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Möödunud aastast
Möödunud aasta oli valla arengus
stabiilne aasta. Plaanitud valla eelarve
täitus korrapäraselt ja rahalisi vahendeid laekus veidi ülegi. Kõik planeeritud tegevused said tehtud ja parimate
tulemuste saavutamiseks ei rõhunud
me tööde teostamise tähtaegadele, vaid
panustasime ootuspärasest paremale lõpptulemusele.
Suurim ettevõtmine investeeringute alal möödunud aastal oli Suuremõisa
lasteaia renoveerimine. Tööd algasid
suvel. Projekteerimise ja ehitustööde
käigus selgusid täiendavate tööde vajadused ja mahud. Ehitusprotsess oli
keeruline ja probleemiderohke. Kuna tegemist ei olnud
projektipõhise rahastusega, siis kogu investeeringu rahastus tuli valla eelarvest. Tänu sellele ei olnud me seotud esmaste projektlahendustega ja pealepressiva
ajagraafikuga. Kõikidele probleemidele üritasime kiirustamata leida paremaid lahendusi. Tulemuseks on
aastavahetuseks valminud kaasaegne ja täiesti uue põhilahendusega lasteaed 20 lapsele.
Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas Palade
Loodushariduskeskuse kivimite õppehoone ekspositsiooni valmistamist. See tegevus on hetkel töös.
Suvel algasid suured restaureerimistööd Suuremõisa lossi peamajas. See protsess on pikk ja põhjalik ning
peaks kestma käesoleva aasta suvekuudeni. Ametikool
kolis lossihoonest välja ja ka meie Suuremõisa Põhikooli osas vabastasime ruumid restaureerimistöödeks.
Kooli funktsioonid kohandasime kõrvalasuvasse Pühalepa Kultuuri- ja Noortekeskuse ruumidesse. Sinna ühe
katuse alla sai ka kooli köök ja söögisaal. Hasartmängumaksu Nõukogu rahastas Hellamaa Perekeskuse välisseinte soojustamist, uut välisvooderdust ja köögibloki
renoveerimist. Samast rahastusallikast sai toetust ka
Palade põhikooli rekonstrueerimise IX etapp, mille käigus remonditi koolimaja teise korruse koridor ning
uued uksed said endale kunstiõppe klass, õpetajate tuba

