Hiiu Valla Teataja
Nr 3

30. jaanuar 2014
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Leida Pielberg - 57 aastat tööl

riigilaenuga, täita majapidamisraamatuid; sotsialistliku
võistluse, lüpsi- ja heinatööde graafikuid, lisaks valmistada
näitlikku agitatsiooni kõikvõimalikes kohtades:
karjalautades, kolhoosi “Rahu” ja “Esimene Mai”
kontorites, metsapunktis, agiitpunktides ja loomulikult ka
raamatukogus. Kõrgessaare vallamajas oli kinosaal ning
raamatukogu juhataja ülesanne oli kinopiletite müümine.
Enne seansi algust korraldati koos rahvamaja töötajaga
uudiskirjanduse ülevaateid, bibliograafilisi ülevaateid ning
vestlusi aktuaalsetel teemadel.
Leida on tuntud viktoriiniküsimuste koostaja ja
käsitööringi “Linnusilm” eestvedaja, alati teadmishimuline
ja avatud uuendustele. Positiivsus ja abivalmidus on sõnad,
mis Leidat kõige paremini iseloomustavad. Suured tänud
kõige eest!!!

!

Möödunud aasta detsembris sai Kõrgessaare
raamatukogu 69-aastaseks, aga mitte seda ei tulnud
paarikümne inimese ringis raamatukokku tähistama. Leida
Pielberg oli raamatukogus töötanud 57 aastat 2 kuud ja 18
päeva ning hoopis teda tuldi tänama südamega tehtud töö
eest.
Leida Pielberg (Soonik) lõpetas 1956.a Tallinna
Kultuurharidusala Kooli raamatukogunduse eriala ja asus
1. augustil ajutise asetäitjana tööle Kõrgessaare
raamatukogu juhatajana, kus töötas 2000.a märtsini ja siis,
kuni pensionile minekuni, raamatukoguhoidjana. Ta oli
esimene raamatukogundusliku eriharidusega
raamatukogutöötaja Kõrgessaares. Raamatukogu juhatajal
oli tol ajal palju ühiskondlikke ülesandeid - tuli tegeleda

!

KUTSE

Hea vallarahvas!
Olete oodatud Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud
pidulikule kontsert-aktusele ning Hiiu vallavanema ja
vallavolikogu esimehe vastuvõtule 24. veebruaril kell 16.00
Kärdla Kultuurikeskuses.
Transpordi soovist marsruudil Kõpu-Viskoosa-Lauka-KärdlaKõpu palume teavitada hiljemalt 19. veebruariks
telefoninumbril 4622488 (E,T 8.30-15.30 ja K,R
9.00-12.30). Lisainfo telefonil 58863507. Kontserdi ajal on
tagatud lastehoid Kärdla Kultuurikeskuses.

Vabatahtliku töö võimalus töötutele
noortele
Kärdla Avatud Noortekeskus aitab leida tegevust
noortele, kes on hetkel tööta ega ole seotud õpingutega.
2013.a sügisest on Kärdla Avatud Noortekeskus seotud
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduse projektiga
NEET noored. „NEET noor“ on termin noorele, kes
parasjagu ei osale hariduses ega tööturul, samuti kuuluvad
siia alla noored emad. 250-st noortekeskusest üle Eesti on
projekti kaasatud 20, Hiiumaalt Kärdla ANK. Eurofoundi
analüüsi kohaselt oli 2011. aasta seisuga Eestis NEET-noori
enam kui 40 000. Hiiumaal on selliseid noori umbes 40.
Projekti idee on üles leida mitteõppivad või –töötavad
noored vanuses 15-29 ning pakkuda võimalust teha
vabatahtlikku tööd neile sobivas ettevõttes või
organisatsioonis. Vabatahtlikuks tööks võib olla ka
ringijuhendamine või ürituse korraldamine.
Vabatahtlik töö annab noorele inimesele uusi kogemusi ja
teadmisi, mis hiljem on kasuks tööturule sisenemisel.
Tulevane tööandja arvestab vabatahtliku tööga saadud
kogemusi ning noor on teiste ees eelistatum kandidaat.
Projektis on oodatud osalema kõik Hiiumaa 15-29-aastased
noored, kes tunnevad, et vabatahtlik töö on nende olukorras
just see, mida vaja, ning nad on nõus tegema seda tasu
saamata.
Koostöös Kärdla Linnavalitsuse (Hiiu Vallavalitsuse) ja
Eesti Töötukassa Hiiumaa esindusega on Kärdla ANK
korraldanud kaks infotundi ja mitmeid individuaalkohtumisi,
mille abil uuriti personaalselt iga noore seniseid kogemusi ja
pandi paika edasine plaan. Töö noorte leidmiseks ja nende
rakendamine vabatahtlikku töösse jätkub aprillini 2014.
Noortekeskuse noortejuhid pakuvad enda poolt noorele
mentorlust, personaalsete tugevuste-nõrkuste analüüsimist
ning aitavad läbirääkida võimalike-sobilike asutuste ja
ettevõtetega. Peale tegevuse lõppu väljastab noortekeskus
noorele vabatahtliku passi.
Tänase seisuga on Kärdla ANK projekti kaasanud 5
noort, kellest kaks on endale töökohad juba leidnud. Teised
on seotud vabatahtliku tööga erinevates asutustes. Aprilliks
loodab noortekeskus kaasata projekti vähemalt 15 noort, et
aidata neil saada uusi kogemusi ja teadmisi, et tööturule
sisenemine sujuks lihtsamalt. Kogu projektiga loodetakse
Eestis kokku kaasata 600 noort.

