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Vallavalitsuse istungid veebruaris
Maaküsimused
* Jagada Aadma külas asuv Mari katastriüksus kaheks
iseseisvaks katastriüksuseks nimetustega Mari ja Marimetsa (100% maatulundusmaa);
* muuta Käina alevikus asuva Hiiu mnt 2 kinnistu ja
Hiiu mnt 4 kinnistu vahelist piiri vastavalt maaomanike
kokkuleppele. Moodustada katastriüksuste piiride korrigeerimisel tekkivad katastriüksused: Hiiu mnt 2
(pindala 7 297m², elamumaa) ja Hiiu mnt 4 (32 304m²,
ühiskondlike ehitiste maa);
* nõustuda Käina valla isikliku kasutusõigusega koormatud Rannalepa ja Ranna-Mere kinnistute vaheliste
piiride muutmisega;
* seada sundvaldus Orjaku külas Kibuspuu maaüksusele elektri-maakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks.
Ehitus- ja planeerimisküsimused
Otsustati:
* Algatada Käina tööstusala II detailplaneering;
* kehtestada Hiiu mnt 11 detailplaneering;
* anda välja ehitusluba Tagukülas Tooma maaüksusele
ja Kassari külas Viini maaüksusele puurkaevu rajamiseks ning Luguse külas Käina alajaam maaüksusele
Käina 35/10kV alajaama püstitamiseks;
* kinnitada projekteerimistingimused Käina alevikus,
Hiiu nt 4 asuva katlamaja rekonstrueerimiseks, Villemi, Ristivälja, Allika, Selja, Nõmme, Nasva, Luguse,
Orjaku, Kaigutsi, Männamaa, Ühtri, Aadma, Kuriste,
Ligema külades ja Käina alevikus sidetrassi rajamiseks
ning Ristivälja külas Loopsu maaüksusele seenekasvatushoone püstitamiseks.
Sotsiaalküsimused:
Otsustati:
* Kinnitada ja maksta välja vähekindlustatud perede
toetus veebruari kuus 14-le taotlejale summas 1 197,18
eurot;
* maksta toimetulekutoetust 31-le taotlejale summas 7
042,20 eurot.

Vallavolikogu istung
veebruaris
Otsustati:
* Määrata 1. jaanuarist 2016 - 31. detsembrini 2019
majandusaastate Käina valla konsolideeritud vandeaudiitoriks Dana Mihelson;
* taotleda munitsipaalomandisse kaks Käina alevikus
asuvat perspektiivset elamuala;
* müüa Käina valla omandis olev Vitsikumäe kinnistu
(Mäeküla, suurus 1,877ha) enampakkumisel alghinnaga 18 770 eurot. Kinnistu võõrandamisega seotud
kulud, sealhulgas notari tasu ja riigilõivu, kannab ostja;
* võtta vastu Käina valla 2016.a. eelarve
1) Põhitegevuse tulud
2 279 420 eurot
2) Põhitegevuse kulud
- 2 037 056 eurot
3) Investeerimistegevus
- 671 952 eurot
4) Eelarvetulem
- 429 588 eurot
5) Finantseerimistegevus
319 588 eurot
6) Likviidsete varade muutus
- 110 000 eurot
2015. aastal kasutamata sihtotstarbelised vahendid
lisada 2016.aasta eelarvesse
Järgmine vallavolikogu istung kutsuda kokku 24. Märtsil 2016 kell 15.00 vallamajas

Muud küsimused:
*Tunnistada lihthanke „Käina Kooli staadion“ edukaks
pakkumuseks pakkuja OÜ Hiiu Teed poolt esitatud
pakkumus maksumusega 73 830,74 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hindamisel ja võrdlemisel madalaima maksumusega
pakkumus;
* tunnistada alla lihthanke piirmäära hanke „Käina
Kooli katlamaja rekonstrueerimisprojekt“ edukaks
pakkumuseks pakkuja OÜ Efipa poolt esitatud
pakkumus maksumusega 9 870 eurot (käibemaksuga
11 844 eurot), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hindamisel ja võrdlemisel madalaima maksumusega
pakkumus;
*vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodil 01.01.2016 - 31.12 2018 järgmised kinnistud:
Matsi ja Tamme kinnistud Selja külas, Lelu kinnistu
*kinnitada Käina valla 2016. aasta hankeplaan
Hanke objekt

