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ning Arunurm ütles, et ootab
nüüd kõigilt häid ideid arvutiklassi mitmekülgsemaks
kasutamiseks.
Kokku kulus arvutiklassi
kaasajastamiseks 8500 eurot.
Uued arvutid sai Tuuru Hiidlaste Koostöökogu toel läbi
LEADER-meetme 6 ja toetussumma oli ligi 7700 eurot.
Senised, kümmekond aastat käigus olnud arvutid olid
moraalselt vananenud ega
vastanud enam arvutikursuste läbiviimise nõuetele.
“Tavakasutaja jaoks on nad
veel täiesti korras,” kinnitas
juhataja.
Kärdla lasteaia õpetajad
avaldasid soovi saada kasutatud arvutid endale, ja nii andiski Arunurm kokkutulnute
üldise naeru saatel Kärdla lasteaia direktorile Tiina Hinnole

SA Tuuru avas teisipäeval täielikult uuendatud arvutiklassi ja
kinkis neli moraalselt,
kuid mitte füüsiliselt
vananenud arvutit
Kärdla lasteaiale.
HELJA KAPTEIN
helja.kaptein@hiiuleht.ee

Täiskasvanud õppija nädala
avaürituse avas Tuuru juhataja Kristjan Arunurm, kes avas
ka LEADER-programmi toel
uuendatud arvutiklassi, kus
12 täiesti uut arvutit.
Uued Delli arvutid erinevad
vanadest sama firma arvutitest uusima tarkvarasüsteemi
ja töökiiruse poolest. Paigaldatud tarkvara võimaldab korraldada tasemel arvutikursusi

üle neli arvutihiirt. “Maja ja
autot kingitakse ka nii, et algul antakse üle vaid võtmed,”
ütles ta selgituseks.
Pärast seda, kui spetsialist
on kõik neli arvutit üle vaadanud, viivad Tuuru töötajad
need ise Kalda tänaval asuvasse lasteaeda ära.
Hinno rääkis, et arvuteid kasutatakse vanemate rühmade
laste õppetundide sisukamaks
muutmiseks. “Kindlasti ei
hakka lapsed mängima arvutimänge, arvutid on siiski
kasvatajatele erineva õppematerjali hankimiseks ja selle ilmestamiseks,” kinnitas
lasteaja direktor.
Kristjan Arunurm, Tiina
Hinno ja hiidlaste koostöökogu tegevuskeskuse juhataja Reet Kokovkin.
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Tuuru kinkis kasutatud arvutid lasteaiale

Omavalitsusjuhid Kiisleri kuuest reformist
Algus lk 1.

Kärdla linnapea Georg Linkov: Variant neli ehk kihelkondade Eesti, kus toimuvad
omavalitsuste ühinemised
vähemalt 3000 elanikuga
üksusteks ja tekib 70–100
omavalitsust. Selle variandi
puhul oleks tagatud piisav arv
maksumaksjaid, kellele teenust osutada, ja seeläbi saaks
muuta võimalikuks teenuste
kvaliteedi tõusu ja laiem valiku.
Tagatud oleks ratsionaalsus
ja õigustatud ootus saaks paremini täidetud. Lisaks: mida
võimsam on omavalitsus, seda
kaugemale on selle hääl kuulda ja seda suurem võimekus
otsustusprotsessides kaasa
rääkida.
Käina vallavolikogu esimees
Üllar Padari: Eelistaksin sellist
varianti, et vaadataks üle ka
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Kärdla linnavolikogu esimees Ivo Eesmaa: Kolmas
variant on kõige loogilisem
– kogu saart hõlmavad asjad,
probleemid jne lahendataks
kogu saare elanike esindajate
poolt seaduslikult valitud, mitte
kellegi poolt määratud või siis
osaliselt (vallati) valitud esindajate poolt, nagu praeguse
süsteemi puhul on. Kohalikud
probleemid jäävad kohalikele,
maakondlikud (näiteks maakonnaplaneeringud, transport,
teise taseme haridus jne) maakonnatasandile. Tulumaks,
mida maksame, jaotataks tasandite vahel vastavalt ülesannetele, maakondlik omavalitsus oleks vallaomavalitsuse
kõrval, mitte kohal, st maaomavalitsus ei anna kohalikule
korraldusi. Nii et mina oleksin
nõus kahetasandilise Eestiga,
kus luuakse juurde täiendav
maakonnapõhine omavalitsustasand. Kihelkondade Eesti on
mõeldav, aga Hiiumaa jaoks
ei oleks see vist väga hea.
Tõmbekeskuste Eesti oleks
Hiiumaa jaoks Kärdla-keskne
valdade ühinemine. Tõenäoliselt ei leiaks see hiidlaste
hulgas piisavat toetust. Maakondade Eesti on mõeldav,
aga Hiiumaa jääks siis oluliselt
väiksemaks omavalitsuseks
kui teised. On see hea või halb,
vajab kaalumist.