Kärdla Sotsiaalkeskus
Kärdla Sotsiaalkeskus asub Kärdla linnas ja täna
osutame erinevaid teenuseid lastele, puuetega inimestele ja
eakatele.
Lastekeskus
Lastekeskus pakub puuetega lastele päevahoiuteenust.
Teenust osutatakse nii lasteaia- kui kooliealistele lastele,
sest meie majas asub ka Kärdla Ühisgümnaasiumi
toimetuleku- ja hooldusklass. Lastele pakume eakohast
õpet ja erinevaid rehabiliteerivaid teenuseid. Teenuseid
osutame kõigile Hiiumaa valdadele. Asume Vabaduse tänav
47, meie majas töötavad õpetajad, õpetaja abid ja
abipersonal.
Tegevustuba
Tegevustuba asub aadressil Kõrgessaare mnt 2 ja sinna
on oodatud puuetega inimesed. Juba mitmeid aastaid
osutame riiklikke erihoolekande teenuseid psüühiliste
erivajadustega inimestele. Need on igapäevaelu toetamise
teenus, töötamise toetamise teenus ja toetatud elamise
teenus. Teenused on riiklikult rahastatud ja nende
saamiseks on kindlad nõuded. Täna on teenustega haaratud
27 inimest kõigist Hiiumaa omavalitsustest.
Samal aadressil asub ka puuetega inimeste päevakeskus.
Kuna selle tegevusega oleme alles alustanud, siis õpime
koos ja leiame tegevusi, mis enam huvi pakuvad. Meie
majas töötavad tegevusjuhendajad, huvijuht ja abipersonal.
Koduteenus
Koduteenust osutame eakatele nende kodus. Abistame
toidu- ja esmatarbekaupade kojutoomisega, vajadusel
transpordiga ning oleme teie rõõmude ja murede jagajad.

Leelo Sarapuu

!
Täna abistame 17 vanemat inimest. Kord aastas saame
kokku ka peolaua ääres ja veedame mõnusa pealelõuna
koos. Heameel on sellest, et meie abiga saab inimene olla
oma kodus ja tunda end turvaliselt. Koduteenust osutavad
hooldustöötajad.
Elle Voolma
juhataja

!

Kärdla Sotsiaalkeskuse teated veebruarikuus

!

3. veebruaril 2014 kl 11.00 Riiete parandamise ÕPITUBA
Kärdlas Kõrgessaare mnt.
14. veebruaril 2014 kl 12.00 Sõbrapäev koos Lauka
sõpradega Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses.
21. veebruaril 2014 kl 11.00 Huvitav kohtumine - külas
füsioterapeut ja massöör Kärdlas Kõrgessaare mnt 2.
27. veebruaril 2014 kl 15.00 omastehooldajate
kokkusaamine päevakeskuses Kõrgessaare mnt 2.

!

Päevakeskus puuetega inimestele on avatud Kärdlas
Kõrgesaare mnt 2 igal tööpäeval 9.00-16.00.
Kärdla Sotsiaalkeskus osutab dušiteenust reedeti alates kl
15.00, hind 1.60 eurot (pool tundi).
Soovist teatada ette 4631456

!

Kärdla esmamainimise 450. aastapäeva avaüritus Rannapaargu juures 11. jaanuaril 2014

Kaidi Ojasoo, Kärdla Avatud Noortekeskuse noortejuht
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30. jaanuar 2014
Hiiu vallavolikogu istungid

27. detsember 2013
II lugemisel olid järgmised eelnõud: Hiiu valla
ametiasutuste palgajuhend, Hiiu valla ametiasutuse
hallatavate asutuste palgajuhend, Kärdla linna 2013.a III
lisaeelarve ja Hiiu valla eelarvestrateegia 2014-2017.
Otsustati võtta vastu Kärdla linna Hiiu tn 23
maaüksuse detailplaneering ja Mardihansu küla Liivaranna
maaüksuse detailplaneering ning korraldada mõlemale
detailplaneeringule avalik väljapanek 13. jaanuarist 9.
veebruarini 2014.
Otsustati soetada Hiiu valla munitsipaalomandisse 45
m² suurune Väike-Sadama tn 14a // Kaubabaasi alajaama
maaüksus.
Võeti vastu vallavolikogu esimehe töötasu ja
vallavolikogu liikmetele tasu ning hüvituste maksmise
kord. Volikogu esimehe töötasu suuruseks on 2000 eurot,
volikogu aseesimehele 75 eurot, volikogu alatise komisjoni
esimehele 50 eurot ja volikogu liikmele 20 eurot kuus.
Lisaks hüvitatakse volikogu ülesannete täitmisega seotud
lähetuskulud, koolituskulud ja muud volikogu tööga seotud
põhjendatud kulud.
23. jaanuar 2014
Otsustati osaleda järgnevates mittetulundusühingutes:
Hangete Korraldamise MTÜ, Hiiuma Diakooniakeskus,
E e s t i Av a t u d N o o r t e ke s ku s t e Ü h e n d u s , E e s t i

