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Vallavalitsuse istungid aprillis
Maaküsimused
* pidada võimalikuks erastada Männamaa külas asuvad sobivad maatükid:

Ehitus- ja planeerimisküsimused
Otsustati:
* Võtta vastu Käina tööstusala II detailplaneering;
*anda välja ehitusluba Tagukülas Lelu maaüksusel
Maatüki
Liidetava maa
Liidetakse
asuva sauna laiendamiseks, Käina alevikus Viire, Viire
suurus m²
lähiaadress
kinnisasjaga
põik, Luige, Mere ja Roo tänavatel vee-ja kanalisat273
Männamaa 2G
Merru
sioonitorustiku ehitamiseks, Orjaku külas Orjaku
266
Männamaa 2F
Undi
sadama maaüksusele kalasadama väikepaatide
504
Männamaa 2E
Paargu
basseini rajamiseks ja Kassari külas Saviaugu
1078
Männamaa 2B
Saarasohvi
maaüksusel asuva laut-küüni ümberehitamiseks
611
Männamaa 1G
Noorkaevu
puutöökoda- abihooneks;
* moodustada 5-liikmeline hajaasustuse programmi
176
Männamaa 1F
Linda
taotluse hindamise komisjon koosseisus: Veronika
167
Männamaa 1E
Ottise
Kaevandes, Anne Sarapuu, Aime Tamm, Helen
162
Männamaa 1D
Tuulehaugi
Härmson ja Tõnu Koppel. Komisjoni ülesandeks on
154
Männamaa 1C
Vikerkaare
hajaasustuse programmi taotluste hindamine vastavalt
147
Männamaa 1B
Vaarika
riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjas nr 052
939
Reinholdi
Männamaa 1A
sätestatule;
2993
Muru
Männamaa 2H
Kinnitada hajaaustuse programmi Käina valla poolt
1018
Saunataguse
Sireli
eelistatud kasutajate sihtrühma kuuluvateks raske ja
744
Mini-Toompuu
Väike-Toompuu
sügava puudega isikud ja üksi elavad vanaduspensioniealised isikud;
Liidetavate maatükkide sihtotstarve on elamumaa.
Kuulutada välja avalik konkurss Käina Kooli direktori
* nõustuda Käina alevikus asuva Mäe tn 4 katastri- ametikoha täitmiseks. Moodustada konkursi
üksuse (9 563m², ühiskondlike ehitiste maa) jaga- läbiviimiseks komisjon koosseisus: Omar Jõpiselg ja
miseha kaheks iseseisvaks katastriüksuseks. Määrata Ly Meldorf - vallavalitsuse esindajad, Hannes Maasel
uutele moodustatavatele lähiaadressid ja sihtotstarbed: vallavolikogu alatise komisjoni esindaja, Anneli
I katastriüksus Mäe tn 4 (8 002m², ühiskondlike ehitiste Sadam - haridusasutuse õppenõukogu liige ja Ilmi
maa). II katastriüksus Spordi tn 11 (1 561m², ühis- Aksli hoolekogu esindaja.
kondlike ehitiste maa) ja Kleemu külas asuva Türi Sotsiaalküsimused:
kinnisasja (9,25ha, maatulundusmaa) jagamiseks. Otsustati:
Määrata jagamise tulemusel koodustavate katastriük- * Kinnitada ja maksta välja vähekindlustatud perede
suste lähiaadressid, sihtotstarbed ja ligikaudsed suuru- toetus aprilli kuus 13-le taotlejale summas 786,07
sed: Türi 8 maatulundusmaa, 4,6ha) ja Anno-Türi eurot;
* välja maksta toetus 4 õppurile õpilaskodu üüri tasu(maatulundusmaa, 4,7ha);

