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Hiljemalt 01.08.2013
Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu
kodanikul, kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil selles
vallas või linnas.
Alates 21.08.2013 kuni 05.09.2013
Esitatakse valimisliit valla ja linna valimiskomisjonile registreerimiseks.
Alates 21.08.2013
Algab kandidaatide registreerimiseks
esitamine.
Hiljemalt 05.09.2013
Valimistel osalev erakond ja valimisliit võib esitada valla- või linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi.
10.09. 2013
Lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine (kell 18.00).
Hiljemalt 12.09.2013
Lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides (kell 18.00).
Hiljemalt 15.09.2013
Valla või linna valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid. Valla
või linna valimiskomisjon selgitab liisu heitmisega numbrite andmise järjekorra erakondade ja valimisliitude

vahel ning üksikkandidaatide vahel.
Alates 16.09.2013
Algab aktiivse valimisagitatsiooni
aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.
Hiljemalt 18.09.2013 juhul kui
kandidaadid
registreeritakse
15.09.2013
Kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise avalduse.
20.09.2013
Siseministeerium koostab valijate nimekirjad. Elukoha aadressiandmetes
pärast valimispäevale eelnevat 30.
päeva tehtud muudatusi arvesse ei
võeta.

14.10.- 16.10.2013
Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00.
Toimub ka hääletamine väljaspool
elukohajärgset
valimisjaoskonda,
sealhulgas valija asukohas ning kinnipidamiskohas.
20.10.2013 VALIMISPÄEV!
Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00.
Toimub ka kodus hääletamine. Hiljemalt 21.11.2013 - Erakond, valimisliit
ja üksikkandidaat esitab erakondade
rahastamise järelevalve komisjonile
aruande valimiskampaania kulude ja
kasutatud vahendite päritolu kohta.

Hiljemalt 07.10.2013
Valla või linna valimiskomisjon võib
tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata jäetud
isikud registreerida.

Emmaste valla valimiskomisjoni
tööaeg on:
21.08.2013 – 10.09.2013
igal tööpäeval kella 16.00-18.00
Emmaste Raamatukogus;
11.09.2013- 18.09.2013
igal tööpäeval kella 15.00-17.00 –
Emmaste vallamajas.

10.10. – 13.10.2013
Toimub eelhääletamine maakonna
valimiskomisjoni määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja
lõpeb kell 20.00.

Infot nii kandideerimise, valimisliitude registreerimise kui ka valimiste
korraldamise kohta saab Vabariigi valimiskomisjoni kodulehelt:
http://www.vvk.ee/

10.10. – 16.10.2013
Elektrooniline hääletamine algab 10.
oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 16.
oktoobril kell 18.00.

Valimiskomisjoni kontaktandmed:
e-post: helge.salusoo@emmaste.ee
e-post: aimi.pruul@gmail.com
Telefonid: 502 3081, 463 1703

EMMASTE PÕHIKOOLI 2013/2014

ÕPPEAASTA AVAAKTUS

2. SEPTEMBRIL ALGUSEGA KELL 8.30
PÕHIKOOLI SAALIS
Algava kooliaasta info leiate kooli kodulehelt www.emmaste.edu.ee
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VOLIKOGU ISTUNG
JUUNIS 2013

KIK-i nõukogu rahuldas Emmaste Vallavalitsuse taotlused lasteaia
ja kooli territooriumitele maaküttesüsteemi paigaldamiseks. Emmaste
keskasula veetrasside rekonstrueerimise tööd käivad. Spordihalli evakuatsiooniuks sai paigaldatud. Tellitud on
spordihalli rajatava jõusaali-aeroobikaruumi ja Sõru sadama territooriumile paigaldatava välilava projektid.
Kooli majandusjuhataja viiakse üle
EMKO koosseisu. Noortekeskuse juhataja läheb lapsehoolduspuhkusele, käimas on konkurss uue töötaja
leidmiseks. Kinnitati Emmaste valla
2012 majandusaasta aruanne, kuulati ära revisjonikomisjoni arvamus.
Volikogu esimees tutvustas loodava
Hiiumaa Huvikooli koostöölepingut
ja põhimäärust ning Hiiumaa arengustrateegiat 2020+. Otsustati moodustada kohalike valimiste 2013 läbiviimiseks 1 (üks) valimisringkond
ja nimetada valimiskomisjon ning
määrata Emmaste vallavolikogu VIII
koosseisu liikmete arvuks 9 (üheksa).
Kiideti heaks Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri. Anti luba Kõmmusselja
külas asuva Lao kinnistu jagamiseks.
Vallavalitsusele anti luba uue hooldusniiduki soetamiseks. Laadur-ekskavaatori soetamiseks luba ei antud,
paluti teostada eelnevalt selle kasutamise analüüs.
Pilvi Post