Muusikakoolide Liit, Eesti Rahvamajade Ühing, Eesti
Tuletorniselts, Hiiukala ja Kõrgessaare Sadam.
Otsustati taotleda kohaliku omavalitsusele seadusest
tulenevate ülesannete täitmiseks Hiiu valla
munitsipaalomandisse tasuta kinnistu registriosa numbriga
59733 koosseisus olevad lahustükid Kõpu internaatkool
(katastritunnus 39201:001:0541, sihtotstarve ühiskondlike
ehitiste maa, pindala 3,50 ha) ja Kõpu internaatkool
(katastritunnus 39201:001:0542, sihtotstarve üldkasutatav
maa, pindala 0,60 ha) koos maaüksustel paiknevate
ehitistega.
Otsustati taotleda Haridus- ja teadusministeeriumilt
Kõpu Internaatkooli pidamise üleandmine Hiiu vallale
alates 01.09.2014.a. Üleantav Kõpu Internaatkool
liidetakse alates 01.09.2014.a Hiiu valla hallatava asutuse,
Kärdla ühisgümnaasiumiga, mille tulemusena Kõpu
Internaatkool lõpetab tegevuse.
I lugemisel oli Kärdla Linnavolikogu 20.juuni 2013
otsuse nr 210 „Kärdla Ühisgümnaasiumi
ümberkorraldamine“ muutmine, millega asendatakse
punktis 1 nimetatud kuupäev „1. septembril 2015“
kuupäevaga „1. septembril 2016“ ning lisatakse punkt 21:
„Volitada vallavanem Georg Linkovit sõlmima ühiste
kavatsuste kokkulepet Haridus- ja Teadusministeeriumiga
riigigümnaasiumi loomiseks Kärdlas.”

Hiiu Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi
JUHTUMITÖÖ SPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks

Hiiu Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi
TERVISHOIUSPETSIALISTI
0,5 ametikoha täitmiseks

!

Juhtumitöö spetsialisti ametikoht kuulub Hiiu Vallavalitsuse
sotsiaalosakonna koosseisu. Juhtumitöö spetsialisti töö
eesmärgiks on kodanike sotsiaalhoolekande ja tervishoiu
küsimustega seotud juhtumite lahendamine.
Nõuded kandidaadile:
•
kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöös, psühholoogias,
suhtekorralduses või õigusteaduses);
•
teadmised sotsiaaltööst, psühholoogiast ja
nõustamisest;
•
Eesti keele väga hea oskus kõnes ja kirjas;
•
orienteerumine valdkonna terminoloogias,
seadusandluses ja sotsiaalteenuste süsteemis;
•
kogemus asjaajamises ja töös dokumentidega;
•
soovitavalt vene keele oskus suhtlustasandil.
•
arvuti kasutamise oskus (teksti- ja
tabeltöötlusprogrammide ja sotsiaalinfosüsteemi
STAR kasutamine);
•
sõiduki juhtimiskogemus ja B- kategooria juhiload
Kasuks tuleb töökogemus ametikoha valdkonnas või avalikus
sektoris ning hea suhtlemisoskus.
Omalt pool pakume
•
huvitavat, vastutusrikast tööd;
•
kaasaegseid töötingimusi;
•
toetavat meeskonda;
•
stabiilset sissetulekut.
Motiveeritud sooviavalduse, koopia haridust tõendavast
dokumendist ja elulookirjelduse (CV) palume saata hiljemalt
10. veebruariks 2014 Hiiu Vallavalitsusele aadressil
Keskväljak 5a, Kärdla linn 92413, Hiiu vald, Hiiu maakond
või e-posti aadressil valitsus@hiiuvald.ee

!

