Emmaste vallavolikogu ja vallavalitsuse ajaleht | Tasuta | August 2017 nr. 6 (135)

Emmaste Põhikool alustab õppeaastat 1. septembril kell 8.15
Noorsootöö aitab maailma avastada
Käesoleval aastal on Emmaste noortekekus eriti maailma avastamise lainel. Aprilli viimastel päevadel sai selgeks Sloveenia noorteagentuurile Movit esitatud Erasmus+ õpirände taotluse tulemus: kümme Hiiumaa noort saab osaleda juunis kümnepäevasel noortevahetusel Sloveenias, Radlje ob Dravis. Projekti valmistasid ette
Marenberški MKC Radlje ja Emmaste Vaba Aja Keskuse noorsootöötajad kahel eelkohtumisel Sloveenias. Projekti eesmärgiks oli õppida partnermaade kultuuri läbi
toidu tegemise. Emmaste noortele kujuneski kõige suuremaks elamuseks kohalikul
festivalil rahvustoidu Bogra valmistamine.
Sloveenlased tõlkisid retsepti, tõid kohale toidukraami ja suure paja. Noortel tuli
teha üles lõke, lõigata-tükeldada vajaminevad koostisosad ja need õigel ajal lisada.
Ettevalmistusest maitsmiseni kulus umbes kolm tundi. Festivalikülaliste tagasiside
eestipärasele Bograile oli väga hea.

Juuli teisel poolel toimus kolme riigi Erasmus+ noortevahetus Emmastes. Osalesid
Saksamaa, Rumeenia ja Eesti noored. Projekti fookuses oli vabatahtlik töö ja kogukonda panustamine. Projekt andis võimaluse noortele omavaheliseks suhtlemiseks,
erinevate kultuuride tutvustamiseks, meeskonnatööks loovuse ja seikluste kaudu
ning heategevuseks. Laagri käigus käidi Tohvril talvepuid kuuri ladumas, värviti ära
spordibaasi väilkorvpalli plats ning oldi abiks Hiiu Folgi turva- ja keskkonna korrashoiumeeskondades. Parim viis üksteise tundma õppimiseks on jagada midagi enda
kultuurilistest väärtustest koos elades, töötades ja süües.
Maailma kohalikule tasandile lähemale tuua aitab noortekeskuses Euroopa Vabatahtlikus Teenistuses olev välisvabatahtlik Slovakkiast Anton Kovàčik. Huvitava
kogemusena võib välja tuua tema valmistatud magusa pasta ehk makaronid mooniseemnete ja tuhksuhkruga.

Eestipärane Bograč
1 kg kondita veiseliha
1 kg sealiha
0,5 kg ulukiliha
7-8 suurt sibulat
3 küüslauguküünt
20 g õli või rasva
3 sellerit
2 punast paprikat
2 suurt lusikatäit paprikapulbrit
1 lusikatäis tšillipipart
1 kg kooritud kartuleid
Soola
Pipart
Pool lusikat majoraani
Loorberit
3 porgandit
4 tomatit
Sidrunipipart
1-2 spl mett