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
JUULIS-AUGUSTIS 2013

Maa-, ehitus- ja planeerimisküsimused.
Otsustati:
* Algatada detailplaneering Haldi
külas asuval Sadama kinnistul.
* Võtta vastu Sõru külas asuvate
Merekalda, Mereääre ja Mereranna
kinnistute detailplaneering ning korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
* Väljastada projekteerimistingimused Hindu külas Hooldekodu
kinnistul asuva kasarmu lammutamiseks, Leisu külas asuvale Välja kinnistule aida püstitamiseks ja Ole külas
Suubi kinnistul asuva elamu rekon-
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strueerimiseks.
* Väljastada kirjalik nõusolek Sepaste külas asuvale Uhtre kinnistule
abihoone püstitamiseks, Kabuna,
Sinima ja Valgu bussiootepaviljonide
püstitamiseks, Pärna külas asuvale
Kibusna kinnistule abihoone püstitamiseks ja Reheselja külas asuvale
Pähkla kinnistule septiku paigaldamiseks.
* Väljastada ehitusluba Emmaste
külas asuvatele Kooli ja Naksitralli
kinnistutele maaküttesüsteemi paigaldamiseks, Emmaste külas Kooli
kinnistul asuva koolimaja algklasside
põranda rekonstrueerimiseks ja Viiri
külas Murru kinnistul asuva abihoone rekonstrueerimiseks.
* Väljastada kasutusluba Metsalauka külas asuvale Hirvesalu kinnistule rajatud puurkaevu kasutamiseks, Harju külas Kase kinnistul
asuva rekonstrueeritud abihoone
kasutamiseks ja Ulja külas asuva rekonstrueeritud Muda 10 kV haruliini
kasutamiseks.
* Pikendada Haldreka külas Farmi
kinnistul asuva sigalakompleksi lammutamise tähtaega 1 aasta võrra, s.o.
31.12.2014.
* Nõustuda Haldi külas asuvate
Haldiranna ja Haldi-Urve kinnistute jagamisega 3-ks eraldi kinnistuks
ning Kõmmusselja külas asuva Lao
kinnistu jagamisega 2-ks eraldi kinnistuks. Määrati lähiaadressid.
Sotsiaalküsimused.
Otsustati:
* Maksta toimetulekutoetust 9
taotlejale.
* Maksta lapsetoetust 9 taotlejale.
* Maksta täiendavat sotsiaaltoetust 4 taotlejale.
* Maksta juubelitoetust 6 isikule.
* Maksta MTÜ-le Agapäeotsa Selts
toetust lapsehoiuteenuse osutamise
eest.
* Seada hooldus, määrata hooldaja ja hooldajatoetus ühele puudega
isikule. Maksta toetust riikliku lapsehoiuteenuse vahenditest.
* Maksta vajaduspõhist peretoetust 6 taotlejale.
Muud küsimused.
Otsustati:
* Eraldada raha reservfondist MTÜ’
le Hiiumaa Lasterikaste Perede Ühen-

dus tegevustoetuseks.
* Moodustada komisjon „Hajaasustuse programmi“ taotluste hindamiseks.
* Eraldada valla eelarvest raha kahele mittetulundusühingule.
* Vabastada erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest põhjendatud taotluse esitanud isikud.
* Määrata Emmaste koolis
2013/2014 õppeaasta alguseks 2.
september.
* Kinnitada 1.klassi astuja toetus
4-le taotlejale.
Pilvi Post

RAHVUSVAHELINE
NOORTEVAHETUS

„Youth entrepreneurship on island“
tuleb Hiiumaale
Sellesügisene Emmaste Avatud Noortekeskuse üks fookusteema on noorte
ettevõttlikkuse arendamine maapiirkonnas. Ning on hea meel tõdeda, et Euroopa
Noorte Eesti büroo on leidnud, et antud
projekt on oluline ning aidanud selle rahastamisega.
23.-25.augustil külastasid Ungari ja
Slo-veenia noortejuhid koos ühe noorega
Hiiumaad, et juba sügisesel koolivaheajal
saaks toimuda rahvuvaheline noortevahetus, kus noored arutavad võimalusi,
kuidas suurendada noorte ettevõttlikkust
ning üldist maaelu edendada.
Ühe olulise väljundüritusega toimuvad
oktoobris ka maailmakohviku stiilis arutelud nii Kärdlas kui ka Emmastes, kuhu on
oodatud kõik Hiiumaad noored, ettevõtjad ja otsustajad, et ühiselt kohvilaua taga
mõelda noorte tuleviku võimaluste peale
Hiiumaal. Lisaväärtusena saavad Ungari
ja Sloveenia noored rääkida oma riigi
headest näidetest ning nn „võõra pilguga“ tuua värskeid ideid.
Siinsamas teeksime ka üleskutse ettevõttlikele inimestele ja ettevõtjatele –
kui sooviksite panustada antud teemasse
ja noortevahetusse, kas siis pakkudes
välja oma ettevõtte külastuse või lihtsalt
rääkida oma kogemusest, siis olete teretulnud.

