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HEA VALLARAHVAS
ta ja suurendame ka valla osalust, et
toetada veelgi rohkem meie inimesi.
Käes on advendiaeg ja kohe saab
möödanikuks 2015 aasta. Aeg on heita pilk mõõduvale aastale.
Aasta 2015 oli tegus aasta. Palju sai
ära tehtud aga veelgi rohkem on vaja
teha. Aasta tippsündmuseks on kindlasti tankla taasavamine Emmastes.
Loodan, et sellest on meie valla inimestele suur abi , ei pea enam iga kütuseliitri pärast ette võtma vähemalt
40 kilomeetrist teekonda. Koostöö
operaatoriga on sujunud ja teenuse
kvaliteediga ollakse rahul.
Kaheksa peret on ühinenud hajaasustuse programmiga ja see on ka
meie inimestele suureks toeks, kui
vald abistab vee- ja kanalisatsiooni
lahenduste parendamisel. Järgmisel
aastal tahame sellega kindlasti jätka-

Sõru väikelaevasadama kai valgustuse rajamine on samm edasi sadamas liikuvate külastajate ohutuse
tagamisel. Õhtuti on nii mõnedki leidnud seal mõnusa jalutuskoha.
Emmaste Avatud Noortekeskus
on taas leidnud populaarsuse ja külastuste arv on kasvanud. Alguse on
saanud Emmaste Vaba Aja Keskuse
loomine. Selle allasutuse loomine
ühendab kultuurilised, sportlikud ja
vaba ajaga seotud tegevused ühise
juhtimise alla. Tulevase keskuse idee
on kogu vaba aja tegevuste juhtimine
, nii laste, noorte, täiskasvanute kui ka
eakate soove arvestades.
Kindlasti olete märganud teede
olukorra paranemist. Riidaküla tee sai
asfaltkatte . Sellega paranes ettevõtte

töökeskkond tunduvalt. Jausa külas
sai osa Lingi teest freespuru katte. Ka
järgmisel aastal pöörame teede olukorra parandamisele suurt tähelepanu.
Tore on tõdeda, et tänu aktivistidele
on Tärkma sadam saanud uue hingamise. Sama võib öelda talgute kohta
, mis toimus Tohvri rannakaitse patareide korrastamiseks.
Aitäh Emmaste vallas elavatele inimestele, tegutsevatele ettevõtjatele
. Teie olete need, kes panevad aluse
valla käekäigule. Tänu Teile oleme me
jätkusuutlik Emmaste vald.
Soovin siinkohal rahulikku advendija jõuluaega Emmaste valla rahvale .
Ilusat saabuvat uut aastat .aastat .
Tiit Paulus
Emmaste vallavanem

OO KUUSEPUU ...
Urve Ader, Tärkma küla Peetri kinnistult käis juba varakult
vallamajas oma ilusat kuuske
jõulupuuks pakkumas. Lähemal vaatlusel aga selgus, et
kuusk on Emmaste kuuseplatsi
jaoks liiga suur.
Nii juhtuski, et selle kuuse all
pidutseb nüüd hoopis Käina
valla rahvas.
Emmaste vallale aga kinkis
kuuse Pilvi Post.
Täname!
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VOLIKOGU ISTUNGID OKTOOBRIS JA NOVEMBRIS
VOLIKOGU ISTUNG OKTOOBRIS
Vallavanema informatsioon
30. septembri seisuga oli tulumaksu laekunud
698 524 eurot, mis on 80,35 % üheksa kuu eelarve
mahust. Võrreldes 2014 aastaga on üheksa kuuga
laekunud enam tulumaksu 16,3 %. Maamaksu laekus üheksa kuuga 42 704 eurot, mis on eelarves
prognoositust 65,7 %. 30.septembri seisuga oli tulude pool täidetud 81,73 % kogu eelarves kavandatust. Eelarvelised kulud 30. septembri seisuga olid
kokku 72,61 % kogu eelarve mahust.
Allasutused on oma ettepanekud 2016. aasta
eelarve koostamiseks esitanud ja lähteandmete
kokkupanekuga töö käib. Ette on valmistatud uus
sotsiaaltoetuste määruse eelnõu, mis tuleb arutlusele novembrikuu volikogu istungil.
Vallamaja remondi käigus selgus, et tagumise trepikoja seinakarkass oli mädanenud. Avariiolukord on likvideeritud, majal on uued uksed ja
lisandub veel akende vahetus. Nurste krossiraja
rendikonkurss on lahenduse saanud ja rendileping
sõlmimisel. Vallavanema auto leidis ostja, müügihind 3999 eurot.
Vallavanem vastas volikogu liikmete küsimustele.
OTSUSTATI:
* Kinnitada Emmaste vallavolikogu määrus „Emmaste valla arengukava aastateks 2015-2022“;
* kinnitada Emmaste vallavolikogu määrus „Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019“;
* kehtestada Prähnu külas asuva Prähna-Peetri
kinnistu detailplaneering;
* mitta taotleda munitsipaalmandisse Emmaste
vallale kuuluva Pesula kinnistuga piirnevat Parmu

maaüksust (protokolliline otsustus);
* arvata vaba põllu- ja metsamaa taotlejate nimekirjast välja vaba põllu- ja metsamaa taotlemiseks avalduse esitanud kaks isikut;
* arvata kasutusvaldusesse taotlejate nimekirjast
välja kolm vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlemiseks avalduse esitanud taotlejat;
* anda luba jagada Massi-Orhidee kinnistu (Jausa küla) kaheks iseseisvaks kinnistuks ning kinnitada
sihtotstarbed ja lähiaadressid;
* Emmaste vallavalitsusel valmistada ette ja viia
ellu Emmaste VAK loomiseks vajalikud toimingud ja
tegevused;
* teha revisjonikomisjonile ülesandeks anda
hinnang vallavalitsuse tegevusele kinnistute piiride
kindlaksmääramise protsessis.
VOLIKOGU ISTUNG NOVEMBRIS
Vallavanema informatsioon
27. novembril on volikogu esimehele saadetud
digitaalselt allkirjastatud Emmaste valla 2016. aasta
eelarve projekt.
31. oktoobri seisuga oli tulumaksu laekunud 771
863 eurot, mis on 88,78 % eelarve mahust (107%
prognoositud kümne kuu laekumisest). Võrreldes
2014. aasta kümne kuuga on tulumaksu enam
laekunud 12,2 %. Maamaksu on laekunud kümne
kuuga 62 481 eurot, mis on eelarves prognoositust
96,12 %. 31. oktoobri seisuga on tulude pool täidetud 90,93 % kogu eelrves kavandatust. Eelarvelised
kulud 31. oktoobri seisuga olid kokku 80,1 % eelarve
mahust.
Lumetulekuks on tõrjetehnika valmis. Purjelaeva
Iris omanik on avaldanud soovi kinkida laev, sellisel
kujul nagu ta hetkel on, vallale. Sellega ei kaasneks