Tervishoiuspetsialisti ametikoht (koormusega 0,5) kuulub Hiiu
Va l l a v a l i t s u s e s o t s i a a l o s a k o n n a k o o s s e i s u .
Tervishoiuspetsialisti töö eesmärgiks on sotsiaalhoolekande
ja tervishoiualaste ennetavate tegevuste korraldamine ja
planeerimine.
Nõuded kandidaadile:
•
kõrgharidus (soovitavalt tervishoius,
tervishoiupoliitikas, sotsiaaltöös, psühholoogias või
õigusteaduses);
•
teadmised tervishoiust ja terviseedendusest,
sotsiaaltööst, psühholoogiast pedagoogikast ja
andragoogikast;
•
eesti keele väga hea oskus kõnes ja kirjas;
•
orienteerumine valdkonna terminoloogias,
seadusandluses ja sotsiaalteenuste süsteemis;
•
kogemus asjaajamises ja töös dokumentidega;
•
soovitavalt vähemalt ühe võõrkeele oskus;
•
arvuti kasutamise oskus (teksti- ja
tabeltöötlusprogrammide);
•
soovitavalt sõiduki juhtimiskogemus ja Bkategooria juhiload.
Kasuks tuleb töökogemus ametikoha valdkonnas või
avalikus sektoris.
Omalt pool pakume
•
huvitavat, vastutusrikast tööd;
•
kaasaegseid töötingimusi;
•
toetavat meeskonda;
•
stabiilset sissetulekut.
Motiveeritud sooviavalduse, koopia haridust tõendavast
dokumendist ja elulookirjelduse (CV) palume saata hiljemalt
10. veebruariks 2014 Hiiu Vallavalitsusele aadressil
Keskväljak 5a, Kärdla linn 92413, Hiiu vald, Hiiu maakond
või e-posti aadressil valitsus@hiiuvald.ee

!

Hiiu valla planeeringuteated

Hiiu Vallavalitsuse 18. detsember 2013 korraldusega nr
59 võeti vastu Hiiu valla Mardihansu küla Ojaneeme
maaüksuse detailplaneering. Koostatud detailplaneering
näeb ette maaüksusele ehitusõiguse määramise elamu ja
abihoonete püstitamiseks. Planeeritav maa-ala jääb
osaliselt Läänemere ehituskeelu- ja piiranguvööndisse.
Kõrgessaare valla üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala
ranna ehituskeeluvööndit vähendatud 150 meetrini.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3.-16.
veebruaril 2014 Hiiu valla kodulehel www.hiiuvald.ee ja
Kõrgessaare teeninduspunktis Kõpu tee 8 Kõrgessaare
alevikus. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab Hiiu
Vallavalitsusele esitada avaliku väljapaneku lõpuni.
Hiiu Vallavalitsuse 8. jaanuar 2014 korraldusega nr 2
otsustati korraldada Kärdla linna Hiiu tn 23 maaüksuse
detailplaneeringu avalik arutelu 10. veebruaril 2014 kell
16.00 Hiiu Vallavalitsuses Keskväljak 5a Kärdlas.
Hiiu Vallavalitsuse 8. jaanuar 2014 korraldusega nr 3
otsustati korraldada Mardihansu küla Liivaranna
maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu 11. veebruaril
2014 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuse Kõrgessaare
teeninduspunktis Kõpu tee 8 Kõrgessaare alevikus.

Hiiu Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi
VALLASEKRETÄRI ametikoha
täitmiseks
(ajutiselt äraoleva ametniku asendajana)
Nõuded kandidaadile:
•
vastab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
(KOKS) § 55 lõikes 2 nimetatud nõuetele;
•
omab teadmisi avalikust- ja eraõigusest, sh riigi
põhiseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusest, haldusmenetluse seadusest, avalikku
teenistust ja töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest
ning kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondi
reguleerivatest õigusaktidest;
•
omab teadmisi ja praktilisi oskusi haldus- ja
õigusaktide koostamisest ja vormistamisest;
•
omab teadmisi ja praktilisi oskusi asjaajamisest;
•
valdab eesti keelt väga heal tasemel kõnes ja kirjas ning
vähemalt ühte võõrkeelt kõnes ja kirjas;
•
oskab kasutada ametikohal vajalikke arvutiprogramme;
•
on enesekindel ning omab head suhtlemisoskust,
väljendamisoskust nii kõnes kui kirjas, iseseisvust,
analüüsivõimet, otsustusvõimet, täpsust, korrektsust.
Teenistusülesanded:
•
KOKS § 55 lõikes 4 ning vallasekretäri ametijuhendis
toodud ülesanded.
Omalt pool pakume
•
huvitavat, vastutusrikast tööd;
•
kaasaegseid töötingimusi;
•
toetavat meeskonda;
•
stabiilset sissetulekut.
Haridust tõendava dokumendi koopia, motiveeritud
sooviavalduse ja elulookirjelduse (CV) palume saata
hiljemalt 10. veebruariks 2014 Hiiu Vallavalitsusele
aadressil Keskväljak 5a, Kärdla linn 92413, Hiiu vald, Hiiu
maakond või e-posti aadressil valitsus@hiiuvald.ee

AS Kärdla Veevärk osutab Kõrgessaare alevikus ja Lauka külas ühisveevärgi teenust
Alates 1. jaanuarist 2014 on suurimaks muudatuseks
senisega võrreldes see, et kortermajades ei sõlmita enam
lepinguid iga korteriga eraldi, vaid sõlmitakse üks leping
korteriühistu
või korteriomanike volitatud esindajaga.
Selle aluseks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse §8
lõige 5.
Kui maa on kaasomandis, sõlmitakse ühisveevärgi vee
võtmiseks või reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks üks
kirjalik leping kaasomanike enamuse otsuse alusel nende
volitatud esindajaga vastavalt asjaõigusseaduse §-le 72.
Lepingu üheks pooleks on vastav vee-ettevõtja ja teiseks
pooleks kõik kinnistu kaasomanikud volitatud esindaja
kaudu. Kinnistu valitseja ülesanne on korraldada
veeteenuse arvete jaotamine korterite vahel.
Kinnistuomanikel, kellel siiani pole veetarbimise
arvestuseks paigaldatud veekulumõõtjat, tuleb ette
valmistada veemõõdusõlm, kuhu AS Kärdla Veevärk
töötaja paigaldab vee-ettevõttele kuuluva kulumõõtja.

