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LÜHIDALT

Hiidlanna Adele Vaks 
võitis kaks aastat ta-
gasi Giuseppe Verdi 
ooperi “Rigoletto” 
arvustuse eest reisi 
helilooja sünnimaale. 
Tema reisist valmis 
film, mis esilinastus 
tänavu oktoobris ja 
jõudis äsja teleekraa-
nile. Kolmapäeval on 
ETVs filmi kordus- 
linastus.

KADI KIIVER
kadi.kiiver@hiiuleht.ee

Dokumentaalfilm “Giuseppe 
ja Adele” eellugu viib 2013. 
aastasse, mil kogu maailmas 
tähistati Giuseppe Verdi 200. 
sünniaastapäeva. Eestis 
korraldasid sel puhul rahvus- 
ooper Estonia ja Eesti muusi-
ka- ja teatriakadeemia koos-
töös Itaalia suursaatkonna ja 
saadiku Marco Clementega 
esseekonkursi. 

Viissada gümnaasiumiõpi-
last üle Eesti kutsuti vaata-

ma Verdi ooperi “Rigoletto” 
proovi Estonias. Selle põh-
jal kirjutasid noored kokku 
enam kui nelisada esseed, 
peegeldades oma mõtteid 
kuulsast teosest ja nähtud 

lavastusest. Kõigi esseede 
seast valis žürii parimaks 
Hiiumaa koolitüdruku Adele 
Vaksi kirjutatu.

“Hetkel, mil sain teada, 
et just mina olen konkursi 

võitja, olin väga-väga üllatu-
nud ja tänulik,” rääkis Vaks 
võidu järel Hiiu Lehele. Ta 
arvas, et tema eneseväl-
jendusoskusele on kõvasti 
kaasa aidanud raamatute 

ja ajakirjade lugemine. Hiiu 
Leht avaldas Vaksi essee  
10. detsembril 2013. 

Toona Kärdla ühisgüm-
naasiumi 11. klassis õppinud 
Vaks sai auhinnaks reisi 
Itaaliasse Emilia Romagna 
maakonda, kus Verdi sündis 
ja pikalt elas. Koos Vaksiga 
käis Itaalias ETV võttegrupp 
– režissöör Ülle Õun, ope-
raator Meelis Kadastik ja 
toimetaja-produtsent Ruth 
Alaküla.

Reisil tutvus Vaks Itaalia 
erakordsete ooperimajade, 
Verdi sünnipaiga ja koduga, 
kus temaga vestles Verdi pä-
rija doktor Angiolo Carrara 
Verdi. Samuti viidi neiu koh-
tuma maailma ühe parima 
Verdi baritoni Leo Nucciga.

Film “Giuseppe ja Ade-
le” esilinastus 27. oktoobril 
2015 Itaalia suursaatkonnas 
Tallinnas, kus oli kohal ka  
Giuseppe Verdi lapselapse-
laps Angiolo Carrara-Verdi. 
Film on ETV eetris kolma-
päeva, 30. detsembri hommi-
kul kell 9.45.

Adele Vaksi Itaalia- 
reisist valmis dokumentaal
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Hiiumaa tütarlapse Adele Vaksi auhinnareisist valminud dokumentaalfilm “Giuseppe 

ja Adele” esilinastus Tallinnas Itaalia suursaatkonnas ja sinna oli Adele (pildil paremal) 

kutsutud koos perega.

Ilutulestiku teeb 
tänavu vaid Hiiu 
vald

Aastavahetusel on tava-
liselt ikka hulga rakette 
õhku lennutatud. Täna-
vu eraldas ainsa Hiiumaa 
omavalitsusena aasta- 
vahetuse ilutulestiku kor-
raldamiseks raha Hiiu vald, 
teised vallad jätavad tule-
värgi tegemise kodanike 
hooleks.

Hiiu vallavanem Reili 
Rand rääkis, et ilutulestik 
lastakse õhku uusaasta-
ööl Kärdla keskväljakult 
kell 00:00 ning see kestab 
kuus minutit. Ilutulestiku 
maksumuseks on 1500 
eurot, mis tasutakse valla 
eelarvest. 

