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VALLAVALITSUSE ISTUNGID mais ja juunis
Maa-, ehitus – ja planeerimisküsimused.
Otsustati:
26.05.2016 istung
* Võtta vastu Jausa külas asuvate Koja ja
Suitsukoja katastriüksuste detailplaneering
vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr
11-77;
* väljastada ehitusluba Õngu külas asuvale
Lille kinnistule elamu püstitamiseks.
09.06.2016 istung
* Väljastada ehitusluba Eesti Lairiba Sihtasutus AS-ile elektroonilise sidevõrgu liinirajatise (ELA082 II etapp) rajamiseks Metsalauka,
Nurste ja Õngu külades;
* väljastada ehitusluba OÜ-le Turu Talu Jausa külas asuvale Orhidee kinnistule elamu
püstitamiseks;
* kinnitada vaba põllumaa plaanil maaüksuse nr 520 lähiaadressiks Uuepõllu ja maa kasutusvaldusesse saajakas OÜ Alliksaare;
* määrata Haldreka külas asuva Farmi kinnistu jagamise tulemusena tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed;
* määrata Emmaste vallas asuva kasutusvaldusesse antava maaüksuse lähiaadress ja
sihtotstarve;
* kooskõlastada Laartsa külas asuvale Kaivi
kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
Sotsiaalküsimused.
26.05.2016 istung
* Kinnitada juunikuu juubelitoetuste maksmine kahele isikule;
* rahuldada taotlused ja välja maksta lapse
sünnipäevatoetus kahele taotlejale vastavalt
esitatud taotlusele;
* kinnitada toimetulekutoetuse maksmine

Sündmuse eelteade:

16. augustil 2016 kell 11.00–17.00 toimub
Hiiumaa Muuseumi Pika Maja saalis (Vabrikuväljak 8, Kärdla) Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi seminar „Jutte maalt ja
merelt. Seminar Hiiumaa juttudest, paikadest
ja inimestest“.
Hiiumaa kirjanik ja rahvaluulekoguja Jegard Kõmmus on 1961. aastal kirjapandud
Leigri muistendite juurde lisanud üleskutse:
„Noored iidlasd, käigi oma saar risdati-pöigiti
ja pitkuti-püuti läbi, siis löiati veel palju änam
kohdasi ja nimesi, müsusd Leigerd meele tuladavad. Pangi nee meele ja reekigi nesd oma
lasdelasdele kut ennemuisdisd muinasjüttu!“
Seminaril „Jutte maalt ja merelt“ räägitaksegi Hiiumaa muinasjuttudest, koha- ja hiiumuistenditest, meremeeste lugudest, tantsust
ja veel muustki. Esinevad Helgi Põllo, HelleMare Kõmmus, Helen Kõmmus, Risto Järv,
Mairi Kaasik, Andreas Kalkun, Reeli Reinaus,
Kärri Toomeos-Orglaan jt. Seminari täpne kava

maikuus seitsmele taotlejale;
* rahuldada taotlus ja maksta taotlejale ravimitoetust;
* rahuldada taotlus ja maksta taotlejale sõidutoetust;
* rahuldada avaldus ja maksta taotlejale
toetust.
09.06.2016 istung
* Rahuldada taotlused ja välja maksta lapse
sünnipäevatoetus kolmele taotlejale vastavalt
esitatud taotlustele;
* rahuldada taotlus ja maksta matusetoetust 150 eurot;
* rahuldada taotlus ja maksta sõidutoetust
vastavalt esitatud taotlusele;
* rahuldada taotlused ja maksta sotsiaaltoetust kahele taotlejale;
* maksta vajaduspõhist peretoetust juunikuus üheksale taotlejale.
20.06.2016 istung
* Kinnitada toimetulekutoetuse maksmine
juunikuus üheksale taotlejale;
* tasuda raske ja sügava puudega laste riikliku lapsehoiuteenuse vahenditest puudega
laste teenused Hiiu Vallavalitsusele;
* rahuldada taotlus ja välja maksta lapse
sünnitoetus;
* rahuldada taotlused ja välja maksta lapse
sünnipäevatoetus kahele taotlejale vastavalt
esitatud taotlustele;
* rahuldada taotlus ja maksta küttepuude toetust ühele taotlejale vastavalt esitatud
taotlusele;
* rahuldada taotlused ja maksta sotsiaaltoetust kolmele taotlejale;
* rahuldada taotlus ja maksta sõidutoetust
ühele taotlejale;
* rahuldada taotlused ja maksta ravimitoeavaldatakse augusti alguses.
Eesti Rahvaluule Arhiivi muinasjuttude töörühm on eesti jutupärimusele keskenduvaid
seminare korraldanud 2010. aastast alates.
Kohtumiste eesmärgiks on tutvustada Eesti eri
paigus elavatele rahvaluulehuvilistele arhiivis
leiduvat muinasjutuainest ning rahvajutte
laiemalt.
Vaata varasematest seminaridest lähemalt
http://www.folklore.ee/era/teema/muinasjutt.htm#seminarid
Soovi korral väljastatakse osavõtjatele koolitustõend, millest palume teatada meiliaadressil era@folklore.ee hiljemalt 11. augustiks.
Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Hiiumaa Muuseum, Rahvakultuuri Keskus ning Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond.
Kontakt: Eesti Rahvaluule Arhiiv (era@
folklore.ee), Kärri Toomeos-Orglaan (karri@
folklore.ee), Helen Kõmmus (helen@folklore.
ee), +372 5650 4126

