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Arenduskeskust
juhib Liis Lukas
Eilsest alates töötab SA
Hiiumaa Arenduskeskus
juhatajana Liis Lukas (34).
“Esialgu tutvun inimeste ja olukorraga, vaatan,
mis on olnud tulevikuplaanid ning seejärel seisavad
ees arutelud meeskonna ja
partneritega,” ütles Lukas
esimesel tööpäeval Hiiu
Lehele.
Arenduskeskuse juhataja
ülesanneteks on keskuse
igapäevane juhtimine, maakondlike arendustegevuste
kavandamine ja läbiviimine,
siseriiklike ja rahvusvaheliste
koostööprojektide juhtimine.
Senine arenduskeskuse
juht Liis Remmelg lahkus
omal soovil ametist juuni
lõpus, vahepeal täitis keskuse juhataja tööülesandeid
arenduskeskuse raamatupidaja Silva Jõemaa.
Liis Lukas on lõpetanud
Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži magistrikraadiga. Tema
eelmine amet oli seotud
hangete valdkonnaga – ta
oli hankejuht siseministeeriumi infotehnoloogia- ja
arenduskeskuses, kus töötas
ligikaudu viis aastat. Neli
aastat elasid Liis ja Roman
Lukas Poolas, Varssavis, kus
Roman Lukas oli Eesti kaitseatašee. Nüüd kolisid nad
päriselt Hiiumaale.
KATI KUKK

Toeta suurperesid
Eile startis üleriigiline “Lapsed kooli” kampaania, mille
käigus kogutakse suurte
perede lastele koolitarbeid,
annetada saab neid ka Hiiumaa Selveris.
Eesti lasterikaste perede
liidu presidendi Aage Õunapi
sõnul on september lastevanemate jaoks üks väljaminekuterohkemaid kuid, sest
sageli tuleb soetada uued
riided, vihikud ning kooliasjad. Selleks, et iga laps
saaks kooliteed alustada
täiskomplekti pliiatsite, tervete vihikute ja rõõmsa
näoga, ongi liit käivitanud
heategevusliku kampaania,
mis sel aastal toimub juba
12. korda. Kogumiskastid
ja annetuspunktid võib tänavu leida 12.–15. augustini
Selveritest, sh ka Hiiumaa
Selverist. Tallinna ja Tartu
Kaubamajas jäävad koolitarvete kogumiskastid üles
septembri lõpuni.
HIIU LEHT

HARDA ROOSNA
harda.roosna@hiiuleht.ee

E s i m e s t e To i v o P r u u l i
mälestusvõistluste avamisel
kõneles Toivo ja Edithi poeg
Magnus Pruul, kes esmalt
tänas korraldajaid ja osalejaid
nende pere poolt.
“Mõtlesin, mida isa ise tänase sündmuse kohta ütleks, mida ta arvaks,” rääkis
Magnus Pruul. “Talle omasel
tagasihoidlikul moel oleks ta
ilmselt väga kohmetunud ja
üllatunud ja kindlasti väga
rõõmus paljude asjade üle,
mida ta siin täna näeks.”
Magnus soovis, et pingi
avamine ja mälestusvõistlus
ei kujuneks kurvaks sündmuseks ning rääkis sellest,
mis isale rõõmu teeks, kui
ta sel päeval koos meiega
staadionil olla saaks – sõbra
Vanjuki Sassi tehtud pink, ja
eriti Hiiumaa kergejõustiku
meistrivõistlused, mille korraldamise eest ütles Magnus
tänu kergejõustikuklubile Hiiker, Häli-Herta Haavapuule ja
oma õele Kreetele.
Ühtlasi avaldas ta lootust,
et ehk õnnestub isa rõõmuks
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Hiiumaa arenduskeskuse
uus juht Liis Lukas.

purustada ka mõni staadionirekord ja nii õnneks ka läks.
Meeste 100 meetri jooksus sai
võitja Karl Erik Nazarov kirja
aja 10,58, mis on uus Kärdla staadioni rekord. Meeste kaugushüppes purustas
staadioni rekordi tulemusega 7,52 meetrit Karl-Robert
Saluri.
“Nagu te teate, pidas isa
rekorditest veel rohkem lugu
tavaliste täiskasvanute ja laste
igapäevasest liikumisharrastusest,” juhtis ta tähelepanu
teemale, mis tippspordist ehk
olulisemgi. Magnus meenutas
üht mitte väga ammust vestlust isaga, kui isa nimetas
oma treeneritöö suurimaks
saavutuseks, et ta on nii palju
inimesi suutnud tuua spordi ja
tervislike eluviiside juurde.
Selleks, et liikumisharrastajaid ja medalite eest võistlejaid Hiiumaal ikka jätkuks,
alustati mälestusvõistlust
lastejooksudega. Teiste seas
tegid kaasa ka Toivo Pruuli
kolm lapselast, kes Magnuse
sõnul ei jõua ära oodata, et
oma papa medalite pärast
võistelda: “Kõik kolm on kindlad, et nemad võidavad!”
Magnus Pr uul soovitas
lastejooksud edaspidigi Hiiumaa spordivõistlustega ühendada, sest treenerina pidas
Toivo Pruul väga tähtsaks,
et lapsed nakatuks spordipisikuga juba varakult.
“Tänane päev ei ole kurb
päev, vaid vastupidi, väga rõõmus päev just neil põhjustel,
millest rääkisin,” võttis ta oma
avakõne ja päeva kokku.