ja teise korruse klassiruumid. Palade kooli
remondiga liigume edasi ja käesoleva aasta
Hasartmängumaksu Nõukogu kevadisse
vooru esitasime järgneva X etapi taotluse
teise korruse nelja klassiruumi renoveerimiseks.
Jõudis lõpule ülevallaline tuletõrjevee mahutite paigaldamine ja nõuetekohane tähistamine. Uued tuletõrje veevõtukohad (50
m3 mahutid) asuvad Vilivalla, Hellamaa,
Kuri, Hagaste, Sarve, Hausma ja Vahtrepa
külades.
Teede ehituses remonditi kruusateid, kaevati kraave ja paigaldati teetruupe. Samas
Ants Orav teostati ka edaspidise parema teehoolduse
teostamiseks vajalikke raie- ja raadamistöid. Alustasime
vallateede sildistamist. Esimesed uued liiklusmärgid
said Lõpe ja Suuremõisa külad. Järgnevalt said teede
nimesildid need vallateed, kus on olemas juba eelnevalt
mõni liiklusmärk, kuhu sai paigaldada tänava nimesildi.
Nende märkide paigaldamine toimub veel praegugi
ning viimase paigaldusetapina on vaja sildi jaoks paigaldada post ja vajadusel ka posti alus.
Kevadel sai vastavalt Pühalepa kalmistu hoolduskavale teostada harvendusraie Pühalepa kalmistu territooriumil ja ka kogu kalmistut ümbritseval vallale kuuluval kinnistu alal. Avati ajalooline kalmistu põhilahendus, eksponeeritud sai kalmistut ümbritsev kivivall ning
avanes ajalooline territooriumi terviklikkus. Kujundati
ümber liiva, mulla ja prügiladustamise kohad. Paigaldati täiendavaid infotahvleid. Vallavalitsuse eelarvest toetasime jätkuvalt vallas toimetavate MTÜ-de projektide
omaosalusi ja nende ettevõtmisi, soetusi.
Eelmisel aastal sündis valda 7 last, manalateele lahkus 19. Vallast lahkus 67 inimest ja meile saabus 63
inimest. Aasta lõpuks on meil valla hingekirjas 1584
inimest.
Ants Orav
vallavanem
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Pühalepa Vallavolikogu istung 27. jaanuaril 2015
Juhatas volikogu esimees Toomas Remmelkoor. Istungist võtsid osa volikogu liikmed Toomas Remmelkoor,
Antti Leigri, Tiiu Alas, Arne Kuli, Tago Laevameister,
Aivo Pere, Kristjan Lõppe, Liisi Mäeumbaed, Argo
Nurs.
1. Vallavalitsuse info
Informatsiooni edastas vallavanem Ants Orav.
Valmis Suuremõisa lasteaia hoone, lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on väga rahul.
Vallavalitsuse põhitegevus jaanuaris oli 2015. aasta
vallaeelarve kokkupanek, toimusid läbirääkimised allasutustega. 2014. aasta eelarve täitus hästi.
Veebruaris esitame Hasartmängumaksu Nõukogule
taotluse Palade põhikooli rekonstrueerimise järgmiseks
etapiks: rekonstrueerimist vajavad II korruse 4 klassiruumi, 2 treppi.
On tegeletud lumetõrjega ja tõrjutud libedust valla teedel.
2015. aasta 1. jaanuari seisuga on vallas 1584 elanikku,
eelmisel aastal sündis valda 7 last ja suri 19 inimest,
saabus 62 isikut ja lahkus 68 isikut.
Viimastel kuudel on aktiveerunud valla prügimajade
väärkasutus –– sinna tuuakse kõiksugu jäätmeid Eriti
hull on olukord Tubalal asuva prügimajaga. Prügimajadesse tuuakse vana mööblit, autoosi jms. Vald korraldab igal kevadel ohtlike jäätmete kogumisringi ja kui
on vaja olnud kedagi prügiveol aidata, siis oleme ka
seda teinud. Valla soov on, et prügimaju kasutataks
sihipäraselt. Kuna 2014. aasta 1. aprillist alates ei toimu
Pühalepa vallas enam korraldatud olmejäätmete vedu,
siis olmejäätmete vedu kinnistult tuleb igal omanikul
ise korraldada vastavalt oma vajadustele. Kuna jäätmeseadust hetkel muudetakse, siis on HOL korraldatud
jäätmeveo ühishanke praegu peatanud.
2. Pühalepa valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine
Eelarve koostamise aluseks on Pühalepa valla arengukava 2011–2020 ja Pühalepa valla eelarvestrateegia
2015–2018 ning valla põhimäärus.
Otsustati: võtta vastu Pühalepa valla 2015. aasta
eelarve.
(Riigi
Teataja:
https://www.riigiteataja.ee/
akt/430012015047)

