K a i t s e m i n i s t e e r i u m j a
Kodanikuühiskonna sihtkapital.
Teejuhis: Ristimäe parklast 600 m Kõrgessaare poole
pöörab tee vasakule, memoriaal jääb maanteest umbes 200
m kaugusele.

Hiiu Vallavolikogu 26.06.2014 otsusega nr 84 kehtestati
Hiiu tn 23 maaüksuse detailplaneering vastavalt Matto
Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr
MB13_DP03. Planeeringuga jagatakse maaüksus kaheks
elamukrundiks ja määratakse neile ehitusõigus
maksimaalselt 3 hoone püstitamiseks. Jõepoolsel krundil
vähendati Kärdla üldplaneeringujärgset Nuutri jõe
ehituskeeluvööndit. Ehituskeeluvööndi vähendamisel on
lähtutud väljakujunenud ehitusjoonest ning see on
põhjendatud, kuna sellega võimaldatakse efektiivsemat
maakasutust linna territooriumil. Planeerimisprotsessi
käigus 13. jaanuarist kuni 9. veebruarini toimunud
planeeringu avalikul väljapanekul ja 10. veebruaril toimunud
avalikul arutelul vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.
Ke h t e s t a t u d d e t a i l p l a n e e r i n g u d o ku m e n d i d o n
kättesaadavad aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/
document.aspx?id=17711

Hiiu vallapreemia kandidaatide esitamine
Hiiu vallapreemia eesmärk on väärtustada ning
avaldada tunnustust isikule või ettevõttele, kes on aidanud
kaasa Hiiu valla arengule.
Vallapreemia on rahaline preemia füüsilisele või
juriidilisele isikule silmapaistva tegevuse eest valla
huvides.
Ettepanekuid vallapreemia andmiseks võivad esitada
Hiiu valla elanikud, vallas tegutsevad juriidilised isikud ja
muud ühendused.
Ettepanekus peavad sisalduma:
1) esitaja nimi ja kontaktandmed;
2) esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
3) esitamise põhjendus ja teenete loetelu.
Vallapreemia pälvinud isikule antakse Hiiu valla
aastapäeval, 30. oktoobril, üle vastav preemia,
tunnustusavaldus ja rinnamärk.
Vallapreemia pälvinud isiku nimi ning teenete loetelu
kantakse valla Auraamatusse.
Ettepanekuid saab esitada kirjalikult vallavalitsuse
aadressil Keskväljak 5a, Kärdla 92413 või e-kirjaga
valitsus@hiiuvald.ee kuni 25. augustini 2014.

Hiiu valla elutööpreemia kandidaatide
esitamine
Elutööpreemia andmise eesmärk on väärtustada ning
avaldada tunnustust Hiiu valla elanikule pikaaegse
tulemusliku töö ja tegevuse eest majanduse, kultuuri,
hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas.
Ettepanekuid elutööpreemia andmiseks võivad esitada
Hiiu valla elanikud, vallas tegutsevad juriidilised isikud ja
muud ühendused.
Ettepanekus peavad sisalduma:
1) esitaja nimi ja kontaktandmed;
2) esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
3) esitamise põhjendus ja teenete loetelu.
Elutööpreemia pälvinud isikule antakse Hiiu valla
aastapäeval, 30.oktoobril, üle vastav preemia, nimeline
tunnustusmeene ja rinnamärk.
Elutööpreemia pälvinud isiku nimi ja elutööpreemia
andmise tekst kantakse valla Auraamatusse.
Ettepanekuid saab esitada kirjalikult vallavalitsuse
aadressil Keskväljak 5a, Kärdla 92413 või e-kirjaga
valitsus@hiiuvald.ee kuni 25. augustini 2014.

