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VOLIKOGU ISTUNGID OKTOOBRIS 2016
17.10.2016 istung
Toimus vallavolikogu määruse eelnõu „Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021“ teine lugemine ja otsustati
suunata eelnõu kolmandale lugemisele.
Toimus kolme valla ühinemislepingu projekti (27.09.2016
seisuga) arutelu ja ettepanekute tegemine juhtkomisjonile konsensuse leidmiseks.
Otsustati Käina Vallavolikogu 24.08.2016 otsusega nr 103
„Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine“ esitatud ettepanekule vastamine otsustada Emmaste Vallavolikogu
31.10.20016 toimuval istungil (protokolliline otsustus)
31.10.2016 istung
Vallavalitsuse informatsioon (ettekandja vallavanem Tiit Paulus)
Septembris laekus vallale tulumaksu summas 82 065 eurot,
mis on võrreldes eelmise aasta septembriga 18,9 % enam. Üheksa kuuga on laekunud tulumaksu kokku 745 432 eurot, mis on
eelarvest 79,85 %. 2016. a üheksa kuuga on tulumaksu laekunud
võrreldes 2015. aasta üheksa kuuga 6,7 % enam. Maamaksu on
laekunud üheksa kuuga 65,39 % eelarves kavandatust.
31. oktoobri seisuga oli eelarve tulude pool täitunud 80,58 %
kogu eelarves kavandatust ja eelarvelised kulud kokku 70,97 %
kogu eeelrve mahust.
Reservfondist eraldati raha oktoobrikuus 2733,60 eurot advokaadibüroo teenuste eest tasumiseks ja 3162 eurot Rätsepa tuuliku remondiarve tasumiseks. Harjul asuv Rätsepa tuulik on taas
saanud uued tiivad ja oma endise väljanägemise. Vaja on vahetada veel katus ja saba, nende taotlustega tegeleb külaselts.
Bussipeatustest, kus puud segasid valgustust, on valla jõududega puud maha võetud ja tuled põlevad jälle. Haldi bussipeatuse tarvis on uus paviljon olemas ja ootab ülespanekut.
Seejärel vastas vallavanem H. Tasuja kirjalikule arupärimisele.
Ü. Kikas andis ülevaate kolme valla ühinemisläbirääkimiste

kronoloogiast ja hetkeseisust. Toimus arutelu kolme valla ühinemisläbirääkimiste teemal.
OTSUSTATI:
* Keelduda Käina valla ettepanekust ühinemisläbirääkimiste
pidamiseks eesmärgiga moodustada Hiiumaal 2017. a kohalike
omavalitsuste valimiseks uus omavalitsusüksus Käina, Emmaste,
Pühalepa ja Hiiu valdade baasil (6 poolthäält, 2 vastuhäält). Teisena hääletati ettevalmistatud alternatiiveelnõud, mille resolutsiooniosas oli nõustuda Käina valla ettepanekuga ühinemisläbirääkimiste pidamiseks eesmärgiga moodustada Hiiumaal 2017.
a kohaliku omavalitsute valimiseks uus omavalitsusüksus Käina,
Emmaste, Pühalepa ja Hiiu valdade baasil. Eelnõud ei võetud
vastu (2 poolthäält ja 6 vastuhäält);
* kinnitada Emmaste valla arengukava aastateks 2016-2023;
* võtta vastu „Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks
2017-2021“;
* delegeerida planeerimisseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine ja ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 27 lõikes 1 ja 4 ning
§ 29 lõigetes 4,7 ja 8 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse
ülesannete täitmine Emmaste Vallavalitsusele;
* pikendada Emmaste Vallavalitsuse ja MTÜ Külaselts MUHV
vahel 28. jaanuaril 2009 sõlmitud Tuuliku kinnitu rendilepingut
ja avalikku kasutusse andmiseks sõlmitud lepingut kuni 28.jaanuarini 2025;
* kinnitada Emmaste Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liikmeks Kristi Ugam ja Karin Gross.
Emmaste vallavolikogu istungi materjalid on avalikustatud Emmaste valla veebilehel aadressil http://avalik.amphora.ee/emmastevv/index.aspx?org=136&unit=-1 ja Emmaste raamatukogus.
Heli Üksik

AASTA ISA
Hiiumaa aasta isaks kuulutati pühapäeval
Emmaste Põhikoolis toimunud kontserdil Õngult pärit Jaan Kallisma.
Jaani puhul toodi välja tema asjatundlikkust
põhitööl, aga ka panust saare spordiürituste
korraldamisel. Näiteks Emmaste rattarallil on
ta aastaid rajameistriks olnud. Samas oskab ta
kolme tütre isa ning värske vanaisana end töö
ja pere vahel jagada, nii et üks ei jääks vaeslapse
ossa.
Nominentide seas olid ka ehtekunstik Aado
Algvere ning Emmaste kooli õpetaja Margus Sõmer.