3.
Detailplaneeringu
koostamise
algatamine
(Hellamaa sotsiaalküla)
Otsustati: Algatada Pühalepa vallas Hellamaa külas
sotsiaalküla maa-ala detailplaneeringu koostamine, mis
muudab osaliselt Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010
otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa
üldplaneeringut. Planeeringuala suurus ca 6,0 ha.
4. Detailplaneeringu koostamise algatamine (Laupa)
Otsustati: Algatada Pühalepa vallas Suuresadama külas
Laupa kinnistu detailplaneeringu koostamine, mis muudab osaliselt Pühalepa Vallavolikogu 07.05.2002 määrusega nr 39 kehtestatud Pühalepa valla osa Kuri–
Tähva–Sääre piirkonna üldplaneeringut. Planeeringuala
suurus ca 6,0 ha.
5. Pühalepa Vallavolikogu 28.05.2013 määruse nr 53
„Teede, tänavate ja väikekohtade kohanime määramine“ muutmine
Otsustati: arvestades Värssu küla elanike 01.12.2014
avaldust, milles sooviti Värssu külas asuva Männamaa
tänava ümbernimetamist Värssu tänavaks, teha Pühalepa Vallavolikogu 28.05.2013 määruses nr 53 "Teede,
tänavate ja väikekohtade kohanime määramine" järgmine muudatus: lisas 1 asendatakse lõik „Värssu küla
6390030 Männamaa tänav“ lõiguga „Värssu küla
6390030 Värssu tänav“.
6. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine
Otsustati: Nimetada valimisjaoskonna nr 1, asukohaga Palade Rahvaraamatukogu, Palade koolimaja, Palade küla, 92301 Hiiu maakond, jaoskonnakomisjoni
liikmed alljärgnevalt: esimees Ille Kivistu, liikmed Riina Hanikat, Riina Pere, Sulev Sõlg, Katrin Paat, Jüri
Hanikat, Tõnu Otsason (vaatleja Eesti Reformierakonna
poolt), Angela Pähna (vaatleja Isamaa ja Res Publica
Liidu poolt); asendusliikmed Reet Põldveer, Ulvi Voolma.
Nimetada valimisjaoskonna nr 2, asukohaga Pühalepa
valla Kultuuri- ja Noortekeskus, Lossi tee 1, Suuremõisa küla, 92302 Hiiu maakond, jaoskonnakomisjoni liikmed alljärgnevalt: esimees Eve Koljak, liikmed Halje
Palli, Asta Villmäe, Klaire Leigri, Eliise Harjak
(vaatleja Isamaa ja Res Publica Liidu poolt), Anne Pärn
(vaatleja Eesti Keskerakonna poolt); asendusliikmed
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Vastavalt Kohtute seadusele valitakse uued rahvakohtunike kandidaadid volikogu poolt. Kohtute seaduse §
106 lg 3 alusel on Pärnu Maakohus kinnitanud Pühalepa valla rahvakohtunikukandidaatide arvuks 1.
Otsustati: valida Pär nu Maakohtu r ahvakohtunikukandidaadiks Liisi Mäeumbaed.
8. Kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisu muutmine
Otsustati: Arvata välja Pühalepa Vallavolikogu kul-

tuuri- ja hariduskomisjoni koosseisust Indrek Elmend.
9. Muud küsimused
Konstaabli informatsioon
Ülevaate 2014. aastal toimunud ja registreeritud väärtegude ja kuritegude kohta andis Pühalepa valla konstaabel Helle-Triin Nisumaa.
Volikogu võttis esitatud informatsiooni teadmiseks.
Pühalepa vallavolikogu veebruarikuu istung toimub
25. veebruaril kell 16.00 vallamajas

Eesti Põllumajandusmuuseum
kogub meenutusi kolhoosisööklate
kohta eesmär giga koostada sel
teemal näitus.
Oodatud on ka fotod, menüüd jne.
Tulemused kuulutatakse välja
Eesti Põllumajandusmuuseumis
10. oktoobril.
Suunavad küsimused:
* Kus asus söökla, mida kirjeldate?
* Mis aastatel te seal käisite?
* Kas see oli ühendatud kaupluse,
(suuremates majandites) restoraniga vms?
*Kuidas vaatas rahvas sööklas söömisele
(luksus, igapäevane asi vms)?
* Kui jõukohased olid hinnad?
* Kas söökla tõttu oli võimalik kodus mõni
söögikord päevas valmistamata jätta?
* Mida arvati söökla hügieenist, teenindu* Kirjeldage mõnda paremat/halvemat toiduelamust
omadega?
sööklas.
* Mis sai sööklast pärast põllumajandusreformi?
* Millised olid suhted söökla töötajatega?
* Kuidas kasutasid töötajad toodangu ülejääke?
Vastused palume saata aadressil
* Kas kohalikud inimesed olid oma söökla üle uhEesti Põllumajandusmuuseum, Pargi 4,
ked?
Ülenurme, 61714 või aadressil
* Kas majandi juhtkond, külanõukogu jms viis sinna
kaarel.vissel@epm.ee
tähtsaid külalisi?
* Kas inimesed võrdlesid sööklat teiste majandite
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Suuremõisa lasteaiamaja sai korda

