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ILUSAT KEVADE ALGUST JA HÄID KEVADPÜHI !

Tulude laekumine on olnud 2 kuuga väga hea. Kool
ja lasteaed said kokku 18 sülearvutit. Emmaste ühisveevärgi projekt läks teist korda ümbertegemisele, sest „Karbikülla“ kanalisatsiooni panek ei ole abikõlbulik tegevus
ja elanikud ei ole nõus seda omavahenditest tasuma.
Trasside viimine läbi kinnistute ei ole samuti abikõlbulik
tegevus. Liitumispunktid ehitatakse välja 1 m kinnistu
piirist.
Kuna Sõru sadama puurkaevu vee näitajad ei vasta

tervisekaitse nõuetele ja kaev on antud kunagi AS Saarte
Liinid kasutusse, kes müüb sellest kaevust vett. AS Saarte
Liinid ei ole nõus sinna investeerima enne, kuni kaev ja
pumbamaja ning nende alune maa ei ole nende oma.
Käivad läbirääkimised selle kinnistu osa võõrandamiseks.
Käina valla ettepanekud haridusteemadel:
* Riigigümnaasiumi loomine Kärdlasse.
* Viia Palade ja Lauka koolide III aste (7., 8., 9.kl.)
Kärdlasse ja Emmaste kooli III aste Käinasse. (Emmaste
säilitab oma kooli 9.-klassilisena).
* Koondada huvikooli juhtimine Käinasse.
* Kõpu kooli säilimine Kärdla kooli filiaalina.
* Kui iga vald maksaks lisaks 5000 eurot õpilastranspordile, saaks kõik õpilased tasuta transpordi ka huvirin-

gidesse.
Volikogu andis loa vallavalitsusel võtta investeerimislaenu 283 000 spordihalli kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks, Emmaste kergliiklustee
valgustuse väljaehitamiseks ning Emmaste ühisveevärgi
ja pumpla rekonstrueerimiseks.
Tõsteti volikogu esimehe ja vallavanema töötasusid.
Tunnistati kehtetuks mitteajakohased volikogu
määrused
Kehtestati Nurste küla Motokrossi kinnistu detailplaneering.
Anti luba Jausa külas asuva Priimula kinnistu jagamiseks.
Pilvi Post

Maa-, ehitus- ja planeerimisküsimused.
Otsustati:
* Algatada detailplaneering Sõru külas asuvatel Merekalda, Mereääre ja Mereranna katastriüksusel.
* Kooskõlastada Tärkma külas asuvale Aasa kinnistule ja
Kitsa külas asuvale Lepaniidu kinnistule rajatava puurkaevu asukoht ning väljastada projekteerimistingimused.
* Väljastada projekteerimistingimused Emmaste laste-

aiale Naksitrallid maaküttesüsteemi paigaldamiseks.
* Väljastada kasutusluba Külaküla külas asuva Peetri kinnistu elektripaigaldiste kasutamiseks.
* Kinnitada katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed.
Sotsiaalküsimused.
Otsustati:
* Maksta toimetulekutoetust 13 taotlejale.
* Maksta lapsetoetust 13 taotlejale.
* Maksta täiendavat sotsiaaltoetust 5
* Maksta juubelitoetust 2 isikule.
* Maksta MTÜ-le Agapäeotsa Selts toetust lapsehoiuteenuse osutamise eest.
* Seada hooldus ühele puudega isikule, määrata hooldaja ja hooldajatoetus.
* Maksta valla eelarvest lapsehoiuteenuse toetust.

Muud küsimused.
Otsustati:
* Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest isikud,
kelle taotlus vabastamiseks oli põhjendatud;
* Kinnitada arvestuslik kohamaksumus Emmaste valla
haridusasutustes;
* Kinnitada lapsehoiutoetuse suurus 2013 aastaks:
* Kehtestada Emmaste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise kord.
* Kinnitada M.Breveri nimelise hariduspreemia määramise komisjoni koosseis.
* Eraldada raha mittetulundusühingutele nende poolt
esitatud avalduste alusel.
Pilvi Post

Vallavanema informatsioon:

Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud vastuvõtul
Kärdlas andis maavanem Riho Rahuoja üle maakonna
teeneteplaadi dirigent Toomas Paabile. Toomas Paap pälvis maakonna teeneteplaadi number 14 puhkpillimuusika arendamise eest Hiiumaal, saarel puhkpillimuusika
traditsiooni taastamise ja puhkpilliorkestri asutamise ja
üle-eestiliste puhkpillipäevade korraldamise eest.
Õnnitleme!

