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Hiiu Vallavalitsus õnnitleb vanemaid!

UUDISEID KÄRDLA SADAMAST

MARGE VÄHTER - NAINE MITMES AMETIS
Lähenemas on Hiiumaa jaoks kõigi aegade suurim
paraad- Eesti Kaitseliidu poolt korraldatud Võidupüha
paraad. Sadama-alal käivad tihedad proovid, kus rivis nii
politsei, naiskodukaitse, kodutütred, noored kotkad.
Marssimise eest Hiiu vallavanemalt juba varasemalt kiita saanud Hiiumaa naiskodukaitsjad on igati eeskujuks kõikidele
marssimist õppivatele osalejatele - ei häbene nad lapsi ja noori
juhendama, et samm kõigil õigeks päevaks selgeks saaks.
Selle tähtsa sündmuse taustal
teeme intervjuu Eesti Kaitseliidu Naiskodukaitse Lääne
ringkonna Hiiumaa jaoskonna
esinaise - Marge Vähteriga.
Marge on kolme lapse ema,
keda paljud kindlasti tunnevad
tema töökoha järgi Hiiumaa
Haigla polikliinikus, kus ta registratuuris igapäevaselt inimeste erinevate muredega tegeleb. Kuid lisaks
sellele tegutseb ta aktiivselt vabatahtlikuna nii naiskodukaitses, noortejuhina, kui ka
võrkpallirindel. Päris vaba aega, mida kõikide pereliikmete tihedate graafikute tõttu, keeruline leida on, armastab
naine veeta just koos perega.
1. Kuidas leidis aset teie teekond riigikaitse (naiskodukaitse) juurde?
Mul on hästi meeles, et üheksakümnendate lõpus tuli
mu sõbranna Tiina Kail poes minu juurde ja ütles: “Ma
vaatan, et sul on kaitsevärvi rohelised püksid jalas, kas
sa ei tahaks meiega koos Naiskodukaitse organisatsiooni
astuda?” Ma vist isegi ei küsinud, et mis ma seal tegema
pean, vaid nõustusin kohe- lahe kamp oli koos lihtsalt.
2. Kuidas leiate aega kolme lapse kõrvalt veel vabatahtlikuna üles astuda? Mis teid selleks motiveerib?
Ega ma olegi tegelikult kogu aeg nii aktiivne olnud kui
täna. Kui sündis teine laps, võtsin aja maha (2004a) ja
uuesti aktiivseks liikmeks hakkasin alles 2009 aastal. Ma
üritan tegemisi sättida nii, et pere ei kannataks, just nemad ongi minu suurim tugi. Mind ei sunni vabatahtlikuks
tööks miski, teen seda omast vabast tahtest. Naiskodukaitses on lihtsalt väga palju võimalusi- läbida erinevaid
koolitusi, korraldada üritusi, ennast arendada ja teisi õpetada. Mind ümbritsevad organisatsioonis naised, kes on
täis koos tegemise indu, kes mu mõtteid heaks kiidavad
ja maha laidavad, kui seda vaja peaks olema- meil on tore
seltskond ja see on suur motivaator.
3. Kas teie arvates peaks koolides juba varakult riigikaitset õpetama?
Ausalt öeldes ma ei arva, et riigikaitse peaks olema
põhikooli programmis. Lapsel on ikka kodu, kust paljud
huvid, soovid, suunamised ja teadmised tulevad. Peale
põhikooli nooruk mõistab vast riigikaitse teemat paremini.
4. Milline on teie arvates kaitseliitlaste olukord
Hiiumaal? Kas midagi saaks/ peaks parandama? Mis
on vastupidiselt hästi?
Meil on olemas koos käimise koht - ilusti renoveeritud
staap Sadama tänaval. Meie seltskond täieneb uute liikmetega, loomulikult on ka meie organisatsioonil omad
mured ja valukohad aga neile tuleb lahendus leida.
See on minu jaoks keeruline küsimus, ma ei oska valupunkte välja tuua ja kaitseliidu hingeeluga ei ole üldse
kursis. Kindlasti on meeste suurim mure vähene koosseis
kohapeal - paljud on ju mandril reaalselt, kuigi kuuluvad
hiidlaste koosseisu. Hiiumaa meeste elu- käiakse tööl
mandril või suisa välismaal.
5. Mis on teie eesmärgid Hiiumaa naiskodukaitses?
Millistes projektides osalete, mida ise oluliseks peate?
Minu eesmärk Hiiumaa Naiskodukaitses on üksmeele hoidmine, meie traditsiooniliste ürituste hoidmine, et
need ei hääbuks. Mõtlen pidevalt midagi uut välja, et
mitmekesistada tegevusi. Oleme pidanud sportlike jalgpallimänge Päästeametiga ja Kaitseliiduga. Oleme korraldanud teatevõistlusi, kus osalesid jälle Päästeamet ja
Kaisteliit. Jõudsime korraldada ka Kärdla linnavalitsusega

ühe sportliku õhtu. Meie uus ja suurim projekt on Hiiumaa
Aasta Isa valimine, mis toimus eelmine aasta esmakordselt ja tahame ka edaspidi seda korraldada liikudes mööda maakonda ringi. Mitmel viimasel aastal on Cafe
Orientale annetanud Kohvikutepäeval teenitud tulu vähekindlustatud perede laste
jõulukingitusteks. Sellele heale algatusele on õla pannud ka Hiiumaa
naiskodukaitsjad, kes on püüdnud
aimata kõigi kingisaajate eelistusi ning valinud Cafe Orientale
poolt heategevusele annetatud
raha eest jõuluvana varudest
igale lapsele omanäoline üllatus. Nii on enne jõule naiskodukaitsjad kogunenud staapi, et lustiga üheskoos kingid
ära pakkida ja jõuluvana, keda
assisteerivad
sotsiaaltöötajad,
priskete kottidega ja hea sõnaga
teele saata. Need on meie suurimad
väljapoole organisatsiooni suunatud tegevused. Samuti üritame ikka peastaabist
ette antud ülesanded täita ja mitte lihtsalt täita
vaid hästi täita.
6. Milline on Hiiumaa naiskodukaitse organisatsioonina?
Iga organisatsiooni ilme kujundavad liikmed ise, meie
peegeldame oma tegevustega kogu organisatsiooni olemust- see organisatsioon on aktiivne, teotahteline, huvitav. Meie seas on igas vanuses erinevate huvialadega naisi. Meie seas on tublid toitlustajad, keda kutsutakse
erinevatele üritustele aastaringselt. Ma usun, et meid nähakse ja meid ka teatakse aina rohkem ja rohekm.
7. Mida soovite hiidlastele selle tähtsa päeva eel?
Hiidlastele peaks vist soovima rahulikku meelt. Seoses
paraadi toimumisega Kärdlas on saar rahvast täis, väga
paljud inimesed annavad enda panuse ürituse õnnestumiseks.
Loodan, et ilmataat on meile helde, et kõik plaanitav
ka teoks saab ja rahvas seda suurt sündmust tervitama
tuleb.
Soovin kõigile ilusat Võidupüha ja kaunist Jaanipäeva!