Kaie Pranno
„Youth entrepreneurship on island“
projektijuht
tel. 5800 8149

Emmaste Vallaleht

Suvisel ajal Liivalauka randa minnes on kindlasti jäänud Emmaste
valla inimestele silma värsked teed
ja kraavid. Tegemist on PRIA toel tehtud Raima maaparandusobjektiga ,
kinnistu omanikuks on AS LeVa, tööd
teinud Hiiu saare firma OÜ Kemehh.
Lõppeval Euroopa Liidu rahastus perioodil toetati maaparandust
meetmest 1.8. „Põllu – ja metsamajanduse infrastruktuur“ Toetusrahade taotlemine ei ole kerge , eelnevalt
on vaja ise päris palju raha välja käia,
vajalik on korralik projekt, kooskõlastused ametiasutustega, võrdlevad
hinnapakkumised. Kõik need kulutused ei taga aga seda, et toetust
kindlasti saab, taotlejaid on tavaliselt
rohkem kui jagatavat raha. Raima
objektile proovisime esialgu toetust
saada läbi metsaühistu, kahjuks jäi
metsaühistul hindepunkte põllumajandussektoriga kandideerimiseks
väheks ja rahastusotsust ei tulnud.
Ettevõtja aga oli järjekindel ning ka-

sutas järgneval aastal võimalust taas
samast meetmest tuge taotleda ja
seekord tal vedas, sest 2010 määrati
toetusi ka ettevõtetele. Kui kellelgi
suurem huvi võõras rahakotis sorimiseks, siis saab ta oma uudishimule
vastuse PRIA kodulehelt, sest juriidilistele isikutele määratud eurotoetused on kõik avalikult esitletavad.
Eesti asub piirkonnas kus sajab
rohkem kui aurab, liigvee ära juhtimiseks on üks lihtsaim võimalus kraavitamine. Raima objektil on liigvee tee
mereni ju vägagi lühike, aga ka selle
lühikese maa jaoks on vaja korralikku
infrastruktuuri. Maast kui tootmisvahendist lugupidav kasutamine algab
sellest, et maasse ka investeeritakse.
Praegu oleme Euroopa Liidu ühe
rahastus perioodi lõpusirgel ja järgmisel aastal avaneb uus periood. Tõenäoliselt uue perioodi esimesel aastal veel kõik meetmed ei avane. Aga
maaparandus ei olegi tegevus mida
tuleks teha kiirustades, see vajabki

aega korralikuks planeerimiseks.
Lisaks eurorahale on erametsaomanikel võimalik taotleda oma
metsade maaparandussüsteemide
korrastamiseks siseriiklike toetusi läbi Erametsakeskuse, tänavune
taotluste esitamise tähtaeg on 01.oktoobril.
Erinevate toetusvõimaluste kohta
pideva info saamiseks ja teadlikumaks metsaomanikuks olemisel on
heaks koostööpartneriks metsaühistud. Hiiumaal on selleks organisatsiooniks juba 14 aastat olnud MTÜ
Hiiumaa Metsaselts ja ootame kindlasti Emmaste valla metsaomanikke
meiega liituma. Rohkem infot seltsi
tegevuse kohta leiate meie kodulehelt www.metsaselts.hiiumaa.ee
Aira Toss
MTÜ Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse
esimees

BALTI TROFEENÄITUSE
PÕDRASARVEDE
GRAND PRIX
LÄKS PAAVO PRUULILE
Järjekordne Balti jahitrofeede näitus on läbi ja
trofeed ja medalid edukalt koju toodud. Kuna oli
tegemist Grand Prix klassi näitusega, siis selgitati
neljas kategoorias (põder, punahirv, metssiga ja
metskits) välja näituse võitja ehk Grand Prix tiitli
omanik. Rõõm on teatada, et Hiiumaa mehe Paavo Pruuli poolt 2012. aastal kütitud põdrasarved
312,8 CIC punktiga osutusid näituse parimaks.
Grand Prix tiitel tõi endaga kaasa harvanähtava
autasu 20 grammise kullakangi.
Allikas: www.ejs.ee
(Eesti Jahimeeste Selts)

Palju õnne!