Foto: Harda Roosna

1

Emmaste Vallaleht

Keegi pole esitanud haldusreformi eduka
toimimise tõestust ega teaduslikku uuringut
selle kohta. Omavalitsustel on võimalik teha
koostööd ka ilma haldusreformita, mis liiatigi
rahvavõimu hoopis vähendab.
Aeg -ajalt ja viimase ajal aina sagedamini tõuseb päevakorda küsimus haldusreformist,mida
enamus näeb ainult territoriaalse reformina.
Samas püütakse haldusreformi vajalikkust
ja olulisust tõestada kõigil tasanditel alates
meediast ja lõpetades omavalitsusjuhtidega. Kuid võib kindlalt öelda, et haldusreformi
teema ja selle läbiviimise vajalikkus on vägagi
populistlik. Tänase Riigikogu esindatud neljast
parteist peab seda vajalikuks ainult üks. Samas
on teema rahva hulgas saanud väga suure tähelepanu. Kuid võib öelda, et sama tähelepanu
ja toetust saaksid ka järgmised üleskutsed: vähendame Eestis ministeeriumide arvu näiteks
kolmeni, kaotame ära ministeeriumides asekantslerite kohad või hoopis vähendame parlamendisaadikute arvu kolmekümneni.
Tegelikult on need kõik ilma sisuta, vajalikkuse tõestuseta ja hüüdlausete tasandil kõlavad üleskutsed, sest nende teostamise korral ei
muutu midagi ei paremaks ega halvemaks.
Wolfgang Drechler, kunagine Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse professor on kirjutanud: “ Põhiväiteks on jällegi see, et väikeste
omavalitsuste liitumine viib automaatselt suurema tõhususeni, parema teenuse kvaliteedini,
paremate töötajateni jne. Nagu avalike asjadega ikka juhtub, pole mõnele küsimusele võimalik vastata, mõned sõltuvad arvamustest, teised
omakorda erakonnapoliitikast ja ideoloogiast
ning mõned on lihtsalt faktiküsimused.
Omavalitsuste liitumine/liitmine ei suurenda
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automaatselt nende tõhusust ega paranda teenuste taset. Ta lihtsalt ei tee seda - ja maailmas
pole õpetlast, kes vastupidist väidaks. Seega
põhiväide on faktiliselt vale!“
Mitte keegi Eesti haldusreformi pooldajatest
ei ole toonud välja ühtegi selle reformi eduka
toimimise tõestust, s.t. teaduslikku uuringut.
Aeg-ajalt on viidatud siseministeeriumi mõne
ametniku tehtud magistritööle sel teemal, kuid
seda ei saa võtta tõsise teadusliku ja teaduslikult tõestatud uuringuna! Meil tundub üsna
palju tehtavat „ma arvan, et nii see on“ põhimõttel.
Standard Chartered panga tegevdirektor
Ragnar Meitern, eestlane, kes on 12 aastat
töötanud City-grupis New Yorgis ja Londonis,
on öelnud: „Eesti riik ei ole suutnud viimase 20
aasta jooksul paika panna riigi pikaajalise arengu strateegiat ega majanduslikku identiteeti/../
Eesti arengu eesmärgid on olnud siiski rohkem
poliitilised kui majanduslikud, mistõttu oleme
täiesti selgelt maha jäänud teistest majanduslikult kiiresti arenevatest riikidest. Põhjused:
kasinad alg- ja kasvukapitali kaasamise võimalused ja kõrged tööjõu palkamise maksud.“
Lisaks sellele on Eesti valitsus sooviga saavutada oma poliitilisi eesmärke lõhkunud või
maha müünud majanduse infrastruktuuri, kus
oleme nüüd suuremalt jaolt rentnikud omaenda kodumaal. Eesti paljud kommunikatsioonifirmad kuuluvad Põhjamaade aktsionäridele
ja osaliselt nende riikide valitsustele, ka Eesti
pankade kontroll on samade aktsionäride käes,
seega puudub meie ärimeestel kontroll oma
firmade arengu ja strateegia üle. Kahjuks on
tänapäeva globaliseeruvas maailmas poliitiline
võim palju vähem tähtis kui majanduslik võim.