Purjetamishooaeg on vaatamata mõõdukalt suvistele ilmaoludele alanud ning 24 mail sai sadama II hooaja avamist ka
ametlikult tähistatud. Lähemalt ja kaugemalt kokku tulnud külalistele jätkus tegevust terveks päevaks. Kohapealset käsitööd
oli näitamas ja müümas Hiiumaa käsitööselts ja selle liikmed ja
keha sai kinnitada kohalike tootjate hõrgutistega. Vahepalaks Tanel Padari, The Suni ja teistele esinejatele oli võimalus tutvuda
piirivalve patrullalustega, jahtklubi ja surfarite tegemistega ning
uudistada sai kõike, mis sadamas uut ja põnevat.
Juuni esimeses pooles väisas sadamat Ust-Luga regatt, mille
raames külastas Kärdla sadamat kaksteist kuni 50 jala pikkust
avamerejahti ning 48 jalane kohtunike katamaraan. Tegemist oli
tõeliselt esindusliku laevastikuga, mille sarnast Läänemeres harva kohata võib. Regatt sai alguse Rootsist ning võistlejad suundusid Kärdlast edasi Peterburi suunas.
13 juunil Kärdla sadamas aset leidnud lastefestival pälvis
laialdast ning positiivset vastukaja- külastajaid oli rohkelt ning
tegevust jätkus nii suurtele kui väikestele.
22. juunil ootame aga kõiki sadamasse osa saama Carolin
Illenzeeri fondi kontserdist ning 23. juunil kutsume vaatama kaitseliidu tehnikanäitust, toimuvad langevarjuhüpped vette ning
kaasa saab elada näidislahingule rannakaitse ja meredessandi
vahel. Soovijatele pakutakse sõdurisuppi.
09.06.2015.a. seisuga on sadamat külastanud 41 alust ja 196
meremeest. 2015.a. oleme tervitanud külalisi Eestist, Soomest,
Rootsist, Venemaalt, Lätist, Leedust, Saksamaalt ja Inglismaalt.
Aasta alguses prognoosisime külalisaluste arvu kasvu 10%, kuid
erakordselt jahe ning tuuline kevad ei ole meresõitjatele seni
soodne olnud. Siiski oleme valmis hooajale vastu astuma ning
sadamaga on käesolevaks hooajaks liitunud sadamamadrus
Hillar Jurson. Hillar on varasemalt töötanud Roograhu sadama
kaptenina ning on Kärdla sadama tegemistega kursis juba sügisest töötades Yachts-Service Kärdla OÜ’s. Hillar alustab tööd 15.
juunil ning tähtajalise töö kestuseks on ette nähtud 2,5 kuud, mis
katab ära sadamas kõige “kuumema” aja.
Kohe-kohe valmib ka Kärdla sadama sadamahoone, lisaks
restoran Kuurile ja pood Hankole. Sadamahoone ehitustööd on
lõpusirgel ning suures osas on tööd lõpetatud. Teha on jäänud on
veel viimistlustööd ning majasiseste vee- ning küttesüsteemide
katsetamine ning seadistamine ja objekti üleandmiseks vormistamise protseduurid.
Sven Kriggulson
SA Kärdla Sadam

BEEBIPÄEV HIIU VALLAS
Laupäeval, 16.mail, toimus Hiiu valla 3. beebipäev. Kutsutud
oli 2014. aasta II poolaastal sündinud 14 beebit, neist 9 tüdrukut ja 5 poissi. Peost tuli osa saama 12 beebit koos vanemate, õdede-vendade, vanavananematega. Etteaste tegid noored
andekad Kärdla muusikatüdrukud Hanna Lige ja Kreete Kokovkin. Südantliigutava kõne pidas värskelt Hiiumaa aasta emaks
valitud Tiia Palmiste ning abivallavanema Katrin Sarapuuga anti
koos beebidele üle lilled ja graveeritud lusikad ja käsitöökaardid!
Soovime kõikidele uutele pereliikmetele ja peredele palju
õnne ja rõõmu kasvamiseks ja kasvatamiseks, lugematult meeldejäävaid hetki!
Merlin Laid
Hiiu valla tervishoiuspetsialist

Kaitsevaäe juhataja Riho Terras ja Marge Vähter
Fotod: Triin Lukas

Pildil Robert Tähiste ema liis Kaibaldi süles abivallavanem Katrin
Sarapuult hõbelusikat saamas.
Foto: Ants Tähiste

2 HIIU VALLA TEATAJA
APRILLI HIIU VALLAVOLIKOGU ISTUNG
1. Otsustati võõrandada avalikul elektroonilisel oksjonil hoonestatud kinnistu Luidja maja, asukohaga Hiiu vald, Luidja küla,
alghinnaga 40 000€;
2. Otsustuskorras anti tasuta kasutusse OÜle Randmäe (registrikood 11175820) Mangu küla Lautrikoha kinnistu koos kinnistu haldamise tähtajaga 20 aastat alates lepingu sõlmimisest;
3. Otsustati taotleda Kärdla staadion (Põllu 18) riigilt munitsipaalomandisse;
4. Võeti vastu Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste
detailplaneering otsustati korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek 14.05.2015-12.06.2015 ja avalik arutelu 15.06.2015 kell
16:00 Hiiu vallavalitsuses;
5. Algatati Paoma küla Pärdijärve maaüksuse detailplaneeringu koostamine ehitusõiguse määramiseks ja sihtotstarbe muutmiseks. Kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ning otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine;
6. Otsustati koostada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kava
ning moodustati töögrupp selle koostamiseks järgmises koosseisus: Jaanus Valk, Toivo Saue, Kristjan Ojasoo, Toomas Kattel,
Veikko Eilimo;
7. Kinnitati tähtajatult Hiiu vallas AS Kärdla Veevärk ühisveevärki ja kanalisatsiooni opereerivaks vee-ettevõtjaks ja tegevuspiirkonnaks määrati Hiiu vallas Kärdla linn, Kõrgessaare alevik
ja Lauka küla;
8. Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni koosseisust läks välja
Triin Salin ning asemele tuleb Tiit Randmaa;
9. Valiti kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni aseesimeheks
Toivo Saue.

