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Vallavalitsuse istungid oktoobris
Maaküsimused
* Koormata reaalservituudiga OÜ Mainegrupp
omandis olev Käina alevikus Hiiu mnt 1 kinnistu
juurdepääsu tagamiseks Hiiu mnt 1h kinnistule.
Koormatava maa-ala suurus on 276m², pikkus 46 m ja
laius 6 m. Kasutusõigus seatakse tähtajatult;
* pidada võimalikuks jätta riigi omandisse Ligema
külas Triigi, Ühtri külas Vaadi, Männamaa külas Kiilu,
Jänesesaba, Kriimsilma, Imemetsa, Õnnemetsa,
Lähkrimetsa, Tihnikumetsa ja Saha, Nõmmerga külas
Kivi ja Vaigu, Villemi külas Lepatriinu, Kaasiku külas
Männituka, Kuusetuka, Keisri, Öösorri, Saaretuka,
Naaskli, Vahtratuka, Saalu, Tapi, Sirtsu ja Sorri,
Jõekülas Vaalu ja Selja, Aadma külas Palli, Lelu külas
Vasikamurru ja Teo, Pärnselja külas Vedru ja Kaigutsi
külas Kuuselaane maaüksus;
* jagada Käina alevikus Mäe plats 13 katastriüksus
kaheks iseseisvaks katastriüksuseks: Mäe plats 13
(593m², tootmismaa) ja Mäe plats 13a (438m²,
tootmismaa).

Vallavolikogu istung
oktoobris
Otsustati:
* Lõpetada Käina Vallavolikogu ettepanekul algatatud
läbirääkimised haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, mille eesmärgiks oli ühendada Käina,
Emmaste ja Pühalepa vallad uueks kohaliku omavalitsuse üksuseks;
* suunata Käina ja Hiiu valla ühinemisleping juhtkomisjonile ülevaatamiseks ja korrigeerimiseks ning
volitada juhtkomisjoni ühinemisleping avalikustada.

T E AT E D
Käina Vallavalitsus korraldab 4. ja 5. detsembril 2016
kell 10.00 - 18.00 haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks
küsitluse Käina vallamajas (Hiiu mnt 28).
Elektrooniline küsitlus toimub alates 30. novembrist
kell 9.00 kuni 3. detsembrini 2016 kell 20.00 Käina
valla kodulehe keskkonnas. Vastav informatsioon on
avaldatud www.hiiuvald.ee ja www.kaina.hiiumaa.ee.
Küsitluslehtedele kantakse küsimus: „Kas toetate Hiiu
valla ja Käina valla ühinemist“ vastusevariantidega
„jah“ ja „ei“.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva
elanike arvamuse väljaselgitamiseks moodustatakse
ajutine komisjon koosseisus:
Esimees: Maili Uibo, liikmed: Meeri Kaups, Maret
Teeääre, Ingrid Purge ja Anu Salumets.
Asendusliige: Tiiu Kuldma.
Omavalitsuste ühinemise teemaline rahvakoosolek
toimub Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse suures saalis
21. novembril kell 18.30.

SOTSIAALOSAKONNA TEADE
Hiiumaale saabub novembri lõpus-detsembri alguses
konserve, mis jaotatakse vähekindlustatud peredele
(üksikvanemaga pered, suured pered, töötuga pered,
väikese sissetulekuga pered, puudega inimesed).
Käinale on eraldatud 1425 konservi.
Konservide saabumisest antakse teada
Käina valla kodulehel.
Info: 462 2883

Ehitus- ja planeerimisküsimused
Otsustati:
* Kinnitada projekteerimistingimused Kuriste külas
Kuuse maaüksusele suvemaja püstitamiseks;
* anda välja ehitusluba Käinas Hiiu mnt 11
maaüksusele ärihoone püstitamiseks;
* anda välja Käinas Hiiu mnt 4 maaüksusel asuva Käina
kooli staadioni kasutusluba.
Sotsiaalküsimused:
Otsustati:
*Kinnitada ja maksta välja vähekindlustatud perede
toetus oktoobri kuus 12-le taotlejale summas 1 469,42
eurot, sh. Robert Martinile 500 eurot ühekordset
õppetoetust Taanis Aarhusi Ülikoolis bakalaureuse
õppe eest;
* välja maksta õpilaskodu toetus 6 õppurile summas
361,40 eurot;
* maksta oktoobris toimetulekutoetust 19-le taotlejale
summas 4 778,78 eurot.