Mis puutub aga sünergiasse ja mastaabiefekti, siis on võimalik teha omavalitsuste vahel
koostööd nii mitmes vormis, et neid ühendada
pole vaja ja ometi on kogu vajaminev sünergia
olemas.
Arvestades Euroopa kogemusi, on tuua
mitmeid näiteid mikrokogukondadest, nende
toimimine muutub e- valitsemise abiga aina
lihtsamaks. See, et personalikulusid ei õnnestu suuremate omavalitsuste loomisel säästa,
pigem need hoopis kasvavad, on fakt, mida
on viimase kolmekümne aasta jooksul tõestatud mitmel pool Euroopas. Vaadakem Kärdla
linna 2013. aasta eelarvet, mis on eeldatavalt
3,24 milj. €. Selle teenindamiseks on vaja 25
inimest, samas kui Emmaste valla 2013. aasta
eelarvet, mis on 1,07 milj. €, teenindab 8 inimest. Siit tulenevalt haldab Kärdla linnavalitsuse iga töötaja 129 600 €, Emmaste seevastu
iga vallavalitsuse töötaja haldab 133 750 €.
Seega mingist säästust personalikulude juures
rääkida ei saa. Teisalt oleks ühisvallas kergem
valla allasutusi sulgeda. Raamatukogude arv ja
koolivõrk on valdkonnad, mis kindlasti vajavad
muudatusi, kuna elanike, sealhulgas laste arv
väheneb. Siin rõhutaksin väljaöeldut: „kergem
valla allasutusi sulgeda“. Vaadates liitmist/ liitumist ka mitterahalisest seisukohast, selgub,
et sellise tegevuse demokraatlik hind on tohutu: see viib kohaliku identiteedi nõrgenemiseni,
võimekamate inimeste väiksema pühendumiseni kohalikul tasandil, keerukama haldamise
ja vastutustundetu bürokraatiani jne. See kõik
omakorda takistab altpoolt lähtuvat demokraatiat ja kõigi hiidlaste tõelist kaasamist oma
Hiiu saare valitsemisse. Selline sunnitud liitumine kehtib „modernsete“ totalitaarsete valitsuste puhul alates Prantsuse revolutsioonist ja
lõpetades kommunistide nn võidukäiguga.
Need riiklikud korraldused ei sallinud ega
salli kodanikuidentiteeti, mis põhineb millelgi
muul kui tsentraliseeritud ideoloogial ning kiirel ja vastuvaidlematul ülalt alla käsutäitmisel.
On selge, et mida vähem on omavalitsusi,
seda mugavam on keskvalitsuse bürokraatidel
oma soove ja tahtmisi ellu viia. Kuid selline
keskvalitsust toetav ja soosiv halduskorraldus
ei saa kuidagi olla demokraatliku riigi põhieesmärk. Ajaloolises võtmes oli ja on kohalikul
omavalitsusel omariikluse tekkes, taastamises
ja ka püsimises väga tähtis roll, nimelt demokraatlikus ühiskonnas seob kohalik omavalitsus
end riigi tsiviilühiskonnaga, olles ühiskonnakorralduse demokraatliku valitsemisviisi üks
taladest. Vaba kogukonna teooria kohaselt on
kogukonna õigus juhtida oma asju ja plaane
sama vääramatu nagu on inimõigus ja -vabadus. Just kogukondlikus omavalitsemises nähakse rahvavõimu ehk demokraatia põhimõtet.
Plaanitav haldusreform on haldusstruktuuri
lõhkumine poliitiliste võitude saavutamiseks,
mitte aga tõhusamate ja paremate majandus-

Emmaste Vallaleht
võitude saavutamine.
Saare maakonna ühe suurema valla, Leisi
vallavanem on öelnud, et kohalike otsuste tegemisega saab Leisi vald tunduvalt paremini
hakkama kui suurvald. Selle tõttu on Leisi hoidnud neutraliteeti ega ole seni liitumisläbirääkimistega kaasa läinud. Eesti Vabariigi 95. aasatapäeva aktusel peetud kõnes tsiteeris Kärdla
linnapea Georg Linkov president Ilvese sõnavõttu linnade ja valdade päeval 13. veebruaril
Tallinnas, kuid jättis osutatud tsitaadist välja

sõnad „..... ja koostöö teiste omavalitsustega on
võimalus, mida täna üha rohkem arvesse võetakse“. Just koostöö Hiiumaa omavalitsuste vahel on see võti, mis aitab Hiiumaad arendada,
konkurents on jõud, mis veab majandust edasi
ja käivitab innovatsiooni. Ajaloost on teada, et
suured riigikolossid pole olnud ega saa olema
paindlikud ega jätkusuutlikud.
P.s Kunagine Emmaste Võitööstus liideti
suurema sünergia, suurema efektiivsuse ning
juhtimiskulude vähendamise nimel Rapla pii-

matööstusega. Mis sellest kõigest välja tuli,
teab iga hiidlane. Muide, võitööstuse toonane
juht ja liitumise pooldaja ja tänase Hiiumaa
haldusreformi eestvedaja on isa ja poeg....... Ja
lõpetuseks pisut Eesti luuleklassikat, seekord
Juhan Liivi sulest: „ Su kuub, see passib minule,
sa anna tema mulle!“ – „Siis külm teeb otsa minule.“ – „ Nonoh – sa mässad jälle“
			
			

Tiit Peedu
vallavanem

KOHTUMISED VALLARAHVAGA
Emmaste Vallavalitsus ja –volikogu kutsuvad taas vallakodanikke osalema traditsioonilistel piirkondade koosolekutel.
Kohtume järgimselt:
Kolmapäeval, 10. aprillil kell 18.00 Valgu seltsimajas, kell 20.00 Jausas HiiuLinki hoones;
Neljapäeval, 11. aprillil kell 18.00 Leisu seltsimajas;
Kolmapäeval, 17. aprillil kell 18.00 Emmaste Avatud Noortekeskuses, kell 20.00 Sõru muuseumis
Ootame aktiivset osavõttu!

Lõbus matkaseltskond
24. veebruaril kell 13.00 külaseltsi MUHV 15. sünnipäevale ja Eesti Vabariigi 95. aastpävale pühendatud matkal Uuejärve neeluaugu juures.