tust neljale taotlejale;
* rahuldada taotlused ja maksta abivahendi toetust kolmele taotlejale.
Muud küsimused.
26.05.2016 istung
* Vallavanem T. Paulus andis ülevaate kaasava eelarve menetluse käigus rahvahääletusel toetust leidnud idee ( LED valgusti ja päikesepaneeli nutilahendus) realiseerimisest.
09.06.2016 istung
* Nõustuda MTÜ Tallinna Field-Target Klubi poolt läbiviidava avaliku üritusega ENFTA
lahtiste Field-Target meistrivõistluste 4. etapp
(surveõhupüssidega orienteerumine), mis toimub 01.07. – 03.07. 2016 Leemeti matkarajal;
* nõustuda MTÜ Motoklubi Korvikunnid
poolt läbiviidava avaliku üritusega „Motokross
Hiiumaa 2016“, mis toimub 2. juulil 2016 Nurste motokrossirajal;
* eraldada reservfondist 350 eurot ühekordset teotust, et premeerida Kärdla Ühisgümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud Emmaste valla õpilast;
* tunnistada kehtetuks lihthanke „Emmaste
Põhikooli algklasside remont“ hankemenetlus;
* korraldada lihthange „Emmaste Põhikooli
algklasside põrandate remont“ suurenenud
tööde mahus (neli klassiruumi), määrata vastutav isik ja hankekomisjon ning kinnitada
hankedokumendid.
21.06.2016 istung
* Kinnitada lihthankel „Emmaste Põhikooli
algklasside põrandate remont“ edukaks kõige
madalama hinnaga ERJ Teenused OÜ pakkumus.
Heli Üksik

Harjumaa omavalitsusjuhid külastasid Hiiumaa visiidil
27. aprillil 2016 Sõru muuseumi.

Meeleoluka muusikalise episoodi pakkusid Kiili vallavanem Aimur Liiva
ja Jõelähtme valla avalike suhete juht Merike Metstak, kes lõid hiiu meremeeste ajaloolistel pillidel lahti hoogsa "Saaremaa valsi" .
Akordionid kõlasid peibutavalt ja kogu seltskond fotograafi seljataga
laulis rõõmsalt kaasa.
Foto Janika Savi, Harjumaa Omavalitsuste Liit, sekretär-asjaajaja
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VOLIKOGU ISTUNG MAIS 2016
Vallavalitsuse informatsioon
(ettekandja vallavanem Tiit Paulus)
Aprillikuus laekus tulumaksu summas 82
074 eurot, mis on võrreldes eelmise aasta aprilliga 16,5 % enam. Nelja kuuga laekus tulumaksu kokku 317 360 eurot, mis on eelarvest
33,99 %. Maamaksu on laekunud nelja kuuga
63 % eelarves kavandatust. 30. aprilli seisuga
oli tulude pool täidetud 41,07 % kogu eelarves
kavandatust. Eelarvelised kulud olid 30. aprilli
seisuga kokku 28,27 % kogu eelarve mahust.
Kaasava eelarve LED valgustite kohta on
hinnapakkumused olemas ja teostajaga on
räägitud tööde elluviimise osas. Bussipeatused (Haldi, Jausa (endine Jausa II), Kaderna,
Leisu, Mänspe (endine Mänspäe), Nurste,
Pärdi (endine Jausa I) ja Õngu) on välja valitud selle järgi, kus on müüdud enim pileteid
ja asukohad on saadetud kooskõlastuseks
Maanteeametile.
Emmaste valla maadel käib hoogne ELASA
valguskaabli võrgu rajamine. Valguskaabel
peaks jõudma kõigisse valla tähtsamatesse
hoonetesse. Samuti on tehtud taotlus seadmetele, mis on vajalikud valguskaabli kasutuselevõtuks. Hetkel on käsil kaks lihthanget