Riigihanke
korraldamise
eeldatav aeg

Hankelepingu Riigihanke
täitmise eel- korraldamise
datav aeg
eest vastutav isik

Käina Kooli staadion
Käina Kooli rek koolivõrgu korrastamiseks
Hiiumaa loodus ja tegevuskeskuse projekteerimine
Hiiumaa loodus ja tegevuskeskuse ehitamine
Orjaku kalasadama planeering
Käina tööstusala planeering
Käina kultuurikeskuse rek II etapp
Koolipargi kergliiklustee koos valgustusega
Sõpruse ja Sõpruse põik tänavate rek koos valgustusega
Papli tänava valgustus
Tavandimaja
Turuplats
Elamualade investeeringud
Teede talihoole
Hakkepuidu ost

I kvartal
III kvartal
II kvartal
IV kvartal
II kvartal
I kvartal
III kvartal
I kvartal
II kvartal
III kvartal
II kvartal
III kvartal
II kvartal
III kvartal
III kvartal

2016
2016
2016
2016-2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016-2018
2016-2018

abivallavanem
vallavanem
vallavanem
vallavanem
abivallavanem
abivallavanem
abivallavanem
majandusnõunik
majandusnõunik
majandusnõunik
majandusnõunik
majandusnõunik
majandusnõunik
majandusnõunik
haldusjuht

Käina vallavalitsus ja volikogu avaldasid tänu
Eesti Vabariigi 98. aastapäevale
pühandatud aktusel
Kaia Põtter- südamega tehtud töö eest Käina Kooli
aktiivse vilistlasena ja Käina Spordikeskuse administraatorina
Maili Uibo - pikaaegse hea töö eest Käina
Raamatukogus ja valimistel jaoskonnakomisjonis
Silvi Steinberg - pikaaegse hea töö eest Käina
lasteaias
Märt Velt - ettevõtlikkuse ja jätkusuutliku ettevõtte
hoidmise eest

Aadu Kuuse - abivalmiduse ja töökuse eest
Putkaste külaelu edendamisel
Teet Kääramees - kuldsete kätega töömeest ning
abivalmis helitehnikut
Anu Maasel - pikaaegse südamega tehtud töö eest
õpetajana
Aare Engso - hea koostöö ja erialaste kogemuste
jagamise eest
Ranna talu pererahvas - töökuse ja silmapaistva
tegevuse eest põllumajandussektoris

Käina vallas koerte, kasside ja muude
koduloomade pidamise eeskiri

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korral2
duse seaduse § 22 lõige 1 punkt 36 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käina vallas koerte, kasside ja muude koduloomade
(edaspidi loom) pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri)
sätestab koerte, kasside ja muude koduloomade
pidamise Käina valla haldusterritooriumil.
(2) Eeskiri on kohustuslik kõigile juriidilistele ja
füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses
(edaspidi omanik) on loom.
14. aprill kell 11.00 toimub Eesti Töötukassa teavitus- (3) Eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid:
1) omanik isik, kellele loom kuulub või kes õigussuhte
üritus Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojas,
alusel omanikuga vastutab omanikule kuuluva looma
aadressil Käina Lootuse 2.
eest;
Tutvustame töötukassa teenuseid, mis on mõeldud
2) hulkuv loom või omanikuta loom - on loom, kelle
vähenenud töövõimega inimestele (tööalane rehabili- omanikku ei ole võimalik tuvastada, samuti omaniku
tatsioon, töövõime hindamine, kogemusnõustamine, juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku
abistamine tööintervjuul, tugiisikuga töötamine,
juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või
tööruumide-ja abivahendite kohandamine,
tema kasutuses olevat territooriumi;
töötamiseks vajaliku abivahendi kasutada andmine,
3) avalik koht territoorium, rajatis või ruum, mis on
töölesõidutoetus, kaitstud töö).
antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav;