MAIKUU HIIU VALLAVOLIKOGU ISTUNG
1. Laenu võtmine- Hiiu vallavalitsus võtab laenu summas
450 000€ Danske Bank A/S Eesti filiaalilt.
Hiiu Vallavolikogu 19.02.015 määruse nr 38 „Hiiu valla 2015.
aasta eelarve“ alusel kuulutas Hiiu Vallavalitsus välja hanke „Investeerimislaenu võtmine“ summas 450 000 eurot kestusega 96
kuud. Hindamiskriteeriumiks oli madalaim intressimäär.
Esitati kolm pakkumust:
Swedbank AS intressimarginaal 1,10%
Danske Bank A/S Eesti filiaal intressimarginaal 0,74%
AS SEB Pank intressimarginaal 0,80%.
Laen võetakse järgmistel eesmärkidel:
1) Projekti „Kärdla Sadama sadamahoone ehitus“ omafinantseerimiseks mahus 200 000 eurot.
2) AS Kärdla Veevärk projekti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF) vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks aastal
2015 Kärdla linnas Käina maanteega külgnevatele ja ristuvatele
tänavatele: Ümarmäe, Väike-Liiva, Liiva, Kanarbiku, Alato, Marja
ja Sambliku kaasfinantseeringuks 90 000 eurot;
2. Mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord
- I lugemine. Antud kord tuleb rahvaraamatukogu seadusest.
Rahvaraamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta
võõrandada või müüa valla- või linnavolikogu sätestatud korras.
Määrusega tunnistatakse kehtetuks seni Kärdla Linnaraamatukogus ja Kõrgessaare raamatukogus kehtinud vastavad korrad.
3. Võeti vastu määrus “Toimetulekutoetuste määramisel arvestatavate eluruumi kulude piirmäärad.” Selle määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramise ja arvestamise aluseks oleva eluruumi alaliste kulude piirmäärad Hiiu vallas. Antud
määrus kehtestati sotsiaalhoolekandeseaduse muudatuste tõttu,
mis jõustusid 01.06.2015. Nii lisandub uue kuluna korterelamu
renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse j aka sõnastuse osas
on muutused: senine “hooldustasu” nimetatakse umber uue nimetusega “korterelamu hadamise kulu sh remondiga seotud
kulu” ning senine “tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuste maksumus” uue nimetusega “veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuste maksumus”. Praegu kehtivate kommunaalteenuste
hindadele tuginedes on piirmäärade kehtestamisel arvestatud tegelike ja reaalsete hindadega ning sellega, et need vastaksid sotsiaalhoolekandeseadusele ehk tagaksid inimväärse äraelamise.
Arvestatud on ka võimaliku kommunaalteenuste hinnatõusuga.
4. Koduteenuste osutamise kord ja tingimused- I lugemine
Koduteenused on kliendi toimetulekut toetavad teenused, mis
pikendavad hooldust vajava kliendi elamist oma kodus, temale
harjumuspärases keskkonnas ja lükkavad edasi kliendi asumist
ööpäevaringsele hooldusteenusele hoolekandeasutuses. Koduteenuse vajalikkust näitab Hiiu valla kõrvalabi vajavate inimeste
arv- 88 (01.03.2015 seisuga), kellele on määratud hooldaja ja
hooldajatoetus. 2014 osutati koduteenuseid 28 kliendile, sh Kõrgessaare piirkonnas 6 kliendile ja Kärdla piirkonnas 22 kliendile.
Koduteenuseid osutab Hiiu Valla Sotsiaalkeskus. 2015a Hiiu valla eelarves on Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse koduteenuste osutamiseks eraldatud 35 697 eurot, kus on arvestatud 3,5 hoodlustöötaja palgakuluga. Hiiu Vallavolikogu 18.12.2014 määruse nr. 35
“Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise kord”
paragrahv 13, lõige 3 kohaselt kehtestab koduteenuste hinnakirja
Hiiu Vallavalitsus.
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KAITSETAHTEST ALGAB KÕIK
Juuni ajaleht on seekord igati paraadihõnguline. Teise persooniloo Marge
Vähteri kõrval teeme Hiiu valla vallavanema ja Võidupüha paraadil riigilipu toimkonda kuuluva reservkapteni
ja Hiiu vallavanema Georg
Linkoviga.
1. Kuidas jõudis teie
tee riigikaitse juurde?
Kus olete teeninud?
Ka hiidlastele tuttav kindral Urmas
Roosimägi kutsus
mind peale ajateenistuse
lõppu oma väeossa
Õhutõrjepataljoni
spordiinstruktoriks
ja sealt edasi sai kõik
alguse. Olen töötanud paljudes erinevates väeosades,
mainiksin siinkohal lisaks
Õhutõrjele ka Side-, Vahi- ja
Scoutspataljoni, neid on veel
teisigi, õppinud erinevates
koolides nii Eestis kui ka välismaal ning saanud parima
võimaliku
ettevalmistuse
meie riigi kaitses osalemiseks. Mitmel korral olen
osalenud ka välismissioonidel.

aga mida vähem rahvast ohu korral laiali jookseb, seda tugevamad me
heidutajatena oleme.
6. Kuidas hindate tänast Eesti kaitsevõimekust?
Hakkab juba looma. Viimane reservõppus “SIIL”, kus mul oli au osaleda, näitas väga selget arenguhüpet. Ma ei ütle, et me oleme juba üle
lati, aga kindlasti ei maandu me enam lati peale, sest hoog on selleks
liiga suur. Hea näide on liitlasvägede viibimine meie riigi pinnal. Paar
aastat tagasi oli see mõte oma ajast ees ja mitte väga realistlik. Mina
olen täna optimistlikum, kui kunagi varem.
7. Kuidas hindate Hiiumaa Kaitseliidu võimekust meid esindada, kaitsta? Mis on hästi, mida peaks parandama?
Hea meel on selle üle, et tahtmine on olemas- küll tuleb ajapikku ka
kõik muu. Olen korduvalt juhtinud tähelepanu sellele, et meie Naiskodukaitse on meestele heaks eeskujuks ja mehed peavad tõsiselt pingutama, et neile järele jõuda.
8. Mida soovite hiidlastele Võidupüha eel?
Soovin meile kõigile rohkem usku iseendasse ja oma riigikaitsesse.
Kui me ise usume, et suudame ennast ohu korral kaitsta, siis usuvad
seda ka teised.
Paraadil näeme!

