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                                      Hiiu valla arengukava 2014-2023    Lisa 5 

Arengukava tegevuste seirearuanne 2014-2015 a (01.08.2015 seisuga) 

 

TEGEVUSED 
SEIRE INDIKAATORID 

Teostatud 
täielikult 

Teostatud 
osaliselt või 

alustatud 

Ei ole teostatud 

… sest 
kaotanud 
olulisuse 

… sest pole 
piisavalt 
ressursse 

…sest on 
tulevane 
tegevus 

Haridus ja noorsootöö      

- Kärdla lasteaia Kalda tn 11 asuva hoone elektrisüsteemi kaasajastamine  x    

- Kärdla lasteaia Kalda tn 11 asuva hoone renoveerimine     x 

- Atraktiivse õppekeskkonna ja kompetentsikeskuse välja arendamine erivajadustega lastele 
KÜG Kõpu õppekohas lisaks tavapärasele õppele 

 x    

- KÜG Kõpu õppekoha teenuste laiendamine ning kompleksi kujundamine 
multifunktsionaalseks ning atraktiivseks teadmus- ja külastuskeskuseks 

 x    

- Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasajastamine ning uute õpetamismeetodite 
kasutusele võtmine õppetöös (2016 -  2023) 

 x   x 

- Koolide tööõpetuse ruumide puru- ja tolmärastuse väljaehitamine koos 
ventilatsioonisüsteemi kaasajastamisega 

   x  

      

- Noortekeskuse Kõrgessaare tegevuskoha laiendamine tegevusruumidega Tööstuse tee 16a 
hoone I korrusel vabanevatesse ruumidesse (2015) 

x     

-  Tööstuse tee 16a hoone katusealuste ruumide parem kasutuselevõtt ja ruumide 
kaasajastamine Noortekeskuse Kõrgessaare tegevuskoha laiendamiseks (2017+) 

    x 

-Pärast Kärdlas sotsiaalkeskuse valmimist Vabaduse 47 hoone rekonstrueerimine 
noortekeskusele sobivaks 

    x 

- Lasteaia Kalda tn 11  maja õueala ja mänguatraktsioonide kaasajastamine (2016+)  x    

- Lasteaia Vabrikuväljak 2a asuva hoone paremaks avalikuks sihtotstarbeks pikaajalisele rendile 
andmine/ võõrandamine 

    x 
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Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid      

- Kärdlasse sotsiaalkeskuse ehitamine  x    

-Hiiu valla Sotsiaalkeskuse  Kõrgessaare päevakeskuse ruumide rekonstrueerimine 
Kõrgessaares, Kõpu tee 8 

 x    

- sotsiaalteenuste ja -toetuste ühtlustamine x     

- ühtse juhtimise alla viimine x     

- sotsiaalteenuste kvaliteedi  tunnustamine x     

      

Kultuur, sport ja vaba aeg      

- Tervise-, matka-, meditatsiooni- ja loovusradade ning seikluslike liikumisradade rajamine     x 

- Mängude maja soojustamine    x  

- Valla avalike esinemispaikade kaasajastamine  x   x 

- Merendusvaldkonda tutvustava ekspositsiooni väljaarendamine     x 

- Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse Tööstuse tee 25 administratiivruumide rekonstrueerimine     x 

- Kärdlasse uue kultuurikeskuse ehitamine Rookopli 18 maaüksusele     x 

- Hiiumaa Spordihalli rajamine Kärdlasse     x 

- Hiiumaa Spordikooli tegevuse alustamine x     

- Sihtasutuse loomine, mis haldab ja arendab spordikooli, spordihalli, sporditaristuid ning 
kureerib olulisemaid spordiüritusi 

x     

- Koolide staadionite rekonstrueerimine     x 

- Malvaste karjääri kasutuselevõtmine kogupere vaba aja tegevuskohana  x    

- Hiiu valla kino arendustegevuste jätkamine koostöös  kolmanda sektoriga  x    

- Raamatukogu Lauka teeninduspunkti poolt kooliraamatukogu teenindamine x    x 

      