Hiiu valla aukodaniku kandidaatide
esitamine
Hiiu valla aukodaniku nimetus omistatakse füüsilisele
isikule erilise auavaldusena väljapaistvate teenete eest
Hiiu valla heaks.
Aukodaniku nimetus omistatakse reeglina Hiiu valla
elanikule, kuid aukodanikuks võidakse nimetada ka oma
tegevusega mistahes eluvaldkonnas vallale tuntust toonud
isikule sõltumata tema elukohast.
Ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamiseks
võivad esitada Hiiu valla elanikud, vallas tegutsevad
juriidilised isikud ja muud ühendused.
Ettepanekus peavad sisalduma:
1) esitaja nimi ja kontaktandmed;
2) esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
3) esitamise põhjendus ja teenete loetelu.
Aukodaniku nimetuse pälvinud isikule antakse Hiiu
valla aastapäeval, 30. oktoobril, üle nimeline
tunnustusmeene ja rinnamärk.
Aukodaniku nimi ja aukodanikuks nimetamise tekst
kantakse valla Auraamatusse.
Ettepanekuid saab esitada kirjalikult vallavalitsuse
aadressil Keskväljak 5a, Kärdla 92413 või e-kirjaga
valitsus@hiiuvald.ee kuni 25. augustini 2014.
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28. juuli 2014
HUPSi uus tulemine
ehk mis saab pärast Hiiumaa Rajaleidja Keskuse avamist

Vabrikuväljaku uus elu

Kärdla Vabrikuväljak on olnud Kärdla keskuseks juba
aastast 1830, kui sinna rajati 230 töölisega Hiiu-Kärdla
Kalevivabrik. Oma hiigelaegadel töötas tehases koguni 770
töölist (1880). Vabrikuõuele oli lisaks vabrikule püstitatud
erinevaid hooneid: lääneserva sulges vabriku direktori maja,
mida kutsutakse Pikaks Majas. Seal tegutseb Hiiumaa
muuseum. Vabriku põhjaserva on püstitatud tänaseni
säilinud neli suure aiaga puidust elamut ehk meistrite maja.
Praeguseks on neljast majast kasutusele võetud kolm.
Suurimas, idapoolseimas majas, toimetab hetkel Kärdla
Lasteaed. Sellest järgmises majas toimetab MTÜ Hiiumaa
Käsitööselts ning avatud on Hiiumaa käsitöömeistrite
pood. Seltsil on pea 80 liiget, aktiivsed organisaatorid on
Ain Jepišov, Tiina Laanejõe ja Nele Eller. Juhatusse
kuuluvad lisaks veel Sirje Juurikas ja Mari Orgusaar. Elleri
sõnul võeti maja enda hoole alla selleks, et tekitada
Hiiumaa käsitöölistele lisavõimalusi toodete müügiks ning
tänase seisuga on kauplusel läinud paremini kui algselt
oodati. Vabatahtlike tööga on maja korrastatud, Leadermeetme toel on koostatud maja ja selle ümbruse
renoveerimisprojekt.
"Plaanis on majast teha käsitöölistele staap ja töötoad;
väljarentimiseks aga meistritele toad, kus käsitöölised
saavad tooteid valmistada külastajate silme all," ütles Eller
seltsi tulevikuplaane kommenteerides. Selliselt valminud
toode on atraktiivsem ning toote "lugu" aitab toodet ennast
paremini turustada. Käsitöömeistrite pood on avatud E-L
11-18, P kokkuleppel. www.hiiukasitoo.ee
MTÜ Hiiumaa Käsitööselts korraldab lisaks oma toodete
müügile käsitöö moeshowd, suvist ja talvist käsitöö- ja
omatoodangu laata. Selts korraldas ka Kärdla sadama
avamislaada.
Pikast majast esimene maja põhja poole on asustatud
Baabade poolt. Kes on Baabad? - Õed Aet ja Ave Vohu, kes
koos oma perekondadega on loonud omanäolise
külastuskeskuse. Baabad on maja korrastanud põhiliselt
vabatahtliku töö abil, kuid on saanud tuge ka erinevatelt
projektidelt. Kohaliku Omaalgatuse Programmist saadi
toetust ahjude, korstna ja mantelkorstna remondiks,
Muinsuskaitseamet toetas katusel katkiste kivide
vahetamist, harjade mörtimist ja veelaudade vahetamist.
Järgmiseks sammuks on majale renoveerimisprojekti
tegemine, et saaks hakata taotlema toetust maja
põhjalikumaks korrastamiseks. Aet Vohu kommenteerib
tulevikuplaane: "Soov on luua laste mängutuba, samuti
avada kohvik suvel igapäevaselt, luua maja taha hoovi
puuvilja-, juurvilja- ja ürdiaed, mida omatoodetud roogades
kasutada."
Hetkel tegelevad Baabad käsitöö ja taaskasutusega,
p e a v a d ü h e p ä e v a ko h v i ku i d , p a ku v a d v õ i m a l u s i
käsitöötubades osalemiseks või rendivad ruume erinevate
ürituste tarbeks.
Kauplus on avatud E-R 11-17, erinevate vabrikuväljakul
toimuvate ürituste korral on avatud ka kohvik.
www.baabad.ee
Ainsa kasutuseta maja, Vabrikuväljak 4 asuva hoone
suhtes otsitakse koostöö võimalust vastloodava
sihtasutusega Hiiumaa Muuseumid.
Nagu ajalooliselt oli vabrikule oluline sadama lähedus,
on see sama oluline ka täna - sadama külalised on hästi üles
leidnud vabrikuväljaku asukad ning külastavad aktiivselt
kauplusi ja muuseumi. Suure töö sadamaturistidele
Hiiumaa ja Kärdla tutvustamisel teeb ära sadamakapten
Hillar Kukk.
Ajalooliselt meistrite käsutuses olevad hooned on täna
jälle meistrite käes. Toimub aktiivne käsitöö tegemine,
käsitöölase elustiili propageerimine, vanade ajalooliste
võtete kasutamine. Lisaks saavad ilusad majad jälle korda
ning vabrikuväljak on ellu äratatud.