miseks kokku summas 285,55 eurot;
* maksta aprilli kuus toimetulekutoetust 22-le
taotlejale summas 6 780,19 eurot.
Muud küsimused:
* Sõlmida noore pere eluruumi, asukohaga Hiiu mnt
1d-5, üürileping kuni 30.10.2018 ja Hiiu mnt 1c-1
üürileping kolmeks aastaks ning kehtestada üüri hind.
* pikendada munitsipaaleluruumi, asukohaga Sõpruse
põik 1-1, Käina alevik, üürilepingut kaheks aastaks ja
kehtestada üüri hind;
* maksta külaseltsidele tegevustoetust järgmiselt:
MTÜ-le Hiiu Kala - 500 eurot, EELK Käina Martini
Kogudusele - 700 eurot, Kaigutsi Külaseltsile - 200
eurot, Kuriste Haridusseltsile - 700 eurot ja MTÜ-le
Kodukant Hiiumaa - 150 eurot. Jätta maksmata toetus
MTÜ-le Männamaa Külaselts kuivõrd taotlus esitati
hilinemisega ning eelarves toetusteks ettenähtud
summa jagunes õigeaegselt esitatud taotluste vahel;
* maksta sporditegevuse toetust järgmiselt: Kairi Pisa 600 eurot, MTÜ Hiiu Hüljes - 1000 eurot, Hiiumaa
Jooksugrupp - 500 eurot, MTÜ Jaanika Jalgpallikool 400 eurot, Priidu Niit - 500 eurot, MTÜ Kassari
Ratsamatkad - 750 eurot ja MTÜ Hiiumaa Jalgpall 500 eurot;
* maksta tegevustoetust Kassari Külaseltsile
suveürituste korraldamiseks 1 360 eurot ja Orjaku
Külaseltsile suveürituste korraldamiseks 2 240 eurot ja
Kuriste Haridusseltsile giidi teenuse osutamiseks
tutvustamaks piirkonna ajalugu 400 eurot;
* tunnistada lihthanke „Käina aleviku optilise kaabli
jaotusvõrk“ edukaks pakkumuseks pakkuja Eltel
Networks AS poolt esitatud pakkumus maksumusega
30 385,20 eurot (käibemaksuga), kui vastavaks
tunnistatud ning pakkumuste hindamisel kõige
madalama hinnaga pakkumus.

Vallavolikogu istung aprillis
Otsustati:
* Delegeerida Käina Vallavalitsusele regionaalministri
käskkirjas nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017.a
programmdokument“ kohaliku omavalitsuse üksuse,
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimused.
* Kinnitada Käina vallas ajavahemikul 09.04. 10.04.2017 elektroonilises veebikeskkonnas volis ning
Käina küsitluspunkti kaudu elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud elanike küsitluse tulemused

küsimusele „Kas toetate Emmaste valla, Hiiu valla,
Käina valla ja Pühalepa valla ühinemist“ alljärgnevalt:
- Käina valla haldusterritooriumil vähemalt 16-aastaste
nimekirja kantud elanike arv seisuga 10.04.2017 oli
1794;
- küsitluses osales kokku (elektrooniliselt ja küsitluspunktis) 118 elanikku;
- esitatud küsimusele vastas jaatavalt 65 elanikku;
- esitatud küsimusele vastas eitavalt 52 elanikku;
- kehtetuid või rikutuid küsitlussedeleid oli 1.

* Muuta Käina Vallavolikogu 01.11.2013 otsuse nr 5
„Alatiste komisjonide esimeeste valimine“ punkti 1.3
sõnastades selle järgnevalt: valida revisjonikomisjoni
esimeheks Sander Kopli.
* Muuta Käina Vallavolikogu 01.11.2013 otsuse nr 6
„Alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“
punkti 1.3 sõnastades selle järgmiselt: revisjonikomisjoni koosseis- esimees Sander Kopli, liikmed Jana Uuskari ja Eha Brikker.

Hajaasustuse programmi taotluste esitamine
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele
hajaasustusega maapiirkondades.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veesüsteemid
2. kanalisatsioonisüsteemid
3. juurdepääsuteed
4. autonoomsed elektrisüsteemid
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta
on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab

kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.
Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse
programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut
majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse
saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised
isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

- taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust
taotletakse;
- taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
Taotluste vastuvõtt 8. aprill kuni 8. juuni 2017
Taotlus- ja aruandevormid on saadaval Käina valla
kodulehel.
Info telefonil 462 2882 või
veronika.kaevandes@kaina.hiiumaa.ee

„Eesti kaunis kodu 2017“ konkurss
Eesti Kodukaunistamise Ühendus koostöös maakondade esindajatega viib läbi üle-eestilist konkurssi
"Eesti kaunis kodu", mille patroon on Eesti Vabariigi
President. Iga-aastase kaunimate kodude konkursiga
tunnustatakse üksikisikuid, kogukonda ja organisatsioone piirkonna ning riigi tasandil.
Konkursile saavad omavalitsused esitada objekte
järgmistes kategooriates: eramu, talu, suveelamu, korterelamu, ühiskondlik hoone või ettevõte, tootmiskompleks, küla, külaosa või tänav, park, väljak, midagi
muud.