vallale muid kulusid ja eksponeerimise mõte oleks
selles, et inimestel oleks võimalik näha, mida ilmastik teeb puulaevaga.
OTSUSTATI:
* Kehtestada volikogu määrus „Emmaste valla
2015. aasta eelarve II lisaeelarve“
* kehtestada volikogu määrus „Emmaste valla
eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
kord“
* kinnitada määrus „Emmaste valla eelarvest
makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“
* edastada määruse „Emmaste Vallavalitsuse
hallatava asutuse Emmaste Avatud Noortekeskus
tegevuse ümberkorraldamine ning Emmaste Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitamine“ teisele lugemisele (protokolliline otsustus);
* soetada Emmaste vallale jooksurajakate, paigaldamiseks Emmaste spordihalli, ostuhinnaga
9662,4 eorot;
*taotleda munitsipaalomandisse Emmaste vallale kuuluvad teeregistris olevad avalikult kasutatava tee osad – Metsalauka külas Metsalauka tee T1,
Prassi külasTagametsa tee T1, Prassi külas Tagametsa
tee T2, Tilga külas Tagametsa tee T3, Kabuna külas
Kabuna-Harju tee, Emmaste külas Riidaküla tee T1,
Tilga külas Tilga-Tõnise tee, Emmaste külas Kiriku tee
T1, Tärkma külas Tärkma tee ja Emmaste külas Kopli
tee;
* arvata Emmaste vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu Teet Laja.
Heli Üksik

VALLAVALITSUSE ISTUNGID OKTOOBRI ja NOVEMBRIKUUS 2015
Maa-, ehitus – ja planeerimisküsimused.
Otsustati:
23.10.2015 istung
* Kooskõlastada Külama külas asuvale Antsu
kinnistule rajatava puurkaevu asukoht ja väljastada
projekteerimistingimused puurkaevu rajamiseks;
* väljastada taotlejale projekteerimistingimused
Haldreka külas Vaariku kinnistul asuva elamu rekonstrueerimise projekteerimiseks;
* väljastada kaeveluba Elektrilevi OÜ-le Pärna
külas asuvale Sepaste-Sadama tee nr 1750023 kinnistule Kibuste kü elektriliitumiseks vajaliku maakaabli paigaldamise kaevamistöödeks.
06.11.2015 istung
* Väljastada taotlejale projekteerimistingimused
Jausa külas Massi-Orhidee kinnistu jagamise käigus
tekkivale Orhidee kinnistule püstitatava elamu ja
selle juurdepääsutee projekteerimiseks;
* määrata Emmaste vallas Metsalauka külas asuva Emmaste vallale kuuluva avalikult kasutatava
Metsalauka tee osa, teeregistri koodiga 1750019,
aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks suuruseks 0,83 ha;
* määrata Prassi külas asuva Emmaste vallale
kuuluva avalikult kasutatava Tagametsa tee osa,
teeregistri koodiga 1750008, aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks suuruseks 0,16 ha;
* määrata Prassi külas asuva Emmaste vallale
kuuluva avalikult kasutatava Tagametsa tee osa T2,
teeregistri koodiga 1750008, aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks suuruseks 0,07 ha;
* määrata Tilga külas asuva Emmaste vallale
kuuluva avalikult kasutatava Tagametsa tee osa T3,
teeregistri koodiga 1750008, aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks suuruseks 0,44 ha;
* määrata Kabuna külas asuva Emmaste vallale
kuuluva avalikult kasutatava Kabuna-Harju tee, teeregistri koodiga 1750026, aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks suuruseks 4,02 ha;
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* määrata Riidakülas asuva Emmaste vallale
kuuluva avalikult kasutatava Riidakülaa tee osa,
teeregistri koodiga 1750008, aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks suuruseks 0,21 ha;
* määrata Tilga külas asuva Emmaste vallale
kuuluva avalikult kasutatava Tilga-Tõnise tee osa,
teeregistri koodiga 1750009, aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks suuruseks 0,74 ha;
* määrata Emmaste külas asuva Emmaste vallale
kuuluva avalikult kasutatava Kiriku tee osa, teeregistri koodiga 1750015, aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks suuruseks 0,22 ha
* määrata Tärkma külas asuva Emmaste vallale
kuuluva avalikult kasutatava Tärkma tee, teeregistri
koodiga 1750013, aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks suuruseks 0,29 ha;
* määrata Emmaste külas asuva Emmaste vallale kuuluva avalikult kasutatava Kopli tee, teeregistri
koodiga 1750268, aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks suuruseks 0,26 ha.
26.11.2015 istung
* Jätta riigi omandisse Leisu külas asuv Platsi
maaüksus;
* jätta riigi omandisse Emmaste vallas Õngu
külas asuvad maaüksused Putkaste metskond 234
maaüksus ja Tihu looduskaitseala 5;
* väljastada kaeveluba Elektrilevi OÜ´le Kaderna
külas asuva Kaderna AJ F2 rikete vähendamiseks vajaliku maakaabli paigaldamise kaevetöödeks;
* väljastada taotlejale kasutusluba Pärna külas
Kipre kinnistule rajatud puurkaevu kasutamiseks;
* väljastada kasutusluba Elisa Eesti AS-ile Emmaste külas Mobla kinnistule püstitatud mobiilsidemasti kasutamiseks;
* väljastada kasutusluba Mänspe külas asuvale
Liigi kinnistule rajatud puurkaevu kasutamiseks;
* väljastada taotlejale projekteerimistingimused
Reheselja külas asuvale Antstooma kinnistule püstitatava elamu projekteerimiseks;
* väljastada taotlejale projekteerimistingimused