Palume klientidel valida kaasomandile esindaja ja
e s i n d a j a l k o n t a k t e e r u d a A S K ä r d l a Ve e v ä r k
klienditeenindusega aadressil Nõmme tn 9a, Kärdlas,
telefonil 4632187 või e-posti teel kvv@kvv.ee
Samuti palume tulla lepinguid sõlmima kinnistu
omanikel, kelle kinnistud ei ole kaasomandis, aga kellel on
seni sõlmimata teenuse kasutamise leping. Lepingu
mittesõlmimisel käsitletakse seda kui omavolilist
tarbimist.
Uute lepingute sõlmimiseks palume võtta ühendust
Kärdla Veevärgi klienditeenindusega telefonil 4632187 email kvv@kvv.ee Lisaks on võimalik kodulehelt
www.kvv.ee leida täiendavat informatsiooni.
Lepingute vormistamise viimaseks kuupäevaks on
01.04.2014.a. Kui selleks ajaks ei ole lepinguid sõlmitud,
siis ei saa ka vee-ettevõte teenust osutada.
Kuivõrd kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega
on kohaliku omavalitsuse üheks ülesandeks korraldada

oma vallas muuhulgas ka elamu- ja kommunaalmajandust,
siis kliendisuhete erimeelsuste puhul soovitame pöörduda
Hiiu Vallavalitsuse poole, leidmaks pooli rahuldavat
lahendust tekkinud olukorrale.

Teade Kärdla Kultuurikeskuselt:
Kärdla kino EI LÄHE pensionile!!!
Kärdla kino ootab kõiki jätkuvalt pühapäeviti kinno.
MTÜ Hiiumaa Kino ja Kärdla Kultuurikeskus on kaks
erinevat "kinonäitajat", kummalgi oma tehnika. Sobivate
filmide saamisega on küll raskusi, kuid jonni ei jäta!
Seega - jälgige reklaami ja olete alati oodatud Kärdla
Kultuurikeskusesse nii kinno kui ka muudest
ettevõtmistest osa saama!
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30. jaanuar 2014
Hiiu vallavalitsuse töötajate kontaktandmed

Amet

Nimi

e-post

Telefon

Vallavalitsuse osakondade tööülesanded
Sisemine lühinr.

Vallasekretär

Helika Villmäe

helika@hiiuvald.ee

463 6083

7083

Sekretär

Urve Mäeots

valitsus@hiiuvald.ee

463 6082

7082

Teabe- ja projektijuht

Regina Saar

regina@hiiuvald.ee

5886 3507; 463 6093

3070; 7093

Referent-registripidaja

Tamara Alango

tamara@hiiuvald.ee

463 6097

7097

Asjaajaja- registripidaja
(Kõrgessaare TP)

Maire Türnpuu

maire@hiiuvald.ee

462 2488

7688

Ehituse peaspetsialist

Riho Tartu

riho@hiiuvald.ee

523 1825; 463 6090

3424; 7090

Maa- ja planeeringute spetsialist

Arno Kuusk

arno@hiiuvald.ee

5303 8128; 463 6088

3698; 7088

IT spetsialist

Tarmo Kähr

tarmo@hiiuvald.ee

5302 0095; 463 6099

3699; 7099

Keskkonnaspetsialist

Kadri Randmaa

kadri@hiiuvald.ee

523 5887; 463 6075

3475; 7075

Projektijuht

Kaidi Nõmmerga

kaidi@hiiuvald.ee

524 2711

3479

Majandusosakonna juhataja

Liili Eller

liili@hiiuvald.ee

503 4688; 463 6087

3078; 7087

Vallamajanduse spetsialist

Kristjan Ojasoo

kristjan@hiiuvald.ee

5918 2877; 463 6078

3487; 7078

Haldusspetsialist (Kõrgessaare
TP)

Kalle Viin

kalle@hiiuvald.ee

514 6841; 462 2494

3694; 7694

Heakorra spetsialist

Sergei Trotski

sergei@hiiuvald.ee

463 6092

7092

Maastikukujundajahaljastusspetsialist

Mai Sinilaid

mai@hiiuvald.ee

5340 6503; 463 6091

3499; 7091

Majandus- ja heakorratöötaja

Volodimir Faifruk

-

5349 0926

3689

Kalmistute heakorratöötaja
(Reigi, Malvaste)