Suuremõisa lasteaed alustas tööd paneelmaja kolmetoalises korteris 1992. aastal. 1995.a. detsembris koliti
Priidukülla praegusesse majja, lasteaia avamine toimus
veebruaris 1996. aastal.
Priidu teel asunud vana lasteaiamaja oli tore, hubane ja
kodune. Mida rohkem läks aega edasi, seda rohkem jäi
hoone tänapäeva lasteaia nõuetele jalgu. Majas asunud

Laste magamistoa seinast paistis õue!
Oli selge, et sellistes tingimustes enam lasteaiateenust
Suuremõisas osutada ei saa. Vallavalitsus valmistas volikogule ette vastava eelnõu, mille volikogu läbi arutas
ja otsustati lasteaiamaja korda teha.
Ehitusprojekti koostas Salto Arhitektuuribüroo Tallinnast, ehitushanke võitis Hiiumaa firma Haasoja OÜ.
Tööd algasid juuni lõpus 2014.
Lasteaed kolis ehitusajaks Suuremõisas asuvasse kolmetoalisse korterisse, kus tuli olla pool aastat.
Ehitustööde protsess ei olnud sugugi lihtne, lammutustööde ajal tuli välja ridamisi üllatusi, mille tagajärjel tuli

ruumistik ei olnud lasteaiale sobilik, mitmed pisikesed
toad ja kitsad koridorid ei olnud enam hea lahendus.
Puudusid nõuetekohased garderoob ja WC lastele, ei
olnud õueriiete kuivatuskappi, köögi sisustusest ei maksa üldse rääkida. Talvekuudel oli maja väga külm,
1996. aastal majja rajatud elektriküte ei toiminud korralikult. Talvel külmadel kuudel pani viimane majast lah-

7. august 2014
pidavalt projekti muuta ja uusi lahendusi otsida. Ehitus
likult keerulistele probleemidele aitas lahendusi leida
omanikujärelevalvet esindanud meie valla mees Taavi
Stomma. Pühalepa valla poolne projektijuht oli abivallavanem Eve Kustala, kes viis läbi kõik riigihanked ja
juhtis iganädalasi objektikoosolekuid ehitusplatsil. Remonditud uus lasteaiahoone sai valmis detsembri lõpuks
ja kõik riigiametid, kes peavad oma kooskõlastuse andma, said tulla maja vaatama. Päästeamet, Terviseamet
ning Toidu- ja Veterinaarameti inspektorid tunnistasid
hoone lastele ja töötajatele ohutuks ning andsid loa maja kasutusele võtta.
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Vanast Priidu tee lasteaiamajast jäid järgi ainult toetavad välisseinad ja katus. Maja ette ehitati garderoobiosa, mille mõlemas otsas on väljapääsud. Kogu köögiblokk sai uue sisustuse ja seadmed, laste märgade
õueriiete kuivatamiseks on olemas spetsiaalne kuivatuskapp. Majas on söögi- ja õppimistuba, suur mängutuba,
kolm laste WC-d, helikindla uksega magala ja personaliruum. Kogu hoones on ventilatsioonisüsteem, mis tagab ruumides nõuetekohase värske õhu; pesupesemiseks on olemas masin ja kuivati. Hoone soojaga varustamiseks on rajatud maaküttesüsteem ja hoone kõigis
ruumides toimib põrandaküte.
5. jaanuarist 2015 on lapsed uues lasteaiamajas, kus on
kohti 20-le lapsele. Lasteaias töötab üks liitrühm, kaks

õpetajat, õpetajaabi, muusikaõpetaja, logopeed ja kokk.
Igal nädalal lisaks tavapäevakavale toimub arvutiõppering koolimajas, keraamikaring käsitöömajas, liikumistund võimlas ja inglise keele ring lasteaias. Pühalepa
valla lastele on lasteaiakoht tasuta.
Suuremõisa lasteaia lapsed, vanemad ja töötajad tänavad Pühalepa Vallavalitsust ja Vallavolikogu otsuse
eest teha lasteaed korda. Sellega on vald näidanud, et
prioriteedid on paigas ja tühje lubadusi ei anta.