Töötukassa info

Tagukülas ja Tobiase 6 kinnistu Käina alevikus;
* vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodil 01.01.2016 - 31.12.2016 järgmised kinnistud:
Uus tn 2 kinnistu Käina alevikus ja Pihelga kinnistu Utu
külas;
* sulgeda Käina valla kohalikud maanteed liiklemiseks
üle 3,5 tonni teljekoormusega raskeveokitele kuni 1.
aprillini 2016. Vedu üle 3,5 tonni teljekoormusega
sõidukitega on lubatud Käina Vallavalitsuse eriloal,
kusjuures vedu tuleb eelnevalt registreerida. Peale veo
lõppemist tuleb tee viia heasse seisukorda (vähemalt
samale tasemele kui enne vedu). Tee seisukord pärast
veo lõppemist fikseeritakse vedude registreerimise
lehel mõlema poole kinnitusega;
* sõlmida noore pere korteri, Hiiu mnt 1d-1 üürileping
ja kehtestada üüri hind;
* pikendada munitsipaaleluruumi, Pärna 3, Putkaste
küla, üürilepingut üheks aastaks.

4) häirimine kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi kahjustav tegevus.
§ 2. Loomade pidamise kord
(1) Looma on lubatud pidada omanikule kuuluvas või
tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et
oleks välistatud looma välja pääsemine. Loomale tuleb
tagada tema eluks vajalikud tingimused, eelkõige vesi
ja toit.
(2) Looma pidamine, karjatamine ja söötmine on
lubatud loomapidajale kuuluval või tema kasutuses
oleval territooriumil.
(3) Looma peetakse ketis või aias või karjatatakse aiaga
või elektrikarjusega piiratud alal.
(4) Looma pidamine ei tohi häirida kaasinimeste rahu
(sh hais ja reostus), ohustada nende turvalisust ja
tekitada materiaalset kahju.
(5) Koera omanik on kohustatud vajadusel sissepääsu
tema omandisse või valduses olevale territooriumile
tähistama sildiga koera olemasolu kohta ning tagama
ametiülesannet täitvale isikule ohutu liikumise
territooriumil.
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(6) Koera omanik on kohustatud kindlustama
tunnusmärgi kaelarihmal, mis võimaldab kindlaks teha
lahtipääsenud koera omaniku.
(7) Koera või kassi omanik peab tagama looma
vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima
tervishoiunõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teha
3-4 kuu vanusel loomal.
(8) Omanikul on keelatud looma vigastamine,
piinamine või abitusse seisundisse jätmine.
(9) Omanik on kohustatud korraldama looma tervise
kontrolli ja ravi vastavalt loomaliigile, järgides
veterinaararsti soovitusi ja häid loomapidamistavasid.
(10) Omanik, kes soovib loomast vabaneda, peab
tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase
hukkamise veterinaararsti poolt.
(11) Kasside ja koerte soovimatu paljunemise
vältimiseks tuleb loom kastreerida/ steriliseerida,
teha loomale innaaja vastaseid süste või anda
tablette.
§ 3. Loomaga avalikus kohas viibimine
(1) Loomaga avalikus kohas viibimisel peab looma
omanik tagama inimeste ja loomade ohutuse ning
vältima looma lahti pääsemist.

(2) Omanik peab tagama järelevalve kasvult või
käitumise poolest ohtliku koera üle. Sellisel koeral
peab olema avalikus kohas viibimisel suukorv peas ja
jalutusrihm kaelas.
(3) Omanik on kohustatud jälgima, et tema loom ei
reostaks avalikke kohti ja vajadusel tekitatud reostuse
kohe koristama.
(4) Nakkusohtlikult haige loomaga on avalikus kohas
viibimine keelatud.
(5) Omanikul on keelatud võtta looma kaasa
kauplusesse, toitlustusasutusse, turule, spordi- ja laste
mänguväljakule, kalmistule ning muudesse
rahvarohketesse paikadesse, v.a selleks ettenähtud
kohad ja üritused ning pimeda juhtkoer või
teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel.
(6) Eeskiri ei laiene jahikoertele jahipidamisel.
§ 4. Omanikuta või hulkuvate loomade püüdmine,
pidamine ja hukkamine
(1) Omanikuta või hulkuvate loomade püüdmist,
pidamist ning hukkamist korraldab Käina Vallavalitsus
(edaspidi vallavalitsus).
(2) Püütud looma hoitakse 14 päeva. Kui selle aja

