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Istung toimus sel korral väljasõiduga Kõrgessaare Vaba
Aja Keskusesse ning istungist võtsid lisaks osa päeval
vallavalitsuse töötajatele töövarjuks olnud gümnasistid.
Toimus Hiiu valla 2014a II lisaeelarve II lugemine ning
vastuvõtmine;
 Varaliste kohustuste võtmisel tunnistati edukas hankel
Kaubiku soetamine kasuturendi korras Uuemõisa
Autokeskus AS kmta pakkumus summas 15013,80.
Kaubik on mõeldud Kõrgessaare piirkonnas teostatavate
heakorratööde läbiviimiseks;
 Hiiu valla 20142016 aastaaruannete audiitorkontrolli
määrati audiitorbüroo ELSS AS;
 MTÜ Hiiumaa Kino anti otsustuskorras tasuta
kasutusse Kärdla Kultuurikeskuse kinosaal tähtajaga kuni
31.12.2020a kinoürituste läbiviimiseks. Pikemaajalisem
eesmärk on vabaühenduste leidmine, kellega tekiksid
partnerlussuhted erinevate teenuste elluviimiseks.
Analoogselt on lepinguliselt delegeeritud kolmandale
sektorile Mängude Maja jõusaali teenuse arendamine ning
päevakeskuse teenus Kärdlas jt;
 Kehtestati Kõrgessaare aleviku Kirikulahe ja
Künaaugu äärse maaala detailplaneering;
Kärdlas
algatati
Alato
tn
26
maaüksuse
detailplaneeringu koostamine ehitusõiguse määramiseks ja
kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad;
 Hiiu valla munitsipaalomandisse otsustati riigilt
taotleda vallale kuuluvate hoonete ja rajatiste

MTÜ LääneEesti Turism koostöös Hiiu Maavalitsuse,
Läänemere
Saarte
Ühendusega
B7,
EAS
Turismiarenduskeskusega ja UBCga (Union of Baltic Cities)
korraldavad 26.27.11. Hiiumaal LääneEesti regiooni III
turismikonverentsi ja B7 Aastakonverentsi.
Juba 26. novembril saabub saarele üle saja külalise
LääneEesti maakondadest ja Läänemere saartelt. Huvi
Hiiumaale tulla ja konverentsi pidada osutus heaks
üllatuseks väga suureks. Külalistele tutvustatakse merega
seotud Hiiumaa ettevõtjaid ja atraktsioone nagu Kassari
Puhkekeskus, grill Lest ja Lammas ja Hiiumaa Õllekoda,
Orjaku sadama ala, Suuresadamas Halulaeva ehitamist,
Roograhu sadamat. Ringreisi juhivad meie esigiidid: Helgi
Põllo ja Viktor Rõbtsenko.
26.11. õhtul tunnustatakse Rannapaargus LääneEesti
regiooni parimaid turismiasjalisi ja keerutatakse jalga
muheda Iiukala bändi saatel. Samal ajal on Kassari
Puhkekeskuses B7 aastakonverents, kus Saaremaa,
Hiiumaa, Ölandi, Ahvenamaa, Gotlandi ja Rügeni esindajad
teevad tulevikuks koostööplaane. 27.11. on aga
turismikonverentsi päev Kärdla Kultuurikeskuses, kus läbiv
teema on mereturism, mis annab ülevaate riigi vaatenurgast
mereturismi ja väikeettevõtluse olulisusest ja EASi
tegevustest mereturismistrateegia koostamisel. Räägitakse
Läänemere saarte ja mere enda olulisusest, uuritakse kas
väikeettevõtlus saartel on vaid elustiil ja kuidas ja kus siis
ennast ikkagi turundada. Edulood tulevad ettekandmisele
Gotlandilt ja Rügenilt, rannarootsi kultuuri ja
puulaevaehitusest. Kell 15 algab konverentsi tõsine tegevus
gruppides. Eriti oodatud on noored osalema UBC
korraldatud töötoas: Noored ja ettevõtlusharidus, kus
ettekandele tulevad põnevad esitlused. Selle töötoa
korraldaja on Annely Veevo.