Pildil: Pruulide pere koos võiduka trofeega
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Kogukonnapäev
Emmastes

Et kõik ausalt ära rääkida, alustan
algusest. Märtsis oli mul suurepärane
võimalus veeta nädal projekti „New
Life to Traditional Stories“ („Uus elu
traditsioonilistele lugudele“) raames
Rumeenias.
Selle 2012-2014 kestva õpikoostööprojekti raames kogutakse eri
riikide traditsioonilised lood ning antakse neile uus elu, kasutades selleks
erinevaid kunstivorme (foorumteater, nukuteater, tänavliikumine jne).
Osalejaid oli kuuest riigist ning igaüks pidi uues võtmes lavastama ühe
traditsioonilise loo, mida tuli kohalikele lastele etendada. Eestlaste valik
oli „Rikas tüdruk, vaene tüdruk“ ja
varjuteater. Nii mõnigi publikust nägi
tänu meile esmakordselt elus sauna!
Eesti partner selles projektis on
MTÜ Foorumteater, kellega mul on

head suhted ka peale Rumeenia koolitust säilinud. Nüüd sügisel, täpsemalt 21. septembril viime Emmastes
läbi kogukonnapäeva, mille eesmärgiks on ühendada erinevad põlvkonnad, kasutades selleks erinevaid
kunstivorme ja traditsioonilisi lugusid.
See sobitub hästi kogu Grundtivigi projektiga, mille üheks läbivaks
teemaks on 2012. aasta ehk aktiivse
vananemise ja põlvkondadevahelise
solidaarsuse aasta.
Kogukonnapäeva raames korraldame erinevaid tegevusi lastele,
noortele ja täiskasvanutele. See tähendab, et igas vanuses osalejad on
oodatud! Pärastlõunal toimuvad töötubade esitlused. Et Emmaste ANK
oli avatud koostööks, viime päeva
esimese poole ehk töötoad ja etendused läbi seal.
Õhtu lõpetab tõsine maiuspala, Ivi
Rausi kontsert. Rõõm, et saame selles

osas Emmaste kooliga koostööd teha
ja kontsert toimub seal. Üritus on kõigile tasuta!
Järgmisel päeval esineme töötubades valminud etendustega Tohvri
hooldekodus.
Päevakava:
12.30 – 13.00
Tervituskohv noortekeskuses
13.00 – 16.00
Töötoad (varjuteater,
foorumteater, joonistamine)
16.00 – 16.30 – Paus
16.30 – 18.00
Etendused noortekeskuses
18.30 – 19.30
Ivi Rausi kontsert koolis
Lisainfo: Nikolai Kunitsõn, MTÜ
Foorumteater 55 31 340
või Hergo Tasuja, 55 681641
Hergo Tasuja

TÄNU SÕRUOTSA KÜLASELTSILE
Emmaste vallavalitsus tänab Sõruotsa külaseltsi,
kodanikualgatuse korras Sõru sadama randa laste
mänguplatsi rajamise eest.
Materjali tõi oma tehnikaga kohale Marko Pruul, platsi
ehitasid Sõru otsa mehed Arvu Kastein, Paavo Pruul,
Siim Sarapuu, Arvi Pranno ja Rasmus Kastein. Töömehi
kostitasid Katre Pruul ja Reelika Kastein.

EAKATE FESTIVAL TOIMUB 1.-2. OKTOOBRIL 2013
Juba neljandat korda toimuva Eakate festivali eesmärk on väärtustada eakate rolli ühiskonnas, näidata
aktiivse ja tervisliku eluviisi võimalusi
ning pakkuda eakatele kohtumis- ja
suhtlemisvõimalust.
Nendel päevadel ootab Tallinnas,
Salme kultuurikeskuses kõiki külastajaid: Hea tuju, muusika ja tants; kasulikud loengud; huvitavad tooted ja
teenused.
Paneme üheskoos elu kuldsed aastad enda jaoks särama!
Eakate festivali tasuta piletid on
juuli keskpaigast saadaval Südameapteegi apteekides ja Inkotubades
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üle Eesti.
Hiiumaa Pensionäride Ühendus
korraldab soovijatele osavõtu festivalist.
1-päevane reis:
01.oktoobril Heltermaalt praamiga kell 06.30, terve päev festivalil.
Tagasi koju Rohukülast praamiga
kell 22.00.
Reisi maksumus oleneb osavõtjate
arvust.
2-päevane reis:
01.oktoobril Heltermaalt praamiga kell 06.30, terve päev festivalil.
Majutamine kesklinna hotellis (tuba 2-le koos hommikusöögiga 37€).