Postimehele antud intervjuus
3. oktoobril 2000. Kui aga riik
distantseerub meist (sundotsused, rahakotisuu ahendamine), tuleb kohalikel kodanikel
siin Eestimaa ääre peal teha
tarku otsuseid, et oleksime
ise kaitstud, lapsed koolitatud,
töökohad olemas, vanaduspõli
kuldne. Kui tahame, et meie
lapsed tagasi koju tulevad,
on vaja kodu korras ja uksed
avali hoida.

Regionaalminister Siim Kiisler on teinud hulga katseid, et
hangunud haldusreform liikuma saada. Nüüd käis ta välja kuus
varianti, kuidas omavalitsused ühineda võiksid.
kohalike omavalitsuste ja riigi
ülesanded ning jagataks need
otstarbekalt ümber. Tegeleda
ainult omavalitsustasandiga –
kui produktiivne see on? Ka
peaks eelnevalt vaatama, kuidas ühes või teises piirkonnas
otsustamine käib, aga esmapilgul võiks Hiiumaale sobida
teine variant, omavalitsusliitude Eesti, mis on sarnane kolmanda, kahetasandilise Eesti
variandiga. Raske on ainult
selle info põhjal otsustada, aga
mul endal on tunne, et omavalitsusliitudele otsustamisõiguse
andmine või teise otsustamistasandi loomine võiks olla
õige. Varemalt mõtlesin, et hea
oleks, kui oleks Hiiumaal üks
omavalitsus. Nüüd aga olen
koolidega seoses huvitavate
asjadega kokku puutunud ja
ümber mõelnud. Kardan, et
sel puhul läheks otsustamine
väga Kärdla-keskseks ja see,
mida pakutaks välja üldise
huvina, on kõige suurema
omavalitsuse huvi. Teine ja
kolmas variant aga jätaksid ka
praeguste omavalitsuste piiridesse otsustustasandi.
Käina vallavanem Omar Jõpiselg: Isiklikult töötaksin edasi
teise, kolmanda ja neljanda variandiga. Teise variandi puhul
sõltub palju sellest, kui palju
juriidilist jõudu omavalitsusliidule antakse, sisu poolest saab
sellele anda peagu samad
õigused kui teisele omavalitsustasandile. Kolmas variant
muutub mõistlikuks, kui ühtlasi
mõningaid riigi, sh maavalitsuse õigusi antaks tagasi teisele

omavalitsustasandile.
Emmaste vallavaolikogu esinaine Merike Kallas: Tutvusin
http://haldusreform.wordpress.
com/kovreform2013/ materjalidega ja ütlen endiselt, et
Emmaste valla kodanike esindajana pooldan ma otsustamist
kohapeal, seega Emmastes,
mitte naabervaldades Käinas
või Kõrgessaares või siis maakonnakeskuses Kärdlas. Mida
kaugemale kohalikest läheb
otsustamine, seda vähem arvestatakse äärealadega. Eks
viska kivi vette ja vaata kivi ümber tekkivaid ringe! Kui oleks
juba varasematel aastatel
otsustatud Hiiumaa ühise valla
poolt, ei oleks Sõrul vallamuuseumi, Emmaste kooli kolmas
aste oleks juba eelmisel aastal
suunatud Käina kooli, ei oleks
leitud võimalusi avada Leisu
lastehoidu, vaid 2010. aastal
oleks Käina lasteaed oodanud
Emmaste lapsi pooltühjadesse
ruumidesse ja 2012. aastast
poleks meil enam päästedepood. Koostööd saab teha
aga ka ilma haldusreformita.
Positiivse näitena tooksin välja
Emmaste ja Käina valla ning
Hiiu maavalitsuse koostöö
bussiliikluse tagamiseks Käina
koolis õppivatele Emmaste
valla õpilastele ja ka poereisiks
Jausa küla rahvale. Hiiumaa
omavalitsusliidu kaudu toetab
Emmaste vald HUPS-i, Tuuru
ja Hiiumaa turismiliidu tegemisi. “Haldusreformi on mõtet
teha selleks, et kodanik ja tema
riik oleksid üksteisele lähemal,”
ütles president Lennart Meri