– Emmaste Põhikooli algklasside põrandate
remondiks ja Tohvrile avariigeneraatori paigaldamiseks. LEADER taotlus spordikompleksi põrandakatte soetamiseks ja teiste tööde
teostamiseks sai rahastuse. Valla ühetoaline
korter lageda 6 on remonditud. Bussijaam
saab uue väljanägemise ja Sõru paadikuuri
terrassi remont lõpeb uue nädala algul. 11.
Juunil on tulemas Hiiumaa ja Saaremaa vaheline köievedu, mis toimub Sõru ja Soela sadama
vahel. Konkurss uue koolidirektori leidmiseks
on alanud.
Vallavanem vastas volikogu liikmete küsimustele.
OTSUSTATI:
* Kinnitada Emmaste valla 2015. aasta majandusaasta aruanne;
* anda luba jagada Farmi kinnistu, asukohaga Emmaste vald, Haldreka küla, kolmeks
iseseisvaks kinnistuks ning määrata sihtotstarbed ja lähiaadressid;
* nimetada Emmaste vallavolikogu esindajaks Emmaste Põhikooli Põhikooli direktori
konkursikomisjonis Ülo Kikas alates 20. maist
2016 (protokolliline otsustus);

Vallavanem vastas volikogu liikme Hergo
Tasuja kirjalikule arupärimisele:
1. Kas ja kuidas saaks vallavalitsus ja vallavolikogu tasandilt toetada Emmaste noortevolikogu tegutsemist?
2. Millistel kaalutlustel ei korraldatud Emmaste VAK vallavolikogu poolt uue allasutuse
koosseisu loodud sporditöötaja ametikohale
konkurssi?
3. Kas ja millal esitatakse projektid arengukavas välja toodud spordivaldkonna prioriteetsete teemade arendamiseks?
Küsimuste osas toimus arutelu.
Hergo Tasuja tutvustas Emmaste Põhikooli
hoolekogu poolt korraldatud lapsevanemate
rahuloluküsitluse kokkuvõtet.
Ülo Kikas tutvustas volikogu liikmetele
Käina valla ettepanekut, mille sisuks on ühinemisläbiräälimiste alustamine Käina, Emmaste
ja Pühalepa valdadega, eesmärgiga moodustada 2017. aasta valimisteks uus omavalitsusüksus kolme valla baasil. Otsustati tulla kokku
2. juunil, et erakorralisel istungil küsimust edasi arutada ja seisukohale jõuda.

VOLIKOGU ISTUNGID JUUNIS 2016
02.06.2016 erakorraline istung
Erakorralise istungi päevakorras oli üks
päevakorrapunkt – seisukoha võtmine Käina
vallavolikogu 25.05.2016 otsuse nr 100 „Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine“ kohta. Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
* Nõustuda Käina valla ettepanekuga ühinemisläbirääkimiste pidamiseks Käina, Emmaste ja Pühalepa valdadega ning määrata
juhtkomisjoni liikmed läbirääkimisteks.
30.06.2016 istung
Hergo Tasuja esines avaldusega (avalduse
täistekst on loetav veebilehel www.emmaste.
ee ja Emmaste raamatukogus).
Vallavalitsuse informatsioon (ettekandja
vallavanem Tiit Paulus)