3

Soovitused

vältimiseks kirjutan siinkohal lahti, mida peaks
Elioni poolt, mida silmas pidada kaevetööde silmas pidama enne kaevetöödega alustamist.
Võtke ühendust Elioni spetsialistiga ja uurige
tegemisel
välja, kus kaablid paiknevad Paljud kaablid on
paigaldatud kinnistutele aastakümneid tagasi
ja nende kohta puudub kohalikul omavalitsusel
ja maaomanikel täpne informatsioon. Sageli on
kinnistu mitmeid kordi omanikke vahetanud ja
seonduvad dokumendid kaotsi läinud või jäänud vormistamata.

„Liinirajatiste järelevalve“ (http://arikliendid.
elion.ee/arendajale/liinirajatiste-jarelevalve).
Seaduslik taust
Liinirajatise kaitsevöönd ulatub maismaal 2
meetrit mõlemale poole kaablit ning liinirajatise kaitsevööndi ulatuses on mitmed tegevused,
s.h. mullatööd sügavamal kui 30 cm, seadusega
keelatud või lubatud ainult liinirajatise omaniku loal. Seega tuleb liinirajatiste kaitsevööndis
tegutsemiseks taotleda järelevalve spetsialistilt
tegutsemisluba. Seda ka juhul, kui liinirajatis
asub kodutalu õuealal, sissesõiduteel või läbib
erametsi, põlde ja heinamaid (vt. Elektroonilise
side seaduse 11.ptk „Liinirajatis“). Sidekaabli
vigastuse korral teavita Elioni Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu, varguskatse kahtluse või varguse toimumise korral palun helistada
Elioni klienditeeninduse lühinumbril 165.

Saabumas on kevad ja kinnistu omanikel
ning majavaldajatel tekib taas võimalus alustada töödega oma aias või maavaldustes. Tehakse ehitustöid, kaevatakse kraave, paigaldatakse
aiaposte, juuritakse puid või põõsaid jne. Selliste kaevetööde käigus on aegajalt vigastatud
sidekaableid, mistõttu on tummaks jäänud
telefonid või on kadunud telepilt. Antud olukord põhjustab palju pahameelt nii kaevetööde
tegijale kui ka tema naabritele. Naabrid pahandavad erinevate teenuste puudumise pärast ja
kaabli lõhkuja peab hüvitama kaabli taastamiskulud ning kahjunõuded. Selliste olukordade

Kaablite vigastuste vältimiseks soovitan uurida enne töödega alustamist, kas ja kus paiknevad kinnistul Elioni maa-alused kaablid. Kui
selgub, et kinnistul leidub sidekaableid ning
maaomanik soovib nende asukohta teada saada, siis tuleb kohale kutsuda tuleb Elioni järelevalve spetsialist. Esmakordne kaablite asukoha
fikseerimine on maaomanikele tasuta.
Igal kinnistu omanikul ja ettevõtjal on võimalik tutvuda sidekaabli (liinirajatise) kaitLiinirajatiste paiknemise kohta saab oma küsevööndis tegutsemise ja lubade taotlemise simused edastada Elioni järelevalve spetsialistingimustega ka Elioni kodulehel www.elion. tile e-postiga või telefonitsi Aadu Heistele (tel:
ee, alajaotuses „Ärikliendid“ - „Arendajale“ - 51 49 537, e-post: aadu.heiste@elion.ee)

95 aastases Eesti Vabariigis on Emmaste koolipere paleus tähistada kooli 95. sünnipäeva
jätkusuutlikus innovaatilises rahvuskultuurses
haridusasutuses. Kes minevikku ei mäleta ega
see oska õppida ka olevikus parema tuleviku nimel. Kultuuripärandiaasta ettevõtmised
ärgitavad nooremat generatsiooni mälu värskendama. 27.veebruaril toimus koolis ettekannete hommik. Õpilased olid uurinud oma kodu
ajalugu ning peretraditsioone ning uurimuse
visuaalseks taieseks maalinud. Projekti „Elav,
põnev, ja kirev vaimne kultuuripärand“ vabariiklik koordinaator Elle Lepik kommenteeris
sündmust järgmiselt:“... oli tunne justkui korraldusmeeskonna unelm oleks teoks saanud
parimal võimalikul moel.Õpilaste tööd on sügavalt mõtestatud ning kunstiliselt väga efektselt
ja mitmekesiselt teostatud. Teie kooli seintel
oli muljetavaldav näitus!“. Aitäh, õpetaja Eila
Tõnisson, projekti käivitamise, eestvedamise
ning jätkamise eest Emmaste koolis, ainsana
Hiiumaal.
12. märtsil võtsid meie kooli 9. klassi õpilased osa spordimälumängu seas. Osalesid Hiiu-,
Saare-, Lääne- ja Pärnumaa parimad 1-12 klassi võistkonnad. Emmaste ja Palade olid ainsad