Foto: Helja Kaptein
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
oktoobris ja novembris
Maa-, ehitus – ja planeerimisküsimused.
Otsustati:
20.10.2016 istung
* Võtta vastu Reheselja külas asuvate Poodli ja Vesikaare kinnitute detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik
väljapanek 15.11. – 29.11.2016 Emmaste vallamajas;
* väljastada kaeveluba Elektrilevi OÜ-le Reheselja külas asuvate Poodli ja Vesikaare kinnistute elektriliitumiseks vajaliku
elektrikaabli paigaldamise kaevamistöödeks;
* väljastada kasutusluba OÜ-le Liisbet Tukat Nurste külas asuvale Pähklisalu kinnistule püstitatud tootmis- ja laohoone kasutamiseks;
* määrata Prassi külas asuva Orava katastriüksuse jagamise
tulemusena tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed;
* väljastada taotlejale projekteerimistingimused Rannakülas
asuvale Kalju kinnistule kaarhalli (heinakuur) püstitamise projekteerimiseks.
10.11.2016 istung
* Kooskõlastada Nurste külas asuvale Oja kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht;
* väljastada kasutusluba Tilga külas Mammuõue kinnistule
püstitatud laiendatud loomade varjualuse kasutamiseks;
* tunnistada alates 05.07.2016 kehtetuks Emmaste Vallavalitsuse 15.01.2009 korraldus nr 5 „Õigusvastaselt võõrandatud
maa tagastamismenetluse lõpetamine“;
* lõpetada Emmaste valla maakasutusõigus 14,93 ha suurusele maale ja tagastada see Siimu maaomandi taastamiseks;
* väljastada taotlejale ehitusluba Pärna külas asuvale Matse
kinnistule puurkaevu rajamiseks.
Sotsiaalküsimused.
20.10.2016 istung
* Rahuldada taotlus ja tasuda taotleja laste lasteaia toidu
maksumus alates 01.10.2016 kuni 31.12.2016;
* tasuda raske ja sügava puudega laste riikliku lapsehoiuteenuse vahenditest puudega laste teenused Hiiu Vallavalitsusele
arvete alusel;
* rahuldada taotlus ja tasuda lapse lasteaia toidu maksumus
ja kohatasu alates 01.10.2016 kuni 31.12.2016;
* kinnitada novembrikuu juubelitoetuste maksmine viiele isikule;
* rahuldada taotlused ja maksta sõidutoetust kahele isikule;
* rahuldada taotlused ja maksta ravimitoetust kuuele taotlejale;
* rahuldada taotlus ja maksta toetust ühele taotlejale;
* rahuldada taotlus ja maksta lapse sünnipäevatoetust ühele
taotlejale;
* kinnitada toimetulekutoetuse maksmine oktoobrikuus üheteistkümnele taotlejale.
10.11.2016 istung
* tasuda raske ja sügava puudega laste riikliku lapsehoiuteenuse vahenditest puudega laste teenused Hiiu Vallavalitsusele;
* rahuldada taotlus ja maksta sõidutoetust kahele taotlejale
vastavalt esitatud taotlusele;
* rahuldada taotlus ja maksta lapse sünnipäevatoetust kahele
taotlejale;
* maksta vajaduspõhist peretoetust novembrikuus üheksale
taotlejale;
* rahuldada taotlus ja maksta sotsiaaltoetust ühele taotlejale.
Muud küsimused.
20.10.2016 istung
* Muuta osaliselt Emmaste Vallavalitsuse 06.02.2014 korral-
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dus nr 41 „Emmaste Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“ punkti 2 ja kinnitada õppenõukogu esindajaks Emmaste
Põhikooli hoolekogusse Krista Leisberg;
* eraldada reservfondist 1524 eurot Advokaadibüroole Teder
OÜ õigusabikulude maksmiseks Hiiu maavanema korralduse nr
1-1/2016/114 vaidlustamiseks;
* kiita heaks Emmaste Avatud Noortekeskuse maja kodukord
(protokolliline otsustus);
* kiita heaks ja esitada volikogule kaks otsuse eelnõud (protokolliline otsustus).
26.10.2016 istung
* Eraldada reservfondist 3162 eurot Rätsepa tuuliku parendamise remonttööde maksminseks ja 1209,60 eurot õigusabikulude maksmiseks haldusasjas nr 3-15-810;
* kiita heaks ja esitada volikogule üks määruse eelnõu.
10.11.2016 istung
* Vallasekretäril ja muuseumi direktoril vaadata üle muuseumi põhimääruse muudatusettepanekud ja esitada määruse eelnõu arvamuse saamiseks Sõru muuseumi nõukogule (protokolliline otsustus);
* anda otsustuskorras kasutusse Emmaste vallale kuuluv Emmaste vallas Lageda kinnistul asuva kortermaja korter nr 6;
* eraldada reservfondist 1200 eurot Advokaadibüroole Varul
AS õigusabikulude maksmiseks ja 2287 eurot Advokaadibüroole
Teder OÜ õigusabikulude maksmiseks;
* kiita heaks Õie Laid poolt esitatud hajaasustuse programmi
projekti „Muda küla Jalaka talu veesüsteemi rajamine“ aruanne,
kinnitada projekti maksumus ning maksta välja projekti lõppmakse;
* kiita heaks Õie Laid poolt esitatud hajaasustuse programmi
projekti „Muda küla Jalaka talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ aruanne, kinnitada projekti maksumus ning maksta välja
projekti lõppmakse;
* kiita heaks Andres Post´i poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti „Haldi küla Ääre kinnistu kanalisatsioonisüsteemi
rajamine“ aruanne, kinnitada projekti maksumus ning maksta
välja projekti lõppmakse;
* pikendada Emmaste Vallavalitsuse 21.09.2016 korralduses
nr 268 punktis 5 sätestatud tähtaega kuni detsembrini 2016
(protokolliline otsustus);
* pikendada SA Hiiumaa Muuseumi põhikirja muutmise ettepanekule vastamise tähtaega novembri lõpuni (protokolliline
otsustus);
* kiita heaks ja esitada volikogule üks otsuse eelnõu (protokolliline otsustus).
Heli Üksik
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Kohalik omavalitsus või
maakondlik valitsus?
Emmaste Vallavolikogu otsustas mitte ühineda Käina ja Hiiu
valdade vabatahtlike ühinemisläbirääkimistega. Kas volikogu
otsustus oli rumal?
Selle üle mõtisklemisel võiks abiks olla hiljuti kuuldud mõistujutuke rebasest ja kilpkonnast:
Elasid kord rebane ja kilpkonn. Rebane teadis kilpkonna liha
olevat eriti hõrgu maitsega ja ta võttis nõuks kilpkonna ära süüa.
Aga oh häda, tekkis üks oluline takistus – kilpkonna kaitses tugev kilp, millest rebane jagu ei saanud. Reinuvader on teadagi
kaval. Nii pakkuski ta kilpkonnale ahvatlevat ostu-müügi lepingut, et too loobuks tülikast kilbist rebase kasuks. Lepingus oli
veel hulgaliselt kilpkonnale kasulikke tingimusi, muuhulgas ka
lubadused rebasega headeks suheteks ja koostööks. Kilpkonn
mõtles sügavalt, kuid siiski pidas õigemaks kilp omale hoida igaks juhuks, sest ta ei usaldanud rebast täielikult.
Rebane oli visa ja ei jätnud oma eesmärki. Nii oli peagi eetris
TV saade, milles näidati õnnelikke kilpkonni. Sealsed kilpkonnad
olid vabad, sest neil puudusid tülikad kilbid ja kilpkonnad olid
saanud lausa võime taevalaotuses lennata. Samas programmis
näidati ka rebaseid, kes olid ohmud ja ohutud, pealegi veendunud taimetoitlased. Kilpkonn läkski õnge, viskas oma väärtusliku kaitsva kilbi maha ja sai rebasele hõlpsaks saagiks.
Emmaste vallaelanikke mõjutatakse meie iseolemise kilbist
vabatahtlikult loobuma meelitades lisarahaga, koostööga, ähvardades seaduse sunniga, naeruvääristamisega meedias, isolatsiooniga, lohutades koostöövõimalustega ühises suures ja
vennalikus Hiiumaa omavalitsuses.