Vaba Rahva Laul
2016
Tere, head inimesed!
Selle aasta 20. augustil on tulemas Eesti
25. Taasiseseisvumispäev! Saame kokku Tallinna Lauluväljakul ja laulame koos, et tunda
ühislaulmise väge, saades seeläbi natuke paremateks inimesteks. Saaremaalt viis aastat
tagasi alguse saanud traditsioon Vaba Rahva
Laul jõudis Tallinna Lauluväljakule! On ju väga
paljudele Eestimaa ainus võimalik paik elamiseks. Naudime isamaalisi ja lihtsalt ilusaid laule
armsas eesti keeles ja tunneme rõõmu kaunist
Eestimaast. Isamaaline laulupidu Vaba Rahva Laul algab 20. augustil kell 19.30 Tallinna
Lauluväljakul ja kestab ligi 3 tundi. Seda võib
nimetada lausa öölaulupeoks, sest üle poole
kontserdist jääb pimedasse aega. Pidupäevaselt soodsad piletid on müügil Piletilevis. Suve
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Maikuus laekus tulumaksu 84 302 eurot,
mis on võrreldes eelmise aasta maiga 2,57 %
enam. Viie kuuga on tulumaksu laekunud kokku 401 662 eurot, mis on eelarvest 43,02 %. 31.
mai seisuga oli tulude pool täitunud 49,52 %
kogu eelarves kavandatust. Eelarvelised kulud
31. mai seisuga olid kokku 35,69 % kogu eelarve mahust. Maamaksu on viie kuuga laekunud
63,98 % eelarves kavandatust.
Kaasava eelarve raames LED valgustite
paigaldajada on sõlmitud töövõtuleping ja
valmis peaks töö saama augusti lõpuks. Bussipeatustes on kohad märgitud, Maanteeametilt on kooskõlastus olemas ja kohtades, kus
tuleb puid maha võtta, on kinnituomanikega
kokku lepitud.
Koolis on alanud algklasside põrandate
remont. Uued põrandada tulevad nelja klassi.
Juunis toimusid Hiiumaa ja Saaremaa vaheline köievedu ja Sõru Jazz. Peetud on selle aasta
poole hind veidi tõuseb, nii et just õige aeg on
praegu pilet soetada!
Meile ja meiega laulavad koorid üle Eesti ja
lauljad Ott Lepland, Koit Toome, Gerli Padar,
Rene Soom, Boris Lehtlaan, Mart Müürisepp,
Männiste Perebänd, Saaremaa tuntud väiksed
laululinnud Lisette Lemba ja Oliver Leppik jt.
Lauljaid saadab Urmas Lattikase bänd. Kontserdijuht Veikko Täär. Kunstiline juht Lauri
Breede ja lavameister Aivar Surva.
Võtke kaasa hea tuju ja sinimustvalged lipud. Veel saavad osalemiseks registreerida
koorid. Kavas on tuntud laulud, midagi juurde
eriti pole õppida.
Laulmiseni!
Meeldivate kohtumisteni
FIE Ülo Kannisto - Vaba Rahva Laulu idee autor
ja korraldaja. Tel. 5154202
ylo.kannisto@gmail.com
Reg. kood 11891433