maakonnavoorust edasi jõudnud põhikoolid.
Huvitava faktina võib välja tuua, et ainsad tüdrukud, kes spordimälumängus kaasa lõid, olid
hiidlased- Emmaste ja Käina võistkondadest.
Meie kooli arvutipark uuenes ja täienes.
Nüüd on õpetaja Margus Sõmeril veel parem
läbi viia järgmisi interaktiivseid tegevusi õpilastele:
1) Hiire- ja klaviatuurimängud, loogikamängud. Koolielu kursuse “Esimesed sammud
programmeerimises” raames. Materjal (lingid
mängudele) on kooli kodulehel http://www.
emmaste.edu.ee/cms/oppematerjalid.
2) Pranglimine (peastarvutamine Miksikese
õpikeskkonnas) - harjutamine ja võistlemine.
3) Erinevad mängulised õpiharjutused Miksikeses.
4) IV veerandil programmi LOGO kasutamine
– lihtne programmeerimiskeel, kus käskudega
saab ekraanile kujundeid joonistada.
Viimane koolipäev algas kolmandal veerandil mälumänguga, kus keskenduti emakeelepäevale ja muusikale. Enne õpilased lühijutu
või luuletuse, millest parimad saadetakse vabariiklikule võistlusele.
Peale lõunat külastas meid kirjanik Kiiri Saar,
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kes tutvustas noortele lugejatele oma teoseid.
Kõige tublimad lugejad, algklassiõpilased, soovisid kirjanikult autogrammi.
Juba päev varem, rahvusvahelisel Pii-päeval
selgitati õpetaja Sõmeri eestvedamisel parima
mäluga õpilased. Selleks tuli pähe õppida võimalikult palju arvu pii komakohti. Esikoha sai ja
kooli rekordi püstitas Arvo Piil 85 numbri õiges
järjekorras selgeks õppimisega. Teine oli JaanMartin Ugam 56 numbriga ja kolmas Kaarel Niit
47 numbriga. Sealjuures sai ta eelmisel õppeaastal täpselt sama tulemusega esikoha.
Kolmanda veerandiga on lõppenud ka piirkondlikud aineolümpiaadid. Parimad osalevad
vabariiklikus voorus. Kooli kodulehel www.
emmaste.edu.ee on kõik saavutused ja ka meie
tublide sportlaste tulemused üleval.
Emmaste kooliperel on veel mitmesuguseid
tulevikuplaane, aga enne tegu ja siis lugu.
Ruti Nõmm
koostöös õpetajate Margus Sõmeri
ja Hergo Tasujaga

Emmaste Avatud Noortekeskuse
üritused märts-mai 2013

27.märts – kell 14-16 uue näiteringi komplekteerimine.
Ootame uusi teatrihuvilisi!
29.märts – noortekeskus suletud pühade tõttu!
02.aprill – kell 14-16 näiteringi vastuvõtt jätkub!
04.aprill – kirjutame projekti?! Heade ideede nurk ja analüüs.
Terve päev – tule pane oma idee kirja!
05.aprill – kell 16 lauatennise turniir (osalustasu 1 €)
12.aprill – kell 16 Xbox bowlingu turniir
19.aprill – kell 16 Kokkame Koos: küpsised ja võileivakreemid.
Osalustasu ei ole.
27.aprill – kell 12 – 15 Talgupäev noortekas: aknad puhtaks ja õueala
korda. Osalistele talgusupp ja saiake.
1.mai – üle Hiiumaaline noortepäev 2013
11.mai – Emadepäeva jooks 2013: kogupereüritus! Info tulemas!
Kaie Pranno, noortekeskuse juhtaja

UUS NOORTEVOLIKOGU VALITUD!
Noortevolikogu valimised on nüüdseks ühelpool ja hääled on kokku
loetud!
Kokku käis hääletamas 41 noort, 2 häält olid kehtetud.
TULEMUSED:
Marko Pruunlepp - 12 häält
Kertu Lehtsaar - 11 häält
Jürgen Post - 8 häält
Kaarel Niit - 6 häält
Ragne Lubjak - 2 häält
Palju õnne ja edu järgmisele noortevolikogule!
Noortevolikogu häältelugemiskomisjon