Jausa külas asuvale Põllu kinnistule püstitatava elamu projekteerimiseks;
* nõustuda Prähnu külas asuva Prähna-Peetri
kinnistu jagamisega kaheks eraldi kinnistuks;
* kooskõlastada Haldi külas asuvale Merekaru
kinnistule rajatava puurkaevu asukoht;
* määrata Emmaste külas asuva Emmaste vallale kuuluva avalikult kasutatava Riidaküla tee osa,
teeregistri koodiga 1750018, aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks suuruseks 0,21 ha;
* väljastada taotlejale ehitusluba Kitsa külas asuvale Lepaniidu kinnistule abihoone püstitamiseks;
* lõpetada Teesuu nr 35 talu maade tagastamis/
kompenseerimismenetlus.
Sotsiaalküsimused.
23.10.2015 istung
* Kinnitada sõidutoetuse maksmine kolmele
isikule; ravimite toetuse maksmine kolmele isikule;
kahe lapse lasteaia toidupäeva kulu maksmine alates 01.10.2015 – 31.12.2015 vastavalt esitatud arvetele; ühe lapse lasteaia toidupäeva kulu, osalus- ja
õppetasu maksmine alates 01.10.2015 – 31.12.2015
vastavalt esitatud arvetele, kahele lapsele õpilaskodu üüri- ja toitlustuskulude tasumine alates
01.09.215 – 31.12.2015 vastavalt esitatud arvetele;
* kinnitada toimetulekutoetuse maksmine oktoobrikuus viiele taotlejale;
* kinnitada lapsetoetuse maksmine kolmele isikule.
06.11.2015 istung
* maksta vajaduspõhist peretoetust novembrikuus kaheksale taotlejale;
* kinnitada lapsetoetuse maksmine kolmele isikule;
* kinnitada sõidutoetuse maksmine ühele isikule;
* kinnitada kuuele eakale vallakodanikule juubelitoetuse maksmine;
* seoses hooldatava surmaga tunnistada kehte-

Emmaste Vallaleht
tuks Emmaste vallavalitsuse 23.04.2015 korraldus
nr 83 „Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine
puudega isikule“;
* seoses hooldatava surmaga tunnistada kehtetuks Emmaste vallavalitsuse 23.04.2015 korraldus
nr 84 „Hooldajatoetuse maksmine puudega isiku
hooldajale“.
26.11.2015 istung
* kinnitada seitsmele eakale vallakodanikule juubelitoetuse maksmine;
* kinnitada kahele isikule sõidutoetuse maksmine; kahele isikule ravimitoetuse maksmine ja ühele
isikule muu sotsiaaltoetuse maksmine;
* kinnitada toimetulekutoetuse maksmine novembrikuus kaheksale taotlejale;
* kinnitada lapsetoetuse maksmine kolmele isikule.
Muud küsimused.
23.10.2015 istung
* Avalikustada muudetavad ühissõidukipeatuste
nimed vallalehes ja valla kodulehel ning korraldada
Emmaste vallas asuvate ühissõidukipeatuste nimede määramine peale elanike arvamuste ja ettepanekute laekumist; ettepanekuid ja arvamusi nimede
määramise osas on võimalik esitada 30. novembriks
2015.a Emmaste Vallavalitsusele ja tunnistada kehtetuks Emmaste vallavalitsuse 10.09.2015 korraldus
nr 205 „Ühissõidukipeatuste nimede määramine“;
* kinnitada Emmaste vallavalitsuse 10.09.2015
korralduse nr 215 „Vallavara kasutusele andmiseks
eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine ja

pakkumistingimuste kinnitamine“ alusel läbi viidud
Nurste külas asuv Motokrossi kinnistu, katastrikoodiga 17501:002:3390, kinnistu reg nr 555833,
suurusega ca 3,5 ha eeläbirääkimistega pakkumise
võitjaks MTÜ Hiiumoto MK (registrikood 80254476);
* kiita heaks hajaasustuse programmi projekti
„Lao talu kanalisatsioon“ aruanne ja kinnitada projekti maksumus ning maksta välja projekti lõppmakse;
* edastada volikogule muudatuste sisseviimise
otsustamiseks määruste eelnõude „Emmaste valla
arengukava aastateks 2015-2022 ja „Emmaste valla
eelarvestrateegia aastateks 2016-2019“ 15.01.2015
toimunud avaliku arutelu protokoll;
* kiita heaks ja esitada volikogule kaks eelnõud.
30.10.2015 istung
* Kinnitada sõiduauto Mitsubishi Pajero Sport
enampakkumise tulemused ja sõilmida ostu-müügi
leping enampakkumise võitjaga.
06.11.2015 istung
* Eraldada reservfondist 1000 eurot Hiiumaa
Omavalitsuste Liidule advokaaditeenuse kulude
katteks;
* kiita heaks ja esitada volikogule üksteist otsuse
eelnõud;
* kahe volikogu määruse eelnõu arutelu otsustati jätkata järgmisel vallavalitsuse istungil.
18.11.2015 istung
* Moodustada ümberkorralduskomisjon Emmaste Avatud Noortekeskuse ümberkujundamiseks