Emmaste volikogu teatas 31.10.2016 oma otsustusega sümboolselt, et ei loovuta vabatahtlikult oma piirkonna rahva pikaajalisi huve kaitsvat „kilpi“ – võimalust iseseisvalt otsustada.
Volikogu põhjendas oma otsustust järgmiselt:
Emmaste Vallavolikogu hindab, et lähtudes eelkõige rahvastiku ülekaalukalt suuremast kontsentratsioonist Hiiumaa
põhjaosas ja ligilähedaselt 50km distantsist saare lõuna- ja
põhjaosa vahel on Hiiumaal arengute tasakaalustamiseks ning
kohaliku elu parimal viisil korraldamiseks ja juhtimiseks vajalikud vähemalt kaks võimekat ja elujõulist omavalitsust. Hiiumaa
lõunaosas, Emmaste valla piirides, säilivad seeläbi paremad pikaajalised eeldused elukohalähedaste teenuste, töökohtade
püsimiseks ja püsielanike igapäevaste vajaduste rahuldamiseks.
Iseseisev vald on võib-olla tõesti „tülikas“. Emmaste ja Pühalepa vallad otsustasid mitte ühineda Hiiumaa tasakaalustamata
arengustrateegiaga 2014-2020, Emmaste vald pidas oluliseks
vaidlustada nii Hiiumaa maismaa kui merealade tuuleparkide
planeeringud kohtus, et seista Hiiumaa elukeskkonna kaitsel.
Emmaste, Käina ja Pühalepa vallad on koos üle paarikümne
Eestimaa vallaga Riigikohtult taotlemas Haldusreformi seaduse
vastavusse viimist Eesti Vabariigi põhiseadusega.
Usun, et meie rahval jätkub südikust ja tarkust hoida meid
kaitsvat kilpi – kohalikku omavalitsust, kuni Emmaste vald on
kohalikele inimestele vajalik ja võimalik.
Ülo Kikas
Emmaste Vallavolikogu esimees

