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ÜLIOLULINE
RAHVAHÄÄLETUS
TULEMAS!
Üle Eestimaa ja Hiiumaa puhuvad haldusreformi heitlikud tormituuled. Ka Emmaste vallast on saanud tuulte tallermaa.
Lugupeetud vallaelanik! Vallavolikogu ja -valitsus on juhtimas valda iseseisvuse
kursil, kuid edasise otsustamiseks vajame Sinult kinnitust. Sina otsustad, kas Emmaste vald peaks jääma iseseivaks jätkusuutlikuks omavalitsuseks või mitte. Seepärast
toimub vallaelanike arvamuse selgitamine valla halduskorralduse ja territooriumi
muutmise ettepaneku suhtes juba mõne päeva pärast ehk 09. ja 10. aprillil.
Vabariigi Valitsus on vastavalt Haldusreformi seadusele teinud ettepaneku ühendada alla 5000 elanikuga vallad. Hiiumaa vallad said ettepaneku ühineda üheks
omavalitsuseks, millele Emmaste Vallavolikogu saab esitada 15. maini põhjendatud
vastuväited. Vabariigi Valitsus võib haldussuutlikke, väiksemaid valdu sundühendamata jätta. Emmaste vald on üks edukamatest Eesti väikevaldadest, kuid tagasihoidliku rahvaarvu tõttu ei piisa erandiks ainult suurepärastest põhjendustest. Otsustav küsimusele: kas soovid, et 2017 oktoobrist alates seisab praeguse Emmaste valla piirosa on vallaelanike tahtel. Rahvaküsitluse tulemus pole küll otsustajatele siduv, kuid konna arengu eest jätkuvalt kohalik vallavolikogu või loodad kolme esindaja võimekahtlemata nii Vabariigi Valitsus kui Vallavolikogu peavad üheks kaalukaks argu- kusele 21 liikmelises Hiiumaa valla volikogus?
Hea vallaelanik, mõtle millist tulevikku soovid oma kodupaigale ja otsusta rahvamendiks suure osalusega rahvaküsitluse tulemust, mis näitab elanikkonna tahet.
hääletusel, millises suunas Sinu kohalik omavalitsus võiks liikuda.
Ülo Kikas
Eelseisval halduskorralduse rahvaküsitlusel osalemise aktiivsus ja küsitluse tuleVolikogu
esimees
mused määravad Emmaste valla saatuse. Rahvahääletuse otsus on sisuliselt vastus

ÜHINEMISE RAHVAKÜSITLUS

TEADE

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse Emmaste vallas rahvaküsitlus, mis toimub 9.-10. aprillil 2017 a. Emmaste vallamajas.

Politsei- ja Piirivalveamet Lääne prefektuur Kärdla teenindus korraldab
koostöös Emmaste Vallavalitsusega järgmise ID-kaartide taotluste vastuvõtu

Rahandusministeerium on edastanud Emmaste Vallavolikogule arvamuse avaldamiseks haldusreformi seaduse (HRS) § 9 lg 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepaneku
(nn sundühendamise ettepaneku) eelnõu. Eelnõus on esitatud Vabariigi Valitsuse
ettepanek (nn sundühendamise ettepanek) moodustada Vabariigi Valitsuse algatusel Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemise teel Hiiu maakonna koosseisus uus haldusüksus nimega Hiiumaa vald (kogupindala 1023 km2,
rahvaarv 95508).
Ühinevad omavalitsused on:
1) Hiiu vald (pindala 384 km2 ja rahvaarv 4623),
2) Käina vald (pindala 186 km2 ja rahvaarv 2069),
3) Emmaste vald (pindala 197 km2 ja rahvaarv 1241),
4) Pühalepa vald (pindala 255 km2 ja rahvaarv 1590).
Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva
elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse rahvaküsitlus. Emmaste valla territooriumil avatakse küsitluse läbiviimiseks üks küsitluspunkt Emmaste vallamajas
asukohaga Emmaste küla, Emmaste vald Hiiu maakond.
Hääletamine Emmaste vallamajas
09. aprillil 2017 kell 09.00 kuni 19.00
10. aprillil 2017 kell 09.00 kuni 19.00
Elektrooniline hääletamine toimub 09. aprillil kell 09.00 kuni 20.00 veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee
Küsitluses saavad osaleda kõik küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikud, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elavad püsivalt Emmaste vallas.
Kui keegi terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa isiklikult
osaleda küsitlusruumis toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist oma
kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitatakse komisjonile või vallasekretärile
hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval.
Küsitluslehel on küsimus:
„Kas toetate Emmaste valla, Hiiu vallla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemist üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks?"
Vastusevariantidega "jah" ja "ei"

13. aprillil 2017 kl 11.00 Emmaste Noortekeskuses.
Kaasa võtta:
• taotlusankeet (eelregistreerunutel saame blanketid eelnevalt ära täita);
• kehtiv isikut tõendav dokument;
• fot saab teha ja maksta sularahas kohapeal;
• riigilõivu (25 €; alla 15-aastased isikud, puudega isikud ja üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud isikud 7 €) tasumist tõendav dokument.
• Puudega isikul on vajalik koopia puuet tõendavast dokumendist.
Kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!
Passi ei saa kohapeal taotleda!
Riigilõivu palume tasuda eelnevalt internetipangas, sest
kohapeal sularahaga arveldamist ei toimu!
Tasumine pangaülekandega
Saaja nimi: Rahandusministeerium;
Saaja konto: SWEDBANK EE932200221023778606
SEB PANK EE891010220034796011
		