jaanituled. 2. juulil toimub Nurstes motokross.
Konkurss uue koolidirektori leidmiseks luhtus ja välja tuleb kuulutada uus konkurss.
OTSUSTATI:
* Kehtestada Sõru külas asuva Arne kinnistu detailplaneering;
* võtta vastu Hiiumaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020;
* toetada Mänspäe kooli sulgemise 50.
aastapäeva puhul mälestuskivi paigaldamise
ideed ja toetuse saamiseks esitatud taotlust
(protokolliline otsustus);
* vallavalitsusel korraldada Hiiu maavanema 20.06.2016 korralduse nr 1-1/2016/114
„Hiiu maakonnaga piirneval merealal maakonnaplaneeringu kehtestamine“ vaidlustamine kohtus (protokolliline otsustus)
Heli Üksik
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RAVIMITEST
Millest tuleneb erinevus ravimite hindades?
Sama toimeainega ning samal kujul (tabletid, siirup vm) ravimeid on Eestis müügil erinevatelt ravimitootjatelt. Seejuures vastavad
need kõik toime, ohutuse ja kvaliteedi osas
ühesugustele nõuetele ning erinevus patsiendi jaoks seisneb peamiselt hinnas. Üldistatult
võib öelda, et eelkõige kulgeb hinnaerinevus
originaalravimite ja geneeriliste ravimite vahel. Tulenevalt oma valikust on inimestel võimalik ainuüksi ühe ravimi pealt säästa kümneid eurosid aastas.
Soodsam hind ei tähenda kehvemat ravimit.
Originaalravim tähendab, et ravimitootja
on toonud turule uudse ravimi, kus toimeaine
või manustamisviis on senisest erineva mõjuga. Geneerilised ravimid on originaali koopiad,
millel on tõendatult sama toime ja ohutus.
Kuna uudsele ravimile müügiloa saamiseks
eelneb pikk ja kulukas kliiniliste uuringute
periood, on originaali omanikul mõne aasta
vältel ainuõigus ravimit toota ja müüa. Seda
nimetatakse patendiajaks. Selle perioodi jooksul on tal võimalik teenida tagasi ravimi väljatöötamiseks kulunud investeeringud ning säilitada huvi ka edasiseks arendustegevuseks.
Geneeriliste ravimite tootjad saavad alus-

tada ravimi tootmist ja turustamist pärast ravimi patendiaja lõppu, ilma et peaks kordama
algselt tehtud uuringuid. Nii on justkui pool
teed käidud ja sellest tulenevalt saab ravimit
turustada madalama hinnaga. Küll aga peab
ka iga geneeriline ravim läbima testid, millega
saab tõendatud originaalile sarnane ravitoime ja ohutus inimestele. Konkurentide turule
saabudes võib juhtuda, et ka originaali tootja
langetab ravimi hinna geneeriliste preparaatidega samale tasemele.
Erinevus ravimi hinnas kujuneb ostja jaoks
ravimifirmade kehtestatud hinnast. Haigekassa hüvitab ravimite kulu kindlustatutele kuni
piirihinnani. Kui patsiendile on välja kirjutatud
või ta soovib osta ravimit, mille hind on piirhinnast kõrgem, tuleb tal kehtiva piirhinna ja
ravimi müügihinna vahe ise katta. Piirhinnad
kehtestatakse sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite grupile, mis kantakse soodusravimite loetellu. Loetelu uuendatakse regulaarselt kord kvartalis (1. jaanuaril, 1. aprillil, 1.
juulil ja 1. oktoobril) ning samaaegselt võivad
muutuda ka ravimite piirhinnad. Ravim, mis
näiteks juuni lõpus on patsiendile soodsaim,
ei pruugi seda juuli algusest enam olla. Seega tasub iga ostu juures küsida apteekrilt nõu
soodsaima pakendi kohta.
Küsi apteekrilt soodsaimat ravimit!
Üldjuhul kirjutab arst retseptile toimeaine nimetuse. Sel juhul on apteekril kohustus
pakkuda ostjale sobivate ravimite hulgast

soodsaimat. Kuigi üldiselt on määratud toimeaine piires erinevate ravimpreparaatide vahetamine ohutu, ei saa välistada, et arst peab
meditsiinilistel põhjustel retsepti koostama
pakendipõhiselt ehk retseptile kirjutatakse
konkreetse tootja kindla preparaadi nimetus.
Sel juhul peab arst patsienti teavitama ravimi
asendamise võimalusest ja tingimustest. Kui
ravim ei ole asendatav, tuleb patsienti teavitada asendamise keelamisest ja selle põhjusest.
Riigiportaalis www.eesti.ee on igal ühel
võimalik hõlpsalt veenduda, kas retsept kirjutati välja toimeainepõhiselt ja kas ostetud
ravim kuulus hinnalt soodsamate hulka. Oma
retsepte saab vaadata riigiportaali retseptikeskuses (E-teenused  Kodanikule  Tervis ja
tervisekaitse  Retseptid). Toimeainepõhiselt
koostatud retseptil on märge "Toimeainepõhine" (Retsepti detailinfo ->Andmed arsti juures
->Pakendi kood, nimetus, arv). Konkreetse
pakendi valikul on näha arsti põhjendus, miks
just selle tootja konkreetne ravim oli inimesele antud juhul vajalik (Andmed arsti juures
->Asendamatuse põhjendus). Juba välja ostetud retseptide puhul saab vaadata, kas ostetud ravim kuulus soodsamasse gruppi või oli
ruumi kokkuhoiule. Kindlasti tasub iga ühel ka
ise ravimite kirjutamise ja väljastamise protsessis aktiivselt osaleda.
Keili Kõlves,
Ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht

MEELDETULETUS JALGRATTURITELE!