Lugupeetud vallarahvas!
Sel kevadel toimub iga-aastane maakonna eakate
kevadkontsert Pühalepa vallas. Kontserdil esinevad
iga valla eakate taidluskollektiivid.
Saab näha - kuulda laulu, tantsu ja sõnaseadmisi.
Tehakse ka kokkuvõte valdadevahelisest eakate
mälumängust.
Kontsert toimub 25.aprillil kell 11:00

Antti Leigri
Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli
direktor

Hellamaa Perekeskuses
Kolmapäeviti kell 10.00 Lustiliste tantsuring,
kell 11.30 Lustiliste lauluring
Neljapäeviti 17.30 võimlemisring
Kaks korda kuus saavad kokku Pühalepa
Põialpoisid (Puuetega inimesed)
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Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse tegemistest
Pühalepa
valla
noored Emmaste
ANK-i sünnipäevapeol
Reedel 13. veebruaril pidas meie hea
sõber
Emmaste
ANK oma sünnipäevapidu, kuhu olid kutsutud ka Pühalepa
valla noored. Sünnipäevalisi kogunes erinevas vanuseastmes ja kingituseks võtsime kaasa noorte valmistatud keraamilise kausikese, mis oli sõpruse märgiks südamekujuline
ning täidetud maiustustega.
Mitte kõik noored ei olnud varem Emmaste noortekeskuses
käinud ja seega oli kõigi üllatus suur, kui meid ootas suur
ja põnev maja, kus mängunurki ja tegevust igale vanusele
jätkus. Noortekeskuses töötav vabatahtlik Peter Slovakkiast oli ettevalmistanud vahva aardejahimängu, mille Pühalepa noored vapralt võitsid. Auhinnaks saadud maiustused jagati siiski vennalikult kõigi kohalolnud noorte vahel.
Samuti rõõmustas noori uhke pidulaud ja mitmed mängud.
Nagu ikka, ei soovinud ükski noor sünnipäevapeolt lahkuda
ja koju sai noored meelitatud lubadusega, et külastame
Emmastet varsti jälle. Nii et, NOORED, kes te meiega Emmastes ei käinud, andke endast järgmisel korral juba varakult märku ja tulge kindlasti! Leiate uusi tuttavaid ja tegevusi!
Pühalepa valla kultuuri- ja noortekeskus on avatud kõikidele noortele, kes soovivad pärast koolipäeva oma eakaaslastega mõnusalt aega veeta, olla ürituste ja ringide loomise
juures, aidata kaasa iseenda ja teiste noorte vabaaja veetmise mitmekesistamisele ning tunnevad rõõmu nooreks olemise võludest ja valudest. Oodatud on kõik, kes vähegi
soovivad meie tegemistes kaasa lüüa! Olge julged meiega
ühendust võtma ja oma plaanidest või ideedest teada andma ning näete ise, kuidas esialgu võimatuna näivast mõttest võib saada tore ettevõtmine või pikaajaline traditsioon.
Kui te ei tea, mida täpselt siin tehakse, kes on selle maja
külastajad või kui teil on mingeid hirme või eelarvamusi,
siis võtke meiega julgelt ühendust kas meiliaadressil: noortekeskus@pyhalepa.hiiumaa.ee või telefonitsi: 53453240.
Veel parem, kui ise läbi astuksite, et teile maja ja tegemisi
lähemalt tutvustada saaksime. Nii oleme käima saanud
noorte endi algatusel üsna mitmed klubid ja ringid erinevatele sihtrühmadele, kuhu on uued liikmed alati teretulnud!
TÄHELEPANU, praktikakohta otsivad noored! Meie noor-

