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Nädalavahetusel avalikustatud vali-
misnimekirjades on meie valimis-
ringkonna suurim üllataja Keskera-
kond, kus on saarlase Kalle Laane-
ti asemel tõusnud esinumbriks lään-
lane Jaanus Karilaid. Hiidlastest on 
parimal positsioonil üleriigilises ni-
mekirjas Kalev Kotkas, kes on sot-
side number kümme.

Urmas Lauri
urmas.lauri@hiiunadal.ee

Veel detsembris oli kindel, et Keskerakon-
na esinumber Lääne-Eestis on endine si-
seminister ja riigikogu praegune liige 
Kalle Laanet. Nüüd on Edgar Savisaare 
rahaküsimise skandaalis isepäiselt käi-
tunud Laanet ringkonna nimekirjas tei-
ne ja üldnimekirjas koguni 43. 

Tooni annavad Keskerakonna nime-
kirjas kas endised või praegused oma-
valitsustegelased. Taebla vallavolikogu 
esimehe Jaanus Mägi ja tema Haapsalu 
ametikaaslase Karilaiu kõrval on Ants 
Vahtras Kärdla ja Ülo Vevers Kuressaa-
re ekslinnapea, Mart Mäeker Leisi eks-
vallavanem. “Loodan, et meil läheb häs-
ti,” ütles Ants Vahtras. “Kuid usun, et 
üle ühe mandaadi me siit ringkonnast 
kahjuks ei saa.” 

Reformierakonna sisevalimiste kahe 
vooru järel on siinne esinumber Jaanus 
Tamkivi, järgneb Urve Tiidus. Hiidlas-
test on ringkonnas neljas Tarmo Mänd, 
kes on värske reformikana üleriigilises 
nimekirjas 41. kohal. Ringkonnas järg-
neb talle Ene Kaups.

Sotsiaaldemokraatide nimekirja ju-
hib Hiiu, Lääne ja Saare valimisringkon-
nas Kajar Lember. Talle järgneb nii ring-
konnas kui ka üleriigilises nimekirjas 
Kalev Kotkas. Ringkonnas järgnevad 
neile Läänemaa muuseumi direktori ko-
halt kangutatud Rea Raus ja Lääne maa-
vanem Neeme Suur. Hiidlaste koostöö-
kogu vedav Reet Kokovkin on kuues. Ni-
mekirja lõpetab Uhhuduuri-mees Han-
nes Hanso Saaremaalt.

Rahvaliidu esinumber 5. valimisring-
konnas on mereakadeemia õppejõud 
Aivo Lind. Järgnevad läänlased Elvo 
Leppmaa ja Endel Susi. Kindel kandidee-
rija on hiidlane Andres Tabor, ülejäänud 
kolme koha üle käib veel arutamine. 

Roheliste nimekiri selgub täna.  
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ringkonna 
esinumber on tõenäoliselt ka üleriigi-
list nimekirja juhtiv Aleksei Lotman. 
Kandideerima tuleb nn sõltumatuid 
kandidaate, aga nimesid seni veel ava-
likustatud ei ole. 

IRL-il on üleriigilises nimekirjas 
meie valimisringkonna kandidaatidest 
kõige kõrgemal kohal Tõnis Palts (24.). 
Millisel kohal kandideerib ringkonnas 
kolmandal positsioonil olev Georg Lin-
kov, see selgub täna, kui nimekirjad va-
limiskomisjonile üle antakse.

Üksikkandidaadina pürib riigikok-
ku Saaremaa põllumees Raimond El-
lik.

Riigikogusse pürgijad selguvad täna 

Kandidaadid Lääne-, Saa-
re- ja Hiiumaa valimisring-
konnas (sulgudes koht üle-
riigilises nimekirjas)
 
Keskerakond
1. Jaanus Karilaid (20.)
2. Kalle Laanet (43.)
3. Ants Vahtras (50.)
4. Piret Sarjas (73.)
5. Jaanus Mägi (94.)
6. Mart Mäeker (82.)
7. Andreas Rahuvarm (71.)
8. Ülo Vevers (104.)

Reformierakond
1. Jaanus Tamkivi (22.) 
2. Urve Tiidus (24.)
3. Lauri Luik (7.) 
4. Tarmo Mänd (41.) 
5. Ene Kaups (88.)
6. Jüri Kuusk (57.)
7. Toomas Kasemaa (101.) 
8. Kalev Kallemets (31.)
 
IRL
1. Tõnis Palts (24.)
2. Alar Schönberg 
3. Georgi Linkov

4. Toomas Takkis
5. Enn Meri
6. Enn Laansoo
7. Argo Kirss 
 
Sotsiaaldemokraadid
1. Kajar Lember (9.)
2. Kalev Kotkas (10.)
3. Rea Raus (35.)
4. Neeme Suur (51.)
5. Raimu Aardam 
6. Reet Kokovkin (48.)
7. Meelis Malk
8. Hannes Hanso (32.) 

 
Rahvaliit
1. Aivo Lind
2. Elvo Leppmaa 
3. Endel Susi 
4. Andres Tabor
(Ülejäänud kandidaadid 
pole veel selged) 
 
Rohelised
1. Aleksei Lotman (1.)
(Teised nimed selguvad 
täna)
Kandidaatide registreerimi-

ne lõpeb täna kell 18. 