Legendaarse kergejõustikutreeneri Toivo
Pruuli mälestusvõistlustel purustati kaks
staadionirekordit ja
pingutati lastejooksudel. Magnus Pruul
arvas, et isa oleks
rõõmus, kui ta kõike
seda näeks.

Lapsed jooksid rõõmu ja hasardiga.

Staadionirekord sai löödud ka 100 meetri
jooksus – uus rekord on 10,58 sekundit ja see
on nüüd Karl Erik Nazarovi nimel. Ajaga 10,85
jäi teiseks Karl-Robert Saluri.

Kärdla staadioni uue rekordi kaugushüppes
püstitas Karl-Robert Saluri (paremal), kes
aplausi ja imetlevate pilkude saatel lahkub kaugushüppekastist. Tablool rekord 7,52 meetrit.

Minister: Uus lisalaev tuleb väiksem
lükkub laeva valmimine
valitsuse otsuse tõttu
muuta uue reisiparvlaeva
ehituse rahastust?

Hiiu Lehele antud
intervjuus, milles
kasutasime ka lugejate saadetud küsimusi,
lubas parvlaevaühenduste eest vastutav
majandus- ja
taristuminister Taavi
Aas, et uus lisalaev
valmib aastaks 2024.
Praegustest liinil sõitvatest
laevadest, Leigrist, Tiiust, Tõllust ja Piretist, mis mahutavad
150 sõiduautot, tuleb see veidi
väiksema mahutavusega, 120
sõiduautot. Selleks, et lisalaev
saaks Hiiumaa liinil sõita ka
madala veeseisu korral, kui
kanalites suurema süvise ja
mahutavusega laevadele n-ö
vett ei jätku.
Lisalaeva valmimine hilineb
aasta võrra, kuna riik otsis
selleks soodsamaid lahendusi.
Valitsusse läheb minister ettepanekuga kasutada lepingujärgset võimalust ja olemasolevad parvlaevad 2026. aastal
riigile osta, kuna ka see on

Esialgne plaan oli aastaks
2023, nüüd me oleme graafikus 2024. Kasutame kahtesid
vahendeid. Üks osa on CO2 laekumised, mis on eelneva Euroopa Liidu rahastusperioodi
jääk, teine pool Euroopa Liidu
moderniseerimisfondist. [Valitsus on põhjendanud, et nii
on laeva soetamine riigi jaoks
odavam, kui et selle telliks TS
Laevad.]
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Magnus Pruul: Mida isa ütleks

Vallavalitsus kinkis minister Aasale parvlaevajärjekorras ajaveetmiseks Hiiumaa värviraamatu, ministril oli kaasas kingitus
vallavolikogule, Mihkel Raua “Eestlase käsiraamat”.
riigi jaoks soodsam.

Kas on selgunud, mis
21. juulil Tõlluga juhtus ja
kas see oli seotud laeva
ümberehitusega hübriidlaevaks?
Minister Taavi Aas: Praegu
veel on Tõll remondis, on välja
tulnud n-ö keretöödest ehk

tagajärjed on likvideeritud,
aga põhjuste uurimisega veel
tegeletakse. Ei oska veel päris
täpselt öelda, aga kaudselt on
see sellega seotud.

Millal valmib uus parvlaev, mille vajalikkust
Tõllu rivist väljalangemine tõestas? Kui palju

Plaanis parvlaevad riigile
osta pole midagi uut –
see tingimus oli ju kohe
sees nii riigihankes kui
TS Laevadega kümneks
aastaks sõlmitud lepingus? Miks tegelete selle
teemaga praegu?
Hankes oli kirjas, et kümme
aastat see leping kehtib ja siis
on riigil õigus laevad ära osta,
aga neli aastat enne selle perioodi lõppu tuleb teha otsus,
kuidas riik kavatseb edasi

minna. 2026 leping lõpeb,
2022 peaks olema see otsus
tehtud, aga minu meelest,
mida varem see otsus teha,
seda kergem on toimetada
mõlemal osapoolel nii riigil kui
TS Laevadel – perspektiiv selge, mismoodi edasi läheb.

Milline on riigi positsioon
praegu, osta või jätta
ostmata?
Selle ettepanekuga lähen mina
praegu riigikogusse, et kasutada võimalust laevad riigile
tagasi osta, sest see on tulevikus riigile odavam.

Kas on midagi, mida tahaksite hiidlastele öelda?
Mul on hea meel, et ma sain
siia tulla. See oli väga vahva
kohvik, kus me käisime. Ja
mul on hea meel, et selle päeva jooksul, mis ma siin olin,
lahenes ka probleem.
Küsis HARDA ROOSNA
Järg lk 3.