tekeskus on Tallinna Ülikooli lepinguline praktikaasutus:
MEIL ON HEA MEEL OLLA TEIE JUHENDAJATEKS
ning oleme valmis endast parimat andma, et teie teoreetilised teadmised ka PRAKTIKAS võimalikult hästi läbi
proovitud saaksid!
Mis teoksil?
KERAAMIKARINGID
Endiselt on käimas keraamikaringid nii mudilastele kui ka
noortele. Siiani on kõik kohad olnud täidetud ja huvi keraamika vastu on jätkuvalt kõrge. Noorte Keraamikaklubi
toimub 2x kuus kolmapäeviti kell 17.30–19.30, kuid tean,
et soovijaid oleks rohkem. Sellega seoses palun kõigil, kel
veel huvi keraamikaklubiga liituda, minuga ühendust võtta,
et võimalusel mõni grupp juurde teha. Kindlasti sooviksin
teada ka seda, kas on transpordiga probleeme. Ring on
Pühalepa valla õpilastele tasuta.
TÄHELEPANU! Aktiivsete ja hakkajate lastevanemate
initsiatiivil hakkab Pühalepa vallas toimuma ka keraamika
ring puuetega lastele. PALUN võtke minuga julgesti ühendust, et saaksime teada, kui palju oleks soovijaid ja millal
ring toimuda võiks. Olen ettepanekutele avatud ning üritan
iga teie sooviga arvestada.
Klaire Leigri: klaire.leigri@gmail.com või tel. 53337354
Olete väga oodatud!
NOORTEKLUBID
Noortekeskuses on oma tegevusi alustanud mitmed noorte
algatusel tekkinud klubid, et korra kuus reedeti midagi põnevat korda saata. Esimest korda on oma plaanid paika
pannud noormeeste klubi „MUPOD“ (vanuses 12–16) ja
tirtsud (vanuses 7–12), kes kohtuvad reedel 20. veebruaril.
Ootame rohket osavõttu. Kindlasti võiksite oma osalemise
soovist meile teada anda, siis saaksime vajadusel organiseerida transpordi noortekeskusesse ja hiljem koju tagasi.
Klubides lepime kokku noorte huvid ja vajadused, edasise
tegevusplaani, kokkusaamiste ajad, klubi nimed, jpm. Klubid on heaks võimaluseks noortel oma soove ja ideid ellu
viia ning ise midagi ära teha.
ÜLDIST
Kuna meie ametlik ja uus kodulehekülg on veel valmimisel,
siis kõige parem ennast meie tegemiste ja infoga kursis
hoida on meie Facebooki lehekülge külastades. Alati võib
otse meiega ühendust võtta ja planeeritud tegevuste kohta
küsida:
noortekeskus@pyhalepa.hiiumaa.ee või tel. 53337354;
53453240
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Suuremõisa lossi restaureerimine jätkub
Suuremahulised tööd Suuremõisa lossis on täies hoos.
Lammutused ja konstruktiivsed tööd on suures osas
tehtud, käsil on tehnosüsteemide paigaldus ning viimistlustööd. Kuigi aastate jooksul on lossi ja tema ajaloolisi kihistusi korduvalt uuritud, selgub, et pole veel avastatud kõiki lossi saladusi.
Samas on see ootuspärane, sest lossil on olnud pikk
eluiga ja selle aja sees on tehtud üksjagu muudatusi ning
ümberkorraldusi, mille jälile nüüd, restaureerimise käigus jõuame.
Tehtud eeltöödele vaatamata kerkib käimasolevate restaureerimistööde ajal kogu aeg üles spetsiifilisi küsimusi. Suur abi on sisearhitekt Nele Rohtlast, kes kuulub
lossi restaureerijate meeskonda ning kes on üks Eesti
parimaid mõisate sisekujunduse tundjaid. Lisaks oleme
Suuremõisasse kohale kutsunud eksperte ja nõuandjaid,
kel suured varasemad kogemused teiste muinsuskaitseliste hoonete restaureerimiselt. Nii käis juba sügisel
Suuremõisas legendaarne põrandarestauraator Ülo Perting, kes andis nõu lossi põrandate taastamisvõtete ning
materjalide kohta. Täiendavaid lagede ja tapeetide
uuringuid tehti novembris ja jaanuaris, kui kohal käisid
selle ala tuntud tegijad – Hilkka Hiiop, Merike Kallas ja
Heli Tuksam. Nad viisid läbi siseviimistluse täiendavad
vaatlused ning andsid oma soovitused väärtuslike siseviimistluskihtide seisundi, restaureerimise ning säilitatavate detailide osas. Kuna Suuremõisa lossi uhkemate
siseviimistluskihtide hulka kuuluvad erinevate perioodide tapeedid, siis esitasid nad soovitused nende maksimaalseks säilitamiseks ja eksponeerimiseks.
Lisaks paljudele ajaloolistele tapeetidele on huvitavate
leidudena tulnud välja mitmetes ruumides peaaegu kogu
ruumi perimeetri ulatuses säilinud ilusaid karniisialuseid
trafarettmaalinguid. Kahes ruumis on ehitustööde käigus
paljandunud lausa tervet seinapinda katvad ornamentaalsed maalingud. Kuigi esialgselt oli sinna kavandatud
seinte ülevärvimine, tuleb seda lahendust muuta ja käsitleda neid ruume konserveerivalt, st säilitada viimistluskihid ning välistada ulatuslikud rekonstruktsioonid. Nii
säilib ajalooline informatsioon tulevastele uurijatele.
Mõisa peahoones on laemaalinguid tuvastatud neljas