ERAKONDADE ESINUMBRID

Eelmistel riigikogu valimistel oli Hiiu, Lääne ja Saare 
valimisringkonnas sõel hõredam, sest jagamisel oli seitse 
mandaati, praegu pääseb siit ringkonnamandaadiga Toompeale 
kuus saadikut. Hääletamas käis meie valimisringkonnast toona  
34 138 inimest, seega tuli kvoodi saamiseks koguda 4877 häält. 
Praegu kandideerivatest erakondadest kogusid sotsid 0,84 kvooti, 
IRL sai 1, Keskerakond 1,4, rohelised 0,5, Reformierakond ja 
Rahvaliit 0,63 mandaati. 
Suurim häältepüüdja oli eelmisel korral keskerakondlane Ain 
Seppik (3989 häält), kes seekord ei kandideeri. Tugeva saagi 
korjas reformikas Jaanus Tamkivi (3615), Urve Tiidus sai 1441 
häält, kuid loobus Toompeale minemast ja tema asendusliikmena 
pääses parlamenti Kärdla linnapea Ene Kaups (543). Praeguseks 
on loobunud ka admiral Tarmo Kõuts (IRL, 2847 häält).

Rahvaliidus tegi kena skoori praeguseks oravate poole üle läinud 
Tarmo Mänd (763 häält, neist 669 Hiiumaalt), kes pääses 
parlamenti Erika Salumäe asemel. 
Rahvaliitlane (praeguseks sotside esinumber ringkonnas) Kajar 
Lember kogus eelmisel korral 701 häält. 
Sotsidest püüdis enim hääli parlamendikohast loobunud Andres 
Tarand (1132), Kalev Kotkas korjas 1096 häält (959 Hiiumaalt) ja 
Reet Kokovkin 52 häält (39 Hiiumaalt).
Praegune roheliste esinumber Aleksei Lotman sai eelmistel 
valimistel 1316 valija toetuse.
Eelmisel korral pääses isikumandaadiga riigikokku 10 saadikut. 
65 sai Toompeale lihtkvoodi alusel jaotatud 
ringkonnamandaadiga ning 26 võrdlusarvu alusel jaotatud 
kompensatsioonimandaadiga.

Mis toimus nelja aasta eest?

Suuresadamas 
kerkib puulaeva-
keskus

Sukeldumisklubi O Ring rajab 
Suuresadamasse suurejoone-
lise kompleksi puulaevade 
restaureerimiseks ja ehitami-
seks. Selle esimene etapp, 20 
meetri pikkune elling, kus ha-
katakse esimesena ehitama 
halulaeva, sai sarikad peale 
reedel.

“Siin on ju 500 aastat lae-
vu ehitatud,” ütles muinsus-
kaitsja Dan Lukas ettevõtmist 
kommenteerides. Ellinguhoo-
nele lisanduvad tulevikus 
paarikümne meetri pikkune 
katusealune ja administratiiv-
hoone. Praegu on  O Ringi eel-
arve aga tõsise katsumuse ees, 
sest lisaks ellinguhoone ehi-
tamisele tuleb neil sadamas 
ka laohoone restaureerida. 

Puulaeva selts kavandab 
puulaeva valmis saada viie 
aastaga. Läinud talvel saadi 
suurepärane laeva emapuu, 
mis on ellingul juba ehitami-
se algust ootamas. Vajaminev 
puumaterjal on laevaehituse 
eestvedaja Ain Tähiste sõnul 
juba olemas. Enamik puidust 
saadi kodusaarelt, kuid tam-
mised kaared toodi naabrite 
juurest Saaremaalt. Kolm kaa-
repuud saadi siiski ka meie 
saarelt Gunnar Augi käest.

Halulaeva meister on Lää-
nemaa mees Jorma Friberg, 
kes on seni ehitanud kümme-
kond suuremat ja väiksemat 
puulaeva. “Kus ta pääseb, ta 
ju lubas,” muheles Tähiste, kui 
uuriti, kas Friberg saab kahe 
laevaga korraga hakkama, sest 
Haapsalus käib praegu kahe-
mastilise kaljase ehitamine.

Pilte vt Hiiu Nädala fotoal-
bumist. 

Urmas Lauri

ROHKEM PILTE
www.hiiunadal.ee

ESIMENE ÜÜRIRAHA: Tä-
navuse üüri maksis Ain Tä-
histe Dan Lukasele kohe 
peo peale. Üür on sümbool-
ne, sest see on vaid üks 
kroon aasta eest. 

URMAS LAURI

TÄHTSUSETU: Hiiumaa on valimistel nii ebaoluline paik, et valimisplakatitega häältepüüdmisel siin erilist mõtet ei 
ole. Kärdla Keskväljakul on möödujaid ahvatlemas vaid kahe partei reklaamnäod. URMAS LAURI

“Hiiumaa omavalitsus-
juhtide andmetel on näiteks 
Kõrgessaare vallas iga-aas-
tane saamata jääv tulu loo-
duskaitselise maamaksu 
kompenseerimisest ligi 30 
000 eurot.”

AIVAR KROON,
Noarootsi vallavanem räägib sel-

lest, miks omavalitsused on vastu 
looduskaitsealade laiendamisele. 
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4.59

SEAHAKKLIHA 400g
Rakvere
/kg 3.30/

KOORE JUUST, kg
~700g
E-Piim

-20%

Pakkumised kehtivad 20. - 23. jaanuarini või kuni kaupa jätkub. Toodete tavahinnad on Hiiu Konsumi põhjal 13. jaanuari seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus. 

1.32
6.711.66 71.82 EEK20.65 EEK

Nädalalõpupakkumised Säästukaardiga 
neljapäevast-pühapäevani

1.89

TATAR
BALTIX 1kg

-26%

2.55 29.57 EEK 0.45

KEEFIRITARRETIS 200g
Hiiu Köök
/kg 2.25/

-21%

0.57 7.04 EEK

-31% 0.57

NÕUDEPESUVAHEND
HAND BALSAM 450ml
/l 1.27/

-40%

0.95 8.92 EEK
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