Nii see Bograč aegapidi valmib!
Foto: erakogu

Valmistamine:
Võta suurem pott. Prae rasvas peenelt hakitud sibulad kuni need on
pool läbipaistvad, siis lisa paprikaviilud, porgandiviilud ja tomat ning
prae veel natuke. Lisa veiseliha ribad,
paprikapulber ja natuke vett ning
hauta kuni liha on poolpehme. Lisa
hakitud ulukiliha ja keeda järgmised
15-20 minutit, siis lisa sealiharibad.
Lisa sool, pipar, majoraan, küüslauk,
sidrunipipar, mesi ja natuke vett, kui
vaja. Hauta aeglaselt nõrgal tulel
(liha ei tohi üle küpseda). Kui sealiha
on peaaegu pehme, lisa kartulitükid. Lisa vett nii, et kõik oleks kaetud.
Pane kaas peale ja hauta (kartulid ei
tohi keeda pudruks!).
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VOLIKOGU ISTUNGID
26.06.2017 istung
Vallavalitsuse informatsioon
(ettekandja vallavanem Tiit Paulus)
Viie kuuga on vallale laekunud tulumaksu 414 292 eurot, mis on eelarves kavandatust 39,8 %. Võrreldes 2016.
aasta maiga laekus tulumaksu 0,5 % vähem. Maamaksu on
lekunud 68,07 % eelarves kavandatust. 31. mai seisuga oli
kavandatud tulude pool täidetud 46,49 % kogu eelarves
kavandatust ja eelarvelised kulud mai lõpu seisuga olid
kokku 28,07 %. Lõppemas on kaks riigihanget – sotsiaalauto ja pangalaenu hanked. Bussi hange on lõppenud, liisinguleping sõlmitud ja buss ootab äratoomist. Kooli saali
remondiga loodan jõuda lahendusteni. Kaasava eelarvega
on seisak, sest volikogu aseesimees, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees ja kaasava eelarve komisjoni liige H. Tasuja
on esitanud maavalitsusele pöördumise järelevalve läbiviimiseks. 6 last käis juunis Sloveenias ERASMUS+ programmi
raames. Emmaste kooli õpilased võistlevad rahvusvahelistel kergejõustikuvõistlustel Prantsusmaal (Jaan-Martin
Ugam) ja Poolas (Sten Kerk, Tobias Remmelg ja Riho Tärk).
Toimunud on Sõru Jazz ja Emmaste jaanituli, tulemas 29ndal juulil motokross Nurstes.
Vallavanema vastas volikogu liikmete esitatud küsimustele.
OTSUSTATI:
* Kinnitada Emmaste valla 2016. a majandusaasta aruanne;
* kinnitada Emmaste Põhikooli põhimäärus koos hääletatud muudatusettepanekutega;
* kehtestada määrus „Emmaste valla koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra arvestamise ja
maksmise korra kehtestamine“;
* delegeerida seadustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani
pädevusse antud ülesannete lahendamine Emmaste Vallavalitsusele;
* anda luba jagada Jausa külas asuv Lauda katastriüksus
kaheks iseseisvaks kinnistuks ning määrata sihtotstarbed ja
lähiaadressid;
* anda luba jagada Jausa külas asuv Murru1 katastriüksus kolmeks iseseisvaks kinnistuks ning määrata sihtotstarbed ja lähiaadressid;
* anda luba jagada Jausa külas asuv Murru2 katastriüksus neljaks iseseisvaks kinnistuks ning määrata sihtotstarbed ja lähiaadressid;
* delegeerida lastekaitseseaduset ja sotsiaalhoolekande
seadusest tulenevad ülesanded Emmaste Vallavalitsusele;
* kehtestada määrus „Riigieelarve toetusfondist raske ja
sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“;
* kehtestada määrus „Emmaste valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“;
* nõustuda Emmaste Vallavalitsuse ja Grete Liht vahel
14.05.2014 vallavara kasutamiseks sõlmitud lepingu pikendamisega kuni 14.05.2020 samadel tingimustel;
* delegeerida vallavalitsusele koostöölepingu sõlmimine MTÜ Halulaevaga vastavalt MTÜ Halulaev taotluses sisalduvale pakkumusele ning volitada vallavalitsust pidama
läbirääkimisi saavutamaks vallale sobivaid tingimusi (protokolliline otsustus);
* nõustuda kohustuste täitmisega rahas vastavalt esitatud taotlusele ja delegeerida ning kohustada vallavalitsust
eeltingimusena sõlmima leping MTÜ-ga Sõru Merekeskus,
et tagada MTÜ Sõru Merekeskus sihtotstarbelise kohustuse
täitmine (protokolliline otsustus);
* võtta vastu otsus „Emmaste valla sundliitmise vaidlustamine“;
* moodustada 15. oktoobril 2017 toimuvaks Emmaste
Vallavolikogu valimisteks Emmaste vallas üks valimisringkond nr 1, määrata Emmaste valla valimisringkonnas nr 1
Emmaste Vallavolikogu IX koosseisu liikmete arvuks 9 ja
määrata valimisringkonna piiriks Emmaste valla haldusterritooriumi piir;
* moodustada Emmaste valla valimiskomisjon 15. oktoobril 2017 toimuva kohaliku omavalitsuse volikogude
valimiste läbiviimiseks;
* edastada „Maakondlike arenduskeskuste üleandmine
riigilt kohalikele omavalitsustele 2017“ teema seisukoha
kujundamiseks volikogu eelarve- ja majanduskomisjonile
(protokolliline otsustus);
Hergo Tasuja jagas informatsiooni Emmaste Põhikooli
hoolekogu rahuloluküsimuste tulemuste kohta ja vallavanem vastas H. Tasuja arupärimisele „Ohutusest ja heakorrast valla keskuses“.
Emmaste vallavolikogu istungi materjalid on avalikustatud Emmaste valla veebilehel aadressil http://avalik.amphora.ee/emmastevv/index.aspx?org=136&unit=-1
ja Emmaste raamatukogus.
Heli Üksik