Tänavu võtab Emmaste vald luubi alla oma noorsootöö kvaliteedi.
Varasemalt on Hiiu maakonnas noorsootöö kvaliteedi hinnangud Kärdla
linn.
“Hindamismudeli alusel saab kohalik omavalitsus kaardistada noorPolitsei- ja Piirivalveamet Lääne prefektuur
sootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal Kärdla teenindus korraldab koostöös Emmaste
planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme” sõnas projektijuht Val-lavalitsusega järgmise ID - kaartide taotluste
Kaisa Orunuk.
vastuvõtu
“Noored on erinevad, on vaja tagada, et igale noorele on noorsootöös
26. aprillil 2013 kl. 10.00 Tohvri Hooldekodus
kättesaadavad mitmekülgsed isiksuse arengu võimalused, see on ka
Kaasa võtta:
kvaliteedi hindamise visiooniks. Hindamisega uurimegi kui mitmekülg* taotlusankeet (saab täita ka kohapeal, kuid
sed ja kättesaadavad need arenguvõimalused on, mida noortele ühes
eelregitree runutel saame blanketid eelnevalt ära täita);
omavalitsuses pakutakse” lausus Orunuk.
* kehtiv isikut tõendav dokument;
Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli töötas välja koos noortevald* üks värvifoto mõõtmetega 40x50 mm (saab teha ja
konna partneritega Eesti Noorsootöö Keskus, mis ühtlasi ka koordineerib
maksta sularahas kohapeal);
hindamisi üle Eesti. Kolme aasta jooksul on noorsootöö kvaliteeti hinna* riigilõivu (24,28 €, alla 15-aastased isikud, puudega
nud 63 omavalitsust üle Eesti.
isikud ja üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud
Emmaste valla hindamistulemustest tehakse kokkuvõtted juunis.
isikud 6,39 € tasumist tõendav dokument.
Noorsootöö kvaliteedi hindamist toetatakse Haridus- ja teadusminisKindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!
teeriumi noorteosakonna algatatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse elluRiigilõivu palume võimalusel tasuda eelnevalt inter-netipangas, et
viidava programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames. Progvältida kohapeal sularahaga arveldamist!
rammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse
Tasumine pangaülekandega:
perioodi 2007-2013 vahenditest.
* Saaja nimi: Rahandusministeerium;
* Saaja konto: 221023778606 (Swedbank) või
10220034796011 (SEB)
* Viitenumber: 2900081994
Selgitusse märkida isiku nimi ja toimingu nimetus, mille eest riigilõiv
tasuti.
Palume kindlasti eelnevalt registreerida Pilvi Post’ i valavalitsuse telefonil 462 2445 või e-mailile: pilvi@emmaste.hiiumaa.ee, siis on võimalik
ankeedid eelnevalt ära täita.
P.S. Kui keegi soovib kodus dokumendi jaoks pilti teha, siis palume sellest ka eelnevalt teada anda sa-madel kontaktidel, sest sel päeval on see
võimalik.
Täpsemat infot kõikide dokumentide taotlemise (sh taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee rubriigist teenused, e-posti
aadressil teeninduskeskus@politsei.ee või in-fotelefonil 612 3000
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Lp Hiiu maakonnaelanik!
Oled oodatud turvalisuse mõttetalgutele, mis
toimuvad Kärdla Linnavalitsuse II korruse saalis
kolmapäeval 17. aprillil algusega kell 11.00.
Tule ja anna teada oma murest, mis Sind
saareelanikuna ärritab. Püüame üheskoos leida
lahendusi.

Meenutame algusest.
Õppeaastat alustasime traditsiooniliselt tarkusepäevaga. Sügisesse mahtus veel Käina Päästekomandokülastamine, koolieelikute kino
külastus Kärdlasse, loodusmatk „ Seened metsas“ Vanajõeorgu, saime
teada leivaküpsetamise salanippidest Kassaris Vetsi Tallis ja oma külaskäiguga rõõmustas meid Sussiteater lastelavastusega „ Suss-sepad“.
Kaie Pranno õpetas meie väikestele ja suurtele huvilistele, kuidas
imelihtsalt võib vanast paberist meisterdada uue ja omanäolise paberi.
Koostöös Emmaste Noortekeskusega osaleme terve õppeaasta jooksul
KIKi projektis, mis on siiani pakkunud põnevaid elamusi õppekäikude ja
töötubade näol. Üks projekti töötubadest käsitles endas meisterdamist
koos isadega. Meil oli väga hea meel, et paljud isad leidsid aega tulla
lasteaeda ja tegutseda koos oma väikeste järeltulijatega.
Jõulukuul oli meie maja täitunud usinate päkapikkudega. Kõigis rühmades valmistuti jõuluvana tulekuks. Loomulikult ei puudunud ka meie
majast piparkoogilõhn, jõululaulud ja lahke jõulumees. Enne jõulupidu
toimus jõululaat, mis avas oma uksed juba teistkordselt. Me oleme südamest tänulikud kohviku külastajatele, kes on lahkesti toetanud meie
üritust! Vaatamata sellele, et meie lasteaia töötajate nobedate näppude
poolt tehtud käsitöö, koogid ja võileivad olid sümboolse hinnaga, toetati
meie ettevõtmist ka suuremate summadega. Esimese aasta (2011) kohviku tulust oli võimalik lastel nautida saanisõitu Kassaris Tiku talus.
Turvalisus on meie kõigi kaasabil loodav ohutuelukeskkond, kus igaSelle õppeaasta kohviku tulu ootab õiget aega ja kohta. Loodame, et
üks tunneb end kaitstult.
jõululaada traditsioon jätkub ja ka Sina, armas vallakodanik, leiad tee
Parema turvalisuse tagamise eesmärgil viisid Lääne prefektuuri piiri- meie õdusasse kohvikusse!
valvebüroo, Kuressaare politseijaoskond ning kodakondsus- ja migratUut aastat alustasime KIKi projekti õppereisiga Kassarisse, kus imetlesioonibüroo Kuressaare teenindus koostöös Päästeameti Lääne pääste- sime talvist loodust. Jaanuaris toimus ka traditsiooniline „Memme-taadi
keskusega, Kaitseliidu Saaremaa Osakonnaga ja omavalitsustega 2012. pidu“. Endiselt olid vanavanemad usinad katma laste peolauda ning koos
aastal Saare maakonnas läbi mõttetalgute arutelupäeva Saaremaa val- aega veetma. Samuti KIKi projekti raames käisid lapsed Emmaste Noordade elanikele.
tekeskuses katsetamas kangastelgedel kaltsuvaiba kudumist.
Mõttetalgute eesmärk oli välja selgitada turvalisust puudutavad muLastaias toimus „Kirbuturg“, kus kahjuks sel korral oli vähe uudistajaid.
red ja probleemid ning leida üheskoos lahendused väljatoodud probleeSõbrapäeval külastasime värskelt remonditud Palade lasteaeda, kuhu
midele, mida iga elanik saaks omal jõul või koostöös teistega lahendada. võtsime kaasa hea tuju ja üllatused.
Arutelud valdades viidi läbi koostööprojekti „Turvaline küla“ raames AvaVabariigi aastapäeva eel võõrustas koolieelikuid Emmaste vallamajas
tud Ruumi meetodi abil.
vallavanem härra Tiit Peedu.
Lääne prefektuuri turvalisusprojekt jätkub mõttetalgutega „Turvaline
Hiiumaa“ Hiiu maakonnas koos Kärdla politseijaoskonna ning kodakondsus- ja migratsioonibüroo Kärdla teenindusega, partneriteks Kärdla
Linnavalitsus, Hiiumaa vallad, Lääne päästekeskus ja Kaitseliidu Hiiumaa
malevkond.
Projekti tulemuslikuks läbiviimiseks ootame kaasa aitama ja oma arvamust avaldama Hiiu maakonna elanikke, ettevõtjaid, külavanemaid,
arvamusliidreid erinevatest ühendustest, valla- ja linnavalitsuse ning
- volikogude ametnikke ja kõiki huvitatuid, et üheskoos välja tuua kogukonnas tekkinud probleemid ja mured ning leida neile lahendused.
Eesmärgiks on ühiselt tagatud turvalisus kogu Hiiu maakonnas.
Palun teata enda osalemisest enne 10.04.2013 e-posti
aadressil janne.mets@politsei.ee või tel 522 5141, et
teaksime arvestada kohvipausi organiseerimisel
osalejate arvuga.
Politsei- ja Piirivalveamet Lääne prefektuur
Kärdla Linnavalitsus
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Sügisel kooli minevad lapsed vallavanema
vastuvõtul 20. veebruaril 2013. aastal