Mati Härma

-

5669 0465

-

Kalmistute heakorratöötaja
(Kõpu ülemine, Kõpu alumine,
Puski)

Kristina Kiivit

-

520 4889

-

Arengu- ja keskkonnaosakonna
põhiülesanneteks on Hiiu valla elukeskkonna
arendamisega seotud tegevused, ruumiline
planeerimine; ehituse ja maakorraldusega seotud
ü l e s a n n e t e t ä i t m i n e ; ke s k ko n n a ka i t s e n i n g
infosüsteemide kasutamise korraldamine.
Majandusosakonna põhiülesanneteks on Hiiu
valla heakorra,
jäätmemajanduse korraldamine;
energeetika ning teede, tehnovõrkude- ja rajatiste ning
infosüsteemide kasutamise korraldamine.
S o t s i a a l o s a ko n n a p õ h i ü l e s a n n e t e k s o n
sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi
ja muu abi osutamine või määramine; piiratud
teovõimega isikute suhtes eestkostja ülesannete
täitmine; lastekaitsealase tegevuse korraldamine ja
õigusaktidega sätestatud ulatuses tervisekaitse ning
tervist ennetavate tegevuste korraldamine.
Haridus- ja kultuuriosakonna põhiülesanneteks
on hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö
ko r r a l d a m i n e ; ko d a n i ku a l g a t u s l i ku t e g e v u s e
koordineerimine ja soodustamine ning nendesse
valdkondadesse kuuluvate küsimuste lahendamine.
Haridus- ja kultuuriosakond koordineerib Hiiu valla
hallatavate asutuste, lasteaed Vigri, Kärdla lasteaed,
Kärdla Ühisgümnaasiumi, Lauka Põhikooli, Kõpu
Internaatkooli, Kärdla Kultuurikeskuse, Kõrgessaare
Vaba Aja Keskuse, Kärdla Avatud Noortekeskuse,
Kärdla Muusikakooli,
Hiiumaa Teavitamis- ja
nõustamiskeskuse HUPS, Kärdla Linnaraamatukogu
ning Kõrgessaare Raamatukogu tegevust;
Rahandusosakonna põhiülesanneteks on valla
eelarvestrateegia ning vallaeelarve eelnõu koostamine;
vallaeelarve täitmise korraldamine; valla asutuste
raamatupidamine; finantsmajanduse valdkonda
kuuluvate strateegiliste dokumentide koostamine ning
finantsmajanduslike küsimuste lahendamine.
Vallakantselei korraldab ametiasutuse ja Hiiu valla
omavalitsusorganite ning nende tööorganite
asjaajamist ja õigusalast teenindamist, Hiiu valla
elanike arvestust ning täidab majandustegevuse
registri pidamisega seotud ülesandeid.
Kõik osakonnad osalevad valla arengukava
väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös
ametiasutuse teiste osakondadega;
Kõik osakonnad vastutavad Hiiu valla veebilehel
oma osakonna tegevusvaldkonnaga seotud info õigsuse
ja ajakohasuse eest.
Osakondade töö põhjalikum ülevaade on Hiiu valla
kodulehel http://www.hiiuvald.ee

Süsteemi- majandusspetsialist

Argo Valgma

argo@hiiuvald.ee

5306 3040

3640

Lauka Päevakeskuse teated

Volikogu esimees

Jaanus Valk

jaanus@hiiuvald.ee

526 0796; 462 2480

3686; 7680

Vallavanem

Georg Linkov

georg@hiiuvald.ee

5648 3426; 463 6081

3426; 7081

Abivallavanem

Katrin Sarapuu

katrin@hiiuvald.ee

5341 5285

3691

512 1247

3477

Vallakantselei

Arengu- ja keskkonnaosakond

Majandusosakond

Sotsiaalosakond
Sotsiaalosakonna juhataja

Elge Härma

elge@hiiuvald.ee

512 1243; 463 6096

3488; 7096

Lastekaitsespetsialist

Triin Simson

triin@hiiuvald.ee

5308 1343; 463 6074

3476; 7074

Sotsiaalhoolekande peaspetsialist Kairi Priit

kairi@hiiuvald.ee

5886 6308; 463 6095

3489; 7095

Sotsiaalabi spetsialist

Helena Paat

helena@hiiuvald.ee

463 6094

7094

Sotsiaalabi spetsialist
(Kõrgessaare TP)

Larissa Babõnina

larissa@hiiuvald.ee

462 2493

7673

Sotsiaalnõunik

Linda Kiivit

linda@hiiuvald.ee

505 5746; 462 2492

3692; 7692

Hooldustöötaja-autojuht

Enno Tuulik

-

5344 6611

3490

Haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

Tiia Liibert
(alates 17.02.14)

tiia@hiiuvald.ee

463 6070

7070

Kultuuri – ja spordispetsialist

Maarja Liik

maarja@hiiuvald.ee

5860 0972; 463 6073

3472; 7073

Haridus- ja kultuuriosakond

Rahandusosakond
Rahandusosakonna juhataja

Inge Elissaar

inge@hiiuvald.ee

5302 0261; 463 6072

3661; 7072

Pearaamatupidaja

Velda Aunapuu

velda@hiiuvald.ee

5340 6502; 463 6086

3454; 7086

Raamatupidaja

Kulla Nabbi

kulla@hiiuvald.ee

463 6086

7086

Raamatupidaja

Mare Oja

mare@hiiuvald.ee

463 6076

7076

Raamatupidaja

Kai Vakker

kai@hiiuvald.ee

463 6077

7077

SA Kärdla Sadam

Hillar Kukk

sadam@kardla.ee

5328 5218; 463 6098

7098

!