Sportlik isadepäev
Kui pühapäeval, 13.novembril viidi Emmaste kooli saalis läbi
maakondlik isadepäeva kontsert-aktus, siis päev hiljem kogunesime spordihalli.
Kolmandat korda viisime lasteaia ning kooli koostöös läbi
sportliku isadepäeva. Eelmisel aastal õues matkamänguna, seekord esimese aasta kombel siseruumides. 2017 siis ilmselt taas
õues.
Väga vahva oli näha kolmekümmet isa üheskoos lastega tegutsemas. Milline maskuliinne õhkkond!Samas soe ja südamlik.
Peale soojendusmängude olid kavas teatevõistlused. Aga
kindlasti mitte võidu peale. Eesmärk ei olnud selgitada kiiremaid ja tugevamaid ehk mõõtu võtta. Pearõhk oli koostööl ja
üheskoos tegutsemisest tekkival positiivsel energial.
Võib-olla ma nägin valesti, aga mulle tundus, et nii laste kui
isade näost peegeldus rõõm ühisest aktiivsest liikumisest. Aitäh
teile, head isad, et pidasite oluliseks osaleda! Suur tänu teile,
Heli, Liina, Kersti ja Janne, et asi teoks sai!
Emmaste kooli kehalise kasvatuse õpetaja
Hergo Tasuja

EMMASTE LASTEAIAS
19. ja 20. dets. kl 15.00 – 18.00

22. dets. kl 15.00

heategevuslik J Õ U L U K O H V I K

lasteaia J Õ U L U P I D U

loterii, maitsvad suupisted, elav muusika kl. 15.30 ja 16.50
Heatagevusena kogutud raha läheb lasteaialaste stiliseeritud
rahvariiete õmblemiseks.

Kaunist jõuluaega kõikidele soovib
Naksitrallide-pere!
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Raamaturiiulite suurpuhastus!
Riiulisse seisma jäänud raamatutest on vähe rõõmu. Anna
oma panus laste haridusse ning kingi üleliigsed kirjandusteosed
õpilastele. Ehk on sinu raamaturiiulile seisma jäänud kirjandust,
mida jagaksid rõõmsasti Emmaste põhikooli õpilastega.
Enam ootame järgmisi teoseid:
Harri Jõgisalu „Veskiratta Madis“ või „Vennikese ja tema
sõprade lood“, Andrus Kivirähk „Sirli, Siim ja saladused“, Aino
Pervik „Arabella, mereröövli tütar“, Jaan Kross „Mardileib“,
Oskar Luts „Kapsapea“, Jaan Rannap „Viimane valgesulg“, Eno
Raud „Roostevaba mõõk“; Erich Kästner „Veel üks Lotte“, James Krüss „Timm Thaler ehk Müüdud naer“, Astrid Lindgren
„Vennad Lõvisüdamed“ või „Röövlitütar Ronja“, Alan Marshall
„Ma suudan hüpata üle lompide“, Christine Nöstlinger „Vahetuslaps“, Joanne Kathleen Rowling „Harry Potter ja tarkade
kivi“, John Ronald Reuel Tolkien „Kääbik“, Mark Twain „Tom
Sawyeri seiklused“; Eduard Bornhöhe „Vürst Gabriel ehk Pirita
kloostri viimsed päevad“, Albert Kivikas „Nimed marmortahvlil“, Andrus Kivirähk „Rehepapp“, Lydia Koidula „Säärane mulk“,
Jaan Kross „Väike Vipper“ ja „Wikmani poisid“ , Diana Leesalu

„Mängult on päriselt“, Helga Nõu „Kuues sõrm“ vm noorsooromaan, Jüri Parijõgi „Teraspoiss“, Katrin Reimus „Haldjatants“,
Anton Hansen Tammsaare „Kõrboja peremees“, Valev Uibopuu
„Janu“, Aidi Vallik „Kuidas elad, Ann?“ või „Mis teha, Ann?“
või „Mis sinuga juhtus, Ann?“, Eduard Vilde „Pisuhänd“; Paulo
Coelho „Alkeemik“, Daniel Defoe „Robinson Crusoe“, William
Golding „Kärbeste jumal“, George Orwell „Loomade farm“,
Erich Maria Remarque „Läänerindel muutuseta“, A.de SaintExupéry „Väike prints“, Jerome David Salinger „Kuristik rukkis“, Terry Pratchetti romaanid; reisikirjad; uudisproosateoseid;
uuemad luulekogud (ilmunud peale 2000. aastat)
Kooli kodulehelt http://www.emmaste.edu.ee leiad täieliku raamatute nimekirja.
Võta meiega ühendust telefonitsi: 469 5247, 463 1700 või ekirja teel: emmastekool@gmail.com
Õnn algab pisikestest heategudest!