Õppelaagris osalejad puhkehetkel.

2013.a juunis võttis Riigikogu vastu põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse muudatused, millest tulenevalt peab
alates 1. septembrist 2014 Haridus- ja teadusministeerium
(HTM) või riigi hallatav sihtasutus tagama igas maakonnas
seni maavalitsuse korraldada olnud nõustamiskomisjoni töö
ning looma väikevaldadele võimalused tugispetsialisti,
eelkõige eripedagoogi ja psühholoogi teenuse tellimiseks.
Õpilaste piiratud arvu tõttu polnud väikeste omavalitsuste
koolidel seni võimalik tugispetsialistile piisavalt koormust
pakkuda, mistõttu septembrist alustab igas maakonnas
tööd Rajaleidja keskus. SA Innove Hiiumaa Rajaleidja
Keskus avab uksed Kärdlas, Hiiumaa Teavitamis- ja
Nõustamiskeskus HUPS majas 1. septembril 2014.
Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS avas
uksed 9. mail 2007. aastal. Teenuste pakkumist alustas
HUPS karjääriteenuste vahendamisest ning aastate jooksul
kujunes välja nõustamismudel erinevatest info- ja
nõustamisteenustest, kus peaeesmärk on laste ja noorte
toimetulek ning teadlikud valikud. Põhimõte on olnud
selles, et väikeses kohas ei peaks teenuseid killustama ja
mitmeid teenuseid on mõistlik pakkuda üle-saareliselt,
ku n a v ä i k s e m a d o m a v a l i t s u s e d e i s u u d a ü k s i
erialaspetsialistidele koormust pakkuda.
Mida Rajaleidja tegema hakkab?
Rajaleidja keskuse põhiülesanne on karjääriteenuste
(karjääriinfo ja -nõustamine) ja õppenõustamisteenuste
(psühholoogiline nõustamine, sotsiaalpedagoogiline
nõustamine, eripedagoogiline nõustamine, logopeediline
nõustamine) pakkumine sihtgrupile (lapsed ja noored
vanuses kuni 26 aastat ja nendega seotud täiskasvanud).
Lisaks tuleb Rajaleidja keskuse alla nõustamiskomisjoni
töö, mis seni on olnud maavalitsuse juures.
Mida HUPS tegema hakkab?
HUPS jätkab psühholoogilise nõustamise pakkumisega,
noorteinfo vahendamise ja noorsootöötajate võrgustiku
koordineerimisega, noorte suhete- ja tervisenõustamise
ning haridustugiteenustega esmatasandil (nt karjääriõppe
tunnid koolides, psühholoogi, eripedagoogi ja logopeedi töö
vahendamine ning pakkumine haridusasutustes kohapeal).
HUPSi uued tegevused on:
üle-saarelised rahvusvahelised noorteprojektid, vabatahtlike värbamine ja
õpilasmalevate korraldamine; erinoorsootöö teenuste
arendamine; haridustehnoloogiline tugi ja nõustamine
pedagoogidele; ainesektsioonide töö koordineerimine ja
vanemaharidust toetavate tegevuste elluviimine. HUPSi
sihtrühm on endiselt lapsed, noored, lapsevanemad ning
haridus- ja noorsootöötajad.