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
mais, juunis ja juulis 2017
Maa-, ehitus – ja planeerimisküsimused.
Otsustati:
26.05.2017 istung
* Väljastada ehitusluba OÜ-le Paleoterm (kinnistu
omanik OÜ Turu Talu) Jausa külas asuvale Orhidee kinnistule puurkaevu rajamiseks;
* väljastada ehitusluba Veeteede Ametile Lepiku külas Emmaste tulepaak 691 katastriüksusel asuva majaka
rekonstrueerimiseks;
* määrata 4 (nelja) Emmaste vallas asuvate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed;
* lõpetada Reheselja külas asuval Pähkla kinnistul detailplaneeringu koostamise menetlus.
08.06.2017 istung
* Väljastada ehitusluba Veeteede Ametile Hindu külas Sõru tulepaak 701 kinnistul asuva Sõru sihi alumise
tuletorni rekonstrueerimiseks;
* väljastada kasutusluba Saarte Liinid AS´ile Pärna külas Liini kinnistul asuva ümberehitatud Sõru sadama kai
kasutamiseks;
* määrata kahe Emmaste vallas asuva riigi omandisse
taotletavate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed;
* rahuldada kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamist taotleva isiku taotlus. Erastatav maa liidetakse
taotlejale kuuluva Kruusi kinnistuga ja erastatav maa
asub Nurste külas, nimetusega Kruusimetsa;
* rahuldada kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamist taotleva isiku taotlus. Erastatav maa liidetakse
taotlejale kuuluva Laasma kinnistuga ja erastatav maa
asub Nurste külas, nimetusega Laasmametsa.
19.06.2017 istung
* Väljastada taotlejale kasutusluba Reheselja külas
Niine kinnistul asuva suvila kasutamiseks;
* väljastada ehitusluba Pharma Systems Eesti OÜ-le
Riidakülas asuva Parma kinnistule tootmishoone püstitamiseks;
* kinnitada Reti ja Märja katastriüksuse lähiaadressid,
sihtotstarbed ja piirid vastavalt katastrimõõdistamise
toimikutele.
06.07.2017 istung
* Väljastada ehitusluba OÜ-le Paleoterm Jausa külas
asuvale Saare kinnistule puurkaevu rajamiseks;
* määrata Emmaste vallas asuva riigi omandisse taotletava Reediku maaüksuse lähiaadress ja sihtotstarve.
27.07.2017.istung
* Muuta Emmaste vallavalitsuse 08.06.2017 korralduse nr 206 „Kinnisasjaga liimiseks sobiva maa erastamine“ punkte 4 ja 7;
* muuta Emmaste vallavalitsuse 08.06.2017 korralduse nr 207 „Kinnisasjaga liimiseks sobiva maa erastamine“ punkte 4 ja 7;
* kooskõlastada Külakülas asuvale Rängu kinnistule
puurkaevu rajamine ja projekteerimistingimuste väljastamine;
* nõustuda Harju külas asuva Reediku maaüksuse
riigi omandisse jätmisega ning määrata sihtotstarve ja
lähiaadress;
* kooskõlastada Kotka – Sõru detailplaneeringu eskiis (protokolliline otsustus);
* võtta vastu Kitsa külas asuva Kröönuki kinnistu detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik
väljapanek 25.08 – 25.09.2017 k.a. Emmaste vallamaja
volikogu ruumis;
* väljastada kaeveluba Elektrilevi OÜ-le Emmaste külas asuva Emmaste AJ F4 rekonstrueerimise kaevamistöödeks vastavalt projektis ettenähtud mahus;
* muuta Härma külas Härma tee T3 asuva katastriüksuse lähiaadress ja sihtotstarve;
* kinnitada vaba põllumajandus- ja metsamaa plaanil
maaüksuse nr 702 nimetus Oblika ja määrata erastatava
maa lähiaadress ja sihtotstarve;
* kinnitada vaba põllumajandus- ja metsamaa plaanil
08.08.2017 istung
* Kooskõlastada Metsapere külas asuvale Niidihansu
kinnistule puurkaevu rajamine ja väljastada projekteerimistingimused;
* muuta Ole külas asuva katastriüksuse lähiaadress.
Sotsiaalküsimused.
26.05.2017 istung
* Rahuldada avaldus hoolduse seadmise ja hooldaja
määramise osas;
* rahuldada taotleja avaldus hooldajatoetuse määramise osas;
* rahuldada nelja isiku avaldused soodustuusiku osas
Pivarootsi lastelaagri vahetusse 12.-17. juuni 2017 ja
katta lastelaagri soodustuusikute maksumus sotsiaalkaitse eelarvest;