Muud küsimused:
* Kinnitada Käina valla 2016. aasta I lisaeelarve
alaeelarved ja hallatavate asutuste alaeelarved
tegevusalade lõikes majandusliku sisu järgi;
* muuta ja kinnitada Käina Lasteaed Tirtspõnni
hoolekogu kooseis alates 19. oktoobrist 2016
järgmiselt: Kairi Reintal Mukude rühma
lastevanemate esindaja, Heilika Õispuu - Leeditippide
rühma lastevanemate esindaja, Belgy Paulus Naksakate rühma lastevanemate esindaja, Merle
Sedrik - Virrpaide rühma lastevanemate esindaja,
Reeni Metsküla - Sipsakate rühma lastevanemate
esindaja, Urve Viidebaum õpetajate esindaja ja Käina
valla sotsiaal-ja haridusnõunik
lasteaia pidaja
esindaja;
* Vabatahtlik merepääste palus toetada projekti
omaosaluse tasumist. Vajalik on soetada varustust ja
saada väljaõpet. Vallavalitsus otsustas toetada
omaosaluse tasumist.

Ees ootab muutuste virr-varr
Meie riigi poliitilisel maastikul on jälle huvitavad ajad.
Umbusaldatud valitsus on veel paigas ja ponnistatakse
uut koalitsiooni kokku panna. Seoses sellega tekib
palju küsimusi ja on vahel ka hirmutav, et ei tea, mis
muutused nüüd tulemas on ning kuidas me need kõik
üle elame. Muutustega just nii ongi, et algul on
ehmatav, hiljem kui asjad selgemad, tõdetakse reeglina,
et pole häda midagi.
Terves Eestis on paljud omavalitsused ametis ühinemisläbirääkimistega, nii ka Hiiumaal. Terve käesolev aasta on igas volikogus vähemal või rohkemal
määral juttu olnud võimalikust ühinemisest naabervaldadega. Aasta esimese poole sees leidsid aset konsultatsioonid, hiljem ka läbirääkimised Emmaste ja
Pühalepa valdadega. Seal sai läbi räägitud kolme valda
rahuldav valla toimemehhanism koos osavaldade
toime- ja rahastusmudeliga. Vahepeal oli haldusreformi
seadust parandatud ning valla üheks kriteeriumiks oli
5000 elaniku olemasolu. Kokkulepitud tingimustega
proovisime protsessi kaasata ka Hiiu valda, sest kehtiva
seaduse kohaselt ei ole Hiiumaal muud teed kui
moodustada üks omavalitsus. Protsessi reeglid ei
lubanud Hiiu valda käimasolevatesse läbirääkimistesse
lisada vaid pidi alustama uute läbirääkimistega, mil-

lesse oli ettepanek haarata kõik neli Hiiumaa omavalitsust. Käina valla sellisele ettepanekule vastas
positiivselt ainult Hiiu vald, kes võttis omaks kõik
Emmaste, Käina ja Pühalepa valdade kokkulepitud
tingimused, mis puudutasid valla toimimist, osavaldade moodustamist, rahastamist jmt.
Läbirääkimistel keskendusime praeguste valdade
tugevate külgede säilitamisele ja ühinemisel tekkivate
uute võimaluste positiivseks ärakasutamiseks. Suur
kahjutunne on sellest, et Emmastet ja Pühalepat ei
õnnestunud protsessi kaasata. Käimasolevast riigivalitsuse koalitsiooni kokkuleppimisest on nii palju
paotatud, et haldusreformiga läheb moodustatav
koalitsioon edasi, täiendades seadust veel omavalitsuste täiendavate ülesannete ning rahastamisega.
Tänaseks on avalikustamisele suunatud Käina ja Hiiu
valla ühinemisleping. See on kokkulepe, mille juures
olid Käina ja Hiiu valla volikogude poolt moodustatud
läbirääkimiskomisjonid koos vallasekretäride ning
väljastpoolt palutud ekspertidega. See on leping, kuhu
ootame kõikide ettepanekuid ja kriitikat, et leping saaks
veel parem.
Üllar Padari
Käina vallavolikogu esimees

Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja
vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures
Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja
valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi
ning blankette. Varasemalt sai blankette täita ka Eesti
Posti kontorites, kuid alates 01.01.2017 ei ole enam
postkontorites seda teenust. Kuid muretsema ei peakohalike omavalitsuste lai võrgustik tagab kõigile,
ükskõik kus nad Eestis elavad, võimaluse abi küsida
avalduste täitmisel. Eriti oluline on see piirkondades,
kus näiteks haigekassa klienditeenindused puuduvad
või nendele, kellel ei ole võimalik kasutada elektroonseid teenuseid.
Blankettide täitmisel on eelkõige inimesed vajanud abi
õigete andmete märkimisel või kuhu tuleb täidetud
dokumendid saata. Haigekassa meeskond on viimastel
kuudel üle Eesti käinud kohalike omavalitsuse töötajaid koolitamas, et nad oskaksid tekkinud küsimuste
ning murede korral aidata. Küsimuste või murede
korral võib helistada ka haigekassa klienditelefonile
669 6630.
Varem on kõige rohkem avaldusi esitatud hambaravi

hüvitise saamiseks. Nende avalduste täitmise pärast ei
pea inimesed alates 1. juulist 2017 enam muretsema.
Juulikuust muutub süsteem, kus edaspidi haigekassa
arveldab otse hambaarstiga ning inimene saab
automaatselt oma hambaravi eest tasudes soodustuse.
Oluline on meelde jätta, et Eesti Post lõpetab alates
01.01.2017 haigekassa blankettide väljastamise ja
edastamise. Alates 2017. aasta 1. jaanuarist palume
pöörduda Eesti haigekassa blankettide saamiseks ja
edastamiseks haigekassa või oma kohaliku omavalituse poole, kes aitavad vajadusel avaldusi täita ja
edastada.
Eesti haigekassa blankettide väljastamise ja esitamise
võimalus lisaks oma kohalikule omavalitsusele:
Haigekassa blanketid on leitavad haigekassa kodulehel:
http://www.haigekassa.ee/et/inimesele/blanketid
Blanketid palume haigekassasse edastada:
• posti teel aadressil Lastekodu 48, Tallinn, 10144;
• elektronpostiga info@haigekassa.ee
• kohaliku omavalitsuse kaudu
Lisainfot võib alati küsida haigekassa klienditelefonilt
669 6630.

Käina valla eakate jõulupidu
toimub 8. detsembril 2016.a. algusega 16.30
Käina kooli sööklas
Peost osavõtust ja transpordivajadusest anna teada 1. detsembriks tel 462 2883
Osavõtutasu 2 eurot tasutakse peomajas
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See on sinu elu, mille suitsuandur päästa võib!
Vaatamata sellele, et tulekahjude arv Eestis tasapisi
langeb ja eluhoonete põlenguid ning nendes hukkuvaid
inimesi jääb järjest vähemaks, on 2016. aastal Eestis
tulekahjude tagajärjel hukkunud üle kolmekümne
inimese. Viimati hukkus Lääne päästekeskuse piirkonnas tulekahjus oktoobri lõpus mees Raplamaal.
Kõnekas on siinjuures fakt, et see tulekahju oli Raplamaal esimene tõsise inimkannatanuga 22 kuu jooksul!
Ärevaks teeb asjaolu, et talv alles algab ja kütteperiood
võtab järjest enam tuure üles.
Tulekahju juhtumises ei ole midagi müstilist! Üks vale
liigutus, tähelepanu hajumine, hoolimatus, teadmatus
ja õnnetus juba juhtubki. Eksimine on inimlik ja seda ei
saa tõenäoliselt kunagi päris miinimumini viia, kuid
selle tarbeks ongi loodud meile abiline, mis võimalikust ohust varakult teada annab ning suudab ka
magaja äratada.
Suitsuanduri olemasolu ja korrasolek on majapidamises hädavajalik! Oluline on teada, kas laes
vilkuv elupäästja on töökorras ning ega patarei ei ole
tühjaks saanud. Selleks tuleb kord kuus „oma sõpra“
nupule vajutusega testida. Meeles tuleb pidada ka seda,
et valesse kohta paigaldatud suitsuandur ei täida oma
funktsiooni ning ei päästa vajalikul hetkel kellegi elu!
Suitsuandur võiks olla paigaldatud kõikidesse elu- ja
magamistubadesse. Jah, seadus nõuab küll vaid ühte,
kuid soovitame kindlasti paigaldada neid rohkem.
Andur reageerib tulekahjust tingitud suitsule juba siis,
kui põleng on alles algusjärgus ning sellele on veel
võimalik ise piir panna või hoonest väljuda. Kööki ja
vannituppa ei ole mõtet suitsuandurit paigaldada.
Nendes ruumides reageerib see toidu- või veeaurudele
ning annab valehäiret, tekitades asjatut paanikat.
Suitsuandur on sinu sõber ning see on sinu elu, mille ta
päästa võib!