Kätte on jõudnud suviselt soojad ilmad
ning paljud kasutavad jalgratast igapäevase
sõiduvahendina. Usutavasti on pika sügise ja
talvega ära ununed nii mõnigi reegel, mille järgimine on turvaliseks liiklemiseks vajalik.

Alustuseks tuleb üle vaadata jalgratta tehniline seisukord. Enne sõitu kontrollige üle, kas
ratta pidurid on töökorras, olemas kõik vajalikud helkurid - ees valge helkur, taga punane ja
mõlema rattaküljel kollane helkur. Veenduge,
et signaalkell on kinnitatud. Pimedas või halva
nähtavuse korral sõitmiseks peab olema rattale kinnitatud ette valge ja taha punane tuli.
Need aitavad jalgratturil paremini teed näha ja
samas on ta ise teistele nähtav.
Jalgratta turvavarustuse hulka loetakse
ka jalgratturi kiivrit. Liiklusseaduse järgi on alla
16-aastastel jalgratturitel kiivri kandmine kohustuslik. Samas on tervitatav, et ka täiskasvanud hoolivad endast ja kannavad jalgrattaga
sõites kiivrit. Seejuures ongi tähtis, et inimesed ei takerduks seadustesse vaid mõistaksid
kiivri kandmise tõelisi põhjuseid – see võib õn-

netuse korral päästa ratturi elu ja tervise.
Jalgrattaga liigeldes tuleb meeles pidada,
et kõnniteel võib sõita kuni 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat. Samuti võib
kõnniteed rattasõiduks kasutada väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur. Kõigil jalgratturitel
on lubatud kõnniteel sõita vaid juhul, kui sõiduteel sõitmine selle seisukorra tõttu on oluliselt raskendatud.
Sõiduteel ja tänavatel võib iseseisvalt
jalgrattaga sõita vähemalt 10-aastane laps,
kes on eelnevalt vastava väljaõppe läbinud
ja kannab kaasas talle välja antud jalgratturi
juhiluba. Täiskasvanuga koos võib sõiduteel
jalgratast juhtida vähemalt 8-aastane laps.
Jalgratturi juhiluba peab kaasas kandma kuni
16-aastaseks saamiseni. Juhiloa saamiseks tuleb kõigepealt pöörduda kooli poole. Lisaks
leiab vajalikku infot internetist Liikluskasvatuse leheküljelt aadressiga www.liikluskasvatus.
ee.
Jalgrattal võib kaassõitjat sõidutada selleks ettenähtud istmel ning ta peab kandma
kinnirihmatud kiivrit. Paki-, ratta- või juhtraa-