Emmaste Vabaajakeskuseks;
* kiita heaks ja esitada volikogule kolm määruse
eelnõud ja üks otsuse eelnõu.
26.11.2015 istung
* Maksta välja projekti „Kuuse kinnistu kanalisatsiooni rajamine“ omafinantseering Emmaste vallale
kuuluva korteri eest;
* seoses teekatte kandevõime nõrgenemisega
sulgeda ajutiselt üle 3,5 t teljekoormusega raskeveokitele liiklemiseks kõik Emmaste valla kruusakattega kohalikud maanteed ja avaliku kasutusega
teed;
* eraldada reservfondist 100 eurot tegevusala
066052 – Hulkuvate loomadega seotud kulutused
kulude katteks;
* võimaldada Valgu jalgpallinaiskonnal osaleda
treeningutel Emmaste Spordihallis üks kord nädalas
kuutasuga 20 eurot;
* kehtestada valla territooriumil vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad veemõõtureid omavatele
klientidele järgnevalt: tarbevesi 0,37 eurot m3 ja kanalisatsioon 0,64 eurot m3;
* maksta 2015. aastal „Jõuluks koju“ toetust väljaspool Hiiumaad gümnaasiumis, kesk-, kutse- või
kõrgkoolis õppivale Emmaste vallas sissekirjutust
omavatele noortele summas 20 eurot;
* kiita heaks ja esitada volikogule kolm otsuse
eelnõu.
Heli Üksik

ABIVAHENDITE SÜSTEEMI KORRALDUS
Abivahendite süsteemi korraldus
Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes
teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.
Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku
abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti
või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik:
blanketid). Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud
inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan
ning kehtiv isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK).
Õigustatud isik on:
* kuni 18-a laps;
* kuni 18-a puudega laps;
* 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud
töövõime kaotus 40 % või enam;
* 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja
kaitseabivahendite ostuks;
* alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud
osaline töövõime või töövõime
puudumine;
* 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
* rinnaproteesi ostmiseks;
* isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates
30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja
heli ülekandesüsteemide ostmiseks;
* silmaproteesi ostmiseks.
Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema:
* kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan,
kus on märgitud abivahendi vajadus ISOkoodi
täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil
või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi
nimetus või kirjeldus);
* välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõend;
* klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut

tõendav dokument.
Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke
piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte
valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus
pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva
ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud.
Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016.
Järjekorrad
Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud,
on võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse
alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate.
Isik peab järjekorra teate saamisel 60 päeva jooksul
pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa:
- saadud järjekorra teate,
- isikut tõendava dokumendi,
- isikliku abivahendi kaardi,
- arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra
teate ettenäitamisel.
Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kus isik taotleb:
* omaosaluse vähendamist, kuna isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust
tasuda (vajalik isiku selgitus ja tõend toimetulekutoetuse maksmise kohta);
* uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISOkoodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend
on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel
põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
* abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt
hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks
võrdsetel alustel hinnapakkumist);
* abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada
kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
* kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest
tulenevalt);

* abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist
(lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
* erimenetlust mõnel muul juhul.
Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA kodulehel alates
01.01.2016.a ning klienditeeninduses. Taotlust saab
esitada posti, e-posti teel või klienditeeninduses.
Juhul, kui isik vajab abi abivahendi väljavalimisel,
hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse
täpsustamisel, on isikul õigus pöörduda Astangu
Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole üldnumbril 687 7231 või kirjutada aadressil
kat@astangu.ee.
SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab SKA erimenetluste
käigus eksperte (nt Astangu Keskkonnakohanduste
ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab
abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.
Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti
teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat abivahendit väljastada. Samuti peab kaasa võtma arstitõendi
või rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava dokumendi.
Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku
abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning
sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Infotelefon 16106
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KES ON VABATAHTLIK PÄÄSTJA?
Kes on see salapärane tegelane, kellest üha rohkem räägitakse ja kuuldakse, kuid samas päris täpselt tema kohta ei teata ka.
Järjest rohkem kolivad inimesed maalt linnadesse, kus käe-jala ulatuses on olemas kõik võimalikud
mugavused, sest maalt on kadumas postkontorid,
pangad ja poed. Samas, on õnneks palju neidki, kes
eelistavad elu väiksemates piirkondades ja kolivad
vastupidiselt just linnast maale. Maapiirkonnas elades on inimesed rohkem valmis panustama ka oma
kogukonda, kui otsida seost nende inimeste ja vabatahtlike päästjate vahel, on see selgelt olemas.
Õnnetus asukohta ju ei küsi. Just selleks on meil
Eestis üsna suur hulk, heas mõttes hulle inimesi, kes
panustavad kogukonna turvalisusesse või on selle
täielikult enda kanda võtnud. Need kuldaväärt kodanikud läbivad kokku umbes 100 tundi erinevaid
koolitusi. Koolituse maht vabatahtlikule sõltub muidugi sellest, mis tegevustes ta kaasa lüüa tahab.
Eestis on ligikaudu 1700 vabatahtlikku päästjat 112
komandos. Nende hulka kuulub ka palju naisi.
Vabatahtlikuks päästjaks olemine ei tähenda
ainult tulega võitlemist või tormikahjustuste likvideerimist. Järjest enam teevad vabatahtlikud ka en-

netustööd, et õnnetusi üldse ei juhtuks. Nad käivad
kodukülastustel inimesi teavitamas, korraldavad
infopäevi ja juhendavad noorteringe, et kogukonna
lapsed juba maast madalast turvaliselt maailmaasjadesse suhtuksid. Seda kõike teevad nad oma vabast
ajast ja tahtmata midagi vastu saada.
Kas teadsite, et vabatahtlikud päästjad on ka
Madis Milling, Jaan Tätte ja Kaido Höövelson? Ärge
laske ennast nende meest suurusest või kuulsusest
häirida, sest vabatahtlik päästja ei pea olema mees
nagu tõupull. Seda rolli võivad kanda kõik, olenemata soost või vanusest. Kui leidub tahtmist ja huvi,
siis vabatahtlike ridades saab iga inimene anda oma
panuse vastavalt oma oskustele, võimalustele ja
teadmistele.
Kas lugeja teab, kus asub tema kodule kõige lähim vabatahtlik päästekomando? Arvan, et paljud
ei veel ei tea, kuid väikeses kogukonnas siiski võiks.
Uurige, kus on teile lähim vabatahtlik päästekomando ja kes on need head inimesed, kes seal oma kogukonna heaks toimetavad. Teeme üheskoos Eesti
turvalisemaks!
Lisainfo:
http://www.paasteamet.ee/et/vabatahtlikud/

Maanteeamet kuulutas ko. aasta sügisel välja
üle-eestilise helkuriteemalise konkursi 5-ndate klasside õpilastele. Üleskutseks oli teha midagi enda
koolis või kogukonnas, et inimesed oleksid liikluses
pimedal ajal rohkem nähtavad. Emmaste Põhikooli
5.klassi õpilased otsustasid konkursil osaleda näidendiga meie oma valla lasteaialastele.