Kõrgessaare vallavolikogu
esinaine Aili Küttim: Lugedes
neid lahtikirjutatud variante,
jääb minu eelistus kuuenda ehk
maakondade Eesti juurde. Ka
selle variandi jaoks oleme me
liiga väiksed, kuigi kirjeldavas
tekstis on küll Hiiumaa eraldi
näitena välja toodud. Jääb
loota, et meid selle variandi
puhul ei liideta mõne teise
maakonnaga.
Kõrgessaare vallavanem
Jaanus Valk: Ükski variant
pole lõpuni hea, aga üha rohkem olen veendunud, et tänase
korralduse juures väikevallad
kaua vastu ei pea. Mulle meeldiks selline nägemus – saarte
ühtses majandusruumis kaks
“omavalitsuslikku maakonda”:
Hiiumaa vald ja Saaremaa
vald.
Pühalepa vallavolikogu esimees Toomas Remmelkoor:
Minu meelest ei ole neist
kuuest retseptist mitte ükski
vastuvõetav. Võib-olla on neis
kõigis midagi, aga see vajab
enne dialoogi. Esimese variandi kohta ütlen, et praegune
olukord ei rahulda ka mind,
kuna elanikkond väheneb. Kui
vaatame ajalukku, siis esimese Eesti maareformiga jagati
maaomand külade kaupa, et
omanikud saaksid koos otsustada, arutada ja tegutseda, ühtlasi tekkis mootor, mis hakkas
kogukonda vedama. Kuidas
panna täna kogukonnamootor
tööle? Kas lihtne liitmistehe
annab tulemi? Kahetasandiline
omavalitsus toimib juhul, kui
Eestis tekib juurde regionaalne
otsustustasand. Kuid ühesuguse võimekusega omavalitsusi
läbi sundliitmise pole võimalik
kujundada.
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Septembris toimusid kõik lennud
Lennufirma Avies teatas, et kõik planeeritud lennud toimusid
septembris Hiiumaa liinil sajaprotsendiliselt.
Hilinemisi tuli ette vaid ühel korral: 27. septembril udu
tõttu, ent seegi hilinemine jäi alla tunni.
Kokku lennutas Avies septembris Kärdla-Tallinna liinil 904
reisijat, edasi-tagasi lende toimus 50.
Septembris lõppes ka Aviese koostöökampaania Selveriga,
mille ajal oli Kärdla Selveris võimalik teatud suuruses ostu
puhul lunastada soodushinnaga või tasuta lennupileteid.
Kärdla-Tallinna liinil väljastati kampaania ajal edasi-tagasi
reisiks 354 vautšerit, mida saab kasutada 31. oktoobrini.
HL

Ohtlikest kaevudest teata telefonil 1524
Katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest
sarnastest ohtlikest rajatistest tuleb teada anda päästeala
infotelefonile 1524, tuletab meelde tehnilise järelevalve amet.
Esmase ohu kõrvaldamiseks võiks ohtliku rajatise avastanud
inimene ohuala olemasolevate vahenditega märgistada või
piirata.
Alates tehnilise järelevalve ameti ja päästeameti algatatud kampaaniast tänavu aprillis on päästeala infotelefonile
teada antud 181 ohtlikust rajatisest, kuid Hiiumaalt mitte
ühestki.
HL

Elioni merekaabel
Hiiumaa ja Rootsi vahel läks katki
Hiiumaa ja Rootsi vahel asuv Elioni netikaabel sai teisipäeva
hommikul nõnda raskelt viga, et selle kaudu infoliiklust ei
toimunud, kirjutas Delfi.
Elioni meediasuhete juht Ingrid Piirsalu ei osanud juhtumi
põhjust veel öelda, aga merekaablite lõhkumisi on varem
põhjustanud laevad, mis kasutavad vales kohas ankrut.
Ka pole veel teada, kui katki kaabel on, kuna spetsialistid
pole seda kohapeal veel üle vaadanud. Piirsalu ei osanud
kaabli täpset kordasaamise aega öelda. Merekaableid parandab spetsiaalne laev, mis saab parandustöid teha vaid
siis, kui ilm selleks on sobiv. Tänu teistele kaablitele saab
ettevõtte teenuseid siiski kasutada nagu tavaliselt.
HL

POLITSEI- JA PÄÄSTETEADE

Löödi meest
Reedel, 12. oktoobril löödi Emmaste valla Emmaste külas
24aastast meest. Juhtunu osas on algatatud kriminaalmenetlus.
HL

Korstnas põles tahm
Esmaspäeva õhtul enne kella poolt seitset anti häirekeskusele teada, et Emmaste valla Mänspe külas on korstnas
tahmapõleng. Päästjad kustutasid tahmapõlengu pulberkustutiga. Majas puudus ka kohustuslik suitsuandur, mille
päästjad paigaldasid.
Päästeameti töötajad hoiatavad, et kütteperioodi alguses
suureneb kahjuks tahmapõlengute hulk, mida päästjatel
tuleb kustutada. Samas tuletavad nad meelde, et tahmapõlenguid saab täielikult vältida, kutsudes eramajja korra
viie aasta jooksul ja kortermajja korra aastas kutselise
korstnapühkija.
HL