jooksul ei ole võimalik kindlaks teha omanikku ega
leida talle uut omanikku, on õigus loom hukata
vastavalt seaduses sätestatud korrale.
(3) Ohtliku looma võib hukata enesekaitseks, kui
looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja
rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.
(4) Looma hukkamine alaealise juuresolekul on
keelatud, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
(5) Kui omaniku juurest lahtipääsenud looma
püüdmise korraldab vallavalitsus, kannab selle looma
püüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud kulud
looma omanik.
§ 5. Vastutus
(1) Koerte, kasside ja muude koduloomade pidamise
eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku
3
omavalitsuse korralduse seaduse § 66 sätestatud
ulatuses.
(2) Looma pidamisega tekitatud kahju korvab nende
omanik.
(3) Kõigil on õigus nõuda selles eeskirjas esitatud
nõuete täitmist ja nõuete mittetäitmisel pöörduda
avaldusega vallavalitsuse poole.

Käina valla eelarve 2016
PÕHITEGEVUS
TULUD
30
3000
3030
32
320
3220
3221
3222
3224
3225
3226
3229
3232
3233
3237
3238
3500
352.00.17.2
38
382540

Kokku

KULUD
01
01111
01112
01114
01600
04
04360
04510
04520
04740
04900
05
05100
05400
06
6400
6605
08
081022
081023
08106
08109
08201
08202
08209
08300
08600
09
09110
091101
09212

092201
09600
09601
09602
09800

2 279 420
Maksutulud
1 544 633
Füüsilise isiku tulumaks
1 476 633
Maamaks
68 000
229 562
Kaupade ja teenuste müük
4 000
Riigilõivud
50 674
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
130
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest
106 300
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest
3 160
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
23 700
Laekumised elamumajanduse majandustegevusest
300
Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest
480
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest
Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate
3 800
asutuste majandustegevusest
29 390
Üüri- ja renditulu
7 078
Laekumised õiguste müügist
550
Muude kaupade ja teenuste müük
17 593
Toetused tegevuskuludeks
483 632
Toetusfond (lg 2)
4 000
Muud tulud
4 000
Laekumine vee erikasutusest
Sh töötasufond

2 037 056 1 184 885
244 137
162 418
18 755
17 955
186 988
144 463
20 000
18 394
187 571
69 787
58 900
26 900
49 500
5 522
20 136

Üldised valitsussektori teenused
Vallvolikogu
Vallvalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori teenused
Majandus
Muu energia- ja soojamajandus
Teede ja tänavate korrashoid
Veetransport
Üldmajanduslikud arendusprojektidterritoriaalne planeerimine
Muu majandus (sh majanduse haldamine)
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse,
haljastus
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tänavavalgustus
Muu elamu- ja kommunaalmajandustegevus
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Koolisport
Käina Spordikeskus
Laste huvialamajad ja keskused
Vaba aja üritused
Raamatukogud
Kultuurikeskus
Seltsitegevus
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus
Haridus
Käina Lasteaed
Lasteaiateenused (kohatasud)
Käina Kool

2 200
56 835
56 085
22 050
34 035
47 300
12 000
35 300
402 696
8 000
139 371
148 080
11 000
50 318
24 000
11 860
5 067
5 000
877 626
252 905
7 800
531 737