LääneEesti turismiregiooni parimate tunnustamise
konkursile esitati 25 kandidaati, neist 11 kategooriasse

27. november 2014
teenindamiseks vajalikud maad: Villamaa külas asuv
töökoda 5000m2 ja Paope külas asuv veiselaut ja
sõnnikuhoidla 10800m2;
Muudeti Kõrgessaare Vallavolikogu 13.09.2013 otsuse
nr. 129 Maa munitsipaalomandisse taotlemine punkti 1.5.
Hirmuste lautrikoht pindalaga 3312m2;
 Keskkonnaministeeriumilt otsustati taotleda nende
valitsusalas oleva Kärdla Sadama tn 35 kinnistu
võõrandamist Hiiu vallale, eesmärgiga rajada sinna tervise
ja loomekeskus;
 Hiiu Vallavolikogu alalise kultuuri, haridus ja
spordikomisjoni koosseisust viidi välja Ermo Mäeots, uueks
liikmeks kinnitati Hiiu Maavalitsuse haridus ja
sotsiaalosakonna haridusnõunikpeainspektor Ivi Remmelg;
 Hiiu Vallavolikogu revisjonikomisjoni uueks liikmeks
valiti Jüri Ojasoo;
Võeti vastu Hiiu Valla Raamatukogu põhimäärus;
Võeti vastu Hiiumaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus;
Võeti vastu Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse põhimäärus;
 Võeti vastu Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse
põhimäärus;

II
lugemisele
saadeti
järgmised
eelnõud:
Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise
kord; Hiiu valla jäätmevaldajate registri asutamine ning
registri pidamise kord; Koolieelse lasteasutuse rahastamisel
vanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine; Puu
raiumiseks loa andmise tingimused ja kord.

Aasta Turismitegu ja 14 kategooriasse LääneEesti
Turismiarendaja.
,,Esitajaid oli samuti palju, erinevate organisatsioonide
ja eraisikute poolt märgatakse suuremate tegijate kõrval ka
väiksemaid, lisaks turismiatraktsioonidele ja majutustele
esitati ka mitmeid eraisikuid ja sündmusi, ütles MTÜ
LääneEesti Turism juhataja Anneli Haabu.
Atraktsioonide hulgas kandideerivad kogu regioonile
olulised uued objektid nagu Kärdla sadam ja Lottemaa
Teemapark. Mõlemate objektide külaliste hulk on esimese
hooaja lõpuks osutunud oluliselt suuremaks prognoositust.
Hiiumaalt on nominentide hulgas ka Kalana Suveresto ja
isikliku panuse andjana Hillar Kukk.
Sündmuste ja ürituste hulgas on nominentideks Muhu
Väina regatt, mis sel aastal meie uut Kärdla sadamat
ankruna kasutas ning Hiiumaa Maraton.
MTÜ LääneEesti Turism tunnustab regiooni parimaid
turismiasjalisi juba kolmas kord. Mõlemas kategoorias
antakse välja kaks auhinda, I kohta ja II koht. Valiku teeb
komisjon, kelle hulka kuuluvad lisaks MTÜ LääneEesti
Turism
juhatusele
ja
maakondlikele
turismikatusorganisatsioonidele ka erialaliidud nagu Eesti
Maaturism, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti
Turismifirmade Liit, Eesti Spaliit, Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse
turismiarenduskeskus
ja
regiooni
maavalitsused. Ootame põnevusega tulemusi!
Kui neljapäeva õhtuks kõik sündmused läbi on, siis
õnnelikud saarlased viib koju otsepraam Sõrult Triigisse,
mis erandkorras neljapäevasel nädalapäeval käiku pandi.
Ja see pole veel kõik. Partsi Veskis peab hiidlastele
lõunaseminari Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
Hannes Rumm 26. novembril kell 12.00, kus kõneaineks on
Euroopa Liidu ja Venemaa suhted.

Hiiu Vallavalitsuse 12. novembri otsusega nr 625
algatati detailplaneeringu koostamine Poama külas
Kopli maaüksusel (39201:002:1462) eesmärgiga jagada
16.84 ha suurune maatulundusmaa sihtotstarbega
maaüksus viieks ning määrata neist kahele elamumaa
sihtotstarve ja ehitusõigus elamute ning abihoonete
püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete,
vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse
lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste
ulatuse seadmisega.
Lisaks kahele elamukrundile moodustatakse kolm
maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksust, millest
kahel kasvab mets ning üks on lage põllumajandusmaa.
Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas
Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte
algatada keskkonnmõju strateegilise hindamise aruande
koostamist, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne
olulist keskkonnamõju.
Korralduse ja detailplaneeringu lähtetingimustega
saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12
&id=21227