      

Majandus, arendus ja planeerimine      

- Kärdla keskväljaku rekonstrueerimine koos ruumiliselt seotud ümbritseva alaga  x    



 3

 

- Hiiumaa turunduskeskuse, sh Kärdla sadamaala arendus  x    

- Kärdla sadama-alale kaasaegse tervise- ja loomekeskuse  ehitamine koos Eesti toidu 
avastuskeskusega 

 x    

- Kõrgessaare sadama tööstusala ja väikelaevade hoolduskeskuse arendustegevus     x 

- Sadamate merepääste võimekuse tõstmine ja seotud rajatiste arendamine  x    

- Teadmuskeskuse rajamine Kõrgessaarde  x    

- Kärdla turu arendustegevus  x    

- Koostöös maakondliku arenduskeskusega ettevõtlusinkubaatorite loomine Kärdlasse ja 
Kõrgessaarde 

    x 

- Taastuvenergialahenduste väljaarendamine Laukal, Kõrgessaares ja Kärdlas (2016–2020);     x 

- Kaugküttevõrgu uuesti rajamine või kaasajastamine Kõrgessaares, Laukal ja Kärdlas     x 

- Hiiu valla kudealade ja vooluveekogude puhastamine, avalike paadilautrite korrastamine ja 
kalurite merele ligipääsu tagamine 

 x    

- Kunagise päästejaamahoone ja silla taastamine suplusranna teenindushoonena  x    

      

Turism ja mainekujundus      

- Hiiumaa turunduskeskuse rajamine, sh Kärdla sadama-ala terviklik arendus  x    

- Läänemere Teadmuskeskuse rajamine Kõrgessaares  x    

- Tuletornide külastuskeskkonna väljaarendamine, sh pääsmete e-lahendusel põhineva 
müügisüsteemi rajamine 

 x    

- Kogupere külastuskeskuse väljaarendamine  x    

- Avalike supluskohtade arendustegevus Luidjal ja Hausma tee alguses Kärdlas  x    

- Pritsumaja torni kui Kärdla sümboli renoveerimise toetamine x     

- Villalao arendamine väikeettevõtluse ning kunsti- ja loomekeskuse koostoimena  x    

- Kõrgessaare mõisa pargi piirdemüüri ja kasvuhoone taastamine, restaureerimine, 
korrastamine  

 x    

      

Taristud ja keskkond      

- Koostöös kolmanda sektori ja eraettevõtjatega supluskohtade arendamine  x    

- Tänavate ja kergliiklusteede võrgustiku kaasajastamine, järk- järguline munitsipaalteede ja –  x    
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tänavate tolmuvabaks muutmine 

- Trasside rekonstrueerimise toetamine  x    

- Promenaadi rajamine Hausma tee-Nuutri jõe suudmealale     x 

- Tänavavalgustuse laiendamine ja kaasajastamine  x    

- Munitsipaalhoonete kohalikule küttele üleviimine ja võimalusel kaugkütte taastamine  x    

- Kärdla tööstus- ja tehnoloogiakeskuse rajamine     x 

- Kergliiklusteede rajamine Lehtma teerist-Tõrvanina (2021–2023), Tahkuna teeots-Pihla 
(2019–2021), Kõrgessaare aleviku (Viskoosa) ja Lauka küla vahel (2016–2018) 

    x 

      

Valitsemine ja kodanikuühiskond      

- Valla juhtimisstruktuuri ajakohastamine ühtse kvaliteediga teenuste osutamiseks valla eri 
piirkondades. Sarnase tegevusvaldkonnaga asutuste juhtimise koondamine ühe valla asutuse 
alla, millel on statsionaarsed tegevuskohad valla eri asukohtades 

x     

 