!

Erivajadustega inimeste X õppelaager
Hiiumaal

8.-10. juulil toimus kümnendat korda üle-eestiline
erivajadustega inimeste õppelaager Kõpus. Osalejaid tuli
peaaegu igast Eestimaa nurgast: Võrumaalt, Põlvamaalt,
Tartumaalt, Pärnumaalt, Raplamaalt, Saaremaalt,
Harjumaalt, Haapsalust ja loomulikult Hiiumaalt. Kuna
laagris oli ca 150 osalejat, olid kõikidel osalejatel
nimesildid rinnas ja üksteist sai alati nimepidi kõnetada.
Kui enamus rahvast oli oma telgid üles pannud ja
sagimise lõpetanud, algas pidulik avatseremoonia koos
traditsioonilise laagrilipu heiskamise ja laagrikella
helistamisega. Päris ülev tunne oli. Avasõnavõtuga esines
Heli Harak, kuid sõna said ka Hiiu valla sotsiaalosakonna
esindaja Kairi Priit, Kõpu kooli direktriss Liia Toom,
ajakirja „Vaimupuu“ peatoimetaja Janek Muru ja kõik
teised soovijad.
Kõigepealt söötsid meie võrratud kokad kõigil kõhud
täis ja siis alustasime töötubadega, kus saime voltida
mälupulki, kaunistada kive salvrätitehnikas, marmoreerida
omale auguga kivist kauni ripatsi. Lisaks sai ühiselt teha
puidust ketastele kauneid kompositsioone.
Laagris toimusid ka sportlikud võistlusmängud, millest
võttis osa peaaegu kogu laagrirahvas. Auhinnad said kõik
osalejad, kuna kõik olid väga kohusetundlikud ja
püüdlikud võistlejad. Tore oli laagritantsu meeldetuletamine ja tantsimine. Peale õhtusööki toimus
isetegevusprogramm, kus iga ühendus oli ettevalmistanud
ühe meeleoluka etteaste: tehti teatrit, tsirkust, laulu,
tantsu ja visati isegi hundirattaid.
Teisel laagripäeval oli meil koos kohalike giididega
Hiiumaa kultuuri- ja vaatamisväärsusi tutvustav
ekskursioon. Esimesed külastuspunktid asusid Kõpu
poolsaarel: näitasime Kõpu tuletorni, ronisime
Rebastemäe treppidel, turnisime unikivil ning Vanajõe oru
väikesel matkarajal. Emmastes vaatasime Emmaste kirikut