Novembri viimane nädal on nimetatud
üleeuroopaliseks jäätmetekke vältimise nädalaks,
mille raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket
vältima, ressursse säästlikult kasutama ja selles
valdkonnas inimeste teadlikkust tõstma. Ettevõtmises
osalevad erinevad organisatsioonid, haridusasutused,
ettevõtted, eraisikud, ametiasutused ja teised
huvitatud ühiskonnaliikmed üle Euroopa.
Kuidas siis jäätmeteket vähendada/vältida:












Aivi Telvik
Hiiu Maavalitsus,
arengu ja planeeringu osakonna juhataja


Hiiu vallavalitsus osales 2 taotlusega Eesti Arengufondi
ellukutsutud
üleEestilise
energiaühistute
mentorprogrammis, millest soovis toetust saada ligi 40
algatust. Arengufond otsustas toetada kümmet algatust,
millest 2 taotlust on Hiiu valla esitatud: Kärdla
energiaühistu ning LaukaKõrgessaare energiaühistu
loomine.
Hiiu vallavalitsuse projektijuht Kaidi Nõmmerga
kirjeldab energiaühistuid järgmiselt: Energiaühistu
temaatika on täna Eestis uus valdkond. Tänane
seadusandlus ei tunne veel energiaühistu mõistet, kuid
paljudes Euroopa riikides on selline koostöövorm levinud,
sh nt Taanis ja Saksamaal, riigid kelle eksperdid on
kaasatud ka mentorprogrammi. 
Eesti Arengufond on omalt poolt pakkunud
energiaühistu mõiste välja järgmisel kujul: Energiaühistu
võiks olla: ühing või ühistu või kohalike ühistegevus, kelle
eesmärgiks on toota, jaotada ja müüa oma seadmete kaudu
(elektripaigaldis, soojusvõrk jms) kaudu elektrienergiat ja
soojust oma liikmele liikme omandis või valduses oleva
tarbimiskoha varustamiseks.
2014.
aasta
novembrist
alanud
aastane
mentorprogramm annab osalejatele võimaluse saada Eesti
ja välisriikide ekspertide tuge ja teadmisi kõigis
energiaühistu loomiseks olulistes valdkondades alates
tehnoloogiatest lõpetades juriidiliste küsimustega.
Energiaühistute mentorprogrammi baasil selgitatakse
välja võimalikud energiaühistute organisatsiooni mudelid

Eestis ning töötatakse iga konkreetse algatuse baasil välja
energiaühistu
loomiseks
vajalikud
dokumendid,
analüüsitakse tehnoloogiaid, koostatakse äriplaan.
Antud projekti juht Kaidi Nõmmerga kirjeldab
kogukonna saavutatav kasu järgmiselt: Energiaühistu
loomisel eeldavad selle liikmed eelkõige võimalust
kontrollida mingil määral energia hinda ja vähendada
seeläbi oma kulusid. Teisena on oluline sõltumatus suurtest
tootjatest ning teadmine, et baasressurss energiatootmiseks
on kohalikku päritolu. Ressursi kogumisega on võimalik
rakendada kohalike ettevõtteid ja elanike. Energiaressurss
Hiiumaal on märkimisväärne ning energiaühistute
asutamine aitab luua võimalused kohalikul tasandil selle
ressursi rakendamiseks ning tulu teenimiseks. Teenitavat
tulu oleks muuhulgas võimalik rakendada ka nt hoonete
energiatõhusamaks muutmiseks.
Hiiu vallavalitsus kutsub siinkohal üles Kärdla ning
LaukaKõrgessaare piirkonna ettevõtjaid, korteriühistuid,
elanike jt huvitatud osapooli endast teada andma, et
saaksime ühiselt moodustada kohaliku aktiivtöögrupi,
kellega antud teemat hakkame detailsemalt läbi arutama
ning võimalike lahendusi otsima. Töögrupis osalemiseks
saatke meile palun email aadressil kaidi@hiiuvald.ee,
projektijuht Kaidi Nõmmerga.
Kaidi Nõmmerga
Projektijuht
Hiiu vallavalitsus

võta poodi mines oma kott kaasa;
anneta vanad riided, mida ise enam ei kasuta;
eelista kraanivett pudeliveele;
kasuta toode lõpuni (vajadusel remondi, di
saini ümber jne);
kleebi postkastile märgistus rämpsposti
kohta (kleebise saad Eesti Postist);
alusta üksikmajapidamises kompostimisega,
kortermajas telli biolagunevatele jäätmetele
mõeldud konteiner;
tarbi kiiremini riknevad toidud enne;
eelista lahtiselt müüdavaid toiduaineid;
mõtle kingituste tegemine hoolikalt läbi ee
lista elamuskingitust;
paki kingitused pakkepaberisse, mis kodus
juba olemas (kasutamata tapeet, ajalehed,
reklaammaterjalid,
korduvkasutatavad
kinkekotid jne)
eelista korduvkasutatavaid nõusid.