Näidendis mängiti ette olukordi liikluses helkuriga ja helkurita ning ärgitati publikut aktiivselt
kaasa mõtlema. Etenduse lõpus tutvustati saalisviibijatele hulgaliselt erinevaid võimalusi end liikluses
nähtavaks tegemisel (erinevad helkurid, helkurvest,
taskulamp, kodarahelkurid, helkurniidiga müts, helkurribadega riietus jne.).

Käisime Riigikogus

Ringkäigu järel andis Emmaste oma mees Kalev
Kotkas lühiülevaate riigikogulase tööst, elust ja hiidlastele aktuaalsetest poliitilistest probleemidest.
Parlamendihoones sõime ka lõunat. Ei tea, kas
rõõmustada või pigem kaasa tunda, aga kindel arvamus oli, et Emmaste põhikoolis valmistatakse maitsvamat lõunasööki. Muret valmistas muuhulgas asjaolu, et Riigikogu sööklas murti spagetid pooleks.

18. novembril ehk Läti iseseisvuspäeval võtsime
Emmaste Põhikooli 8.-9. klassi ning nende ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja Merje Kikasega jalge alla
tee pealinna. Koolis on kujunenud traditsiooniks, et
ühiskonnaõpetuse teemade täpsemaks adumiseks
külastatakse Riigikogu. Väikeste klassikomplektidega on tark koos reisida
ja nii võetakse see teekond ette üle
aasta, 8. ja 9. klassi koostöös.
Palusin hiljem koolis õpilastel
Padlet veebikeskkonnas ekskursiooniteemaline sein täis kirjutada. Päev
nägi nende järgi välja nii.
Riigikogu giid Herman sai oma
tööga väga hästi hakkama. Meelde
jäi näiteks see, et Riigikogu hoonete
kolmnurkne arhitekuur/disain sümboliseerib demokraatia alustalasid
meie vabariigis. Aga ka lõputuna
näiv keerdtrepp Pika Hermani tornis ja hämmastav vaadet pealinnale,
mida varjas õrn vihmaloor.
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Lauri Lindoja
Lääne päästekeskuse vabatahtlike koordinaator
Õpilaste endi muljed ja selgitused näidendis
osalemisest:
„Meie etendus sai alguse ühest võistlusest. Võistluse jaoks pidi tegema kas näidendi või jutustama
helkurist ja miks on helkur tähtis. Näidendi loo mõtles välja mu klassiõde Sofia Saarnak.“
„Et inimesed kannaksid helkurit ja nende lähedased ka. Sest helkur võib päästa sinu elu.“
„Meeldib selline tegevus. Mul on väga uhke tunne seal näidendis mängida.“
„Mulle üldiselt meeldib näidelda ja ka esineda,
ka see on tore, et teame, et keegi kindlasti hakkab
etenduse järel helkurit kandma.“
„Mulle meeldib näitlemine väga ja minu arust on
see väga äge. Ja mulle meeldib veel pärast etendust
tasuks saadud kommi süüa.“
„Mulle meeldib see tegevus väga, sest meil tuleb
see hästi välja ja proovides on palju nalja saanud.“
„Kõige naljakam juhtum on siis, kui karu vastu
autot jookseb, teeb kukerpalli ja longates ära jookseb.“
5.klassi näidendit „Ole nähtav!“ sai näha koolimajas Emmaste PK 95. juubeli tähistamisel 16.oktoobril, Emmaste lasteaias 13.novembril ja Emmaste
noortekeskuses 26.novembril. Maanteeameti konkursi lõpptulemused selguvad kevadel 2016.a.
5.klassi õpilased ja klassijuhataja õp. Katre Pruul
Väärtuslik kogemus oli ka võimalus jälgida ministritelt arupärimist. Sel kolmapäeval olid parlamendisaadikute ees Marina Kaljurand, Taavi Rõivas
ja Sven Sester. Elevust tekitas ja meelde jäi, et Taavi
Rõivas „lihtsalt istus telefonis“ ehk teiste vastamiskorra ajal suhtles kellegagi nutitelefoni abil.
Päeva teine pool möödus Lennusadamas, mille noored ise külastamiseks välja valisid. Nagu nad
pärast välja tõid, ootas meid seal seiklusterohke reis Lennusadamast Antarktisele
koos Amundseni ja Scottiga. Ehk saime
lõunanaba vallutamise retke kaudu aimu
maailmajaost üldisemalt.
Noorte poolt mainiti ära ka meie sõbralik bussijuht ning armas punane buss.
Ise lisan tänusõnad Kalevile, kes meie
ettevõtmist toetas ja meid nii sõbralikult
Riigikogus vastu võttis.
Hergo Tasuja,
Emmaste PK 8. ja 9. klassi juhataja

Emmaste Vallaleht

Laske Mardid-Kadrid tuppa tulla!
Mardilaupäeva õhtuks oli ilm nii pime,
vihmane ja puhus kõle sügistuul. Esimene
mõte oli, et sellise ilmaga pole küll mardisante oodata. Aga kae imet- nad tulid siiski! Olid
igati viisakad, krapsakad, tantsisid ja laulsid,
küsisid pererahva käest mõistatusi. Kui siis
perenaise poolt oli head-paremat kotti puistatud, ei unustanud nad tänada ja mitmesugust
õnne soovida. Ikka nii, nagu see rahvakalendri
kommete ja tavade järgi on ajast-aega käi-

nud. Järgmisel päeval oli elavaks kõneaineks,
kellel mardid käinud, mida teinud.
Kadripäeval tuli aga Emmaste Päevatuppa
suur, suur ja ilus kadripere,nii et andis alles
vaadata!Kui nad veel laulud, tantsud lahti lõid,
olime lausa vaimustuses. Mitmesugust õnne
sooviti Emmaste valla igast kandist. Meie nutikus pandi proovile kavalate mõistatustega.
Suur tänu teile veelkord, väikesed Kadrid ja
natuke suuremad Heli, Liina ja Kersti Emmas-

te Lasteaiast. Südame teeb soojaks teadmine,
et tähtpäevatähistus pole kuhugi kadunud ja
meil on inimesi, kes toovad argisesse igapäevaellu vaheldust.
Miia Lurup
(autori nimi väikestele kadridele-martidele
mõistatamiseks)