Ukulele – armastuse, rahu ja õnne pill
Kui tahad toredat kingitust teha, siis kingi ukulele- armastuse,
rahu ja õnne pill.
Emmaste kooli endisel direktoril ja muusikamehel Kaul Kikasel on mõlkunud juba mitu aastat peas mõte, miks ei võiks
lapsed õppida muusikatunnis ukulelet. Ukulele on suurepärane
instrument muusikamaailmaga tutvumiseks. Ukulele on pisike
pill, kõigest 300 -500 grammi.Tema kõla on rõõmus ja ukulelel
võib mängida igasugust muusikat. Öeldakse, et inimesed, kes
mängivad ukulelet on õnnelikud ja sõbralikud. Tänapäeval õpitakse ja mängitakse ukulelet väga palju interneti toel. Möödunud kuul viis Kaul Kikas oma mõtte teoks. Tema lennuka ideega ühines ka Olev Tukk. Tänaseks on olemas 10 ukulelet (koos
pillikottide ja häälestajatega), mida esialgu harjutavad Emmaste
lasteaia õpetajad. Kohe, kohe saavad ka Emmaste kooli VIII ja IX
klassi õpilased nautida selle pilli võlusid. Oleme südamest tänulikud Kaulile ja Olevile, kes eraisikutena meile nii suurepärase
kingituse tegid.
Emmaste Lasteaed ja Emmaste Põhikool

Sissepääs prii !!
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See on sinu elu, mille suitsuandur päästa võib!
Vaatamata sellele, et tulekahjude arv Eestis tasapisi langeb ja
eluhoonete põlenguid ning nendes hukkuvaid inimesi jääb järjest vähemaks, on 2016. aastal Eestis tulekahjude tagajärjel hukkunud üle kolmekümne inimese. Viimati hukkus Lääne päästekeskuse piirkonnas tulekahjus oktoobri lõpus mees Raplamaal.
Kõnekas on siinjuures fakt, et see tulekahju oli Raplamaal esimene tõsise inimkannatanuga 22 kuu jooksul! Ärevaks teeb asjaolu,
et talv alles algab ja kütteperiood võtab järjest enam tuure üles.
Tulekahju juhtumises ei ole midagi müstilist! Üks vale liigutus,
tähelepanu hajumine, hoolimatus, teadmatus ja õnnetus juba
juhtubki. Eksimine on inimlik ja seda ei saa tõenäoliselt kunagi
päris miinimumini viia, kuid selle tarbeks ongi loodud meile abiline, mis võimalikust ohust varakult teada annab ning suudab ka
magaja äratada.
Suitsuanduri olemasolu ja korrasolek on majapidamises hädavajalik! Oluline on teada, kas laes vilkuv elupäästja on töökorras ning ega patarei ei ole tühjaks saanud. Selleks tuleb kord
kuus „oma sõpra“ nupule vajutusega testida. Meeles tuleb pidada ka seda, et valesse kohta paigaldatud suitsuandur ei täida
oma funktsiooni ning ei päästa vajalikul hetkel kellegi elu! Suitsuandur võiks olla paigaldatud kõikidesse elu- ja magamistubadesse. Jah, seadus nõuab küll vaid ühte, kuid soovitame kindlasti paigaldada neid rohkem. Andur reageerib tulekahjust tingitud
suitsule juba siis, kui põleng on alles algusjärgus ning sellele on
veel võimalik ise piir panna või hoonest väljuda. Kööki ja vannituppa ei ole mõtet suitsuandurit paigaldada. Nendes ruumides
reageerib see toidu- või veeaurudele ning annab valehäiret, tekitades asjatut paanikat. Suitsuandur on sinu sõber ning see on
sinu elu, mille ta päästa võib!