* rahuldada taotlused ja maksta toetust viiele taotlejale;
* rahuldada taotlus ja maksta lapse sünnipäevatoetust vastavalt esitatud taotlusele;
* kinnitada juunikuu juubelitoetuste maksmine;
* rahuldada taotlused ja maksta küttepuude toetust
kolmele taotlejale;
* kinnitada toimetulekutoetuse maksmine maikuus
11-le taotlejale;
* rahuldada taotlus ja maksta matusetoetust;
* rahulda taotlused ja maksta sõidutoetust kahele
taotlejale.
08.06.2017 istung
* Rahuldada taotlused ja maksta sõidutoetuste kahele taotlejale;
* rahuldada taotlused ja maksta lapse sünnipäevatoetust kolmele taotlejale;
* tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavalitsuse
26.05.2017 korraldus nr 186 „Hoolduse seadmine ja
hooldaja määramine;
* tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavalitsuse
26.05.2017 korraldus nr 187 „Hooldajatoetuse maksmine“
* maksta vajaduspõhist peretoetust juunikuus kaheksale taotlejale.
19.06.2017 istung
* Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavalitsuse
11.12.2015 korraldus nr 294 „Hoolduse seadmine ja
hooldaja määramine puudega isikule“;
* tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavalitsuse
11.12.2015 korraldus nr 295 „Hooldajatoetuse maksmine puudega isiku hooldajale“;
* rahuldada avaldus hoolduse seadmise ja hooldaja
määramise osas;
* rahuldada avaldus hooldajatoetuse määramise
osas;
* kinnitada juulikuu juubelitoetuse maksmine kuuele
isikule;
* rahuldada taotlused ja maksta sotsiaaltoetust viiele
taotlejale;
* kinnitada toimetulekutoetuse maksmine juunikuus
üheksale taotlejale;
* rahuldada taotlus ja maksta lapse sünnipäevatoetust vastavalt esitatud taotlusele;
* rahuldada taotlus ja maksta küttepuude toetust;
* rahuldada taotlused ja maksta ravimite ja abivahendite soetamise toetust kolmele taotlejale.
06.07.2017 istung
* Rahulda taotlus ja maksta lapse sünnitoetust;
* rahuldada taotlus ja maksta lapse sünnipäevatoetust;
* rahuldada taotlus ja suunata laps SA Hiiumaa Spordikooli ratsutamisteraapiasse 01.01 – 31.12.2017;
* rahuldada taotlus ja suunata laps Hiiu Valla Sotsiaalkeskusesse lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenusele
01.01 – 31.12.2017;
* rahuldada taotlus ja suunata laps Hiiu Valla Sotsiaalkeskusesse lapsehoiu- ja transporditeenusele 01.01 –
31.12.2017;
* maksta vajaduspõhist peretoetust juulikuus kaheksale taotlejale;
* rahuldada taotlused ja maksta sõidutoetust kahele
taotlejale.
27.07.2017 istung
* Lugeda kodanik suunatuks SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri üldhooldusele;
* tasuda riigieelarve toetusfondi lapsehoiuteenuse
vahenditest kahe puudega lapse teenuste eest Hiiu Vallavalitsusele;
* rahuldada taotlus ja tasuda laagri maksumus;
* kinnitada augustikuu juubelitoetuste maksmine
seitsmele inimesele;
* rahuldada taotlused ja maksta lapse sünnipäevatoetust kahele taotlejale;
* rahuldada taotlused ja maksta ravimitoetust neljale
taotlejale;
* kinnitada toimetulekutoetuse maksmine juulikuus
kuuele taotlejale.
08.08.2017 istung
* rahuldada taotlus ja maksta matusetoetust;
* rahuldada taotlused ja maksta lapse sünnipäevatoetust kolmele taotlejale;
* maksta vajaduspõhist peretoetust augustikuus
seitsmele taotlejale;
* tasuda teenuse arve riigieelarve toetusfondist vallale eraldatud vahenditest;
* kinnitada seitsmele isikule I klassi astuja toetuse
maksmine.
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Muud küsimused.
26.05.2017 istung
* Edastada MTÜ Halulaeva koostöö taotlus volikogule
seisukoha võtmiseks ja rahuldada SA Hiiumaa Muuseumid
taotlus;
* esitada volikogule kolm määruse eelnõud (protokollilised otsustused);
* kiita heaks ja esitada volikogule neli otsuse eelnõud
(protokollilised otsustused).
08.06.2017 istung
* Nõustuda Tallinna Field-Target Klubi poolt läbiviidava
avaliku üritusega ENFTA lahtiste Field – Target meistrivõistluste 3. etapp;
* nõustuda avaliku üritusega „VI Tarvitet massinate väljasõit“ korraldamisega;
* nõustuda Emmaste VAK avaliku ürituse „Sõru Jaanituli
2017“ korraldamisega;
* nõustuda Jausa Küla Seltsi poolt Jausa jaanitule korraldamisega;
* kinnitada edukaks kõige madalama hinnaga AS Iv Pluss
pakkumus vastavalt hankedokumentides esitatud tingimustele;
* kinnitada AS Silberauto Eesti pakkumuse tagasilükkamine, kuna pakkumuse maksumus on hankija reaalsetest
võimalustest nii palju suurem, et hankeleping ei ole sellise
maksumusega hankijale vastuvõetav;
* korraldada lihthange „Sõiduauto (8-kohaline mahtuniversaal) kasutusrent“ ja määrata vastutav isik ning hankekomisjon;
* kiita heaks ja esitada volikogule kaks otsuse eelnõud.
19.06.2017 istung
* Nõustuda vee erikasutusega Õngu külas Paisu kinnistul;
* kiita heaks Tiit Jaarma poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti „Nurga talu veesüsteemid – puurkaev ja veevarustuse rajamine“ aruanne, kinnitada projekti maksumus
ja maksta välja projekti lõppmakse;
* kinnitada lihthanke „Investeerimislaenu võtmine ja olemasolevate laenude refinantseerimine“ hankedokumendid
11-l lehel;
* nõustuda MTÜ Motoklubi Korvikunnid poolt läbiviidava avaliku üritusega „Motokross Hiiumaa 2017“, mis toimub
29.07.2017 Nurste motokrossirajal;
* teha volikogule ettepanek Vabariigi Valitsuse määruse
„Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli
1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ vaidlustamine kohtus (protokolliline otsustus);
* kiita heaks ja edastada volikogule neli otsuse eelnõud
(protokollilised otsustused).
06.07.2017 istung
* Eraldada reservfondist 176,29 eurot ühinemisega seotud õigusabi teenuste eest tasumiseks;
* kinnitada edukaks lihthanke „Investeerimislaenu võtmine ja olemasolevate laenude refinantseerimine“ pakkumustest kõige madalama intressimarginaaliga ASi SEB Pank
pakkumus;
* kinnitada edukaks lihthanke „Sõiduauto (8-kohaline
mahtuniversiaal) kasutusrent“ kõige madalama liisingu
kuumaksega OÜ Uuemõisa Autokeskus pakkumus;
* kehtestada bussi IVECO Feniksbus teenuste hinnad;
* määrata Emmaste vallavanema asendajaks perioodil
10.07 – 23.07.2017 vallavalitsuse liige Heidi Siirus.
27.07.217 istung
* Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni
20.01.2018 viis Emmaste Vallavalitsusele avalduse esitanud
jäätmevaldajat;
* kinnitada hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoorust toetuse saajate nimekiri;
* nõustuda MTÜ Sõru ilma jaam ja MTÜ Sõruotsa külaselts poolt läbiviidava üritusega Hiiumaa kohvikutepäeva
eelkohvik „Maria Mafalda kohvituba“;
* nõustuda Ingrid Maltsaare poolt läbi viidava üritusega
Hiiumaa kohvikutepäeva järelkohvik „Spice Girls“;
* määrata Eesti Noorsootöökeskusega huvihariduse ja
huvitegevuse kava koostamisel kontaktisikuks Emmaste
VAK juhataja Anne-Ly Torstensson (protokolliline otsustus);
* ehitus- ja maanõunikul alustada ettevalmistusi Rambi ja
Murula kinnisasjadele detailplaneeringu algatamiseks (protokolliline otsustus);
* Kiita heaks ja esitada volikogule ning paluda volikogult
kiireloomulist kooskõlastust ühele otsuse eelnõule (protokolliline otsustus);
* edastada volikogule lasteaiaõpetajate palgatõusuks
lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetuse saamiseks vajaliku määruse muutmise ettepanek kiireloomulise seisukoha
saamiseks (protokolliline otsustus).
08.08.217 istung
* Korraldada riigihange „Emmaste valla avalikult kasutatavatele teedele tolmuvaba katte ehitus“;
* eraldada reservfondist kokku 8209,20 eurot (ühinemisega seotud õigusabiteenused ja MTÜ-le Külaselts MUHV).
lehel.
Heli Üksik
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JAUSA KÜLA SELTSIELU

