PARAADIGA SEOTUD ÜRITUSTE KAVA
22. juuni
16:00 toimub kõigi hiidlaste ja saare külaliste rõõmuks Kärdla Laululaval
Kaitseliidu Ühendorkestri ja kohalike kultuurikollektiivide ühine ülesastumine. Tasuta.
16:00 algab Kaitseliidu Pärnumaa maleva kontsert Kõrgessaares. Tasuta.
19:30-21:00 toimub Carolin Illenzeeri sihtasutuse heategevuskontsert Kärdla sadama
hoolduskompleksis. Piletid saadaval Piletilevis
21:00-23:00 paraadi peaproov Kärdla keskväljakul.
23:20 algab linnapargis muinastule süütamise tseremoonia.

23. juuni
09:00 tulede ühendamistseremoonia ja tuletoojate autasustamine Kärdla kiriku ees.
Sealsamas saadab peaminister pärja Kärdla sadamasse, kust PPA laevaga
saadetakse see merele.
10:00 Jumalateenistus Kärdla kirikus
11:00 Võidupüha paraad Kärdla Keskväljakul
12:30 Sõjatehnika näitus, langevarjurite hüpped ja näidislahing Kärdla sadamas
14:30 Võidutule saatmine valdadesse Kärdla sadamas

VÕIDUPÜHA PARAADI INFO
Paraadi juhataja on Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili, rivistaja on Kaitseliidu Peastaabi ülem
kolonel Ilmar Tamm. Paraadi võtab vastu Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.
Paraadil osalevad Kaitseliidu Lääne maleva kompanii (sh Hiiumaa maakonna liputoimkond), miinipildujarühm ja tankitõrjerühm, Kaitseliidu Pärnumaa maleva kompanii, miinipildujarühm ja tankitõrjerühm, Kaitseliidu Saaremaa maleva kompanii, Tallinna maleva kompanii (sh Akadeemilise malevkonna rühm); Kaitseliidu Rapla maleva rühm, Küberkaitseüksuse liputoimkond; Naiskodukaitse kompanii; Noorte Kotkaste
kompanii ja Kodutütarde kompanii.
Lisaks osalevad paraadil Kaitseliidu ühendorkester, Kaitseväe orkester ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva
orkester.
Välisosalejatest tulevad soomlaste, poolakate, rootslaste liputoimkonnad ja lätlaste ning USA üksused.
Kokku osaleb paraadil 5 vähendatud kompaniid, 1 üksikrühma, 2 miinipildujarühma, 2 tankitõrjerühma, 3
orkestrit, 13 lippu. Kokku: ca 790 inimest. Paraadi lõpus sobiva ilma puhul Õhuväe, PPA ja liitlaste õhuvahendite ülelend.

LIIKLUSINFORMATSIOON
22. juuni on punase joonega
märgitud tänavad (välja arvatud
Rookopli ja Käina mnt vaheline
lõik) suletud kell 20:00 kuni
23:00, kui toimub paraadi proov.
23. juuni suletakse kaardil märgitud tänavad kell 08:00 ja taasavatakse kell 13:00. Suletud on
Kärdla Keskväljak, Rookopli ja
Väike-Sadama tänavad ning osaliselt Sadama tänava Rookopli ja
Väike-Sadama tänava vaheline
lõik, Hiiu tänava Eha ning Rookopli
tänava vaheline lõik, Tiigi tänava
Rookopli ja Vabaduse tänava vaheline lõik ning Posti tänava Sadama
ja Uue tänava vaheline lõik.
Parkimiseks on suletud Vabaduse tänav kuni Kõrgessaare maanteeni ja Sadama tänav alates
Väike-Sadama tänava ristist kuni
Kärdla sadamani (kaasa arvatud).
Rohelise värviga parklatesse
pääseb ainult kutsetega. Sinisega
parklad on avatud kõigile ja need
on Rannapaargu parkla, staadioni
parkla, Jetoili parkla, Selveri ja
Neste parkla ning Posti tänava
ääres olev spetsiaalselt rajatud
parkla.
Põllu tänav on sulgemise ajaks muudetud kahesuunaliseks.
Lisainfo liikluskorralduse kohta: Kristjan Ojasoo 5918 2877