2. Kus täpsemalt olete
missioonidel osalenud,
mida see on teile õpetanud?
Kolmel välismissioonil:
Kosovos, Afganistanis ja
Liibanonis. Sai selgeks, et
Eestis on hea elu ja virisemiseks ei ole tegelikult
põhjust. Edasi püüdlema aga
peab. Lisaks valmistas see
mind ette tegutsemiseks erinevates kriisisituatsioonides. Võime leida
toimivaid lahendusi keerulistes olukordades. See on midagi millest on
abi igas eluvaldkonnas.
3. Kuidas sõjaväelase elukutse on teid aidanud tänases töös?
Minu varasem elukutse on lisaks muule õpetanud mind asju planeerima, kella tundma ja meeskonnaga arvestama. Eriti nendega,
kellele võid loota ka kriisisituatsioonides, sest need on olukorrad, kus
selgub inimese tõeline olemus ja see, milleks keegi võimeline on.
4. Kas riigikaitse kui aine peaks olema juba põhikooli õppekavas?
Kindlasti peaks olema see eraldi ainena õppekavas. Kui veel paar
aastat tagasi võis selles kahelda, siis viimased arengud on näidanud,
et see on valdkond, kus varajane ettevalmistus ja teadmised aitavad
tulevikus toimuvaid olukordi paremini mõista ja vajadusel reageerida.
5. Kuidas näete, kas Eesti riigikaitses peaks osalema rohkem
inimesi? Kuidas seda saavutada?
Inimesi on alati puudu ja riigikaitset saab suurendada kõige lihtsamini läbi kaitsetahte suurendamise. Kõik ei peaks olema püssi all,

Georg poja Rauliga
Fotod: Erakogu

KÜLASTAMAS VALGUSE LOSSI
Hiiumaa raamatukoguhoidjad on oma koolitus- ja enesetäiendamise hooaja lõpetanud kevadeti mõne hariva ja silmaringi laiendava
reisiga mere taha. Reiside eesmärgiks on koguda ideid ja kogemusi, et
neid oma igapäevatöös rakendada, samuti tuua raamatukoguhoidjad
välja tavarutiinist ning külastades teisi raamatukogusid meil ja mujal,
panna selle kaudu oma tööle ja tegemistele vaatama värske pilguga.
Hiiu Valla Raamatukogu kui maakondlikku tööd koordineeriv raamatukogu, on reiside eestvedajaks. Seekord avaldasid raamatukoguhoidjad
soovi külastada Riiat, kus möödunud aastal avas oma uksed külastajatele uus Läti rahvusraamatukogu hoone.
Plaanid tehtud, asusime 27. mai varahommikul praamiga teele.
Teisel pool ootas meid väikebuss, millega oma sõitu jätkasime. Reisijateks oli 14 raamatukoguhoidjat ja heas seltskonnas möödus pikk
sõit kiiresti ja meeleolukalt. Riiga jõudnud ja rahvusraamatukogu üles
leitud, jäi meil veidi aega kokkulepitud kohtumiseni, mida tegime parajaks tutvudes hoonega väljastpoolt. Tegemist on tõesti muljetavaldava ehitisega, nii oma suuruselt kui kujult. Veidi segadust tekitas aga
sissepääs raamatukokku, sest kuna 31. juunini on Läti Euroopa Liidu
eesistuja riik, siis oli peasissekäik suletud ja mitmed ruumid hõivatud
erinevate komisjonide tööga.
Peale väikseid kahtlusi, kas sisenesime ikka õigest, tagauksena
näivast pääslast, kohtusime oma vastuvõtjaga, kes kandis õlgadel tähendusliku värvikombinatsiooniga (sini-must-valge) õlarätti. Meie küsimise peale selgus, et daami vanaema oli eesti päritolu ja õlarätt oligi
taotluslikult valitud. Tore tähelepanuavaldus! Alustasime oma ringkäiku liftisõiduga kahele kõrgeimale korrusele, kuhu lugejaid üldjuhul ei
lubata. Kõrgustest avanesid võimsad vaated lätlaste pealinnale. Nendel korrustel korraldatakse väiksemale seltskonnale mõeldud üritusi,
näiteks raamatuesitlusi.
Edasi liikusime järjest allapoole ja võisime üha enam veenduda
selles, et nimetus Valguse loss on tõesti õigustatud. Lisaks sellele, et
pakub enesestmõistetavalt suurel hulgal vaimuvalgust, on hoone kadedustäratavalt valge, avar, ruumi- ja õhurikas. Valdavalt on kasutatud
heledat puitu ja klaasi, mis jätab õhulise, samas sooja mulje. Raamatukogu kasutajatele on loodud mugavad ja kaasaegsed tingimused
erinevate infokandjate kasutamiseks ja selleks, et end raamatukogus
hästi tunda: näiteks atlaste ja kaartide osakonnas suured lauad ja arvutiekraanid suureformaadiliste teabekandjate käepäraseks kasutamiseks, audio-visuaalkunstide osakonnas vajalikud programmid enda
loominguga toimetamiseks, individuaalkabiinid segamatult töötamiseks
jne. Rahvusraamatukogu lasteosakond sarnaneb oma eesmärkidelt
ja ülesannetelt meie Eesti Lastekirjanduse Keskusega. Seal saavad
ennast hästi tunda ja raamatutega tutvust sobitada kõige nooremad.
Läti laste ja lapsevanemate hulgas on populaarne iga-aastaste parimate lasteraamatute valimine. Nii nagu Eestis, valitakse ka lõunanaabrite juures kauneimaid raamatuid, nii laste- kui täiskasvanute kirjanduse osas. Kui Eesti konkursil puudub nimetus, siis lätlaste konkursi
nimetus on „Kuldne õun“. Uudistamist ja küsimist jätkus. Võrdlesime