TALGUPÄEV
TOHVRI
RANNAPATAREIDES
Ühest väikesest paarikuu tagusest
mõttest sündis midagi suurt! Vaatamata tormisele ilmale tuli laupäeval, 28. novembril toimunud Tohvri
ajalootalgutele kokku 120 talgulist,
nii lähedalt kui kaugelt, nende seas
soliidses eas kohalikke ja ka vapraid
koolilapsi. Kuue talgutunniga muutus metsaalune tundmatuseni - võsa
seest toodi nähtavale seni peidus olnud rannapatareid ja puhtaks said ka
nende sisemused. Suur tänu kõigile
talgulistele kaasalöömast, teie panus
oli väga oluline ja tükike Hiiumaad
sai veelgi ilusamaks! Loodan, et see
talgupäev ei jää Tohvril viimaseks
ning kohtun teie kõigi ja ka uute talgulistega juba Teeme Ära talgupäeval maikuus.
Uute kohtumisteni!
Piret ja Margus

Öpimi oma murrakut
Emmaste raamatukogus on toimunud kaks emmaste murraku õppimise tundi lastele- Endine pedagoog Sende Lipu on asunud 3. ja 4.
klassi õpilastele murrakut õpetama. Mõlemad tunnid on alanud kivimängu õppides. See on suurepärane mäng koordinatsiooni, osavuse
ja tähelepanuvõime harjutamiseks. Tänapäeva lapsed on küll väga osavad nutiseadmeid kasutades, aga kivimängu juures on arenguruumi

veel palju. Esimese tunni ajal õpetas Sende Lipu lihtasamaid sõnu emmaste murrakus ja teise tunni ajal tehti juba väike instseneering teemal
„Jõulurõõm“.
Kui õpilastel huvi püsib, saab murrakuõpet uuel aastal jätkata.
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KOHALIKE MAANTEEDE AJUTINE SULGEMINE ÜLE 3,5 T RASKEVEOKITELE
Seoses teekatte kandevõime nõrgenemisega sulgetakse ajutiselt üle 3,5 t teljekoormusega raskeveokitele liiklemiseks kõik Emmaste
valla kruusakattega kohalikud maanteed ja avaliku kasutusega teed.
Eeltoodud piirang ei laiene AS Selver poebussile ja jäätmeveofirmade prügiautodele kinnitatud marsruutidel liikumisel.
Erandkorras on võimalik vedu korraldada taotleja sellekohase avalduse ja tagatiskirjaga, taastada tema poolt tekitatud kahjustused, alusel. Tee
seisukord fikseeritakse enne veo algust ja veo lõppedes vedude registreerimise lehel mõlema poole kinnitusega. Vedude registreerimine toimub
Emmaste Valla hallatavas asutuses MA EMKO, info emko@emmaste.ee, mob. 503 7656

MAANTEINFO 1510
Tuule ja tormiga teele langenud puust, muudest takistusest ja ohtlikest olukordadest maanteel teata maanteeameti infokeskusesse lühinumbril 1510
Infokeskus töötab ööpäevaringselt, võtab vastu teateid ja vastab liiklejate küsimustele, kes saavad sealt ka kõige operatiivsemat infot hetke
sõiduolude kohta.
Sõiduolude alane info laekub hoolde- ja ehitusettevõtjatelt, politseilt, päästeametilt, maanteeameti enda töötajatelt ning liiklejatelt, kes pöörduvad infokeskusesse kas telefoni või e-posti teel. Maanteeinfokeskus informeerib kohapealseid ettevõtjaid laekunud info alusel takistustest või
muudest ohtlikest olukordadest teedel. Riigimaanteede hooldust korraldavad kohapealsed ettevõtjad, kellel lasub vastutus nõutavate sõidutingimuste tagamise eest.
Maanteeinfokeskuse ülesanne on koguda infot riigimaanteede sõiduolude, liikluskorralduse ja teetööde kohta, töödelda seda ja edastada
avalikkusele.
Ööpäevaringsed kontaktid: Lühinumber mobiililt helistajale (tasuta) 1510, Lauatelefon (tavatariifiga) +372 614 0500
E-post teeinfo@mnt.ee

NOBENÄPUD
Noortekeskuse käsitööringi nobenäpud
olid eelmisel neljapäeval usinasti ametis jõulukaartide meisterdamisega. Erinevaid tehnikaid ja võtteid õpetas Kristel Pisa.
Kaarte saada on tore, aga enda valmistatud
kaardid teevad südame eriti soojaks. Osalejaid
selles õpitoas oli ka teistest valdadest, kes ei
pidanud paljuks ei kolme eurost osalustasu
ega ka vahemaad.
Enda tehtud kaardid on seda vaeva väärt ja
toovad kindlasti jõulurõõmu saajatele.

Kassari puhkekeskuses avati kunstnik

Liia Lüdig-Algvere isikunäitus
Näitusel saab näha nii akvarelle kui õlimaale
.Näitusel on kolm etnograafiliste akvarellide
seeriat: “Küidulkõndija”, “Leivakõrvane” ja
“Tuuletoodud”, mis saanud inspiratsiooni
Hiiumaa neljast kihelkonnast.
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XVIII osa
EMMASTE KOGUKOND 19. SAJANDI LÕPUS

Merje Kikas

6. veebruaril 1878. aastal toimus Emmaste vallakohtu erakorraline istung, kus kohtumeeste asemel olid ülekuulajateks mõisahärra parun von
Stackelberg ja kirikuõpetaja R. Rinne. Kohtu ees andis tunnistusi Aet, kes oli tapnud oma vastsündinud lapse ja püüdnud tappa oma elukaaslast
Karelit, kes pidas teise naisega pulmaplaane. Kui Karel end teise naisega laulatada tahtis, pidi ta minema Aedaga kirikuõpetaja juurde oma asju
selgitama. Aeda ülestunnistusest selgub, et Karel, kes oli Aedale nõu andnud laps ära kaotada ja hiljem surnud lapse sipelgapesasse matnud, kartis kõige rohkem, et naine räägib lapsekaotamisest kirikuõpetajale. See juhtum kinnitab asjaolu, et perekonna- ja moraaliprobleemides oli kirikul
kogukonna liikmetele vahetum mõju kui vallakohtul.