Hotell soovib, et kohtade broneerimine hiljemalt 10.septembril. Õhtul
vaba tegevus.
02.oktoobril on kavas ekskursioonid (Teletorn, Eesti Panga muuseum
vm)
Tagasi koju Rohukülast praamiga
kell 19.00.
Reisi maksumus oleneb osavõtjate
arvust.
Palume registreerida osavõtu soovid hiljemalt 09. septembril, et saaksime tellida vajaliku transpordi ja broneerida majutuse

Emmaste Vallaleht

MAAKONNAPLANEERINGUTE ALGATAMINE
Hiiu maakonnaplaneering kehtestati 6. juunil 2001.a. Peale seda
on kehtestatud teemaplaneeringud
„Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ (27.02.2004)
ja „Sotsiaalne infrastruktuur“ (
02.11.2010). Praegu on koostamisel
Tuuleenergeetika teemaplaneering
(järelvalves Siseministeeriumis) ja
maakonnaplaneering Hiiu maakonnaga piirneval merealal.
Vabariigi
valitsus
algatas
18.07.2013 oma korraldusega nr 337
„Maakonnaplaneeringute algatamine“ uued maakonnaplaneeringud
kõigis maakondades (https://www.
riigiteataja.ee/akt/323072013006 ).
Maakonnaplaneeringu koostamise
korraldamisel lähtutakse suunistest
Siseministeeriumi veebilehel https://
www.siseministeerium.ee/public/
LSK_MKP_koostamiseks_2013.pdf.
Hiiu maakonnaplaneeringus käsitletakse Hiiu maakonda, vajadusel
vaadeldakse mõjusid merele. Maakonnaplaneeringu ülesanneteks on
maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine,

tasakaalustades riiklikke ja kohalikke
huve ning vajadusi. Hiiu maakonna
jaoks on olulisemateks teemadeks
maakonna energeetilise sõltumatuse ja varustuskindluse suurendamine, elektrivõrkude kaasajastamine,
kõrgepinge ringliini rajamine, teedevõrgu ja ühistranspordivõrgu
kaasajastamine, kergliiklusteed, tõmbekeskused ja toimepiirkonnad.
Mõjude hindamiseks algatatakse
paralleelselt planeeringuga ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Planeeringu koostamisel aitab Euroopa trendide ja poliitikate analüüs
täpsustada kohalikke strateegilisi valikuid. Peamiselt tegeletakse nende
trendide ja poliitikatega, millel on
väljund maakonna ruumilisele struktuurile nagu taastuvenergeetika, kliimamuutused vms.
Sisendi maakonnaplaneeringusse
annavad ka üldplaneeringud, eelkõige need aspektid, millele on omavalitsuste piire ületav mõju, samuti seosed naabermaakondadega.
Ruumiline planeerimine on demo-

kraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv,
funktsionaalne pikaajalise ruumilise
arengu kavandamine. Seetõttu juhindutakse planeeringu koostamisel
koostöö ja avalikkuse põhimõtetest.
Protsessi kaasatakse kohalikud omavalitsused, ministeeriume ja regionaalseid ameteid ning kõik need,
keda maakonna areng huvitab. Maakonnaplaneeringu
koostamiseks
moodustatakse juhtrühm, olulisemate teemade osas ka töörühmad,
kuhu kaasatakse nii kohaliku kui riigi
tasandi institutsioone.
Maakonnaplaneeringu
koostamist koordineerib Hiiu Maavalitsus.
Planeeringu eeldatav vastuvõtmine
maavanema poolt toimub 2015. aastal. Planeeringu menetlemise käigus
korraldatakse avalikke arutelusid,
millest kõiki osapooli teavitatakse
eelnevalt meedias .

Head lapsevanemad, vallarahvas,
saarekülalised ja loomulikult ka lapsed. Suvevaheaeg on läbi saanud ja
lapsed asuvad taas kooliteele. Meie
tavapärasesse liikluspilti ilmuvad
teatud kellaaegadel kõnniteele, maanteele ja tänavatele ringi liikuvad
koolilapsed. Seetõttu juhiks eriti autojuhtide tähelepanu sellele, et nii
koolimaja läheduses kui ka mujal liigeldes, nähes koolilapsi, vähendaksime kiirust ja oleksime veel tähelepanelikumad. Esimesse klassi astujate
lapsevanematele paneksin südamele, et esimesed päevad võiks lapsevanem koos lapsega koolitee läbida nii
hommikul kooli kui õhtul koju.
Kindlasti kasutavad paljud lapsed
kooliskäimiseks ka jalgrattaid ning
mopeede. Lapsevanemad, palun
kontrollige enne kooliaasta algust üle
laste jalgrataste tehnoseisund ning
turvavarustus. Tihti venivad koolitunnid ka pikemaks ja lapse kojumineku
aeg võib jääda pimeda peale – lapse-