raamatukogundusega seonduvat Eestis ja Lätis, kuidas üks või teine
asi kummalgi pool korraldatud on. Külaskäigu rahvusraamatukokku
lõpetasime hulga positiivsete muljete ja uute teadmistega.
Et oma silmaringi veelgi avardada ja reisist maksimumi võtta, külastasime teisel päeval tagasiteel ka Läti Etnograafilist vabaõhumuuseumi, mis on üks vanimatest (asut. 1924) ja suurimatest (87,66 ha)
vabaõhumuuseumidest Euroopas. Huvitav oli erinevuste ja sarnasuste
otsimine ja leidmine, sest kui esmapilgul võiks arvata, et kui eripärane
see läti talupojakultuur ikka olla saab – sarnane kliima, elu-olu ja ajalugugi laias laastus, siis tegelikult on igal rahval oma nägu, mis peegeldub nende töös ja elamises. Selles veendumiseks pakkus vabaõhumuuseum ohtralt võimalusi. Lahkusime sealt aja sunnil tõdemusega, et
koht on igati külastamist väärt.
Kahe päeva reisimuljetest tulvil, veidi väsinute, kuid väga heatujulistena asusime kodu poole teele. Meie hea tuju nakatas ka toredat
bussijuhti, kes vaatas meie ühisele reisile tagasi nii: „Olin kaks päeva
koos Hiiumaa raamatukogu naistega. Uskumatud naised. Hea, et nad
veel olemas on!“.
Täname reisi edukale toimumisele kaasa aitamise eest Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgruppi.
Soovime kõigile sooja ja tegusat suve ning loodame, et leiate aega
ka lugemiseks!
Hiiu valla raamatukogu
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KÜG KÕPU ÕPPEKOHT TUNNUSTAS ÕPILASI EDUKA ÕPPEAASTA EEST
3. juunil toimus KÜG Kõpu õppekohas traditsiooniline iga-aastane
kevadpidu, mis ühtlasi võtab kokku käesoleva õppeaasta. Seekord oli
põhjust rõõmustamiseks enamgi veel. Üks oluline etapp on nüüd läbi
saanud ja on aeg teha kokkuvõtteid. Uued tuuled töökorralduses, uus
nimi, uus juhtimine – seda võib tunduda esialgu palju ja kindlasti tekitas suur liitumine palju kahtlusi ning küsimusi. Täna saame sellele
muudatusele tagasi vaadata ja tõdeme, et siiani oleme kõik koos väga
edukalt hakkama saanud. Noored on väga hästi ja üllatavalt kiire kohanemisvõimega omaks võtnud olulise kogemusõppe vormis metoodika.
Personal on osalenud hoogsalt erinevatel täiendkoolitustel ja vedanud
ning koordineerinud edukalt projekte, mis toetavad õpilaste maailmapildi mitmekesistamist. Arvukad õppereisid, õuesõpe ja matkad on loonud
noortele unikaalse õppimisvõimaluse, läbi mille saadud kogemused on
kordumatu väärtusega. Soe ja kodune õhkkond annab eluks nii vajaliku
ning olulise turvatunde. Tänu sellele saavad lastevanemad rahulikult ja
kindlalt end tunda kui nende võsukesed nädala sees õpilaskodus ööbivad. Nagu lastevanemad ise on korduvalt öelnud, on lapsed pühapäeva õhtul kooliteele asudes rõõmsameelsed ja ootavad uut õppenädalat
suure innuga.

Õppeaasta pidulikul aktusel Kõpu õppekohas, tunnustas Kärdla
Ühisgümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa Kõpu õppekohta silmapaistvate edusammude eest. Kõik õpilased said kooli poolt personaalsed tunnustused, kuhu iga noore tugevused ja saavutused kirja said. Samuti
tunnustas Kärdla ÜG Kõpu õppekoha õpetajaid ja kasvatajaid suure ja
tubli töö eest. Erilise aplausi osaliseks said 11 õpilase vanemad ja lähedased, kes on usaldanud oma noored meie kätesse.
On kokkuvõtete aeg ja uus õppeaasta on juba õige pea ukse lävel.
Uuel õppeaastal pakume me tänase seisuga parimat hoolt ja tuge 8
õpilasele. Seda on vähem kui oli eelmisel sügisel. Eesmärk kasvatada õpilaste arvu jääb endiselt alles. Samuti jätkub töö mugava transpordivõrgustiku loomise osas, et kõik soovijad jõuaksid kooli ja koju.
Tuleb veel rohkem pingutada, veel enam toetada ja veel palju rohkem
julgustada lastevanemaid usaldama oma lapsi meie hoole alla, kus neil
avaneb võimalus saada osa parimast võimalikust õppest parimal viisil.
Valeri Gramakovski
KÜG Kõpu õppekoha juht
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HIIUMAA ÕPILASMALEV HEA ALGATUS
8.-19.juuni võis näha noori erinevates Hiiu valla paikades töötamas – toimus Hiiumaa Õpilasmalev Hiiu valla noortele. Õpilasmaleva raames sai tööd pea 15 noort Hiiu Vallavalitsuses, RMK’s ja
Hiiumaa Muuseumis. Noored valiti malevasse loosi teel. Tööülesanneteks olid peamiselt kalmistutel raudristide värvimine ning inventeerimine, Tõrvanina rannas puude riita ladumine, Rebasemäel
hakke maha panemine, heakorratööd Hiiumaa Muuseumis, Hiiu
Vallavalitsuses akende pesemine ja Lastefestivalil korraldajate
abistamine. Õpilasmalev oli hea võimalus noorele suvel raha teenimiseks ning töökogemuse saamiseks.
Õpilasmalev ei sisaldanud ainult töötegemist- iga päev pärast
tööd toimusid vaba aja tegevused. Noored said teadmisi tööseadusandlusest ja tööohutusest, nad said Töötukassalt infot karjääriplaneerimise ning töö otsimise kohta, toimusid erinevad mängud
Kärdla ja Kõrgessaare noortemajade juures nagu jalgpallitennis,
foto aaretejaht, nutimäng ning meisterdati ka malevasümboolikat.
Hiiumaa Õpilasmalev ei oleks saanud toimuda ilma rahastaja
ning toetajateta. Seega suured tänud pearahastajale ENTK projektile „Noorte Õpilasmalevad 2015“, EstPak Plastikule, Raikaerikule,
Hiiu Kalurile, JV Ehitus & Arendusele ja Liisbet Tukatile.
Hiiu valla noorsotöökeskus

Foto: Erakogu

KÄRDLA LINNAMEESKONNA EDUKAS ALGUS
Eesti jalgpalli meistrivõistluste III liiga läänetsoonis palliv Kärdla
Linnameeskond ei seadnud hooaja eel kõrgeid sihte. Ega ei olnud ka
põhjust. 2014. aastal mängiti samas liigas ning lõpetati tosina tiimi seas
kaheksanda kohaga. Kaitse oli tugev- endale lasti lüüa vaid 25 väravat,
mis oli liiga teine näitaja. Samas ise skooriti 24-l korral, mis oli kõige
väiksem tabamuste arv. Olulist uuenduskuuri meeskonnaliikmete osas
samuti ei toimunud.
Ent toimunud on rida pisikesi ümberasetusi. Ja tihti peitubki tõde just
pisiasjades.
Peatreeneri ameti võttis talvel üle Mario Degtjov. Ta pidas oluliseks,
et meeskond alustaks ühiseid treeninguid juba varakevadel. Õnneks oli
lumevaene talv, aga juhtus, et paar korda sai soojenduse asemel kunstmuruväljak taevamannast puhtaks lükatud.
Mario treeningute juures on kindlasti oluline roll ka selles, et MTÜ
Hiiumaa Jalgpalli suunamisel ja Kultuurkapitali toel läbis ta möödunud
aastal Eesti jalgpalliliidu C-taseme treenerikursused.
Hooaja eel mängiti ka kontrollmänge, teadlikult endast tugevamate
satsidega. See ei andnud küll ehk enesekindlust, aga parandas kokkumängu ja tekitas vajalikku tiimitunnet.
Kui hooaja esimene mäng oli veel rabe ja Nõmme Kalju kodustaadionil tunnistati Tallinna Ülikooli 0:2 paremust, siis edasi on teekond kulgenud üle ootuste hästi. Loo kirjutamise ajaks on mängitud üheksa vooru
ja Linnameeskond on võitnud kaheksa mängu ühtejutti.
Võrreldes möödunud aastaga on hoopis teist nägu ründemäng.
Seitsmenda mänguvooru järel ületati kogu eelmise hooaja tabamuste
arv. 7:2 võit tähendas, et veerandsada väravat sai täis. Kui siia lisada