mil kaaslase sõidutamine ei ole turvaline nii
sõitjatele kui sõidutajale.
Jalgrattaga sõites ning sellega esemeid
transportides, tuleb esemed paigutada ja kinnitada nii, et need jalgrattaga sõitmist ja selle
juhtimist ei segaks. Samuti peab esemed rattal
asetama nii, et need et ohustaks teisi liiklejaid.
Vajadusel tuleb kasutada pagasiveoks ettenähtud haagist.
Trikiratastega tänaval liikumine võib olla
ohtlik, sest enamasti puuduvad sellist tüüpi ratastel pidurid ning muud turvalisuse osas vajalikud lisad. Samuti tuleb arvestada, et rattaga
tänavatel trikke tehes seatakse ohtu nii ennast
kui teisi. Igasugune trikitamine jäägu kõrvalistesse või selleks ettenähtud kohtadesse.
Jalgrattaga võib ületada teed ülekäigurajal sõites, kuid enne sõidutee ületamist tuleb
veenduda, et see on ohutu, ning et autojuhil
on olnud piisavat aega ratturit märgata ja peatuda. Ülekäigurada on ettenähtud jalakäijatele ja sõitvale jalgratturile eesõigust ei ole. On
teada fakt, et ettevaatamatult ja ootamatult
autole ette sõites on enamasti suurema kahju
kannatajaks jalgrattur.
Jalgratas on hea ja mugav ning paljudele
sageli ainus liiklusvahend. Hoolimata vaiksest
ning rahumeelsest saare elukeskkonnast, tuleb ette olukordi, kus jalgrattaid varastatakse.
Selle vältimiseks tuleb jalgratas alati lukustada ka siis, kui minnakse ainult üheks hetkeks
poodi. Võimalusel tuleb ratast kinnises ruumis
ning võõra pilgu alt eemal hoiustada.
Varguste ennetusel on kindlasti abi ka
sellest, kui oma ratas registreerida Bike-ID kodulehel. Juba toimepandud varguse korral on
suureks abiks, kui rattast on olemas pildid ning
on teada ratta raaminumber.
Usun, et neid reegleid jälgides ning endale ja oma lastele meelde tuletades on
jalgrattasõit turvaline ja nauditav.
Kaili Kiik
Kärdla politseijaoskonna
ennetus- ja menetlustalituse juht.
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Sündis uus
vallakodanik

XIII KOGUKONNA MUUSIKA- JA KUNSTIPÄEVAD
Uuendatud kujul toimuvad sel aastal „XIII kogukonna muusika- ja kunstipäevad”
Valgu seltsimajas ja Emmaste Pärimusaidas.
Suure rõõmuga kutsume kõiki osalema, vaid ühiselt loome ajas kestvad mälestusi koostegemise rõõmust.

HERBERT PAOMEES
29.05.2016, Tilga küla

30.juuli 2016
Valgu seltsimaja
11.00 Vanapaberist korvide punumine – Tiina Lepa
12.00 Karpide ja kaartide meisterdamine – Kristel Pisa
Emmaste Pärimusait
15.00 Pärimuslikud laste laulumängud
16.30 Pilli meisterdamine
18.00 Tantsuklubi – Pärimusmuusika tudengid

LENNA LEIGER
20.06.2016, Jausa küla
Õnnitleme vanemaid ja vanavanemaid!
Õnnitleme mai-juuni sünnipäevalapsi!

Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Kaie Pranno, projektijuht, Heli Üksik, KS MUHV
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Eakad sünnipäevalapsed
03.07 – Eevi Vesmes
27.07 – Helja Reha
16.08 – Helmi Vahtra
08.08 – Heljade Härm
22.07 – Alfin Niit
16.07 – Laine Rõmmel
31.08 – Heldi Kail
Juubilarid
22.07 – Jaan Ugam
11.07 – Elgi Kaju
28.07 – Lia Veevo
02.08 – Asta Vahtra
04.07 – Toivo Reede
08.07 – Aime Maslova
09.08 – Lehte Pranno
06.07 – Mihkel Pokk
25.07 – Vladimir Elken
03.08 – Lea Ridaliste
15.07 – Heller Sööl
07.08 – Silvi Lipu
12.08 – Ene Pilvar
26.08 – Sven Vanatoa
Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat....
RAIMOND LAUR
24.02.1950 – 01.06.2016
Hindu küla
Siiras kaastunne lähedastele

Kontserdid reede õhtul, 5 augustil, Kalana,
Suursadama, Orjaku ja Kärdla sadamates ning
Vetsi-Tallis ja Kassari puhkekeskuses

SÕRU JÄMM

Laupäeval 06.aug. kell 20.00
SÕRU PAADIKUURIS
Esinevad festivalil osalevad orkestrid

KÄRDLA LINNAKONTSERT MARDITRUMMIL
pühapäeval 07.augustil kell 11.00
Eelneva rongkäiguga Keskväljakule.

ÄRATUSMÄNGUD LAUPÄEVAL KELL 09.00
ÜLE HIIUMAA!!!

Uhtna naiskoor
laupäeval kell 16.00
Emmaste kirikus

Emmaste Vallaleht. Väljaandja Emmaste vallavolikogu ja vallavalitsus vald@emmaste.ee
anne.ly@emmaste.ee
Küljendus ja kujundus Recado Meedia OÜ Trükk AS Folger Art
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