Pärast ilutulestikku al-
gab Kärdla kultuurikesku-
ses uusaastapidu.

HELJA KAPTEIN

Hiiu vallavalitsusel on 
kavas jätta täitmata 
arenguosakonna 
juhataja töökoht, et 
vabanevat palgaraha 
kasutada lisatööjõu 
palkamiseks. 
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Sel lest  ametist  lahkus  
15. detsembril omal soovil 
Kaidi Nõmmerga, kelle töö-
kohustused on plaanis panna 
abivallavanema õlule.

Abivallavanem Jaanus 
Valk ütles, et muudatus oli 
tema enda ettepanek: “Nii oli 

ka enne – kui Katrin Sarapuu 
oli veel abivallavanem, täitis 
temagi arenguosakonna ju-
hataja ülesandeid.”

Volikogule esitatud eelnõu 
seletuskirja järgi on kavas 
palgata ka uusi töötajaid: 
arenguosakonda täiskohaga 
maaspetsialist, projektijuhi 
töökoht muutub täiskohaks, 
vallakantseleisse palgatakse 
teabejuht ja sotsiaalosakon-
nas saab tööd ennetustöö- 
spetsialist.

Maaspetsialist oli vallal 
seni lepinguline, kuid vaja-
dus koosseisulise ametniku 
järele on abivallavanema 
sõnul lausa karjuv. Valk li-
sas, et maaspetsialiste oleks 

vallal vaja suisa mitut. Põh-
juseks, et nii endise Kärdla 
linna kui Kõrgessaare valla 
alal on palju lahendamata 
maaküsimusi, rohkelt paran-
damist vajavaid aadressand-
meid ning korrastamist vajab 
maamaksuandmebaas.

Teabejuhilt oodatakse, et 
ta tegeleks täiskoormusega 
avalike suhetega. Praegu on 
teabejuhi töökoht kahasse 
turismispetsialisti omaga, 
enne seda projektijuhi oma-
ga.

Aasta viimases valla tea-
tajas avalikustas valla pro-
jektijuhi ülesandeid täitnud 
Kristi Linkov, et vallalehe 
koostajaks oli tema ning 

jättis ühtlasi hüvasti oma 
lugejatega.

Vallavanem Reili Ranna 
sõnul suureneb vallavalit-
suse koosseis ühe täiskoha 
võrra, kuid see ei too  kaasa 
täiendavaid kulusid, kuna 
arenguosakonna juhataja 
palk oli suurem kui lisandu-
vate ametikohtade töötajate 
palk. Ühtlasi kinnitas valla-
vanem, et kõik vabad ame-
tikohad täidetakse avaliku 
konkursiga.

Juhi asemele palgatakse spetsialistid

Valla häälekandja saab ühes 

teabejuhi palkamisega uue 

toimetaja.

Hiiumaa käsitööseltsi 
Meistrite maja sai 
regionaalsete inves-
teeringutoetuste 
programmist kaua- 
oodatud rahastuse.

KADI KIIVER
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Rahandusministeeriumi 
juurde moodustatud komisjon 
tegi 17. detsembril otsuse, 
mille kohaselt saavad prog-
rammist toetuse Hiiumaa 
kolm kohaliku tähtsusega 
objekti. Rahasaajaid jagub 
nii Hiiu, Käina kui Emmaste 
valda. Ühena sai positiivse 
otsuse MTÜ Hiiumaa Käsi-
tööselts.

Selts taotles toetust rendi-
lepinguga nende käsutuses 
olevale Kärdla kalevivabriku 
elamule (Vabrikuväljak 2) 
ehk seltsi Meistrite majale. 
Erinevalt varasematest voo-
rudest jõudis seltsi taotlus 
maakondlikult prioriteetsete 
objektide esikolmikusse ja 
sai programmist rahastuse.