vanemad olge hoolsad ja vaadake, et
Teie lapsel oleks helkur olemas.
Veelkord meeldetuletuseks liiklusseaduse nõuded :
Jalakäija – peab liikuma kõnniteel, selle puudumisel teepeenral.
Sõltumata valgustuse ja kõnnitee
olemasolust on helkuri või valgusallika kasutamine halva nähtavuse
korral või pimeda ajal kohustuslik nii
väljaspool asulat kui asulas liigeldes.
Seega: helkur on vajalik, et autojuht
pimedas liikuvat jalakäijat juba varakult märkaks ning jõuaks reageerida.
Jalgratast – võib iseseisvalt sõiduteel juhtida vähemalt 10aastane isik,
kes on omandanud jalgratturi kvalifikatsiooni. Jalgratas peab olema
tehniliselt korras: töökorras pidurid,
ees valge helkur, taga punane helkur, kodarates oranžid helkurid ning
signaalkell. Jalgrattal peab pimeda
ajal põlema ees valge ja taga punane
tuli. „Põlema” tähendab, et tuli ei vilgu, vaid põleb ühtlaselt. Korras peab

olema ka jalgratturi varustus – alla
16 aastane jalgrattur on kohustatud
kandma jalgratturikiivrit.
Mopeed – juhil peab olema AM
kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus ja juhiluba esitada kontrolli
õigust omavale isikule. Mopeediga
sõites ei piisa enam kaitsekiivri kandmisest, vaid juhil peab olema peas
kinnirihmatud motokiiver. Sama
nõue kehtib sõitja sõidutamisel ning
oluline on meeles pidada, et mopeedil ei tohi tagaistmel sõidutada alla
12 aasta vanust sõitjat. Sõites peab
mopeedil põlema ees valge ja taga
punane tuli.
Omalt poolt lubame, et kooliaasta
alguses oleme teile kõigile nähtavad
ja ohutust tagavad. Me abistame heal
meelel ja kui vaja, suuname õigele
teele!
Ilusat kooliaasta algust!
Kaupo Känd
piirkonnapolitseinik

Riho Rahuoja
Maavanem
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Emmaste vallas tegutseb kolm
rahvatantsurühma. Neist kaks on
Emmaste Põhikooli õpilaste rühmad „Lustipall“ ja „Nobejalad“ ning
lisaks naisrahvatantsurühm „Taherpill“. Lõppev hooaeg oli kõigile tantsijatele esinemiste- ja reisiderohke.
14. märtsil esinesid lasterühmad koolis emakeele päevale pühendatud
eesti tantsude kavaga. 18.-24. aprillini osalesid 4 tüdrukut „Lustipallist“
Hiiumaa esinduse koosseisus Türgis
Istanbulis rahvusvahelisel folkloorifestivalil. 18.-19. maini tantsisid 18
tantsijat „Lustipallist“ ja „Nobejalgadest“ 7. laste rahvatantsufestivalil
Väike-Maarjas, kus neil oli kaks esinemist – esimesel õhtul kontsert
spordihallis ja teisel päeval rongkäik
ja tantsuetendus vabas õhus. Käina
„Tantsukillukeste“ koosseisus käisid 3
Emmaste noort 16.-23.juulini Saksamaal 50. Europeadel Gothal ja esinesid 2. augustil Käina Kardirajal.
Naisrühm „Taherpill“ esimene esinemine möödunud hooajal oli 10.
novembril, kui käisime Kõrgessaares
pidutsemas „Ungrulusti“ 10. sünni-
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päeval. 23. novembril tähistasime
rühma 5-ndat sünnipäeva kontserdiga „Emmaste tantsib“. Detsembri algul esinesime valla eakatejõulupeol
ning koos „Tantsukillukeste“ noortega sai tantsu löödud Emmaste valla
aastalõpupeol. Märtsi algul võtsime
kolmandat korda osa õpetajate rahvatantsufestivalist, mis seekord peeti
Valgas. Märtsikuus olime kutsutud
Jõgevale, kus toimus Eesti Naisrahvatantsurühmade ümarlaud, aga
kahjuks ei saanud me sinna sõita,
kuna merevee tase oli väga madal ja
laevade sõidugraafikud muutunud.
Aprillis oli iga aastane Helgi Taelma
tantsurühmade kevadkontsert Käinas, millest võtsid osa kõik Emmaste tantsijad. Mais-juunis oli meie
esinemisgraafik väga tihe: 18. mail
esinesime Emmaste kevadlaadal, 25,
mail Muhumaal Vanatoa turismitalu
ökolaadal, 2.juunil esinesime Kärdlas Hiiumaa laulu- ja tantsupäeval
koos tantsulastega ja 8.juunil Valgul
külaselts MUHV 15.sünnipäeval ja
piirkonna II külade päeval. 23. juunil
toimunud Emmaste valla jaaniõhtul
esinesid ja keerutasid jalga kõik Em-