viimase mängu 8:2 võit, siis kahe kodumänguga on publikut rõõmustatud 15 tabamusega. Ehk tasub staadionile tulla küll.
Kindlasti ei saa edu vaid treeneri nime taha kirjutada ega varasemaid
juhte seeläbi halvemas valguses paista lasta. Ent asjaolu, et Mario on
ise kogu hingega mängu juures, nakatab ka teisi. Lisaks mõistlik suhtumine. Nii nagu ta väljendas järjekordse võidu järel õnnesoove vastu võttes: „Ei tohi nina püsti ajada. Tööd peab tegema. Pikk hooaeg veel ees.“
Oluline on, et endine poistegrupp- peamiselt 1996nda aasta noormehed-, kellel oli võimalus juba üsna noorena treeningutel osaleda ja ka
võistlustel käia, on meheks sirgumas. Ehk lisaks pallipuute ja löögioskusele on juurde tulnud pikkust ja jõudu. Tõsi, päris niisama pole see
tulnud, eks noormehed on ise selle nimel ka trenni teinud.
Teine oluline asi on, et tänu kunstmuruväljakule on meil võimalus sisuliselt aasta läbi trenni teha. Ja seejuures ei ole vähetähtis, et on mehi,
kes seda võimalust agaralt kasutavad. Ja kui 2014 hooajal sai mänguks
üles anda keskmiselt 13 mängijat, ehk oli ka mänge, kus vaid algkoosseisu jagu pallureid, siis nüüd on vähemalt kodumängudel 17-18 meest
kohal. Ehk treeneril on samuti mänguruumi ja võimalus vahetusi teha.
Mängida on jäänud veel kaks vooru, et siis vahetult enne jaanipäeva
suvepausile minna. Vaatamata nende mängude tulemusele on kindel,
et pausile läheb Linnameeskond liigas esikolmikus olles. Sügisringiga
tehakse algust 1. augustil.
Tänan kõiki, kes on leidnud võimaluse mänge kodumuru ääres vaatamas käia. Kohtumiseni!
Hergo Tasuja

JUUBELIHÕNGULINE HIIUMAA
MARATON
Juuni algus on traditsiooniline Hiiumaa maratonihõnguline kuu,
mis tähendab seda, et järjekordselt saab mõõtu võtta joostes. Mittetulundusühing Hiiumaa Maratoni eestvedaja Katrin Sarapuu ütleb,
et sellise võistluse läbiviimisel on suur roll korraldusmeeskonnal,
kuhu lisaks Sarapuule kuulusid Arno Kuusk, Artur Valk, Jaan Kallisma, Anton Kaljula, Kati Vaht ja Ene Mänd. Lisaks nendele tublidele
inimestele veel suur hulk vabatahtlikke, ilma kelleta seda üritust
oleks väga raske korraldada.
Sellel aastal oli kokku jooksjaid 174, 14 erinevas arvestuses ja
6 erinevas kategoorias. Meeste maratoni arvestuses oli jooksjaid
kokku 27, kuid hiidlasi vaid 2, ühtegi hiidlast ei osalenud naiste maratonis, kus kokku jooksis 13 tublit naist ning võidu viis koju suurepärase ajaga Annika Vaher Saaremaalt.
Meeste poolmaratonis (21,2km) jooksis 42 võistleja seast ennast kolmandaks Hiiumaa poiss Alari Remmelg, tubli 1:32.55 ajaga,
jäädes võitjale alla 8 minutit. Selles arvestuses osales koguni 12
hiidlast.
Naiste poolmaratonis osales 15 jooksjat, võit tuli Hiiumaale, kus
Käina vallast Anni Kingsepp jooksis välja aja 1:45.25. Kokku jooksis
poolmaratoni 8 hiiu naist.
Meeste 10km jooksul osales 10 jooksjat, 1 hiidlane. Naiste 10km
jooksul oli 21 jooksjat ja koguni 7 hiiu naist. Poisse jooksis kokku 4
seda distantsi, kellest üks Hiiumaa poiss, tüdrukutest oli 2 osalejat.
3,7km jooksis kokku 10 meest, kellest 6 olid hiidlased. 2 koha
saavutas haigusega kimpus olnud Madis Annus, kes on ennast varasemalt proovile pannud ka teistel distantsidel. Poisse oli rajal 10,
kellest pooled hiidlased. Naisi 6, kellest 2 hiidlased ja tüdrukuid 6,
1 hiidlane.
Kepikõnd sel aastal väga populaarsust ei kogunud, kuna ainult 4
inimest läks rajale ja koguni pooled olid nendest hiidlased.
Lastejooksud seevastu olid jälle ülipopulaarsed- erinevates vanuseklassides läksid rajale 52 last, kellest 31 olid Hiiumaa lapsed.
Ühe mõttena järgmisteks aastateks kaaluvad korraldajad ka
muuta maratoni trajektoori. Kõik ikka selleks, et jooksjal huvitavam
joosta oleks.

Kärdla Linnameeskond 2015 ja MTÜ Hiiumaa Jalgpall juhatuse liikmed.
Foto: Argo Nurs

Hiiumaa Maraton ei tähenda aga ainult traditsioonilist jooksumaratoni. Lisaks maratonijooksudele toimuvad erinevad rahvajooksud, lastejooksud, kepikõnd. Maratoni meeskond korraldab lisaks
erinevaid matkasid (eelmisel aastal näiteks 5 matka). Lisaks korraldavad koostöös Jalgrattaklubiga Paralepa rattamaratoni ja rahvasõitusid ning kui lund tuleb, siis suusamaratoni ja rahvasõitusid.
”Lisaks valmistame tasapisi ette Tahkuna poolsaarel liikumisradasid, mis soodsate asjaolude kokkulangemisel võiks saada ühel
hetkel ametlikeks terviseradadeks,” lisas Katrin Sarapuu eelnevale.
Kuna selline suur spordiüritus on alati ka Hiiumaa turismisektorile
oluline, siis uurisime Katrin Sarapuult veel, kas organisaatorid on
kokku arvestanud, kui palju spordituriste on “tänu” maratoni üritustele Hiiumaad külastanud? “Päris täpselt pole kokku lugenud, arvestades aga jooksjate arvu ning seda, et tullakse koos pereliikmetega, siis nelja aasta peale tuleb oma kolm tuhat külastust kindlasti
ära,“ lisas Sarapuu..
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MIDA TEHA JUULIS HIIU VALLAS?
02. juuli