Hiiu maakonnaga piirneva mereala
maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõjude
strateegiline hindamise (KSH) aruande avalik
väljapanek Hiiu Maavalitsuses (Leigri väljak 5,
Kärdla) ja Hiiu maakonna kohalike omavalitsuste
keskustes ning veebilehel:
http://hiiu.maavalitsus.ee/et/merealade
teemaplaneering on 02.12.2014 kuni 6.01.2015.
Avaliku väljapaneku ajal on
maakonnaplaneeringuga ja KSH aruandega
võimalik tutvuda tööpäevadel tööajal.
Maakonnaplaneering ning maakonnaplaneeringu
KSH aruanne on kättesaadavad ka portaalis
http://hiiumeri.artes.ee/. Maakonnaplaneeringu ja
KSH aruande avalik arutelu 10.02.2015.a.
Igal isikul on õigus maakonnaplaneeringu ja
maakonnaplaneeringu KSH aruande avaliku
väljapaneku ajal esitada kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis ettepanekuid ja vastuväiteid
maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu
KSH aruande kohta aadressil
info@hiiu.maavalitsus.ee
või Leigri väljak 5, 92401 Kärdla.
Lisaleht

Hiiu Valla Teataja nr 13

27. november 2014

Valla kodulehel www.hiiuvald.ee on avatud rubriik Vallakodanik märkab, mis on viimase kuu jooksul toonud kaasa
järgmised märkamised ja lahendused:

1

Kärdla üks probleemsemaid ristmikke on VabaduseTiigi
ristmik. Tiigi tänavalt autod ei jää pidama ületades ristmikku
või peatuvad alles pool autot ristmikul. Pidevalt on õnnetuse
oht. Ristmikul vaade paremale ja vasakule on väga piiratud.
Vähemalt peaks seal olema stop märk kui mõnda puud seal
maha võtta ei anna.

Stopmärk eeldab autoga peatumist ristuva
sõidutee ääre ees. Sellel ristmikul ei ole selles
punktis võimalik näha, kas auto tuleb peateelt
või mitte. Nähtavus tekib alles ristmikule veidi
välja sõites, seega stopmärk seda probleemi ei
lahenda. Edastasime probleemi võimalike la
henduste leidmiseks liikluskomisjonile.

2

Kärdla Pikk tn elanikud A. Vanjuk ja H. Kiiver esitavad
vallale ettepaneku parendada Pikk/Aia tn ristil asuva avaliku
arteesiakaevu kasutusmugavust. Mullune talv näitas, et ole
masolev lahendus on puudulik  kruusakivid muutuvad mär
gudesjäätudes libedaks ja metallist kaevukaanele koguneb
jäämägi. Vanjuk soovitab jäämäe vältimiseks kasutada vanade
kärdlalaste eeskuju ja ehitada vee laskumiskohta puukast,
millest vesi läbi voolab. Näited leiab Aia tn Matsalu pere õuest
aga ka avalikust arteesiakaevust dia
gonaalis üle tee Prähla maja hoovist. Libedaks muutuvate
kruusakivide asemele soovitavad vallakodanikud paigaldada
tänavatasapinnalise murukivisillutise. Kaevu kõrval oleva
vana kuusekännu soovitavad nad välja juurida.

Oleme probleemist teadlikud, hetkel on
korrastatud
see
veevõtukoht
parimal
võimalikul viisil. Siit edasi järgmine samm saab
olla väljakuulutatud arhitektuurikonkursi
elluviimine, mis eeldab kõigi maatoimingute
teostamist (sh omandisuhete muutmist).

3

Vald lasi paigaldada Põllu tänava
Kärdla Keskväljakuga piirnev ala, Kärdla Ühisgümnaasiu
mi teabemaja tagune, on pimeda ajal jalakäijatele läbitamatu, elektripostile lisavalgusti suunaga teabemaja
sest ei näe jalga jala ette panna. Millal ja mil moel muudetakse poole. Samuti on tehtud koolile ettepanek
kõnealune ala, mis ühendab Uus ja Põllu tänavaid, pimeda ajal lisamaks valgusti teabemaja seinale.
kasutatavaks?