Kolmekuningapäeval peetud kogukonna koosolekul oli otsus üksmeelne, et Jausa küla vajab oma
seltsi. Igaühe koduõuest väljaspool ühiseid küla asju
on endi ja külaliste heaoluks niimoodi parem ajada.
Samuti on tähtis oma vallas, saarel ja vahel võib-olla
mandrilgi ühinguna sõna sekka öelda teemadel, mis
meie endi ja meie küla elu ja tuleviku jaoks tähtsad.
Kevadest on MTÜ Jausa Küla Selts registrisse kantud,
olemegi ametlikult olemas.
Tänaseni on väga edukalt ära peetud ka kaks ühist
ettevõtmist: talgud ja jaanipäev.
Sel aastal tulid jausalased esimest korda koos tööle Teeme ära! talgupäeval 5. mail . Meid oli kokku
kolmekümne jagu, lapsed pealekauba. Eri suuruses
traktorite, mootorsaagide ja kümnete kätepaaride
abiga puhastasime võsast vanast laudast mööda
mineva tee ääre, varudes ühtlasi jaanituleks puud.
Bussipeatuse taha sai heisatud ka meie küla lipuviirg,
mis vabariigi sajandi auks seal kaskede vahel nüüd
lehvib. Peale talguid kogunesime kõik ühiselt keha
kinnitama ja uusi plaane tegema. Soovijad said saunas talguhigigi maha pesta.
Jaanilõkke süütamiseks kogunes meis vana seaveski juurde suuremalgi hulgal kui oskasime oodata.
Ilma pidas meie auks ilusa. Tule paistel sai head muusikat kuulata ja tantsida, grillida ja vana kombe kohaselt tõrres tehtud õlut maitsta, köit vedada ja kotis