Vallaelanike omavahelised suhted
Vallaelanikud moodustasid omavahel väiksemaid suhtlusringkondi. Sellised seltskonnad koosnesid kas ühe küla elanikest, lähematest naabritest,
sugulastest, eakaaslastest või paadi- ehk laevameeskondadest. Näiteks võib suhtlusringe jälgida sünnimeetrikates, kuhu lapse ristimisel märgiti
tema vaderid. Ristiusu kombe kohaselt oli poisslapsel kaks ristiisa ja üks ristiema, tütarlapsel aga kaks ristiema ja üks ristiisa. Kuna vaderite valik
lapse vanemate poolt polnud juhuslik ja vaderitel lasusid teatud kohustused lapse kasvatamisel, siis võib sellise austava ülesande saanuid pidada
antud perekonna lähedasteks tugiisikuteks või usaldusalusteks. Aadu Musta väitel võib nende andmete põhjal kokku panna antud paikkonna
isikute populaarsuse edetabeli, sest enim vaderiks palutud inimene pidi olema seal austatud ja hinnatud. Näiteks oli Käina vallas kõige enam
ristivanematena märgitud isikuid perekonnanimedega Roos, Antam, Parbo, Maivel, Holzman, Pag. 1876. aastal oli Jaan Keskeli ristiemaks pastori
proua Marie Luther, 1879. aastal Mihkel Kivise ja 1882. aastal Jaan Mähansi ristiisaks pastor Johannes Tobias (Rudolf Tobiase isa) ning samal aastal
Jonas Marripuu ristiisaks kooliõpetaja Mohnson. Samasuguseid näiteid võib tuua ka Emmastest. Igaljuhul näitab see, et talupoja seisusest lapse
vaderiteks võisid olla ka saksasoost ametimehed ja mingit punast joont sakste ja matside omavahelises läbikäimises polnud.
Vallakohtu protokollidest selgub, et ennekõike hoiti kokku perekonniti ja sugulaste vahel. Samuti olid tähtsad naabrid ja külarahvas. Oma küla
inimestega suhtlemisel oli määravaks vajadus abi järele suuremates töödes. Näiteks oli Emmaste vallas taluperemeestel kohustus oma küla talumajad koos üles ehitada ja majade katuste tarvis õled tuua. Samas viidi selline kohustus Käina kirikumõisas sisse alles 1883. aastal. Vallaelanike
ühiste jõududega ehitati üles ka tulekahjus hävinud hooned. Esines ka juhtumeid kui mõni külaelanik nõudis vallakohtu kaudu talle lubatud abi.
Näiteks kaebas Külama peremees Sõru otsa meeste Johan Peuteli, Johan Kivi, Peter Mäe ja Andrus Onno peale, kes tema uute talumajade ehituse
juures oma tööpäevi ära ei teinud ja õlgi ei toonud. Peter Mäe ütles kohtu ees: et tema hilja aego on Külama teise peresse saanud õlge makstud, kus
maead ärapõlesid. Need maksod käivad liig tihti! Johan Kivi õigustas end: tema on isi ilma valla abita oma hoone parandanud ja katust peale teinud.
Seepärast ei tahaks teisele ka mitte päivi teha ja õlge maksta. Seega tähendas kogukonnas elamine nii kohustusi kui ka teatud õigusi üksteise suhtes.
Iseasi kui meelsasti oma kohustusi täideti.
Kõige enam oli vallaelanike vahelisi konflikte loomade poolt ärasöödud põldude ja tegemata jäetud või halvasti ehitatud karjaaedade pärast. Sellised tülid olid tavaliselt suve teisel poolel. Võõralt põllult leitud loomad aeti kinni ja neile järele tulnud omanikelt nõuti kahjutasu maksmist. Kohtusse jõudsid sellised tülid juhul, kui omanik ei tahtnud kahjutasu maksta või väitis, et loomad pole võõral põllul käinud. Kui puudusid tunnistajad,
oli hiljem raske kindlaks teha, kelle loomad pahateoga hakkama said. Näiteks kaebas Toomas Saart Jaan Muda peale, kes ei tulnud talle kuuluvate
sigade poolt viljapõllul tekitatud kahju vaatama. Jaan Muda ütles selle peale: Küllap sead ehk on ikka sees käinud, aga seal on teisi loomi ka olnud …
Vilja ei läinud ma selle pärast vaatama, et mis ma muidu meele haigust lähen otsima.
Palju esines juhtumeid, mil tekitatud kahju kutsuti vaatama ja hindama vallavanem või tema abi, kes püüdsid kohapeal asja lahendada. Näiteks
Johan Kermi kaerapõllul Johan Seppeli hanede poolt tekitatud kahjude eest mõõtis vallatalitaja (vallavanem) A. Leisberg omakorda Seppeli kaerapõllust tüki Kermile niita. Võis juhtuda ka nii, et heinamaal läks tõeliseks rüseluseks. Näiteks kaebas Lena Vismus Andrus Luubi peale, kes tema
heinamaalt oma karjaga läbi tahtis minna: Andrus kiskunud vägise väravad lahti ja tema hoidnud kinni. Viimaks tulnud Andrus värava kõrvast üle aea
tema kallale, rõhunud teda värava alla muda ja pori sisse maha ja löönud teda. Siis ta on hirmsaste sõimanud ja vandunud. Siis ähvardanud maead ärapõletada ja viimaks siiski väevõimusega sealt läbi läinud. Kohtu ees selgus, et omajagu süüd lasus ka Lenal. Kohus trahvis nii Andrust kui ka Lenat – et
see riid kallil pühapäeva hommikul on sündinud ja Lena Vismus järele andmata tülitsenud, maksab ta ka 50 kop trahvi valla laeka heaks.
Pahandust tekitasid naabrimeeste kõrvuti asetsevad põllutükid ja nende piire markeerivate tähiste paigalt liigutamine. Tüüpiliseks naabrimeeste
tüliks võib pidada Hans Kivise kaebust Jüri Leo vastu:
•

Ajab oma põllupeenrad tema põllu sisse kõveraks.