Kes Rajaleidjas töötama hakkavad?
HUPSi senisest töötajatest alustavad Rajaleidjas tööd
Tiina Talussaar juhatajana, Kati Vaht karjääriinfospetsialistina, Ülle Soonik karjäärinõustajana, ja Aasa Saarna
sotsiaalpedagoogina. Lisaks asub teise tasandi
psühholoogina tööle Helena Ehrenbusch. Teise tasandi
eripedagoogiga on leping sõlmimisel ja logopeedi
ametikohale kestab konkurss kuni 11. augustini.
Kes HUPSis töötama hakkavad?
HUPSi juhtimist jätkab Margit Kagadze, kes on lisaks
noortekabineti koolitaja-noortenõustaja ning seisab
haridustugiteenuste süsteemi arendamise eest
esmatasandil. Uute inimestena alustavad HUPSis tööd
psühholoog–noortenõustaja Iris Vahtra, kes hakkab
tegelema ka erinoorsootöö ning vanemahariduse
arendamisega, haridustehnoloog–nõustaja Siret Lahemaa
ja eripedagoog–nõustaja Elena Taelma. Noorsootöö
koordinaatori ametikoha avalik konkurss kestab 4.
augustini. Vastavalt sihtrühma vajadustele kaasatakse
HUPSi tegemistesse veel teisigi erialaspetsialiste (nt
loovterapeudid, superviisorid, perenõustajad jt) ja
vahendatakse tugispetsialistide (psühholoog, eripedagoog,
logopeed) teenuseid lasteaedadele ja koolidele. HUPSi
põhiruumid saavad olema HUPSi maja II korrusel. Soovi
korral ja eelneval kokkuleppel pakuvad nad teenuseid ka
väljaspool keskuse ruume (nt lasteaedades, koolides ja
noortekeskustes).
Keda HUPSi majas veel võib kohata?
HUPSi maja I korrusel jätkab kord nädalas tööd SA
Hiiumaa Haigla Noorte Nõustamiskabinet. Septembrist
alustab HUPSi maja I korrusel tegevust SA INNOVE
Hiiumaa Rajaleidja Keskus. HUPSi maja II korrusel
töötavad veel Kärdla Ühisgümnaasiumi tugiteenuste juht
Tiiu Malk, psühholoog Lia Gramakovski ja võõrkeeleõpetaja Svetlana Stšastnaja.
Kui palju Rajaleidja teenused maksma hakkavad?
Rajaleidja teenused on klientidele tasuta. Esmatasandi
haridustugiteenuseid (psühholoogi ja eripedagoogi
teenuseid) saavad kohalikud omavalitsused soovi korral
Rajaleidjalt osta vastavalt riiklikult kehtestatud
hinnakirjale.
Kui palju HUPSi teenused maksma hakkavad?
HUPSi teenused on jätkuvalt klientide jaoks enamasti
tasuta. Lisaks Hiiu vallavalitsusele rahastavad HUPSi
tegevusi teised omavalitsused. Riiklik toetus on noorteinfo
vahendamiseks. Infoürituste, loengute ja koolituste
korraldamisel tehakse koostööd teiste organisatsioonidega
ja kasutatakse erinevate projektide tuge.
ja külastasime avatud noortekeskust. Sõru sadamas saime
kõhud täis süüa ja sõit läks edasi Kassari suunas. Käisime
Orjaku sadama muulil, mille tipust avanes väga kaunis
vaade nii merele kui sadamale endale. Paljudele pakkus
elevust Leigri kuju alt läbi ronimine, kuna see pidavat
õnne tooma, põnevaks osutus külaskäik Vaemla
villavabrikusse ja Kuriste õigeusu kirikusse. Ringreisi
viimaseks peatuseks jäi Luidja rand, kuna paljud
laagrilised polnud varem merevees ujumas käia saanud.
Kui me olime lõpuks laagriplatsile tagasi jõudnud, algas
hiiumaateemaline viktoriin, kus kontrolliti päeva jooksul
saadud teadmisi. Kuna kõik osalejad olid väga tublid ning
teadsid peaaegu kõikidele küsimustele õigeid vastuseid,
sai igaüks omale auhinnaks ühe magusa südame.
Õhtu jätkus piduliku juubelitordi ja kringli söömisega
ning südaööl saime nautida ka ilutulestikku.
M õ l e m a l õ h t u l m ä n g i s m e i l e ko h a l i k b ä n d
tantsumuusikat ning tants kestis hiliste öötundideni.
Täname nende õhtute sisustamise eest andekat Teet
Kääramehe duot ja muhedat Iiukala bändi - te olite
fantastilised!
Viimasel laagripäeval anti pidulikul lõputseremoonial
kõikidele osalejatele üle tänukirjad ning mõnus
ampsukotike pika praamireisi sisustamiseks. Viimaks
langetati laagrikella helina saatel laagrilipp, mille andsime
üle järgmistele korraldajatele – kohtume järgmisel aastal
Kodijärvel.
T ä n a m e k õ i k i t o e t a j a i d : Ko d a n i ku ü h i s ko n n a
Sihtkapitali (KÜSK) Kohaliku omaalgatuse programmi,
Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda, Hiiu Vallavalitsust,
Lauka Päevakeskust, Hiiu Pagarit, ajakirja „Vaimupuu“,
OÜ Dago Trade ja Ruf ilutulestikke.
Suured tänud teile, kes aitasite kaasa laagri
kordaminekule: Kärdla Tegevustuba, Kõpu Internaatkool,
Mart Nõmmerga, Recado Media, Loode-Hiiumaa Külade
S e l t s . Tu h a t t ä n u d k õ i g i l e l a a g r i s t o s a l e j a t e l e
meeldejäävate laagripäevade eest!

3

Hiiu Valla Teataja nr 9

28. juuli 2014

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

Lahendus

1.

Tormi tn muruplatsile laste
mänguväljak, kiik, liivakast.

Antud maa-alale on paigaldatud üks teisaldatav
jalgpallivärav, liivakast on tellitud.

2.

Sadamas istumispinkide kõrval
võiksid olla prügikastid.