Vaimse tervise
probleemidega
lapsevanem ei tohi
jääda üksi!
MTÜ Lastekaitse Liit
Lapse igapäevast elukorraldust mõjutab eelkõige
tema vanemate heaolu, mille hulka kuulub ka nende
tervislik seisund. Riik saab lapse õigusi tagada peamiselt vanemate toetamise kaudu. Vaimse tervise
probleemide korral vajab vanem aga enamasti erinevatest spetsialistidest koosneva võrgustiku ühist
panust.
Kuna uuringud on näidanud lastekaitsetöötajate
vajadust lisateadmiste järele, sh teemal kuidas toetada psüühilise erivajadusega lapsevanemat, korraldas MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Tallinna Ülikooliga ja Eesti Advokatuuriga
Tallinna Ülikoolis seminari, millel osalesid erinevad
spetsialistid üle kogu Eesti. Emmaste vallavalitsusest
osales seminaril Liia Rull.
Lastekaitse Liidu traditsiooniline lastekaitse- ja
sotsiaaltöötajatele suunatud tasuta õigusalane seminar "Samal poolel - lapse poolel" toimus seekord juba
kaheksandat korda.

joosta. Lastele meeldis muidugi loterii. Rõõmus ja
rahulik oma küla pidu, endile ja külalistele. Tuli tõesti
hästi välja - järgmisel aastal uuesti!
Siinkohal on paslik häbenemata kiita ja siiralt tänada kõiki, omasid ja sõpru, kes kaasa löönud ja panustanud, et me nii hea hoo ja rõõmsa koostegemise
meelega oma küla seltsielu käima oleme saanud. Algusest peale oleme olnud ühel meelel, et kõige õigem on külas kogukonnana asju koos teha ja see on
end igati õigustanud. Ühingut on küll vaja, aga mitte
selleks, et oleks juhatus kes teeks. Iga ettevõtmine on
saanud oma eestvedaja ja meeskonna. Igaühe mõtted ona kuulamiseks, kõigi oskused leiavad rakenduse, kuitahes väiksena tunduv panus on väärtuslik. Oma varasema kogemuse põhjal aina imestan,
missugused talendid, teadmised ja kogemused meil
külas on! Heaks näiteks on jaanipäeva korraldamine.
Või siis lippude ja lipuvarraste algatus, tänu millele
peaks tähtpäevadel ka meie külas rohkem riigilippe
välja saama.
Kui puhkuste ja suvetööde hooaeg möödas peame jälle koos nõu, mida sel aastal veel külas ilusamaks-paremaks teha saame. Ikka endi ja kogu valla
rõõmuks. Soovige meile siis hea hoo jätkumist!
Karjamaa Katrin
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Hiiumaa esimene huviala mess

Sündis uus
vallakodanik

9.septembril 2017 kell 12 toimub Kärdlas, Hiiumaa Gümnaasiumi siseõuel huvialade mess,
kus on esindatud üle saare tegutsevad huviringid ja -koolid ning vaba aja tegevusi pakkuvad
organisatsioonid. Messile oodatakse nii lapsi kui ka lapsevanemaid, et tutvuda erinevate võimalustega üle saare. Lisaks toimuvad näidistreeningud ja -tunnid, praktilised tutvustused ja
avatud on noortekohvik ja lasteala.
Rohkem infot messi kohta leiab Hiiumaa Noorsootöö Keskuse kodulehelt ntk.hiiuvald.ee

MARIE-ELIISE NÕLVAK
07.06.2017, Kitsa küla
Õnnitleme vanemaid ja
vanavanemaid!

Kaie Pranno
Hiiumaa Noorsootöö Keskus
noorsootöö koordinaator

Ohtlike jäätmete kogumine

OÜ Hiiu Autotrans koostöös Emmaste Vallavalitsusega korraldab laupäeval, 09.septembril 2017a. kogumisringi, mille raames on elanikkonnal võimalik vabaneda oma kodus
olevatest vanadest elektroonikaromudest ja ohtlikest jäätmetest. Ära anda saab ohtlikke jäätmeid - akud, patareid, vanad värvid, kodukeemia, aegunud ravimid, päevavalguslambid jms. Samuti võtame vastu vana kodutehnikat: raadioid, telereid, arvuteid, monitore,
pesumasinaid, külmikuid (NB! ainult kompressoriga), pliite, tolmuimejaid jne. Üleandja
peab tagama juurdepääsu jäätmetele! Et teaksime teie juurde kodudesse eelnimetatud
jäätmetele järgi tulla, palume hiljemalt 5.septembriks eelnevalt registreerida telefonidel
46 31737, 5203795 või e-maili teel tiina@hiiuauto.ee.
NB! Olme- ja muid jäätmeid vastu ei võeta!