37 365
20 235
10 200
10 035
0
222 970
65 000
123 600

10
10121
102011
102012
10402
10701
107022
107023
10900

Sh
antavad
toetused

183 643
19 474
1 080
18 394
1 360
1 360

0

0
6 650
150
2 000

31 868
4 500
2 502
672 533
230 395
441 415

21 100

23 500
Haridusteenused (õpilaskohad)
17 000
Õpilasvedu
39 861
Muud hariduse abiteenused (toitlustamine)
3 700
Öömaja
Muud hariduskulud (haridusüritused,
1 123
õppetoetused)
221 641
Sotsiaalne kaitse
23 900
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
10 395
Muu eakate sotsiaalne kaitse (koduteenused)
Muu eakate sotsiaalne kaitse (üldhooldekodud) 20 340
58 522
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
66 583
Riiklik toimetulekutoetus
430
Muu sots. riskirühmade kaitse (koolipiim)
2 600
Muu sots. riskirühmade kaitse (riskirühmad)
38 871
Muu sots. kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus

17 000
3 700
723
36 942

400
135 059
9 400

9 995
58 522
65 457
26 947

1 680

PÕHITEGEVUSE TULEM
242 364
-671 952
INVESTEERIMISTEGEVUS
3811;3812
Põhivara müük (maad, hooned ja rajatised)
69 050
3502.00.09
Rahandusministeerium (staadioni inventar)
5 000
3502.03
Valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused (EAS staadion)
32 000
Teede investeeringud (Kassari elamuala, kooli pargi kerg04510.1551
-85 184
liiklustee lasteaiani, Sõpruse tn ja Sõpruse põik)
-10 000
Veetransport (Kalasadama planeering)
04520.1551
Üldmaj arendusprojektid-territoriaalne planeerimine (tööstusala) -8 000
04740.1551
Majanduse haldus (vallamaja ahi, tervisekeskuse avalik tualett) -8 100
04900.1551
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus
05400.1551
-10 500
(bussipeatuse tagune maaala- Turg)
-50 000
Tänavavalgustus (Putkaste, Papli tn, Sõpruse, Kergliiklustee)
06400.1551
-19 068
Elamumajandus (maade soetus, elamualade planeeringud)
06605.1550
-56 500
Elamumajandus (Kassari taristu, tavandimaja)
06605.1551
-200 000
Vabaaja- ja spordiüritused (Loodus- ja tegevuskeskus)
08109.1551
082021.1551 Käina kultuurikeskus (II etapp, sadeveed, ventilatsioon,
-120 000
soojustus, seminariruum)
-144 000
09212.1551
Käina Kool (staadion, koolivõrgu kaasajastamine)
-7 500
09212.1556
Käina Kooli staadioni inventar
04900.4502
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine
-15 000
(teed ja korterelamud)
06300.4502
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine
-25 000
(hajaasustuse programm 2016)
08209.4502
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine
-10 500
(projektitoetused seltsid, MTÜ)
200
655
Finantstulud (+)
-8 850
01700.650
Finantskulud (-)
EELARVE TULEM
-429 588
FINANTSEERIMISTEGEVUS
2585.08109
Kohustuste võtmine (Loodus- ja tegevuskeskus)
2585.082021
Kohustuste võtmine (kultuurikeskus)
2585.09212
Kohustuste võtmine (kooli staadion ja koolivõrk)
2585.06400
Kohustuste võtmine (tänavavalgustus)
2586.1.04520 Laenude tagasimaksed -Orjaku sadam
2586.1.081023 Laenude tagasimaksed -Spordikeskus
2586.1.082021 Laenude tagasimaksed -Kultuurikeskus
2586.1.08109 Laenude tagasimaksed -Loodus- ja tegevuskeskus
2586.1.09220 Laenude tagasimaksed -Koolimaja
2586.2.05100 Kapitalirendi tagasimaksed (veoauto 895 BKS)

319 588
200 000
120 000
125 000
20 000
-4 068
-39 811
-43 671
-1 695
-50 167
-6 000

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
1001
Likviidsete vahendite muutus
Raha ja pangakontode saldo muutus

-110 000
-110 000

Kuzma Pill

Rein Saarna

Aare Engso

9.05.1928 - 24.02.2016

17.12.1960 - 4.03.2016

7.12.1954 - 8.03.2016