Lisaks saab esitada kandidaate eriautasule kategooriates:
* parim tervisespordirajatis
* parim tööstusmaastik
* kaunis muinsuskaitseobjekt
* kaunis omavalitsus
* energiasäästlik kaunis kodu
Viiel eelneval aastal presidendilt autasu saanud objekte
palume mitte esitada.
Väärtustamaks oma valla inimeste tööd kodude kaunistamisel ootab Käina Vallavalitsus ettepanekuid, keda
esitada Käina vallast "Eesti kaunis kodu 2017" konkursile.

Ettepanekuid ootame 15. maiks aadressile valitsus@kaina.hiiumaa.ee või tel 462 2888.

Meie valda sündis

Rasmus
Bergmann
6. aprillil 2017

Palju õnne!
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Rahvakoosolekud Hiiu vallas ja Käina vallas

Käina vallavalitsus müüb osta.ee keskkonnas korteriomandit
Müüa 3-toaline 57m² korter, asukohaga Käina
alevikus, Sõpruse 28-6 (registriosa nr 115002842,
katastritunnus 36802:002:1021). Korteri alghind on
25000 eurot. Korter on remonti vajav, kütteks õhk-õhk
soojuspump ja elekter, tulevikus keskkütte võimalus.
Info tööpäeviti: tel 5039410 või e-postiga
tonu.koppel@kaina.hiiumaa.ee
Pakkumise lõpptähtaeg on 11.05.2017 kell 17.02
Täpsemad tingimused osta.ee lehel.

Hiiu valla ja Käina valla ühinemise juhtkomisjon on otsustanud algatada Hiiu valla ja Käina valla 8.12.2016
ühinemislepingu punkti 6.1.1. muutmise. Muudatuse ettepaneku tingib Vabariigi Valitsuse 15.2.2017 ettepanek
Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemiseks. Kehtivas lepingus on kokku lepitud, et
volikogu koosseisus on 17 liiget. Vastavalt seadusele on Hiiumaa vallas ette nähtud 21 mandaati. Selleks, et
valimistel oleks mandaadi saamise võimalused erinevates piirkondades võrdsemad on vaja suurendada
mandaatide arvu 23-le.

Hulkuvad koerad-kassid
Hulkuvate loomadega tegelemine on kohaliku
omavalitsuse ülesanne. Pikalt probleemiks olnud
Putkaste küla kasside hulkumise lahenduseks pakume
valla poolt järgmised variandid:
- Kõik kassiomanikud peavad tagama looma hoidmise
oma territooriumil. Sellele tuleb tähelepanu pöörata ja
see on omaniku kohustus, mida üksnes hõlbustab kassi
õige toitmine ja steriliseerimine.
- Kes Putkaste küla elanikest tunneb, et on võimelised
hoolitsema mitme kassi eest, kuid rahaliselt ei saa neid
steriliseerida, siis 8.-15. maini oleme valla poolt valmis
tasuma kassi steriliseerimise eest. Eelduseks on, et kass
püütakse omaniku poolt kinni ja toimetatakse
loomaarsti juurde.
- 15. mail teeme kontrollreidi ja tuvastame, kas olukord
on paranenud.
- Peale 15. maid organiseerime hulkuma jäänud kasside
kinnipüüdmise ja varjupaika saatmise. Varjupaigast
oma kassi tagasitoomisel maksab omanik varjupaiga
kulud.
Käina Vallavalitsus