6. veebruaril kl 13.00 toimub Lauka seltsimajas
infotund Kärdla eakate ühenduse esindajate ja valla
sotsiaalvaldkonna ametnikega ning eakate ja
päevakeskuse noorte koosviibimine: sünnipäevalaste
õnnitlemine. Transport: 12.20 Kidaste, Pihla, Rootsi;
12.45 Viskoosa.
Igal esmaspäeval ja kolmapäeval kl 9.30-10.30
tervisevõimlemisring osalustasuga 4 eurot kuus.
Meeldetuletus päevakeskuse noortele, kes osalevad
7.-8. veebruaril toimuval väljasõidul Tallinna!
Transport MS Reisid, väljasõit 7.15 Lauka, 7.20
Viskoosa, kaasa võtta pensionitunnistus või ID-kaart.
11. veebruaril kl 13.00-14.30 Kärdla
kultuurikeskuses seeniorite ühistantsimine.
Transport MS Reisid: 12.15 Rootsi, Pihla; 12.25
Lauka; 12.30 Viskoosa.
14. veebruaril kl 12.00-14.00 Kõrgessaare Vaba Aja
Keskuse kammersaalis Lauka Päevakeskuse ja Kärdla
Tegevustoa puuetega noorte ühine sõbrapäevaüritus.
17. veebruaril vesivõimlemine Käina ujulas treener
Helin Kääramehega. Osalussoovist teatada 10.02
päevakeskuse tel 4693712; 53339472 (Heli).
Osalustasu 3.70 eurot, transport MS Reisid: 12.00
Lauka, 12.05 Viskoosa.
18. veebruaril JUUKSUR alates kl 8.00. Eelnev
registreerimine Sirje Vaku telef. 4631297; 56662317

Kärdla Päevakeskuse teated

!

3., 10. ja 17. veebruaril kl 15.00 BRIDŽIKLUBI
13. veebruaril kl 11.00 kohtumine vallavolikogu
esimehe Jaanus Valguga.
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Hiiu Valla Teataja

30. jaanuar 2014
UUED
VALLAKODANIKUD
PAUL MAISTE
TAMUR TAMMARU
PALJU ÕNNE

Hiiu valla sotsiaalosakonna teated
Toetuste taotlemine Kärdlas
Veebruarikuu taotlused toimetuleku- ja sotsiaaltoetuste määramiseks palume
esitada 10.-20. veebruarini 2014 koos pere eluasemekulusid ja tulusid tõendavate
dokumentidega Keskväljak 5a tuba 220. Info telefonil 4636094.

!

Kõrgessaare teeninduspunkti toimetuleku vastuvõtuajad
14. veebruaril Valitsejamajas kl 11.00-12.30
17. veebruaril Vallamajas kl 10.00-12.00
18. veebruaril Vallamajas kl 10.00-12.00
Toetuste väljamaksmine 28. veebruaril 2014.

!

Mängude Maja saun (Nuutri t 21) avatud 1. veebruaril kl 13.00–15.00 meestele, kl
15.30–18.00 naistele ning 15. veebruaril kl 13.00–15.00 meestele ja kl 15.30–18.00
naistele. Saunapileti hind on 2.30 eurot.

!

Transporditeenus
Kõrgessaare piirkonnas sotsiaaltransporditeenuse osutamine eakatele ja puudega
inimestele kohalikeks sõitudeks – info telefonil 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
Tel. 463 6082
!

Volikogu esimees
Jaanus Valk
Volikogu aseesimees
Tiit Harjak

Vastuvõtt E,T,N,R Kõrgessaare aleviku Kõpu küla
8.00-17.00
teeninduspunkt!
teeninduspunkt!
Kõpu Internaatkoolis
lõuna 13.00-14.00! Kõpu tee 8

tiit.harjak@mnt.ee

Etteregistreerimisel
(tel. 526 0796)
Etteregistreerimisel
(tel. 463 6082)

Etteregistreerimisel
(tel. 526 0796)
Etteregistreerimisel
(tel. 463 6082)

Vallavanem
Georg Linkov

georg@hiiuvald.ee

Etteregistreerimisel
(tel. 463 6082)

Etteregistreerimisel
(tel. 463 6082)

Abivallavanem
Katrin Sarapuu

Tel. 5341 5285
katrin@hiiuvald.ee

Etteregistreerimisel
(tel. 5341 5285)