Õnnitleme augusti- ja septembrikuu
sünnipäevalapsi!
88
87
83
82

Eakad sünnipäevalapsed

65

30.09 – Arbet Lipu
08.08 – Heljade Härm
12.09 – Helga Kallismaa
31.08 – Heldi Kail
21.09 – Alja Nisu

60
55

Juubilarid
90
80

16.08 – Helmi Vahtra
30.08 – Tiia Väli
01.09 – Kalju Aunpuu

50

05.08 – Lilli Veevo
09.08 – Hillar Randmäe
09.08 – Lea Türnpu
11.08 – Külli Tintse
22.09 – Taimi Vahi
08.09 – Lembit Engso
10.08 – Katrin Härm
13.08 – Ene Onno
18.08 – Anne Olup
24.08 – Svetlana Paomees
07.09 – Hille Veski
10.09 – Mare Vestberg
08.08 – Aimar Pass
16.08 – Mart Kallaste
21.08 – Kuldar Poska
23.09 – Taimi Metsand

Alljärgnevalt on esitatud teadaolevad Emmaste valla elanikud, kes võitlesid Eesti Vabadussõjas. Palume täiendusteks või parandusteks võtta ühendust kas
meiliaadressidel eveevo@gmail.com või mart.moniste@hiiumaa.ee , telefonidel
5646 2160 (Enn Veevo) või 5627 6020 (Mart Mõniste) või kirjutama aadressil: MTÜ
Hiiumaa Muinsuskaitse Selts, Vabrikuväljak 8, 92413 Kärdla, Hiiumaa

Sawmill Roots Orchestra

Reedel, 25. augustil kell 20.00 Sõru Paadikuuris

Ansambel põimib sajanditagust New Orleansi jazzi Mississippi deltabluusiga.
Aasta algul tegevust alustanud kollektiivi kuuluvad Aveli Paide klarnetil, Aigor Post
trompetil, Raul Terep trummidel ja Andres Roots slaidkitarril. Bänd on jõudnud
juba menukalt esineda bluusifestivalidel Tartu Bluusikuu ja Põlva Underground
Blues ning rahvusvahelisel kirjandusfestivalil Prima Vista. Kitarrist Andres Roots
on erinevate koosseisudega tuuritanud Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal,
Tshehhis, Slovakkias, Poolas, Leedus, Lätis, Rootsis ja Soomes, tema vinüülkogumik "Roots Music" oli mullu aprillis Eesti enimmüüdud heliplaat ja novembris
ilmunud CD "Winter" püsis aastavahetusel kaks kuud Briti ja Prantsuse raadiote
enimmängitud bluusialbumite edetabelites.
Foto: Leif Laaksonen

Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat....
KUSTI SUURVÄRAV
25.10.1939 – 28.05.2017 2017, Leisu küla
PEETER PRUUL
05.01.1950 – 29.07.2017, Lassi küla
Siiras kaastunne lähedastele

Perenimi
Aunapuu
(Õunapuu?)
Eistradt
Ellerberg
Ellerberg
Ellerberg
Ellerberg
Emeljanov
Emeljanov
Enn
Hallberg
Halberg
Haltrik
Hausberg
Hausper
Herd
Herd
Holberg
Jesmin
Jesmin
Junmann
Jõgis
Kaewand
Kalju
Kalju
Kalju
Kaljo
Kask
Kiibus
Kivi
Koolmeister
Koor
Kruusi
Kruusi
Kruusi
Kuriste
Kõrm
Kõrm
Kärm
Käsn
Käsn
Leisberg
Lepp
Leps
Liik
Lippu
Lipu
Lund
Maripuu
Meiusi
Metsalo
Muda
Muda
Muda
Muda
Mäns
Mäns
Nigul
Nigu
Nigu

Eesnimi

Isanimi

Julius
Toomas
Bernhard
Johannes
Eduard
Karl
Mihkel
Lembit (?)
Rudolf
Mihkel
Pavel
Voldemar
Roman
Voldemar
August
Johan
Joonas
Johannes
Rudolf
Johannes
Bernhard
Johannes
Kaarel
Aleksander Ado
Anton
Villem
Oskar
Georg
Iisak
Johannes
Alveus (alfius) Johann
Oskar
Andrus
Isak
Madis
Aleksander Andres
Julius
Mihkel
Aleksander Andrus
Anton
Peedu
Eduard
Peedu
Joonas
Eduard
Jüri
Joonas
Mihkel
Johannes
Mihkel
Tobias
Peeter
Jaan
Johan
Albert
Peedu
Eduard
Peedu
Robert
Peedu
Aleksander Madis
Andrei
Villem
Eduard
Peeter
Hermann
Johann
Julius
Johann
Anton
Peeter
Madis
Ado
Simmu
Aadu
Johannes
Mihkel
Robert
Johan
Rudolf
Priidu
Aleksander Johann
Joonas
Peedu
Gustav
Andrus
Joosep
Mihkel
August
Johann
Julius
Johan
Julius
Madis
Nikolai
Matvei
August
Johann
Joosep
Johann
Aleksander Peeter
Eduard
Aleksander
Johannes
Aleksander