Sündmuste kalender
5. mai kell 17.30 Käina huvikooli muusikaosakonna
kevadkontsert
6.-7. mai Provintsiteatrite Päev Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses, sissepääs prii
Laupäev, 6. mai
10.00 Avamine
10.15 EMSI (hiidlased)
Pila-Peetri testament
11.35 Pärnu-Jaagupi aleviteater Rändtirtsud Vigased pruudid aastal 2017
12.45 Näitetrupp Orezare
Vanameeste suvi
14.15 Taritu tubateater
Rong
15.30 Tornimäe Näiteselts
Teie Jumal
16.50 Selja Lauluseltsing
Kuidas Kaera-Jaan
laulupeole sai?
17.45 Teater TRET
Tsaar Saltaan
18.40 Kärdla Nukuteater
Polkovniku lesk
19.50 Saaremaa Teater
Säärane Mulk ehk
Sada Vakka Tangusoola
Pühapäev, 7. mai
9.00 Kassari Haridusselts
Malle ülestunnistused
9.40 Näitetrupp Orezare
2 Muhu monoloogi,
moekast meie moodi
10.35 Salme Vallateater
Kolm kanget
12.05 „Tungal” Tornimäelt Vandekohus
13.15 Raeküla Rahva Teater Nunnad
15.00 Lõpetamine
12. mai kell 18.00 Käina kooli ja huvikooli kevadkontsert
18. mai kell 18.00 kontsert „Ilu kuulub Hiiumaale“.
Saja aasta lugu Eesti muusikas. Esinevad: Kärdla
Kammerkoor, Kärdla muusikakooli ja Käina huvikooli
lapsed, solistid, õhtujuht Kristjan Arunurm ja dirigent
Raili Kaibald. Sissepääs prii
26. mai kell 16.30 Käina lasteaia lõpupidu
27. mai Tuulekala Festival Orjaku sadamas
29. mai kell 18.00 Käina huvikooli kontsert-aktus.
Üheskoos saadame lendu selle aastased lõpetajad ja
tähistame Rudolf Tobiase sünniaastapäeva
3. juuni Hiiumaa VII jooksumaraton Kassaris: kell
12.00 42,2 km, kell 12.15 lastejooksud, kell 13.30 21,1
km ja kell 14.00 4,5 km. Info ja registreerimine:
maraton.hiiumaa.ee
3. juuni kell 19.00 Käina kultuurikeskuses Tartu
Vanemuise Seltsi segakoori ja Käina segakoor Hiiula
kontsert
4. juuni kell 13.00 Hiiumaa tantsupidu Padarimäel
16. juuni kell 16.00 Käina Kooli lõpuaktus
24. juuni algusega 19.00 Käina jaanipäev Padarimäel

Valijate
arv

Mandaate
21

Validaid
mandaadi kohta

Mandaate
23

Validaid
mandaadi kohta

Emmaste vald

1089

3

363

3

363

Kõrgessaare

1115

3

372

3

372

Kärdla

2906

7

415

8

363

Käina vald

1791

4

448

5

358

Pühalepa vald

1435

4

359

4

359

Kokku

8336

21

397

23

362

Rahvakoosolekud toimuvad ja ettepanekud punkti 6.1.1. muutmise kohta saab esitada:
4. mail 2017 kell 17.30 Kõrgesaare Vaba Aja Keskuses (Tööstuse tee 25, Kõrgessaare).
5. mail 2017 kell 14.30 Käina Vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina).
5. mail 2017 kell 17.30 Hiiu Vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla).
Juhul kui soovite esitada ettepanekut, kuid ei saa osaleda rahvakoosolekul, siis palun esitada ettepanek 5. mail
kella 10-ks e-postiga aadressidel valitsus@hiiuvald.ee või valitsus@kaina.hiiumaa.ee või kirjalikult Hiiu
Vallavalitsusele aadressil Keskväljak 5a, Kärdla või Käina Vallavalitsusele aadressil Hiiu mnt 28, Käina.