ruumis, kuid nende taastamine lükkub rahapuudusel
tulevikku. Siiski esimese korruse söögisaalis on Maalingumeister OÜ restauraatorid lõpule jõudmas historitsistlike maalingute konserveerimisega ja töö jätkub kõrvalolevas saalis. Teise korruse saali laemaalingute sondaažide põhjal saab eeldada, et maalinguid on seal mitu
kihti. Nende paremaks vaatlemiseks suurendame sondaaže. Tiibhoonetes on avatud algsed laudlaed. Alustatud on nende restaureerimisega, mis hõlmab osaliste
veekahjustuste ja pikipragude parandamist, puhastamist,
ülevärvimist.
Esimese ja teise korruse tubade lagesid on kaunistanud
igas ruumis erikujuline laestukk. Stuki algne vorm on
peidus viimistluskihtide all. Laestukk restaureeritakse
olemasolevate profiilide eeskujul. Teatud aladel säilitatakse kõik viimistluskihid (kaasa arvatud lateksvärvikiht), mis jääks uurimismaterjaliks tulevastele uurijatele.
Samuti toimitakse peegelvõlvide ja karniisidega. Mõnes
ruumis vajavad nii maalingud kui stukk täiendavaid
uuringuid, mille käigus tuleb muu hulgas selgitada, kas
maaling on stukiga samaaegne või hilisem.
Põrandatel on hilisemate kihtide alt avastatud laudpõrandaid. On tõenäoline, et algselt olidki lossi põrandad
laudadest. Arvatavasti asendati need alles 1850. aastal
parkettpõrandatega. Seepärast on otsustatud esile tulnud
laudpõrandaid eksponeerida, kui see on vähegi võimalik. Samas on paljudes ruumides käsil parkettpõrandate
restaureerimine. Peasaali põranda parkett on säilinud
suhteliselt hästi ning soov seda säilitada on peamiseks
põhjuseks,
miks
tuli
loobuda
põrandatala tugevdamisest, mis omakorda oleks võimaldanud
loobuda esimese korruse lae tugipostist. Tööde käigus
selgus, et uue tala paigaldamine oleks kaasa toonud suurema kahju kui kasu ning seega jääb alles tugipost ning
ka peasaali parkett.
Eelpool sai puudutatud vaid väikest osa käimasolevatest
töödest. Kuid restaureerimistööd uhkes Suuremõisa lossis jätkuvad ning loodetavasti leiavad osapoolte koostöös hea lahenduse ka kõik ettetulevad probleemid.
Lisainfo www.hak.edu.ee või telefonil 5137127, samuti
kati.kukk@hak.edu.ee.
Kati Kukk
Suuremõisa mõisa peahoone
restaureerimise projektijuht
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Õnnetusi aitab leevendada kindlustus