maste suured ja väikesed tantsijad.
Naisrahvatantsurühm „Taherpill“ lõpetas oma 6. hooaja vahetult enne
uue hooaja algust kui 4. augustil esinesime Tallinnas Raekoja platsil Ava
lava, Tallinn Lääne-Eesti programmis.
Kõiki meie esinemisi ja reise on
toetanud Eesti Laulu- ja Tantsupeo
SA, Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp ja Emmaste vald.
Uuet hooajalt ootame uusi põnevaid väljakutseid ja esinemisi ning
põhieesmärgina ootab ees 2014. a
suvel toimuv üldllaulu- ja tantsupidu
Tallinnas.

Emmaste Vallaleht

VI osa
EMMASTE KOGUKOND 19. SAJANDI LÕPUS

Merje Kikas

6. Vallaelanike liikumine
Emmaste valla, nii nagu ka ülejäänud Eesti väikevaldade põhiprobleemiks on hetkel rahvaarvu vähenemine.
Noored lähevad peale põhikooli vallast välja õppima ja leiavad hiljem töökoha mandril. Uusi inimesi siia meelitada on väga raske. Tegelikult pole selline inimeste liikumine midagi uut. 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul toimus
Emmaste vallas veelgi suurem vallaelanike väljaränne kui praegu. Ainult, et siis oli Emmaste elanike arv umbes
kolm korda suurem ja see ei tähendanud kohaliku elu soikumist. Jääjaid oli piisavalt ja talud rahvast täis.
Kõige lihtsam on inimeste liikumist 19. sajandil jälgida passiregistritest, mis asuvad Tartus ajalooarhiivis. Igal
väljarändajal pidi olema pass.
9. juulil 1863. aastal vastu võetud passiseaduse kohaselt võis passi saada iga kogukonna liige, kes soovis elama
asuda vallast kaugemale kui 30 versta (1 verst = 1,0668 km), oli vähemalt 21 aastat vana ning kellel ei olnud kogukonna ees täitmata kohustusi ja võlgasid. Passita isikud võeti võõrsil kohalike politseivõimude poolt kinni ja toodi
„vangitapiga“ oma koduvalda tagasi.
Passi väljastas vallavalitsus ja kihelkonnakohtunik kinnitas selle allkirjaga. Neil, kes soovisid elama asuda väljapoole Balti kubermange (näiteks Peterburgi) tuli vallapass maakonna renteis vahetada plakatpassi vastu.
Vallapass anti kehtivusajaga 3 kuust 3 aastani ja seda sai aegumisel vallavalitsuses või posti teel pikendada.
Seaduse järgi tuli passi eest tasuda meestel 3 ja naistel 1 rubla 50 kopikat aastas. Lesed, vaesed ja vigased said passi
tasuta. Emmaste vallakohtu protokollide andmeil oli 1869. aastal tööpassi hind meestele 20 kopikat ja naistele 10
kopikat kuus. Isikud, kes olid nooremad kui 17 aastat või vanemad kui 45 aastat, said passi tasuta.
Passide müümine-ostmine oli kasulik nii vallale kui ka passiomanikele. Vallapassidelt laekunud raha oli arvestatavaks sissetulekuallikaks vallakassasse. Pealegi sai vald seeläbi võimaluse sisse nõuda tasumata kroonu- ja vallamaksusid, sest võlgnikele passi ei antud. Samas said paljud passi omavad vallaelanikud võimaluse teenida leiba ja
koguda säästusid võõrsil.
Muidugi ei olnud ka vanasti kõik inimesed seaduskuulekad. Vallakohtu protokollides esineb juhtumeid, kui mõni
vallaliikmetest viibis aastaid võõrsil ilma passita. Näiteks oli Emmaste valla elanik Peet Soo neli aastat ilma passita
jooksus. Lõpuks võeti ta Riia linnas kinni ja saadeti koju. Tema vend, peremees Johan Soo võttis jooksiku oma kaitse
alla, et see saaks tema talus oma võlad tasa teenida. Hiljem trahviti Peet Sood hulkumise eest vallakohtu poolt.
1878. aastal olid kohtu ees kolm kalameest - Johan Seppel, Toomas Mäe ja Peet Sau, kes 1877. aasta kevadel
kuueks kuuks võetud püügipassid kihelkonnakohtus kinnitamata ja nende eest maksmata jätsid. Mehed tõid põhjenduseks, et neil polnud aega Kassari mõisa kihelkonnahärra juurde minna. Kõik kolm meest said 50 kopikat trahvi.
Passiseadusega antud võimalust väljaspool valda tööl käia kasutasid Emmaste elanikud väga aktiivselt. Kui H.
Mühlbergi andmeil käisid teoorjuse lõpuaastail (so 19. sajandi esimestel aastakümnetel) Emmastest „suurel maal“
tööl vaid kaks meest, siis sajandi viimastel kümnenditel omas passi ja ilmselt töötas vallast väljaspool juba iga
kümnes Emmaste valla elanik.
Järgneb…….
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Laupäeval, 7. septembril 19.00 Emmaste noortekeskuses
Paistu näitering esitab John Patricku