Prügi jaoks on pandud sadamas erinevatesse kohtadesse
9 prügikasti, küll ei ole neid iga istepingi kõrval
istepinkide rohkuse tõttu.

3.

Remontimata jalgtee postimaja ja
Konsumi vahel.
Kogu Kalda tänava Nuutri jõe
poolne serv on hooldamata,
kingsepa töökoja esine niitmata,
vastas lösutab rohus lagunev nn
roosa põrsas, edasi on järjekordne
lagunev lintidega piiratud hoone.
Ühesõnaga, sisuliselt linna süda
sadamasse viiva tee ääres on
hooldamata.

Pea kõik väljatoodud kohad asuvad erakinnistutel.
Omanike tähelepanu on probleemidele juhitud, kuid
vald ei saa vägisi midagi teha.
Jalgtee Konsumi ja Postimaja vahel asub suuremalt jaolt
Eesti Posti kinnistul. Probleemist on neid teavitatud,
nendepoolse lahendusena ilmus sinna keelumärk.
Kalda tänava ja Nuutri jõe vaheline ala on valla
hooldada, seda niidetakse kord kuus. Vabaduse ja
Sadama tänava vaheline Kalda tänava lõik jaguneb
kaheks erakinnistuks. Mõlemal on nüüdseks
hooldusega tegeletud.
Lagunevad hooned - lintidega piiratud hoonele on
omanik tellinud lammutusprojekti. Nüüdseks peaks tal
olema vajalikud kooskõlastused, loota on hoone peatset
lammutamist. “Roosa põrsa” omanikuga käib töö
lahenduse leidmise nimel.

4.

Ohtlik sidekaev Vabaduse ja Tiigi
nurgal.

Info on edastatud kommunikatsioonide haldajale.

5.

Ohtlik puu Käina tee 25 abihoone
vastas Lauka Põhikooli maal.

Aitäh info eest, asjaga tegeletakse.

6.

Pae tänava laste mänguväljaku
Aitäh info eest, nüüdseks on korras.
ääres olev haljasala pole hooldatud.

7.

Maantee Luidjalt Kõppu on hirmus
käänuline ja tolmab, viidad
suunava sõitjad kruusateele. Kas
vald saaks rääkida
maanteeametiga, et viidad
suunaksid ka Kõppu minnes
asfaltteele?

Hiiu valla keskkonna- ja ehituskomisjoni esimees Tiit
Harjak: Kõpu poolt on viitade kordategemiseks võimalik
tähistust muuta ja Kärdla viit vasaksuunana ära jätta,
kuid Luidjal oleks olukorra parendamiseks vaja teha
olulisi investeeringuid, milleks kahjuks lähiaastatel
lahendust saada on pea võimatu.

8.

Vabaduse 38 hekk piirab ohtlikult
vaatevälja.

Aitäh info eest, asjaga tegeletakse.

9.

Millal niidetakse muru
Kõrgessaare alevikus parkides ja
mänguväljakutel? Enne valla ja
linna liitumist olid need alati
korralikult niidetud!

Parke, haljasalasid ja mänguväljakuid on niidetud nagu
eelmistel aastatel. Juuli alguses oli ebameeldiv
kokkulangemine - ühe heakorratöötaja haigestumine ja
teise plaaniline lühipuhkus.

Lauka Päevakeskuse teated

12. august JUUKSUR alates kell 8.00. Eelnev registreerimine Sirje Vaku tel 4631297;
56662317
19. august kell 13.00 Viskoosas Valitsejamajas eakate ja päevakeskuse noorte
koosviibimine: õnnitleme sünnipäevalast, BINGO. Transport: 12.10 Koidma, Kidaste,
12.20 Rootsi, Pihla, 12.35 Lauka
26.-28. august väljasõit päevakeskuse puuetega noortega Vändra erivajadustega
inimeste teatripäevale. Väljasõit 26.augustil: 7.15 Lauka, 7.25 Viskoosa. Kaasa võtta
esinemisriided, pensionitunnistus.

Kärdla Sotsiaalkeskuse teated

Lastekeskus puhkab 30. juunist 3. augustini 2014. Taaskohtume 4. augustil 2014.
Tegevustuba on suveperioodil avatud 1. juunist 31. augustini kuni kl 16.00.
15. august kell 11.00 Huvitav kohtumine Helgi Põlloga Kõrgessaare mnt.2
29. august Õpituba – ravimtaimed looduses. Koguneme kl 11.00 Rannapaargu
juurde.
Päevakeskus puuetega inimestele Kõrgesaare mnt 2 on avatud igal tööpäeval kell
9.00-16.00.
Tegevustoas (Kõrgessare mnt 2) on võimalik kasutada erinevaid trenažööre,
eelnevalt vaja kokku leppida tel 46 91377.