17:30-19:00 orienteerumisneljapäevak algusega Tarestest, RMK lõkkeplatsilt.
Stardimaks: 1€/ täiskasvanu

HIIU VALLA SOTSIAALKESKUSES JUULIS
Lastekeskus suletud kollektiivpuhkuseks 29.juunist kuni 31.juulini.
Oleme avatud jälle 3.augustist 2015

03. juuli
18:00 Torupilli- Jussi 170. Sünniaastapäevale pühendatud kontsert Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas. Esinevad: Cätlin Mägi (torupill, parmupill, vile, laul), Marko Mägi (saksofonid), Marek Talts (kitarr). Pilet: 3€

Päevakeskus puuetega inimestele Kõrgesaare mnt 2
avatud igal tööpäeval 9.00 -16.00
Tegevustoas (Kõrgessare mnt 2) võimalik kasutada erinevaid trenažööre.
Eelnevalt vaja kokku leppida 46 91377

03.-05. juuli
Seenioride karikavõistlused Hiiumaa Tenniseklubi väljakutel Kärdlas.
Vanuseklassid: täiskasvanud 55+, üksikmäng, paarismäng. Info: 5330 3832 (Tiiu)

Kärdla Sotsiaalkeskus osutab duššiteenust (Vabaduse 47) reedeti alates
kella 15.00, hind a´1,60 (pool tundi). Soovist teatada ette 46 31456

04. juuli
18:00 Credit24 rannavolle Kärdla rannas, võistkonnad komplekteeritakse kohapeal. Osavõtt: 3€
20:00 Ansamber Curly Strings kontsert Kärdla Laululaval.
09. juuli
17:30-19:00 orienteerumisneljapäevak algusega Lehtmast, Lõimastust. Stardimaks: 1€/ täiskasvanu
11. juuli
10:00 Hiiumaa käsitöö- ja omatoodangu laat Kärdla Vabrikuväljakul.
10:00 Saalihokiturniir Viskoosa CUP 2015. Kõrgessaare VAK. Lisainfo: Artur 505 5732
Loode-Hiiumaa külade päev
23:00 Ansambel Põhja-Tallinn kontsert Rannapaargus
15. juuli
21:00 Hiiu Folk: Mari Jürjens (Pokinen). Kärdla Villaladu. Pilet: 7€
16. juuli
17:30 - 19:00 orienteerumisneljapäevak Puski, Kõpu teelt. Stardimaks: 1€/ täiskasvanu
Tulikuum Keskööprogramm “Tuli ja tants” Luidja tsirkusetalus
18:00 Hiiu Folgi avamine Kärdla laululava
18:30 Hiiu Folk: Drum Prana Kärdla laululava
19:45 Hiiu Folk: Robirohi Kärdla laululava
21:00 Hiiu Folk: Untsakad Kärdla laululava
22:30 Hiiu Folk: Untsakad Kärdla laululava
22:30 Hiiu Folk: öömatk Kärdla lauluväljakult. Matkajuht: Tiiu Metsar, eelregistreerimine: Inna Lepik
5647 5772 inna.lepik@hiiufolk.ee
17. juuli
04:00 - 08:00 Hiiu Folk: “Aja jäljed metsas” algab Kõpu majakast päiksetõusu vaatamisega.
Matkajuht: Liis Soonik, eelregistreerimine: 5322 9499 liis.soonik@rmk.ee
17.-19.juuli
Hiiumaa Open tenniseturniir Hiiumaa Tenniseklubi väljakutel Kärdlas, meesüksikmäng, naisüksikmäng,
segapaarismäng. Info: 5330 3832 (Tiiu)
18. juuli
09:00 Hiiu Folk: jalgsimatk Määvlist Kärdlasse. Buss väljub Kärdlast. Matkajuht: Tiit Leito.
Eelregistreerimine: Inna Lepik 5647 5772 inna.lepik@hiiufolk.ee
10:00 Luidja rannavolle Luidja rannas meeskondadele ja naiskondadele. Lisainfo: Artur 505 5732
16:00 Luidja trialton Luidja rand (300m ujumine, 15km rattasõit, 3km rannajooks).
Lisainfo: Artur 505 5732
19. juuli
11:00 Kõrgessaare tänavakorvpalliturniir Kõrgessaare aleviku väliväljakul. Lisainfo: Artur 505 5732
17:15 Hiiu Folk: Esineb Eva Mitreikina Reigi kirikus
19:00 Hiiu Folk: Vox Clamantis Kärdla kirikus
Õhtul 58. Muhu Väina Regati saabumine Kärdla sadamasse

Kõrgessaare Päevakeskuses:
Hiiumaa Pensionäride Ühendus korraldab 23. juulil 2015 memme-taadi
päeva Hellamaa rannas (algusaeg täpsustamisel). Osalustasu 3 eurot. Külalisesinejad, lõunapausil pakutakse välikatlasuppi.
Infot päevakava ja transpordiaegade kohta küsida edaspidi päevakeskusest.
Osavõtusoovist ja transpordivajadusest anda eelnevalt kindlasti teada hiljemalt 17.juuliks päevakeskuse telef.469 3712 või 5671 3773 (Liisi).
Juulikuus päevakeskuse ruumides juuksuri, pesupesemise ja dušši teenust
ei osutata.

SOTSIAALTÖÖTAJATE VASTUVÕTUAJAD
KÕRGESSAARE TEENINDUSPUNKTIS JA
LAUKA PÕHIKOOLIS
NB! Kõpu teeninduspunktis vastuvõtt etteregistreerimisel (tel 463 6096; 5333 0650)

Ametnik

Kuupäev

Kellaaeg

Koht

Sotsiaalosakonna juhataja
Kairi Hiis

R, 10.07

9.00 - 12.30

Kõrgessaare
teeninduspunkt

Sotsiaalosakonna
spetsialist

T, 07.07

9.00 - 12.30

Kõrgessaare
teeninduspunkt

T, 21.07

9.00 - 12.30

Kõrgessaare
teeninduspunkt

T, 14.07

9.00 - 14.00

Kõrgessaare
teeninduspunkt

Lastekaitse spetsialist
Triinu Rannast

PAKENDIJÄÄTMETE KOGUMISKOHAST LOOBUMINE
Hiiu Vallavalitsus annab teada, et Kärdla linna territooriumil kõrvaldatakse üks pakendijäätmete kogumiseks
mõeldud jäätmekogumiskoht.
Likvideerimisotsuse põhjustas asjaolu, et Väike-Liiva ja Kabeli tänava ristis toimub pidev keskkonna risustamine
ning lisaks viiakse sinna palju jäätmeid, mis seal asuvatesse konteineritesse sattuda ei tohiks(olme- ja ehitusjäätmed),
võttis vallavalitsus vastu otsuse sellest jäätmekogumiskohast loobuda. Elanikke on ka varem püütud õigesti käituma
suunata, kuid tulemusi see ei ole andnud.
Pakendiseadusest tulenevalt on Kärdla asustustihedusega linnas kohustuslik tagada viie kogumiskoha olemasolu.
Kärdla linnas jääb alles 12 kogumiskohta, millest lähimad asuvad Sireli tänaval ja turuplatsil. Jäätmekogumiskoht kõrvaldatakse vahetult peale jaanipäeva. Lisatud pildil on olukord 27.05.2015.