V osa
EMMASTE KOGUKOND 19. SAJANDI LÕPUS

Merje Kikas

3. Valla omavalitsus.
1866. aasta Balti kubermangude vallaseadus pani aluse küllaltki hästi funktsioneerivale talurahvaomavalitsuse süsteemile. Sellesse süsteemi kuulusid valla täiskogu, volikogu, vallavanem koos abidega ja vallakohus. Valla täiskogu koosnes kõigist peremeestest, mõisa- ja talusulaste ning maatameeste esindajatest (üks esindaja
kümne täisealise valla nimekirja kantud mehe kohta). Täiskogu valis valla volikogu ja vallavalitsuse – vallavanema (Hiiumaal vallatalitaja) koos abide ehk eestseisjatega ning vallakohtu liikmed. Vallatalitaja ja tema abide
valimised toimusid igal kolmandal aastal. 1/3 vallavolikogu liikmetest vahetati igal aastal välja. Vaid esimesel
so 1867. aastal heideti liisku, kes sellest seisusest peavad lahkuma. Edaspidi toimus see hääletamise teel.
Vallavalitsuse ja vallaelanike vahendajateks olid külakupjad. Lisaks külakubjastele valis valla täiskogu veel ka
süllakupja, magasiaidamehed, vallakirjutaja, rõugepanija ja kiriku- ning koolvöörmündri. Rõugepanijalt nõuti
kutsetunnistust ja ta oli nagu teisedki valla ametimehed vabastatud sõjaväekohustusest.
Valla täiskogu valis iga kolme aasta järel uue peakohtumehe (peakohtomehe) ja kaks kaasistujat (kõrwasmeest). Neile lisaks valiti veel asendaja ehk järjemees, juhuks kui mõni kohtumees haigestus või ei saanud
tulla. Valla täiskogu valida oli ka kihelkonnakohtu kaasistuja, kes nii nagu peakohtumeeski pidi olema taluperemees või rentnik.
Vallavalitsuse kui tööandja ja valla ametimeeste vahel sõlmiti kas suulised või kirjalikud lepingud, millega
määrati ametisse astuja kohustused, õigused ja palk. Vallakohtu algusaastatel oli kohtumeeste palgaks neile valla poolt tehtavad tööpäevad, seejärel viljapalk või rahapalk. Eeskirja järgi ei tohtinud peakohtumehele
maksta mitte vähem kui pool, kaasistujatele mitte vähem kui veerand karnitsat (1 karnits = 3,2798 liitrit) rukist iga vallakohtu jurisdiktsiooni alla kuuluva meeshinge kohta. Kõige suuremapalgalisem vallaametnik oli
vallakirjutaja, kes pidi olema vähemalt 25-aastane, korralike elukommetega ja kihelkonnakooli haridusega.
Näiteks oli Keina vallakirjutaja palk 1878. aastal 28 rbl ja 60 kop. Seega tasus iga maksualune vallaelanik vallakirjutajale J.Simsonile 20 kop aastas. See oli päris suur raha. Samas vallatalitaja palgaks oli Emmaste vallas
aastatel 1866-1875 viis rubla aastas. Emmaste endine vallatalitaja Andrus Eisdrat nõudis 1877. aastal vallakohtus oma kunagise teenistuse eest tagantjärele suuremat tasu: nüüd on agga 1872 aastal Kubbermango
wallitsus Maawalla kuulutaja lehhe sees teada annud, kuidas tallitaja palk wallahingede järrel peab ollema. Et
Emmastes, 1079 meesterahwa ja 1200 naesterahwa hinged on, siis arwab Eisdrat,et seal ammetlikus lehhes
määratud palk aastas 40 Rub. wälja teeb. Se teeb siis 5 aasta kohta 200 Rub ja temma on nende aastade sees
25 Rub kätte sanud, siis temma nõuab 175 Rub weel. Kahjuks jääb selguseta, kas ta selle lisatasu ka kätte sai.
Vallavalitsuse kui haldusorgani ülesandeks jäi korraldada vallaelanike igapäevast elu, koguda maksud, hoolitseda vallavaeste eest, koguda magasiaita või vajadusel laenata sealt vilja jne. Vallavanemale ja tema abidele
kuulus täidesaatev võim antud valla talurahva üle. Kohtuvõimu organiks vallas sai vallakohus, mida ajavahemikus 1866-1889 nimetati Eestimaal kogukonnakohtuks.
													