Toas suitsetajad teavad samuti, et andur muutub üsna tüütavaks, kui sigaretti tõmmata suitsuanduri läheduses. Samas on
üheks sagedasemaks tulekahju põhjuseks just hooletu suitsetamine. Ja see juhtub justnimelt seetõttu, et suitsetajad eemaldavad suitsuanduri üldjuhul laest. Neil on tegelikult mitu valikut
– jätta suitsetamine maha või suitsetada välitingimustes, kuid
nad enamasti valivad siiski selle, et muudavad suitsuanduri kasutuks. Tõsiasi on aga see, et nii kaob lootus, et õnnetuse korral
võiksid nad sellest eluga pääseda.
Lisaks suitsetamisele on üheks sagedasemaks tulekahjude
põhjustajaks ülekoormatud elektrijuhtmestikust tekkinud põlengud. Olge head ja veenduge, et teie kodus on elektrisüsteemid korras, vana juhtmestik uue vastu vahetatud ning oht viidud miinimumini. Riskida pole mõtet, sest tagajärjed ilmnevad
ootamatult ning võivad olla suured. Kui probleemidele aegsasti
jälile jõuda ei ole ka kulutused nende lahendamiseks hirmkallid.
Kui veel kokkuhoiust rääkida, siis seda on võimalik saavutada
näiteks sellega, et te ei hoia oma elektriseadmeid asjatult elektrikontaktis. Nii ei kulu elektrit ja on ka turvaline.
Veelkord, kodune tuleohutus algab pisiasjades - õigesti paigaldatud ja töökorras suitsuandur, korstnapühkija poolt hooldatud küttekolded, kontrollitud elektrijuhtmestik ning inimese
õige ja ohutu käitumine oma kodus. Kui teie enda kodus on kõik
korras, siis vaata üle, vajadusel abista ja anna nõu ka oma lähedastele, sõpradele ja tuttavatele. Märkamine on hoolimine!
Eva-Maria Rand
Lääne päästekeskuse ennetaja

Järgmisest aastast saab haigekassa
blankette ja vorme täita kohaliku
omavalitsuse sotsiaaltöötaja
juures

gekassa blankettide saamiseks ja edastamiseks haigekassa või
oma kohaliku omavalituse poole, kes aitavad vajadusel avaldusi
täita ja edastada.

Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade
inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja
poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette. Varasemalt sai
blankette täita ka Eesti Posti kontorites, kuid alates 01.01.2017 ei
ole enam postkontorites seda teenust. Kuid muretsema ei pea—
kohalike omavalitsuste lai võrgustik tagab kõigile, ükskõik kus
nad Eestis elavad, võimaluse abi küsida avalduste täitmisel. Eriti
oluline on see piirkondades, kus näiteks haigekassa klienditeenindused puuduvad või nendele, kellel ei ole võimalik kasutada
elektroonseid teenuseid.
Blankettide täitmisel on eelkõige inimesed vajanud abi õigete andmete märkimisel või kuhu tuleb täidetud dokumendid
saata. Haigekassa meeskond on viimastel kuudel üle Eesti käinud kohalike omavalitsuse töötajaid koolitamas, et nad oskaksid tekkinud küsimuste ning murede korral aidata. Küsimuste
või murede korral võib helistada ka haigekassa klienditelefonile
669 6630.
Varem on kõige rohkem avaldusi esitatud hambaravi hüvitise saamiseks. Nende avalduste täitmise pärast ei pea inimesed alates 1. juulist 2017 enam muretsema. Juulikuust muutub
süsteem, kus edaspidi haigekassa arveldab otse hambaarstiga
ning inimene saab automaatselt oma hambaravi eest tasudes
soodustuse.

Haigekassa blanketid on leitavad haigekassa kodulehel:
http://www.haigekassa.ee/et/inimesele/blanketid

Oluline on meelde jätta, et Eesti Post lõpetab alates
01.01.2017 haigekassa blankettide väljastamise ja edastamise.
Alates 2017. aasta 1. jaanuarist palume pöörduda Eesti hai-

Eesti haigekassa blankettide väljastamise ja esitamise
võimalus lisaks oma kohalikule omavalitsusele:

Blankette väljastavad haigekassa klienditeenindused:
Tallinn, Lastekodu 48, 10144
E,T,N,R 8.30-16.30; K 8.30-18.00
Pärnu, Rüütli 40a, 80010
E,T,N,R 8.30-16.30; K 8.30-18.00
Jõhvi, Nooruse 5, 41597
E,T,N,R 8.30-16.30; K 8.30-18.00
Tartu, Põllu 1a, 50303
E 8.30-18.00; T,K,N,R 8.30-16.30
Haigekassa blankette on võimalik saada kuni 30.06.2017
ka Saare, Valga ja Viljandi maavalitsustest.
Blanketid palume haigekassasse edastada:
•
posti teel aadressil Lastekodu 48, Tallinn, 10144;
•
elektronpostiga info@haigekassa.ee
•
külastades haigekassa klienditeenindusi.
•
kohaliku omavalitsuse kaudu
•
Lisainfot võib alati küsida:
haigekassa klienditelefonilt 669 6630.
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Küttekolle pole prügikonteiner
Mida talve poole, seda rohkem võib nii mõnegi asula tänaval tunda kirbet lõhna – ei küttepuu, isegi mitte kateldes põletatav kivisüsi, rääkimata maagaasist, sellist lõhna ei põhjusta.
Tegemist on hoopis jäätmete (suuresti plastijäätmete) põletamise lõhnaga. Kui peaaegu kümme aastat tagasi tehtud elanike
keskkonnakäitumise küsitlusest selgus, et keskmiselt 10, maapiirkondades suisa 30 protsenti leibkondadest põletas prügi,
siis võime eeldada, et praeguseks on olukord paranenud. Kuigi
sama täpsusega uuringuid pole hiljem tehtud, siis näitab kasvõi
2016. aasta Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring, et ligi
kaks kolmandiku inimesi sordib jäätmeid ning suhteliselt laialt
levinud on ka pakendijäätmete kogumine spetsiaalse kotikogumissüsteemi toel või avalikesse kogumiskonteinerisse viimine.
Sellegipoolest eeldame, et probleem pole täielikult kadunud
ning peame vajalikuks meenutada, et koduahju kasutamine
„prügipõletusseadmena“ kahjustab nii ümbritsevat keskkonda
kui ka inimeste tervist.
Kodune majapidamine ning jäätmepõletustehas ei ole
samad
Eestis on jäätmete põletamine üks osa jäätmekäitlusest. Jäätmete põletamine on jäätmete taaskasutamise moodus ainult
sellisel juhul, kui seda tehakse energiatõhusalt ehk vabanev
energia kasutatakse ära efektiivselt. Jäätmepõletusele on esitatud väga ranged keskkonnakaitselised nõuded, mida tuleb täita ja mille täitmist jälgitakse pidevalt. Jäätmepõletuse peamine
keskkonnaoht on seotud dioksiinide – ühe kõige mürgisema
ühendiga, mida inimene on suuteline tekitama – tekkega ja just
selles osas on Euroopa Liidu nõuded kõige rangemad maailmas.
Spetsiaalses tehases jäätmete põletamine on seega ohutu inimestele ja keskkonnale. Üks Eestis asuvatest jäätmepõletustehastest asub Irus, kus põletatakse üle 200 000 tonni segaolmejäätmeid aastas.
Et oleks tagatud jäätmete täielik põlemine, peab põletusprotsess toimuma väga kõrgel temperatuuril. Täieliku põlemise korrektseid tingimusi ei ole võimalik täita koduses ahjus, kaminas
või ka lõkkes. Lisaks puuduvad kodumajade korstnatel filtrid,
mis aga jäätmepõletustehasel on kohustuslikud. Filtrid on selleks, et vähendada veelgi võimalust, et ohtlikud ained pääseksid
keskkonda. Kodumaja korstna mürgine suits hajub ümbruskonnas ka aeda ja põllule, tulles sealt inimese toiduna tagasi. Iga
aednik teab, et tuhk on hea väetis ja kahjurite tõrjuja ning ta raputab aeg-ajalt seda puude ja põõsaste alla, aga kui tuhas on ka

ohtlikud ained, mis pärinevad plasti või kahtlase väärtusega puidu põletamisest, siis ei tee see meie aiale enam kasu vaid kahju.
Viimasel ajal on probleemiks tõusnud ka vanaõlide põletamine kodustes õliküttekolletes. Poodides ja internetis müüakse
isegi vanaõlipõleteid, kuid Eestis neid vanaõlide põletamiseks
kasutada ei tohi. Vanaõlid on ohtlikud jäätmed ning neid tohib
põletada ainult vastavaid keskkonnalube omavas jäätmepõletustehases. Vanaõli põletamisel – nagu ka muude jäätmete
põletamisel – eraldub palju ohtlikke aineid, mis jäätmepõletustehastes filtrite abil kinni püütakse. Samuti ei saa inimene veendunud olla, et vanaõli ei sisalda ka muid põlevaid vedelikke. Kui
vanaõlis on näiteks bensiini, siis sellise vedeliku kasutamine võib
olla plahvatusohtlik.
Korsten „kasvab kinni“
Kodusel jäätmepõletusel on halbu mõjusid veel, seda saavad
täpsemalt selgitada igale küttekolde omanikule päästeametnikud ja korstnapühkijad. Kuna plast ja ka muud jäätmed ei põle
tavalise küttekolde tingimustes hästi, siis koguneb igasugust
saasta ka suitsukäiku – lõõri ja korstnasse. Usin prügipõletaja
võib nii suitsukäigu välimuselt kivistunud „plast-nõega“ ka ummistada, nii et isegi korstnapühkijad ei saa enam aidata. Ummistuse kõige kallim lahendus on uue korstna ehitus. Sellisel juhul
on näiline väike kokkuhoid jäätmekäitluskuludelt pöördunud
kordi suuremaks kahjuks. Muidugi tekib ummistunud korstnaga
ka kõrgendatud tuleoht, kui tuld peaks võtma korstna sisemus.
Vabane prügist – lahendused on olemas
Jäätmete osas on tegevusjuhis lihtne. Igal majapidamisel
peaks olema segaolmejäätmete konteiner (kohalike olusid arvestades võib see olla ka ühiskonteiner naabritega), lisaks liigiti
kogumise konteinerid, mis kohaliku omavalitsuse reeglite järgi
kinnistul olema peavad (sagedamini vanapaberi- ja biojäätmete
konteinerid). Pakendijäätmed saab viia avalikesse pakendijäätmete konteineritesse ning näiteks vana mööbli jäätmejaama.
Uuri kohalikust omavalitsusest, millised jäätmete liigiti kogumise võimalused ja nõuded on sinu kodukohas, kus asub ja mida
võetakse vastu jäätmejaamas, lisateavet annab ka veebileht kuhuviia.ee. Ahi, kamin ja puuküttel pliit ei ole jäätmekonteineri
asendajad.
Prügi põletamise ohtudest loe lähemalt lingilt
http://www.envir.ee/ahi..
Kaili Kuusk