Hiiu valla sotsiaalosakonna teated
Augustikuu taotlused toimetuleku- ja sotsiaaltoetuste määramiseks
palume esitada koos pere eluasemekulusid ja -tulusid tõendavate dokumentidega
Kärdlas 11.-19. augustil 2014 (Keskväljak 5a, tuba 220, info telefonil 4636094)
Kõrgessaares 15. augustil kl 9.00-12.00 Kõrgessaare teeninduspunktis ning
18. ja 19. augustil kl 11.00-12.30 Valitsemajas
(info telefonil 46 22493 Larissa Babõnina).
Toetuste väljamaksmine 29. augustil 2014.
Mängude Maja saun (Nuutri t 21) on avatud 2., 16., ja 30. august 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.
Info vallaametnike vastuvõtuaegade kohta on kättesaadav valla kodulehelt
www.hiiuvald.ee või tel 4636082.

Mida teha augustikuus Hiiu vallas?
01.-24.08
11.00-18.00 Näitus Pikk laud. Reigi pastoraat.
01.08.
20.00 Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing. Jalmar
Vabarna ja Zetod. Kärdla laululava. Pilet 12-14 EUR.
22.00 Dagö soovikontsert. Rannapaargu välilava. Pilet 8-10
EUR.
01.-03.08.
XIII Kärdla ratsupäevad. Linnumäel. www.ratsu.ee
01.-03.08.
Kärdla kohvikutepäevad. http://kohvikutepäev.ee/
02.08.
11.00-16.00 Läänemere saarte kunstnike teoste ja
installatsioonide näitus Vool. Kärdla elektrijaam. Pilet 1 EUR.
15.00 Teematund Hiiumaa muuseumis: Kuidas talus kohvi
joodi? Mihkli Talumuuseum. Pilet 2 EUR.
18.00 Kõrgessaare mõisapargimuusika kontsert.
Klassikatähed 2013: Heigo Rosin, Heili Rosin. Pilet 5 EUR.
18.30 Tumeromantika õhtu Hiiumaal: Sieben (UK) + Roma
Amor (IT). Kärdla Kultuurikeskus. Pilet 12 EUR.
19.00 Riho Sibul. Kõpu tuletorni jalamil.
22.00 Kärdla kohvikutepäeva järelpidu. Rannapaargu välilava.
Kolumbus Kris.
03.08.
Terve päev Tennis. Parim perepaar. Kärdla tenniseväljakud.
13.15 Jalgpall: Kärdla Linnameeskond-Keila JK II. Kärdla
staadion.
21.00 VI Hiiumaa Puhkpillipäevad: Aseri Puhkpilliorkester.
Rannapaargu välilava.
04.08.
10.30 VI Hiiumaa Puhkpillipäevad: rongkäik.
11.00 VI Hiiumaa Puhkpillipäevad: Kärdla linnakontsert
Marditrummil.
11.30 VI Hiiumaa Puhkpillipäevad: Viljandi Muusikakooli
puhkpilliorkestri kontsert Linnumäel.
06.08.
15.00 Teematund Hiiumaa Muuseumis: Pidulikud
lauakaunistused. Pikk Maja. Pilet 2 EUR.
22.30 Suvekino. Kalana Suveresto. Teel põhja. Soome 2013.
Pilet 4 EUR.
08.08.
Ansambel Köömes. Kalana suveresto.
09.08.
10.00 57. Hiiumaa võrkpalliturniir. Kärdla staadion.
11.00-16.00 Läänemere saarte kunstnike teoste ja
installatsioonide näitus Vool. Kärdla elektrijaam. Pilet 1 EUR.
15.00 Teematund Hiiumaa muuseumis: Pillimehe pooltund.
Mihkli Talumuuseum. Pilet 2 EUR.
18.00 Kait Tamra kontsert. Kõrgessaare mõisa park. Pilet 2
EUR.
09.-10.08.
Õueteatrite päevad Kärdlas.
10.08.
13.15 Jalgpall: Kärdla Linnameeskond-Saaremaa JK aameraaS.
Kärdla staadion.
11.-15.08.
09.30-17.00 Jalgpall: Rimi, Eesti Jalgpalli Liidu ja MTÜ
Hiiumaa Jalgpalli lastelaager. Kärdla staadion.
13.08.
15.00 Teematund Hiiumaa muuseumis: Salmikute
meisterdamine. Pikk Maja. Pilet 2 EUR.
22.30 Suvekino. Kalana suveresto. Tuhat korda head ööd.
Norra/Iirimaa/Rootsi 2013. Pilet 4 EUR.
15.08.
Terve päev Tennis: Hiiumaa meistrivõistlused üksikmängudes.
20.00 Sandra Nurmsalu ja Margus Vaher kontsert "Aita
mööda saata öö". Kärdla Rannapaargu välilava. Pilet 12-14
EUR.
16.08.
Terve päev Tennis: Hiiumaa meistrivõistlused üksikmängudes.
11.00-24.00 Lestafest Kõrgessaare sadam. www.lestafest.ee
11.00-16.00 Läänemere saarte kunstnike teoste ja
installatsioonide näitus Vool. Kärdla elektrijaam. Pilet 1 EUR.
15.00 Teematund Hiiumaa muuseumis: Lugusid
hiiurootslastest. Mihkli talumuuseum. Pilet 2 EUR.
17.00 Vivasport Hiiumaa III Rattamaratoni sprindivõistlus
Tahkuna poolsaarel. www.paralepa.ee
18.00 Kõrgessaare mõisapargimuusika kontsert: C-Jam. Pilet
5 EUR.
17.08.
Vivasport Hiiumaa III Rattamaraton Tahkuna poolsaarel.
22.-24.08.
Terve päev Tennis: Hiiumaa meistrivõistlused
paarismängudes.
23.08.
11.00-16.00 Läänemere saarte kunstnike teoste ja
installatsioonide näitus Vool. Kärdla elektrijaam. Pilet 1 EUR.
11.00 rabaretk Tihu-Õngu. Kogunemine Kärdla Pritsumaja
parklas kell 10.00 (buss etteregistreerunutele, peatused ka
vajadusel Viskoosas, Laukal vm). Retkejuht Ivo Mänd.
24.08.
13.15 Jalgpall: Kärdla Linnameeskond-Lihula JK. Kärdla
staadion.
30.08.
11.00 Jalgpall: Kärdla Linnameeskond D1- Saaremaa JK
aameraaS. Kärdla staadion.
21.30 Muinastulede öö. Kärdla rand.
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Lea Sibul-Poolat	