Ettevõtluse arendamise 

sihtasutuse (EAS) andme-
tel saab selts 32 000 eurot 
toetust. Sama summa saab 
Käina vald kooli staadioni 
rekonstrueerimiseks ning 
Emmaste vallas asuv Hiiu 
Maakonna Hooldekeskus 
Tohvri SA 13 525 eurot kesku-
sele diiselgeneraatori soeta-
miseks ja paigaldamiseks.

Kõigile kehtib sama tingi-
mus, et toetatakse juhul kui 
EASile esitatakse eelnevalt 
ehitusluba. Selleks on aega 
tuleva aasta 17. märtsini. 
Toetuseta jäi seekord Hiiu 
vallavalitsuse Kärdla las-
teaia elektri- ja nõrkvoolu-
seadmete rekonstueerimise  
II etapi taotlus summas 

44 800 eurot.
Käsitööseltsi juhatuse liige 

Ain Jepišov rääkis, et otsus 
rõõmustab, kuid edasi tuleb 
mõelda, kuidas katta oma-
osalust, mis küündib ligi 9000 
euroni. Ühe võimalusena on 
esitatud taotlus maja oma-
nikule Hiiu vallale. “Ainult 
vallale me lootma ei jää, 

vald niigi raskustes,” sõnas 
Jepišov.

Ta selgitas, et esiti plaaniti 
teatav hulk omaosalusest 
katta seltsi liikmete isikliku 
tööga, aga rahastamistin-
gimused on muutunud ja 
panus peab olema rahaline. 
“Eks tuleb müts pihku võtta 
ja abi küsida,” möönis ta. 
Kuidas täpsemalt omaosa-
lust kogutakse, otsustab 
juhatus.

Need, kes soovivad toetada 
enam kui sajaliikmelise seltsi 
Meistrite maja renoveeri-
mist, on oodatud juba nüüd 
tegema ülekandeid seltsi 
arveldusarvele Swedbankis 
EE502200221019490040, mär-
kides saajaks MTÜ Hiiumaa 
Käsitööselts ja selgituseks – 
maja renoveerimise heaks. 

Jepišov nimetas, et Vab-
rikuväljakuäärse muinsus-
kaitsealuse maja täies ula-
tuses renoveerimiseks võib 
esialgsete hinnapakkumiste 
järgi kuluda kuni 350 000 
eurot. Esimese etapi tööde 
maksumus on toetuse ja 
omafinantseeringu summas 
41 000 eurot.

Etapi töödest kõneledes 
tõi Jepišov esile kogu maja 
välise osa alates vundamen-
dist ja lõpetades katusega: 
sadeveed vajavad majast 
eemale juhtimist, vunda-
ment kordategemist, laudis 
eemaldamist, tõenäoliselt 
hulk palke vahetamist, ka-
tusekivid mahavõtmist ja 
konstruktsioon uuendamist.

Tööde teostaja leidmiseks 
tehakse avalik pakkumine 
ning planeeritut hakatakse 
ellu viima niipea kui olemas 
ehitusluba, ehitaja ja ilmastik 
lubab. Järgmisteks etappi-
deks on seltsil kavas esitada 
toetustaotlused Leader prog-
rammi ja muinsuskaitse- 
ametile. 

Detsembris arutas Hiiu 
vallavolikogu eelarve- ja 
majanduskomisjon tuleva 
aasta eelarvet, kus oli sees 
ka Vabrikuväljaku majade 
müük. Komisjonis sellele 
osutanud Jaanus Valk ütles 
lehele, et plaan ei puuduta 
seltsile renditud maja, vaid 
lasteaiana toimivat hoonet ja 
maja Vabrikuväljak 4.

Käsitööseltsi maja sai oodatud toetuse
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Nii hakkab välja nägema käsitööseltsi Meistrite maja kui see ükskord täiesti korras on.

Kirjutage 

meile!
Kui olete näinud/kuulnud/teinud/

saanud või leidnud midagi huvita-

vat, siis kirjutage sellest ka Hiiu 

Lehe toimetusele.
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