4

Vastab Kooli 1 KÜ juhatuse liige Indrek
Millal paigutatakse tagasi Hiiu Kaluri nn. mälestusmärk
Vabaduse tänava Kaluri maja fassaadil, mis sealt hoone seina Laaniste:
Nn mälestusmärki ei paigaldata tagasi
renoveerimise käigus eemaldati?
elamu soojustatud otsaseinale. Märgi vastu on
huvi tundnud Hiiumaa Muuseum ja lubanud
selle
transportida
oma
territooriumile.
Praeguseks on ladustatud elamu keldris.

5

Kas vallal on kavas kusagile ehitada paik, kus suurte
Hetkel ei ole meil päevakorras koerte aedikut
koerte omanikud saaksid koeri jooksutada ja treenida?
rajada, kuna paljud suured koerad elavad
eramajades, kus on neil liikumisvabadus. Mõned
aastad tagasi oli Kärdla linnas päevakorras
koerte aediku rajamine, kuid huvipuuduse tõttu
jäi see teostamata. Juhul kui on näha, et
kodanikel on aediku rajamiseks tõsine huvi,
võime selle mõtte taas arutlusele võtta.

6

Tore, et Käina mnt saab korda, kuid muret teeb Käina mnt
Enne Käina mnt üleandmist puhastas
ja Alato tn mahasõit, mis on siiani korda tegemata, kuhu on töövõtja Alato tänava mahasõitu sinna
pudisenud freesasfalt. Kas see saab korda enne 14.11.14
kogunenud freesafaltist. Töö on vaegtööna kirjas
ja kevadel pinnatakse lõik vajadusel üle.

Sotsiaalabi spetsialisti töö eesmärgiks on kodanike esmane nõustamine ja teavitamine sot
siaalhoolekande küsimustes ning sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamise ja
muu abi andmine.
Sotsiaalabi spetsialisti töö ülesanneteks on abivajaja esmane sotsiaalnõustamine, avalduste ja
dokumentide vastuvõtmine, vormistamine ja menetlemine, eestkoste dokumentide vastuvõtmine
ja vormistamine, transporditeenuse korraldamine, regulaarne taotluste ja pöördumiste sises
tamine STAR infosüsteemi, andmete töötlemine ja edastamine, eelnõude koostamine, sotsiaal
hoolekandealase info kogumine, dokumenteerimine, analüüsimine ja vahendamine ning kodanike
teavitamine, sihtrühmadele projektide korraldamine.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöös või psühholoogias);
teadmised sotsiaaltööst;
eesti keele väga hea oskus kõnes ja kirjas;
orienteerumine valdkonna terminoloogias, seadusandluses ja sotsiaalteenuste süsteemis;
kogemus asjaajamises ja töös dokumentidega;
arvuti kasutamise oskus (teksti ja tabeltöötlusprogrammid).

töökogemus ametikoha valdkonnas või avalikus sektoris, teadmised psühholoogiast
ja nõustamisest ning STAR infosüsteemi kasutamine.

▪ huvitavat, vastutusrikast tööd;
▪ kaasaegseid töötingimusi;
▪ toetavat meeskonda.
Avalduse koos motivatsioonikirja ja elulookirjeldusega (CV) ning koopia haridust tõendavast
dokumendist palume saata märgusõna all Sotsiaalabi spetsialist hiljemalt
aadressil
Keskväljak 5a, Kärdla 92413 või eposti aadressil valitsus@hiiuvald.ee