Südamilk tänu!

Täname head inimest Andrus Altrovi, kelle annetatud raamatud rõõmustavad nüüd
Emmaste lasteaia lapsi!
Emmaste lasteaiapere
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Kool tulvil teadusest
Septembri lõpus toimus Eestis järjekorras üheteistkümnes
Teadlaste Öö Festival, mille teemaks oli tänavu teadus ja ulme.
Ka Emmaste Põhikool võttis sellest osa ning seeläbi oli meie
koolinädal tavapärasest hoopis rohkem tulvil teaduslikku mõtlemist, avastamist ja teaduskatseid.
Nädala alguses kogesime oma kehaga, mis asi on vaakum.
Eriti vahva, et tänu lihtsusele - vaja oli tolmuimejat ja suurt kilekotti, kuhu saaks sisse pugeda - said lapsed vahetundide ajal ise
katseid läbi viia. Ja neid, kes end teadlase rolli seadsid, oli enam
kui küll.
Õuesõppemajas oli terve nädala jooksul avatud camera
obscura ehk pimekamber. See on pime ruum, mille seinas olev
väike ava annab ava vastasseinal ümberpööratud kujutise ava
ees olevatest valgustatud esemetest või maastikust. Camera

obscura on fotoaparaadi eelkäija.
Lisaks uurisime läbi praktilise kogemuse, mis juhtub koolajookide ja menthose ehk erinevate omavahel kokku sobimatute
ainete koosmõjul. Silmaga nähtav keemiline reaktsioon.
Veel uurisime nii teoorias kui praktikas langevarju tööpõhimõtteid. Teame, mis asi on hologramm ja kuidas seda luua ning
vaadata. Oma käe läbi valmisid ka 3D-prillid.
Suur tänu, õpetajad Tiina Marmor, Reelika Kastein, Tiina Koit,
Diana Leenurm ja Margus Sõmer, et asja eest vedasite ning aitäh
kõigile teie headele abilistele ja loomulikult õpilastele, kes innukalt tegevustega kaasa tulid.
Hergo Tasuja,
Emmaste kooli õpetaja
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Õnnitleme detsembrikuu
sünnipäevalapsi!

Eakad sünnipäevalapsed
84
83
82
81

03.12 – Klaudia Sööl
25.12 – Asta Lepmets
04.12 – Mangu Väljas
13.12 – Silvia Mittal
29.12 – Piisa-Ilmi Riisenberg
Juubilarid

85
70
65
50

12.12 – Ahto Rämmal
14.12 – Maie Piil
26.12 – Urve Teder
29.12 – Andres Jõpiselg

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

TEATED

****************************************************************
Kiriku teated
4. detsembril advendiaja 2. pühapäeva missa Emmaste kirikus kl 13.00
18. detsembril advendiaja 4. pühapäeva missa Mänspäe kabelis kl 13.00
24. detsembril jõuluõhtu jumalateenistus Nurstes kl.15.00, Emmaste kirikus
kl 17.00 ja Mänspäe kabelis kl 19.00
26. detsembril Kristuse sündimise püha missa Emmaste kirikus kl 13.00
1. jaanuaril Jeesuse nimepäeva missa Emmaste pastoraadi kabelis kl 13.00
****************************************************************
11.12.2016, kl 12.00 Pensionäride jõulupidu, Emmaste põhikoolis
****************************************************************
16.12.2016, kl 11.00 Hõbelusika- ja koduste laste jõulupidu, Noortekeskuses
****************************************************************

Tsirkuse piletid on müügil vallamajas
ja enne etendust kohapeal.
Emmaste Vallaleht. Väljaandja Emmaste vallavolikogu ja vallavalitsus vald@emmaste.ee
anne.ly@emmaste.ee
Küljendus ja kujundus Recado Meedia OÜ Trükk Folger Art AS
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