Käina vald avaldas tänu Eesti Vabariigi
99. aastapäevale pühandatud kontsert-aktusel
Täname Karin ja Kasper Pisa heade tulemuste eest
discgolfis ning Kairi Pisat ja Raigo Golubit laste
südika toetamise ja innustamise eest. Kogu pere on
pühendunud sportlikule eluviisile. Üheskoos osaletakse erinevatel tervisespordi sündmustel, koos tehakse
trenni ja käiakse võistlustel. Selline pühendumus on
eekuju vääriv.
Täname perekond Luukast - toetavat ja ühtehoidvat suurperet. Virge ja Aivo Luukase peres on üles
kasvatanud 4 tublit tütart ja selle pere lapsi on alati
toetatud nii õppimises kui huvihariduses, perel jagub
hellust ja hoolt nii lastele kui ka lastelastele. Selline
tubli pere on uhkuseks vallale.
Täname Eri Erinit abivalmiduse ja töökus eest. Eri
on kuldsete kätega valla töömees, keda jagub kõikjale
ja kes saab hakkama pea iga väljakutsega.
Täname Signe Jürisood pikaaegse hea töö eest
Käina lasteaias. Ta on lasteaia õpetaja olnud 35 aastat.
Ta on südamlik õpetaja, kes armastab oma tööd ja kelle
juurde tulevad lapsed rõõmuga, sest ta on sõbralik,
hooliv, toetav ja õpetav.
Täname Marianne Kallast südamega tehtud töö
eest Käina Koolis. Kooli ja lasteaia kokk, kelle tehtud
toidud on head ja maitsvad, need meeldivad nii suutele
kui väikestele. Töötajana on ta kohusetundlik, alati
rõõmsameelne, lahke ja vastutulelik.
Täname Urve Pärnamaad pikaaegse ja uuendusmeelse töö eest Käina Koolis. Pikima staaþiga õpetaja
Käina Koolis. Ta on koolile väga pühendunud, ta hoiab
Käina kooli õpilaste matemaatikaoskusi kõrgel tasemel
ning on innovatiivne uute õppemeetodite ja digitaalsete
õppevahendite kasutamisel. Tema eestvedamisele sai
Käina Kool digitaalselt aktiivse kooli tiitli.
Täname Marge Laidi südamega tehtud töö eest
sotsiaalvaldkonnas. Ta on aastaid tegelenud puuetega

inimestega Lootuse päevakeskuses, vaikselt ja visalt
tegutsedes on ta päevakeskuses käivate inimeste jaoks
saanud justkui pereliikmeks.
Täname Tiina Veemi külaelu hoidmise ja
edendamise eest. Tiina on aktiivne valla kodanik, kes
tegutseb mitmel rindel - Kaigutsi külaseltsis külaelu
korraldaja ja Käina Martini koguduse eesvedajana ning
on aastaid korraldanud kontsertsarja "Kolm risti
Kassari kohal".
Täname Ain Koort valla rannaalade vaadete
avamise ja hooldamise eest. Pikaajalise ja sihikindla
tööga on ta avanud uusi vaateid Orjaku külas, taastanud
poollooduslikke kooslusi ja hooldanud Orjaku matkarada. Aktiivne ja kindla sõnaga vallakodanik, visa
väikeettevõtja.
Täname tantsurühma Sõle Segajad ühiskondliku
aktiivsuse ja kultuurielu rikastamise eest. Nad on
ühtehoidev ja kogukonna eest välja olev seltskond, kes
osalevad pea kõikidel valla üritustel, olgu need
heakorratalgud või pidupäevad, lisaks on nende
eestvedamisel läbiviidud valla jaanipäevi.
Täname Ulvi ja Tiit Uusoja töökuse ja visaduse eest
põllumajandussektoris. Nad on suutnud oma
järjekindla tööga hoida ja laiendanud loomakasvatust
ja üles ehitanud tugeva talu. Kaunistanud avatud ja
hooldatud vaadetega Käina valda. Üles kasvatanud
tublid lapsed, kellest on tulemas ka talu edasiviijad.
Täname J¸rn Hermann Johansen ettevõtlikkuse ja
Käina suurima ettevõtte kaasaajastamise eest.
Dagöplast AS uue juhina on andnud ettevõttele uue
hingamise, püstitanud uued eesmärgid ja samm-sammult nende poole liikuma hakanud. Toonud uusi
töökohti Käina valda ja väärtustanud tänaseid, kaasajastanud tootmist ja turustamist. Autoriteet ja hinnatud
juht töötajate hulgas.

Malev on ööbimisega Kassaris, päevas teeme
4 tundi tööd ja ülejäänud 12 tundi on
sisustatud über mega vingete tegevustega!