juubeli puhul!
UUED
VALLAKODANIKUD
MARTHA MARTIN
ANDER JÕELEHT
LUMI KAGADZE

PALJU ÕNNE
EVALD WIIBURG
ELIZABETE GLUDINA
LEIDA NIGUL
LINDA VOOGLA
MAURI TOMINGAS
RAIVO TOOTS
TAIMI KOPÕTKINA
ANETTE KOEMETS
LINDA HÄRMA
HELGA TARTU
LEA POOLA
VAIKE TREIAL
LUDMILLA EDASI
KALJU ULPUS
VELJA SINISTE
LAINE KÄÄR
AINO TOMSON
HEINO KLEE
HIRLANDE KIIVIT
IRJA SINIJÄRV
NAIMA LEPLAND
MIINIE TRUNKIN
ELLI VÄLLIK
OLEG LAPOTKO
ATS HARJAK
JÜRI VALDMA
HEINO KÜTT
HILJA UNT
HEIKKI PISA
TOOMAS KOOR
MATI KÄÄR
AARE KÖSTER
SILJA PREEM
UUDU MÄELE
INDREK TIKKA
ÜLLE SOONIK
HELLE-MARE KÕMMUS
ANNE MAMMUSPUU
SVEN AEDMA

91
91
90
88
87
87
87
86
86
86
85
85
84
83
82
82
82
82
81
80
80
80
80
75
75
70
70
60
60
60
60
50
50
50
50
50
50
50
50

Meie hulgast
on lahkunud:

!

VÄINO SIMMER
VILJAM RÕMMEL
AINO TÜRNPUU
ALMA SUITS
MÄRT KASSER

Toimetus ja küljendus: MTÜ V.E.S.T.A

4