Järgneb...
Kõige värskem meenutus on naistepäevast, kus meie maja poisid pidasid armsa tulbiõiega meeles lasteaia naisperet.
Koos kevadega ootab meid KiKi projekti raames ees veel kuuseheki
istutamise talgud lasteaia lõunapoolsele küljele (Ootame töökaid abikäsi!), vana mööbli kaunistamine koos vanematega, kevadine õppereis loodusesse ning prügila külastamine.
Kindlasti ei puudu esimese aprilli naljapäev, mõtleme aktiivselt oma
tervisele südamenädalal, laseme kõlada rõõmsatel lauludel lasteaia
lauluvõistlusel, tähistame emadepäeva ja saadame pidulikult ära
koolieelikud.
Soovime kõigile kaunist kevadet! Palju päikest ning rõõmu teie südametesse!
Emmaste lasteaiapere
Memme-taadi peol lauldi ja tantsiti “Põdra maja”koos
vanavanematega
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Emmaste Vallaleht

JAAN
LEIGRI
12.02.2013
Hindu küla

Õnnitleme vanemaid ja vanavanemaid!

EELTEADE

Tähelepanu kõik taimekasvatajad, käsitöö ja muu omatoodangu
valmistajad!
Traditsiooniline Emmaste kevadlaat Emmaste keskuses
18. mail 2013. aastal kella 9.00—14.00
* Müügil taimed ja istikud, käsitöö, lihatooted ja muu omatoodang,
linnud-loomad ja palju muud!
* Kohal Juuli ja Maali oma laadavankriga!
* Kultuuriprogramm, Taherpilli kohvik, laadasupp, laadaloterii ja muud
atraktsioonid!
Täiendav info www.emmaste.ee
Müüjate registreerimine telefonil 462 2444,
Heli Üksik

Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat....
AINO IRENE TIKKER
05.09.1920 – 19.02.2013, Külama
ILSE-MELITA VÄHI
04.10.1929 – 06.03.2013, Harju
AASA HARJAK
20.03.1928—18.03.2013; Jausa

Siiras kaastunne lähedastele
MUKU Tare avatud
Kasutatud riiete müük
T—L 11.00—22.00
Jausas TAMME poes taas
P 11.00—19.00
avatud alates
Söögid-joogid kohapeal ja
1. aprillist
kaasa!
T—R 10.00—16.00
Uudisena müügil lõikelilled!
L 10.00—14.00
Täiendav info: 5621 6672
Info: 469 7319
Terje Martinson

Eesti Energia avab 1. aprillil Kärdla keskväljakul asuvas
Eesti Posti postkontoris oma teeninduspunkti. Eesti
Energia logodega märgistatud töökohal teenindab
kliente Eesti Energia klienditeenindaja. Senine büroopind aadressil Vabrikuväljak 10 suletakse. Eesti Posti
Kärdla postkontor asub aadressil Keskväljak 3. Eesti
Energia teeninduspunkt on avatud E-R kell 9.00 – 17.00
(lõuna 13.00-14.00). Eesti Energia teeninduspunktid
asuvad üle Eesti 14s linnas.
Lisaks büroodele teenindab ettevõte kliente ka klienditelefonil 1545 ja e-maili ning iseteeninduse kaudu.

Emmaste Vallaleht. Väljaandja Emmaste vallavolikogu ja vallavalitsus vald@emmaste.ee
Toimetaja ja küljendaja Heli Üksik valitsus@emmaste.hiiumaa.ee
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