Alates sügisest 2014
olen
tutvustanud
Hiiumaal Õnnetusjuhtumikindlustuse
toodet pere- ja päevakeskustes, külamajades, nii suurematele kui väiksematele seltskondadele. Alljärgnev on
lühikokkuvõte teabepäevadest, juhuks, kui midagi jäi natukene arusaamatuks.
Tavapäraselt mõeldakse kindlustuse
peale, kui on tarvis kaitsta oma kodu
või autot, kuid üllatavalt vähe teadvustatakse kõige väärtuslikuma – oma
tervise ja töövõimega seotud riske.
Praegusel libedal kevad-talvisel ajal
on tavapärasteks õnnetusjuhtumiteks
erinevatest kukkumistest põhjustatud
traumad, olgu selleks põrutused,
käeluumurrud või jala väljaväänamised. Selge on, et kindlustus ei saa sarnaseid õnnetusi ära hoida, küll aga
saab leevendada nende tagajärgi.
Ootamatust õnnetusest põhjustatud
ajutise vigastuse, töövõimetuse või
isegi püsiva puude ja surmaga seotud
rahalisi väljaminekuid aitab korvata
õnnetusjuhtumikindlustus. Võimalusi
enda ja oma pere kaitsmiseks õnnetuste tagajärgede vastu on mitmeid –
alates ühekordsest valurahast kuni
püsiva puude hüvitiseni. Otsuse parima lahenduse kasuks saab langetada
igaüks ise, kuid valiku lihtsustamiseks
nimetan lühidalt peamised võimalused
ja kaalumiskohad.
Lepingu sõlmimisel tuleb valuraha
kasuks otsustamisel arvestada, et hüvitist makstakse sõltuvalt vigastusest
ühekordsena ning protsendina maksimaalsest kokkulepitud rahasummast.
Toon näite hiljuti AVATUD
juhtunud õnnetuse
varal, kus inimene vigastas libedaga
kukkudes
raskelt
randmeliigest
(sidemete rebestus). Kindlustushüvitise ülempiiriks oli ta lepingus valinud
8000 eurot ning sellise õnnetuse raskusele vastab 10% hüvitist kogusummast. Seega maksime kannatanule
välja 800 eurot. Oluline on tähele panna, et valurahahüvitise saamiseks ei

ole vajalik töövõimetuslehele jäämine
ning võimalusel võib ka tööl edasi
käia.
Teise variandina saab valida päevaraha väljamaksmise, mis on abiks olukorras, kus jäädakse ajutiselt töövõimetuks. Näiteks on meie poole pöördunud nii jooksurajal tekkinud tõsisemate traumade kui mao- ja koerahammustuste tagajärgede tõttu. Ehk siis
juhtudel, kus trauma on nii tõsine, et
tuleb jääda töövõimetuslehele. Sellisel
juhul saab ühe päeva maksimaalne
hüvitisepiir olla 60 eurot iga haiguslehel viibitud päeva eest. Näiteks kui
kindlustuspoliisil on päevaraha suurusena kokku lepitud 50 eurot, siis saab
töövõimetuslehel oldud 30 päeva eest
hüvitist 1500 eurot.
Lisaks valu- ja päevarahale on võimalik kindlustusega kaitsta ennast olukordade eest, kus õnnetuse tagajärjel
kujuneb välja püsiv tervisekahjustus
ja puue või isegi surm. Need võimalused on väga oluliseks täienduseks riigi
poolt makstavatele toetustele. Oluline
on ka tähele panna, et kõiki ülaltoodud variante saab ka omavahel kombineerida ja kindlustusperioodiks võib
määrata sõltuvalt soovist isegi vaid
mõned päevad mõne konkreetse ürituse tarbeks.
Kokkuvõtteks rõhutan, et õnnetused
tulevad alati ootamatult ning mõistlik
on ennast nende tagajärgede eest
kaitsta. Ajutine vigastus, töövõimetus,
püsiv puue – need kõik võivad põhjustada tavapäraste sissetulekute katkemise ja tekivad ootamatud rahamured, millega kindlustus aitab nii inimesel endal kui tema surma korral ka
lähedastel rahaliselt toime tulla. Sobivaima, parima personaalse kindlustuslahenduse ja hüvitispiiride valimisel
aitab soovi korral nõuga Salva kindlustuse müügiesindaja või klienditeenindaja.
Angela Pähna
Salva Kindlustuse AS Hiiumaa
esinduse juht
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