Osades:
Roosi – Ene Saar
Bradford – Vahur Ruut
Politseinik – Ardo Kolga
Gloria – Piia Mänd
Solomon – Väino Luik
Arst – Jaak Oja
Ja... Härra Tanner
Lavastaja Andres Linnupuu
Tegemist on huvitavaid rollilahendusi ja ootamatuid sündmusi
pakkuva “musta komöödia” sugemetega näitemänguga, mille
keskseks kujuks on “kiiksuga” vanaproua, kelle piiritu ligimesearmastus ja headus kasvatavad umber kolm pisisuli, kes kasuahne
mõrvaplaaniga end tema külje alla pressivad
PÄÄSE 3 €
KUULUTUSED JA TEATED
Anda rendile äriruumid (26 m2, endised Eesti Posti ruumid) Emmaste valla keskuses.
Täpsem info: 5647 0912, Katrin
**************************************************************
Kaotatud Sõru või lepiku küla rannikul GPS-seade Garmin 60 Cx.
Tegemist on kaotajale tähtsa töövahendiga, palun leidjal see
vaevatasu eest tagastada.
Info telefonil: 5308 7930
**************************************************************
Emmaste XII Rattaralli toimub 12. oktoobril. Täpsem info jooksvalt
www.emmaste.ee
**************************************************************

Õnnitleme septembrikuu
sünnipäevalapsi!
84
82
81
75
70
65
60
50

Eakad sünnipäevalapsed
30.09 – Arbet Lipu
01.09 – Mariette Sarapuu
27.09 – Meida Koppel
Juubilarid
11.09 – Avo Tamme
11.09 – Peet Sarapuu
16.09 – Laine Zorkova
14.09 – Ülo Vara
07.09 – Helle Laasmaa
12.09 – Virve Tüll
24.09 – Toomas Härma
20.09 – Maire Lipp

Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat....
PENT TOHVRI
20.05.1951 – 02.07.2013,
Lepiku küla
ALBERT KIVI
18.10.1927 – 28.07.2013,
Emmaste
PEETER VETSI
16.08.1952 - 22.08.2013
Reheselja küla

Siiras kaastunne lähedastele

Hiiumaa X Külade päev
toimub 7. septembril algusega kell 13.00 Emmaste Avatud Noortekeskuse ees ja sees.
Külade päev toimub koos Kodukandi sügislaadaga!
See on kogupere üritus, kus töö ja lõbu käsikäes!
Arutelud tulistel teemadel, käelised tegevused ja töötoad lastele,
sportlikud mängud suurtele ja väikestele, vanakraami turg
ehk TÄIKA - osta, müü või vaheta.
Kodukandi sügislaadal võid müüa kõike, mida oled merest
püüdnud, ise kasvatanud, purki pannud, valmis teinud........
LAADALOTERII!
Näitemängu teevad näitetrupid Vastseliinast ja Kassarist. Õhtu
lõpetab Paistu näitetrupp etendusega “Kõik armastavad Roosit”,
pileti hind 3 €.
Täpsem info ja päevakava www.emmaste.ee ja www hiiumaa.ee
ja
tel. 5691 2640 Heli või 5648 7057 Ester
OLETE OODATUD OSALEMA JA OSA SAAMA!
Emmaste Vallaleht. Väljaandja Emmaste vallavolikogu ja vallavalitsus vald@emmaste.ee
Toimetaja ja küljendaja Heli Üksik valitsus@emmaste.hiiumaa.ee
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