Kuu taotlused toimetuleku- ja sotsiaaltoetuste määramiseks palume esitada koos pere
eluasemekulusid ja tulusid tõendavate dokumentidega:

23. juuli
12:00 Memme-taadi päev Hellamaa rannas. Osavõtutasu 3€
16:00 Elle Radini näituse avamine. Hiiumaa Muusemi Pikk Maja.

Kärdlas (Keskväljak 5a, tuba 220):
10.-20. juuli 2015

EESTI
TOIDU FESTIVAL
KÄRDLA SADAMAS

Kõrgessaare piirkonnas:
14. juuli kl 9:00 – 12:30 Kõrgessaare
teeninduspunkt
20. juuli kl 11:00 – 12:30 Valitsejamaja
Toetuste väljamaksmine 31. juuli 2015
(Info: Pille Alevi, pille@hiiuvald.ee,
tel. 50 557 46 või 46 360 94)

30. juuli
17:30 -19:00 orienteerumisneljapäevak Malvaste, Mangu. Stardimaks: 1€/ täiskasvanu
31.juuli
12:00 Lääne regiooni takistussõidu suvekarika finaal. Linnumäe.
Ansambel Vallatud Vestid koosseisus: Ott Lepland, Tanel Padar, Jalmar Vabarna Kärdla laululaval.
15.juuni-15.august
toimub Hiiumaa Loovisikute Vabaühenduse HiKu näitus “Rõõmuosakond” kõikides ümber Kärdla
Keskväljaku asuvates hoonetes.
Avamine toimub Galeriis (Hiiu Vallavalitsuse majas, EMT-Elioni poe taga).

Hiiumaa Kino

värsket kava saab näha:
http://facebook.com/hiiumaakino lehelt

Esmaspäev 20 juuli 2015

HIIUMAA MEISTRIVÕISTLUSED GRILLIMISES 2015

AJAKAVA

I Hiiu toidu päev

23.juulil Hellamaa rannas Memmed-taadid koos pereliikmetega!

Veedame koos mõnusa suvise pärastlõuna koos külalistega Harku vallast, Muhu- ja Saaremaalt.
Meenutame ühiselt memme-taadi päevade algusaastaid ja Hiiumaa Pensionäride Ühenduse tegevust
25 aasta jooksul. Lõunapausil pakutakse välikatlasuppi.

Peo algus kell 12.00.

Peost osavõtuks ja transpordisooviks palume end registreerida Kärdla Päevakeskuses 15.juuliks.
Osavõtutasu 3eurot.
Hiiumaa Pensionäride Ühenduse juhatus

Mängude maja saun (Nuutri tn 21)
avatud juulikuus:
4. juuli kell 13.00 – 15.00 meestele
kell 15.30 – 18.00 naistele
18. juuli kell 13.00 – 15.00 meestele
kell 15.30 – 18.00 naistele
Saunapileti hind on 2.30 eurot

08:00 - võistlusplatsidele saabumise algus ja võistkondade platside paigaldused
09:30 - võistkondadele toidukorvide üleandmise algus, küpsetamise algus ja võistkondade
tutvustused
11:00 - võistluspäeva pidulikud avakõned
11:15 - Hiiu valla kultuuriprogramm
12:00 - Eesti Grilliliidu kohtunike koosolek
13:00 - 1. vooru hindamine: Hiiuranna veiselihavooru tööde pimehindamise algus
14:15 - Hiiu valla kultuuriprogramm - flamenkotantsijad
(ja Hiiumaa-teemalised publikumängud auhindadele)
14:00 - 2. vooru hindamine: Hiiumaa lambalihavooru tööde pimehindamise algus
15:15 - Hiiu valla kultuuriprogramm ( Hiiumaa-teemalised publikumängud auhindadele)
15:00 - 3. vooru hindamine: Hiiumaa fantaasiavooru tööde avaliku hindamise algus
(esitlusaega 10 minutit võistkonna kohta)
16:30 - Hiiu valla kultuuriprogramm, esineb ansambel

Diana Klas

MEMME-TAADI PÄEV 2015

SUVELUGEMINE

* kõikidele I-VI kl. õpilastele
* küsi endale Kärdla või
Kõrgessaare raamatukogust
suvelugemise pass
* loe läbi vähemalt 8 raamatut
* tagasta pass 5. septembriks
* ÜLLATUSPIDU tublimatele

TOETUSTE TAOTLEMINE

21. juuli
Muhu Väina Regati lahkumine Kärdla sadamast

25. juuli
10:00 Kila-kola laat Kärdla sadamas
Kõpu piirkonna külade päev Kiduspäel
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Kohtume raamatukogus!

20. juuli
Eesti toidu festival Kärdla sadamas (vaata eraldi reklaami)

24. juuli
19:00 Eesti Metsatöötajate meeskoori Forestalia kontsert Kõpu rahvamajas.

JUUNI SÜNNIPÄEVAD

Shanon

18:00 - võistluse võitjate pidulik autasustamine + ühispildistamine
18:30 - Hiiu valla kultuuriprogramm, esineb ansambel
21:00 - päeva lõpp
Pidu jätkub Muhu Väina Regati DJ -ga

Hellad Velled
Urmas Rämmal

TRANSPORDITEENUS
Kõrgessaare piirkonnas
Sotsiaaltransporditeenuse osutamine eakatele ja puudega isikutele kohalikeks sõitudeks.
Info telefonil:
469 3712 või 5333 9472 Heli Harak
Kärdla piirkonnas
Invabussi tellimine kohalikeks sõitudeks ja
mandrisõidud rehabilitatsiooni- või meditsiiniasutusesse Hiiu valla eakatele ja puudega
inimestele.
Info telefonil:
463 6094 Pille Alevi

Meie hulgast on lahkunud
MAGDA SINIK
HEIDO KATTEL
ADO ALLIKSOO
RIHO SOOSALU
BORIS JERMAKOV
LEIDA UUSKAR