•

Teeb kraave tema põllutüki kõrvale ja roogib selle mulda oma põllule.

•

Niidab põllu peenarde pealt heinu ja lööb tema viljapäid ka oma heina sekka.

•

Varastab tema põllupeenarde pealt heina ja paneb oma heina sekka.

•

Söödab hobuseid tema põllul.

•
Ei tee oma aia jaod õigel viisil ülesse.
Selle kohtuprotsessi juures võttis vallakohus endale lepitaja rolli. Jüri Leo tõotas mitte kunagi enam Hans Kivisele sandisti teha. Samas aga vendade
Siim ja Hans Hanspu järjepidevad kohtuskäimised heinamaa piiri pärast lõppesid alles siis, kui vallakohus neid suurema kohtuga ähvardas.
Kogukonnakohtu eesmärk vallaelanike vaheliste konfliktide lahendamisel oli ennekõike panna vaenupooli kohtu ees leppima, kuid nagu näitab
kohtupraktika, ei suudetud enamasti läbi saada karistamiseta. Õigluse jalule seadmiseks ei piisanud vaid lepituskohtust, süüdlane pidi saama
karistatud.

												Järgneb…….
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Õnnitleme detsembrikuu

JÕULUSÜNDMUSED EMMASTES
***************************************************************

Lasteaias
16. ja 17. detsembril
kell 15.00 – 18.00
heategevuslik
JÕULUKOHVIK
koos jõululoteriiga

kitarr ja torupill", muusikat
teeb Maarika Markus, Viljandi
Kultuuriakadeemia pärimusmuusika tudeng. Üritus tasuta!
20. detsembril
kell 17.00 kooli saalis
JÕULUKONTSERT
esineb Kärdla kammerkoor
vaheajal kohv, tee, piparkoogid. Üritus tasuta, kõik on
oodatud!

18. detsembril kell 15.00
lasteaialaste JÕULUPIDU
Noortekeskuses
18. detsembril kell 11.00
JÕULUPIDU
Kodustele lastele

sünnipäevalapsi!

84
83
82
81
80
75
70
65
60

Eakad sünnipäevalapsed
12.12 – Ahto Rämmal
03.12 – Klaudia Sööl
25.12 – Asta Lepmets
04.12 – Mangu Väljas
Juubilarid
13.12 – Silvia Mittal
29.12 – Piisa-Ilmi Riisenberg
21.12 – Milvi Vanatoa
22.12 – Aime Tuulik
23.12 – Ene Kikas
28.12 – Leili Klementa
24.12 – Ellen Asumets
22.12 – Silvi Kiibus

Koolis
22. detsembril kell 18.30
jõulupidu "JÕULURÕÕM"
Oodatud on kõik
lapsevanemad!
20. detsembril
kell 12.00 pärimusaidas
Õdus jõuluaeg "Luuletused,
***************************************************************

UUDISED JA TEATED

***************************************************************

Emmastes Teemajas avatud
kasutatud riiete kauplus

Avatud T- R10 - 15
L 10 - 14

***************************************************************
TAMME POOD
L 10.00—14.00
Jausa külas avatud
Müügil teise ringi riided
T - R 10.00—16.00
Info: tel 469 7319
***************************************************************
HÕBELUSIKAPIDU
Ootame valla kõige väiksemaid kodanikke, kes sündinud 2015 .a.
Noortekeskusesse koos emmede ja issidega
reedel 18.detsembril kell 11.00 hõbelusikapeole.
Täpsem info kutsetel.

***************************************************************

MÄRKA JA AITA

MTÜ Meedia Misjon kutsub üles märkama enda ümber
abivajajat, kes on puuduses, üksinduses või armastuseta.
Ootame ka annetusi / kingitusi (kudumid, mesi, värsked toiduained) jõulusoojuse viimiseks nendeni, kel seda kõige vähem.
Annetused / kingitused palume tuua
30.novembrist kuni 18. detsembrini Emmaste Avatud
Noortekeskusesse (Kristel Pisa).
Rahaliselt saab ettevõtmist toetada:
MTÜ Meedia Misjon a/a
EE642200221024244728 (selgitus: märka)
Kontakt: 56220036 – Madis Roosimaa
***************************************************************
Järgmine valla leht ilmub veebruaris 2016

JUMALATEENISTUSED
24. detsember:
Kell 11.00 Harjul
Kell 13.00 Nurstes
Kell 15.30 Jausas
Kell 17.00 Emmastes
Kell 19.00 Mänstpäel
25. detsember
Kell 13.00 Nurstes
I jõulupüha jumalateenistus
26. detsembril
Kell 13.00 Emmastes
Kristuse sündimise püha missa
27. detsember
Kell 11.00 Nurstes
Laste jõuluhommik
31. detsember
Kell 17.00 Nurstes
Aastalõpu jumalateenistus
01. jaanuar
Kell 13.00  Nurstes
Uusaasta jumalateenistus

Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat....
AADAM ÕISPUU
06.04.1939 – 29.10.2015, Pärna küla
REIN TAMSALU
27.03.1940 – 13.11.2015, Vanamõisa küla

Siiras kaastunne lähedastele

Emmaste Vallaleht. Väljaandja Emmaste vallavolikogu ja vallavalitsus vald@emmaste.ee
Toimetaja Anne-Ly Torstensson anne.ly@emmaste.hiiumaa.ee
Küljendus ja kujundus Recado Meedia OÜ Trükk AS Folger Art
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