Lisaleht

Kooliprojekti
raames
Hiiumaal
Kärdla
Ühisgümnaasiumi ja Emmaste põhikooli külastanud
treenerid said sooja vastuvõtu osaliseks ning hiidlased
ootavad neid tagasi.
MTÜ Hiiumaa Jalgpall üks eestvedajaid Kristi Linkov
ütles, et projekti näol on tegu väga positiivse ettevõtmisega
ning treenerid Rauno Tutk ja Eneli Vals jätsid väga hea
mulje. Nendes koolides, kus nad seekord käisid, on meil
jalgpallitreeningute grupid olemas ja enamus osalenud
lastest teemaga kursis, rääkis Linkov. Küll aga oli see
loodetavasti vajalik kehalise kasvatuse õpetajatele, kes pole
jalgpallialast koolitust sisuliselt saanud. Koolides
tegeletakse korv, võrk ja rahvastepalliga, nüüd on neil
olemas materjal ka jalgpalli mängimiseks ja harjutamiseks.
Loomulikult lisab selleks võimalust ka kingituseks saadud
varustus.
Linkovi sõnul võiks jalgpalliliidu treenerid külastada
selle projekti raames Hiiumaal veel Käina ja Lauka koole.
Lootsime, et ehk jäävad treenerid siia kaheks päevaks, aga
kahjuks ei olnud see võimalik ja seepärast loodan, et nad
tulevad ikka tulevikus tagasi, lausus ta.
Kärdla Ühisgümnaasiumis osales kolmes blokis
toimunud treeningutel 120 last. Väga lahe oli see, et sealsed
õpetajad tegid kõik harjutused ka ise kaasa, rääkis Eneli
Vals. Oli näha, et koolis on sportlikud inimesed ja lapsed
tegelevad jalgpalliga. Palliga oli seal väga osavaid tegelasi
ja paljud oleks soovinud jääda kohe terveks päevaks. Ja
loomulikult rõõmustasid neid kingituseks saadud uued
pallid.
Kehalise kasvatuse õpetaja Mati Kiiver märkis, et
tegemist oli väga toreda üritusega, mis lastele väga meeldis
ja nad olid lausa sillas. Eriti meeldisid neile erinevad
mängud, tõdes ta.
Emmaste põhikoolis on jalgpall ainus spordiala, millega
lapsed saavad tegeleda ja seepärast on ala neile tuttav.
Ometi suutsid Rauno Tutk ja Eneli Vals neid oma
harjutustega meeldivalt üllatada ja liikuma panna. Kokku
osales 23 last, kes käivad 1.2. klassis. „Oli väga hästi
näha, et treenerid on asja sees, rääkis Emmaste kooli
kehalise kasvatuse õpetaja Hergo Tasuja, kes ise on ka
jalgpallitreener. Kui algul oli nii mõnigi laps pisut
vastumeelne, siis seekord tõmmati nad tegevusega nii hästi
kaasa, et üsna pea oli eelmise päeva nohu ununenud.
Treener Eneli Vals märkis, et Emmastes meeldis talle see,
et kuna oli vähe lapsi, sai kõigile individuaalselt läheneda.
Oli näha, et sealsetest poistest ja tüdrukutest käib enamus
jalgpallitrennis, kuid uued harjutused ja nipid olid ka neile
põnevad, rääkis ta.
Alver Kivi
Eesti Jalgpalli Liit

Kevadest saadik on olnud Käina maantee lõik Tubalalt
Kärdla ringristmikuni väga raskesti läbitav, kuid seda kõike
ühe suure eesmärgi nimel: 13.11.2014 toimus tee
üleandmine
peatöövõtjalt
AS
Lemminkäinenilt
Maanteeametile. Uus tee on varustatud kaasaegsete
bussipeatuste, kergliiklustee, märgistuse ja kõige muu
vajalikuga. Vastuvõtmisel avastatud pisipuudused
likvideeritakse novembrikuu jooksul.
Ehituse kogumaksumusest ca 2,5 miljonit eurot tuli
Maanteeameti eelarvest, ca 67 tuhat oli Elektrilevi OÜ
osalus ja 42 tuhat Hiiu valla osalus.
Hiiu vallavanem Georg Linkov soovib tänada
Maanteeameti Hiiumaa Lääne regiooni ning tellija esindajat
Hannes Vaidlat suurepäraselt sujunud koostöö eest:
Sujuksid kõik projektid nii hästi, jõuaksime väga palju
rohkem ära tehtud!
Töö valmimisel lõid kaasa: Novarc Grupp AS (endine EA
Reng) projekteerijana, Vealeidja OÜ järelvalve teostajana,
Lemminkäinen Eesti AS peatöövõtjana, Kärdla Veevärk AS,
Maanteeameti Hiiumaa Lääne regioon, Elektrilevi OÜ, Hiiu
Vallavalitsus tellijatena, Hiiu Teed ja paljud teised, kes
andsid oma panuse kaasaegse tee valmimiseks.
Erilised tänud kinnistuomanikele, kes mõistsid
uuenduste vajadust ja olid nõus loovutama ühise eesmärgi
nimel oma maad, hekke ja puid!

Käina maantee valmimisega, on võimalus võtta tasuta
vett nn Tauallikast, mis asub värskeltvalminud Käina
maantee alguses, kuhu on selle tegevuse jaoks tehtud
spetsiaalne parkimistasku ning kuhu üsna pea
paigaldatakse ka viit.