Toas suitsetajad teavad samuti, et andur muutub üsna
tüütavaks, kui sigaretti tõmmata suitsuanduri läheduses. Samas on üheks sagedasemaks tulekahju põhjuseks just hooletu suitsetamine. Ja see juhtub justnimelt seetõttu, et suitsetajad eemaldavad suitsuanduri
üldjuhul laest. Neil on tegelikult mitu valikut jätta
suitsetamine maha või suitsetada välitingimustes, kuid
nad enamasti valivad siiski selle, et muudavad suitsuanduri kasutuks. Tõsiasi on aga see, et nii kaob
lootus, et õnnetuse korral võiksid nad sellest eluga
pääseda.
Lisaks suitsetamisele on üheks sagedasemaks tulekahjude põhjustajaks ülekoormatud elektrijuhtmestikust tekkinud põlengud. Olge head ja veenduge, et
teie kodus on elektrisüsteemid korras, vana juhtmestik
uue vastu vahetatud ning oht viidud miinimumini.
Riskida pole mõtet, sest tagajärjed ilmnevad
ootamatult ning võivad olla suured. Kui probleemidele
aegsasti jälile jõuda ei ole ka kulutused nende
lahendamiseks hirmkallid. Kui veel kokkuhoiust
rääkida, siis seda on võimalik saavutada näiteks
sellega, et te ei hoia oma elektriseadmeid asjatult
elektrikontaktis. Nii ei kulu elektrit ja on ka turvaline.
Veelkord, kodune tuleohutus algab pisiasjades - õigesti
paigaldatud ja töökorras suitsuandur, korstnapühkija
poolt hooldatud küttekolded, kontrollitud elektrijuhtmestik ning inimese õige ja ohutu käitumine oma
kodus. Kui teie enda kodus on kõik korras, siis vaata
üle, vajadusel abista ja anna nõu ka oma lähedastele,
sõpradele ja tuttavatele. Märkamine on hoolimine!
Eva-Maria Rand
Lääne päästekeskuse ennetaja

7. detsembril kell 18.00

Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses

„Kõrbel on hing,
taeval nägu,
tuulel hääl...“
Stepirahva jutte pajatavad eepilised laulikud
Karakalpakkiast (Usbekistan)
Gulistan Temirhanova (laul, dutar),
Salamat Aijapov (laul, kobõz),
jutte pajatab Hannes Pikkat
Pilet 5 eurot

Ootame vallarahvast
27. novembril kell 17.30
Käina kuusepuu
juurde tähistama
advendiaja algust

22.oktoobril tähistati Käina Kaunite Kunstide Kooli 20 juubelit koos õpilaste,
õpetajate, vilistlaste, lapsevanemate ja sõpradega.
Fotol kooli õpetajate etteaste "On ju kõigil meil üks tänav, pink ja puu,
mis on meid kord saatnud teele...”

Hilja Tikerpuu

Arvo Tisler

Aino Saar

Helju Lehter
12.08.1930 - 29.10.2016

10.05.1935 - 17.10.2016

21.01.1949 - 16.10.2016

2.08.1927 - 27.10.2016

Silvia Seman

Paul Sadul

Arvo Aug

Jaan Kaptein

12.12.1933 - 30.10.2016

12.04.1941 - 11.11.2016

5.10.1939 - 13.11.2016

5.09.1951 - 14.11.2016