Etteregistreerimisel
(tel. 5341 5285)

Vallasekretär
Helika Villmäe

Tel. 463 6083
helika@hiiuvald.ee

Etteregistreerimisel
(tel. 463 6083)

Etteregistreerimisel
(tel. 463 6083)

Ehituse peaspetsialist
Riho Tartu

Tel. 463 6090
523 1825
riho@hiiuvald.ee

Maa- ja planeeringute
spetsialist Arno Kuusk

Tel. 463 6088
arno@hiiuvald.ee

Keskkonnaspetsialist
Kadri Randma
Haldusspetsialist
Kalle Viin

Tel. 463 6075
kadri@hiiuvald.ee
462 2494; 514 6841
kalle@hiiuvald.ee

T 4.02; 11.02; 18.02;
25.02.2014
kell 13.00-17.00
T 4.02; 11.02; 18.02;
25.02.2014
kell 13.00-17.00
T 4.02; 11.02; 18.02;
25.02.2014
kell 13.00-17.00
K kell 13.00-17.00
R kell 9.00-12.00

Sotsiaalosakonna juhataja
Elge Härma

Tel. 463 6096
elge@hiiuvald.ee

R 14.02; R 28.02.2014
kell 9.00-13.00

Sotsiaalvaldkonna
spetsialist Linda Kiivit

Tel. 462 2492
linda@hiiuvald.ee

E, T, N
kell 8.30-17.00

Sotsiaalabi spetsialist
Larissa Babõnina

Tel. 462 2493
larissa@hiiuvald.ee

Tööpäevadel
9.00 - 12.30

Sotsiaalvaldkonna
spetsialist
Asjaajaja-registripidaja
Maie Türnpu

Tel. 526 0796
jaanus@hiiuvald.ee

T 4.02; 11.02; 18.02;
erinevad spetsialistid 25.02.2014
info tel. 512 1243
kell 13.00-16.30
E, T 8.30-15.30,
Tel. 4622488
lõuna 12.30-13.00
maire@hiiuvald.ee
K, R 9.00-12.30

T 11.02; 25.02.2014
kell 09.00-12.00
T 11.02; 25.02.2014
kell 09.00-12.00
T 11.02; 25.02.2014
kell 09.00-12.00

T 4.02; 11.02; 18.02;
25.02.2014
kell 09.00-12.00

Hiiu Vallavalitsus, Keskväljak 5a, Kärdla. tel. 4636082, www.hiiuvald.ee

KULLA TÕKKE
92
ROBERT HOBUSTKOPPEL91
ERICH TÕNISMAA
90
LAINE KÕRV
90
ELLA NOORKÕIV
89
TAIMI SAUE
89
HELGA MAASEL
89
ANITA RÕHU
89
MAIMU-MAIE HUNT
86
LOREIDA VAKU
86
LEHTI KIIVE
85
HILDA VAHT
83
ELVI KÄÄR
82
SILVA ÕUNAP
82
MAIMU MATT
82
HELJU PINK
82
ENDEL VAHT
81
HEINO VALK
81
EDMUND VESKI
80
ELMA TIKKA
80
HELLEN TSELLER
80
ÕIE KUUSE
80
RUTT MÄE
80
HELVE TÕKKE
80
LAINE VASAR
80
AINO-MALL KIVISIKK
80
LEIDA KADAK
75
AHTI ROOL
75
JULIA LAPOTKO
75
MAIMU UDURAND
70
NIINA SEPP
60
TOOMAS RENTER
60
MARJU PIIL
60
KULLA JÕELEHT
50
EDUARD RIISNA
50
DIANE REITALU
50
HILLAR PIKK
50
KAJA SÕRMUS
50
VAIKE VAHESALU
50
OLEV VAHTRA
50

Kõrgessaare VAK annab teada
Eesti Kontsert ja Kõrgessaare Vaba Aja Keskus korraldavad
programmi " Muusika Eestimaale " raames Hiiu vallas kontserte.
Veebruarikuu kontsertite kohta on info
leheküljel asuvatel
plakatitel.
3. märtsil kl 18.00 Kärdla muusikakoolis Heigo Rosin (klaver)
ja Johan Randvere (löökpillid) kontsert. Kontsert on tasuta.
Kontsertide korraldamist toetab Eesti Kultuurkapitali
Helikunsti sihtkapital ja Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp.
Lisainfo 5055732 - Artur

Meie hulgast
on lahkunud

LEMBIT PIELBERG
OLEG DEGTJOV
JÜRI PIHEL
MERTEN OTS
AMILDE LUIK
SELMA KATTEL
MATI SAFRONOV
AITA LÜLL
ANNA SAVIOJA
MARI TALVIS
SAIMI KÕSTER
ERNI ALBER
HELDUR MAIVEL

Toimetus vabandab eelmises
Hiiu Valla Teatajas tekkinud
tehnilise vea pärast.
Toimetus ja küljendus: MTÜ V.E.S.T.A
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