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

Sünniaeg

Küla

Perenimi

Eesnimi

Isanimi

Sünniaeg

07.11.1896
15.09.1898

Kurisoo
Külaküla

03.01.1893

Tohvri

Nurst
Nurst
Nurst
Oja
Oja
Onno
Onno
Pahtmann
Pahtmann
Pomerants
Pomerants
Prass
Põld
Põld
Pärnselg
Pärtel
Pärtel
Pärtel
Pöitel
Rehe
Remmelg
Remmelg
Remmelg
Saar
Saar
Saart
Saart
Sadul
Sarapuu
Sarapuu
Sau
Sein
Sein
Sein
Seppel
Sool
Suurvärav
Suurvärav
Süld
Tammo
Tammo
Tammo
(Loomus)
Teekel
Tohver
Treisalt
Tuulik
Tärk
Tüll
Umb
Valk
Vesmes
Viilukas
Viitra
Viitra
Virnov
Vispel
Õunapuu

August
Eduard
Joonas
August
Johannes
Meinart
Mihkel
August
Johannes
Priidu
Villem
Oskar
Aleksander
Evald
Martin
Eduard
Johannes
Magnus
Magnus
Johannes
August
Julius
Villem
Herman
Johannes
Priidu
Simmu
August
Johannes
Robert
Villem
Johannes
Johannes
Rudolf
Theodor
Joonas
August
Karl
Magnus
Johannes
Julius

Andres
Mihkel
Andrus
Maria
Andrus
Priidu
Siimon
ado
Ado
Mihkel
Mihkel
Johann
Gustav
Gustav
Juhan
Peeter
Willem
Villem
Andrus
Aleksander
Toomas
Mihkel
Toomas
Mihkel
Andrus
Hans
Toomas
Mihkel
Mihkel
Johann
Peedu
Peedu
Peedu
Madis
Priidu
Johann
Villem
Villem
Kaarel
Thooma
Peeter

27.05.1890
04.01.1900
19.02.1899
18.04.1897
10.12.1891
18.11.1899
11.03.1883
25.09.1892
10.11.1897 Laartsi
24.08.1886
10.11.1894
21.03.1896
12.01.1897
11/23/1900
19.09.1894
09.07.1891
30.01.1897
26.10.1898
02.12.1899
31.03.1896
08.12.1893
08.12.1893
28.01.1892
26.03.1888
28.02.1889
22.07.1882
04.07.1896
09/01/1900
18.02.1895
18.06.1896
15.09.1893
14.08.1895
09.06.1889?
18.02.1897
10.01.1896
28.09.1896
15.12.1893
01.05.1895
20.03.1890
02.18.1900

August
August
Julius
Eduard
August
Peeter
Eduard
Andrei
August
Andres
Gustav
Aleksander
Joosep
Priidik
Aleksander
Johannes

Johan

08.06.1895

Toomas
Johannes
Tõnis
Johan
Johann
Juhan
Toomas
Madis
Peeter

13.12.1887
06.01.1900
07.09.1896
22.06.1899
30.07.1896
12.02.1896
10.09.1888
10.11.1887
17.09.1883

Toomas
Liisu
Peeter
Aleksander

24.05.1898

28.10.1885
14.02.1897
20.10.1899
20.11.1896
21.12.1889
10.06.1898
21.12.1895
08.04.1900
24.10.1898
10.10.1880
27.05.1896
01.02.1896
15.03.1893
02.13.1900
12.04.1897
05.29.1901
1895
29.03.1887
1896
28.12.1898

Metsalauka
Haldi
Haldi
Haldreka
Ulja
Vanamõisa
Haldi
Nurste
Pärna

01/09/1900
16.05.1898
10.05.1898
17.09.1893 Haldi
08.05.1889
23.03.1898
01.17.1900
05.08.1895
01.02.1898
11.01.1893
29.09.1899
29.09.1899
17.10.1888
15.08.1893
02.03.1889
14.04.1890
20.11.1894
28.06.1891
27.12.1896
12.10.1888
28.12.1898
15.04.1885
18.07.1898
11.10.1898

Viiri

Lassi

09.11.1888
13.10.1890
03.11.1894
19.07.1895
21.10.1884
anne.ly@emmaste.ee

02/03/1900

Küla