Viitenumber: 2900082443

Selgitusse märkida toimingu nimetus, isiku nimi, isikukood, kelle eest
riigilõiv tasuti.
Palume kindlasti eelnevalt registreerida Pilvi Post’ i vallavalitsuse telefonil 462 2445 või e-mailile: pilvi@emmaste.hiiumaa.ee, siis on võimalik ankeedid eelnevalt ära täita.
P.S. Kui keegi soovib kodus dokumendi jaoks pilti teha, siis palume
sellest ka eelnevalt teada anda samadel kontaktidel, sest sel päeval on
see võimalik.
Täpsemat infot kõikide dokumentide taotlemise (sh taotlemise võimaluste
ja taotluse esitamise) kohta on võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee rubriigist teenused, e-posti aadressil teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil 612 3000
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VOLIKOGU ISTUNG
27.02.2017 istung

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
veebruaris ja märtsis 2017

Vallavalitsuse informatsioon
(ettekandja vallavanem Tiit Paulus)
Jaanuaris laekus tulumaksu 104,9 % eelarve projektis kavandatust 1 kuu arvestuse kohta. 2017. aasta eelarve eelnõu on volikogu menetluses. Finantsjuht Karin Gross lisas, et kulusid 1/12 eelarvest ei
ole ületatud ja tehtud on tavapäraseid kulutusi.
H. Tasuja soovis infot haridus- ja kultuurikomisjonis tõstatatud prügikonteinerite, mis asuvad Emmaste valla keskuses ja riivavad silma, teema kohta
ja soovis teada, kuidas on olukord elanike sisse- ja
väljarändega. Vallavanem Tiit Paulus vastas küsimustele ning toimus arutelu prügikonteinerite ja
olmejäätmete teema osas.
Ülevaate politseitööst andis Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik.
OTSUSTATI:
* Võtta vastu volikogu määrus „Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend;
* võtta vastu volikogu määrus „Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine“;
* määrata vallavanema töötasuks 1790 eurot
(vallavanem lahkus saalist ja arutelul ei osalenud);
* määrata vallavolikogu esimehe töötasu suuruseks 500 eurot (volikogu esimees lahkus saalist ja
arutelul ei osalenud);
* võtta vastu Emmaste valla 2017. aasta eelarve
koos kokkulepitud muudatustega;
* arutada päevakorrapunkte 8, 9 ja 10 järgmisel
volikogu istungil.
Kristi Ugam kutsus volikogu liikmeid võtma Loode-Eesti meretuulepargi KMH osas seisukohta ja
osalema avalikustamisel. Arutati Vabariigi Valitsuse
haldusreformialast ettepanekut Emmaste vallale.
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

Maa-, ehitus – ja planeerimisküsimused.
Otsustati:
27.02.2017 istung
* Väljastada taotlejale ehitusluba Leisu külas asuvale
Kure kinnistule puurkaevu rajamiseks;
* muuta Harju külas asuva Olevi kinnistu lähiaadress
ja kinnitada uueks lähiaadressiks Sausepa;
* väljastada taotlejale projekteerimistingimused Harju külas Olevi kinnistul asuva elamu rekonstrueerimise
projekteerimiseks;
* määrata Emmaste vallas asuvate riigi omandisse
taotletud seitsme maaüksuse sihtotstarbed;
* väljastada ehitusluba Projektid32 OÜ-le Reheselja
külas asuvale Kernuti kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
* väljastada osakasutusluba Saarte Liinid AS-ile Pärna
külas Liini kinnistul asuva ümberehitatud Sõru sadama
kai nr 2 kasutamiseks.
09.03.2017 istung
* Väljastada taotlejale kasutusluba Kitsa külas asuvale
Ellu kinnitule püstitatud abihoone kasutamiseks;
* määrata Emmaste vallas asuvate riigi omandisse
taotletavate kahe maaaüksuse lähiaadressid ja sihtotstarbed;
* väljastada projekteerimistingimused AS Dale LD-le
Leisu külas Tale kinnistul asuva tootmishoone laiendamise projekteerimiseks;
* määrata viie Emmaste vallas asuva katastriüksuse
sihtotstarbed;
* kiita heaks Kitsa külas Kröönuki kü detailplaneeringu projekt ja saata detailplaneering kooskõlastusringile
(protokolliline otsustus).
Sotsiaalküsimused.
27.02.2017 istung
* Rahuldada taotlused ja maksta ravimitoetust kahele taotlejale;
* rahuldada taotlused ja maksta lapse sünnipäevatoetust viiele taotlejale;
* rahuldada taotlused ja maksta sõidutoetust kahele
taotlejale;
* rahuldada taotlus ja maksta küttepuude toetust;
* kinnitada viiele isikule märtsikuu juubelitoetuste
maksmine;
* rahuldada taotlused ja maksta matusetoetust kolmele taotlejale;

* kinnitada toimetulekutoetuse maksmine veebruarikuus 13 taotlejale.
09.03.2017 istung
* Rahuldada taotlus ja maksta sõidutoetust vastavalt
esitatud taotlusele;
* maksta vajaduspõhist peretoetust märtsikuus 11
taotlejale summas 810 eurot;
* rahudada taotlus ja maksta lapse sünnipäevatoetust vastavalt esitatud taotlusele;
* rahuldada taotlus ja maksta matusetoetust.
Muud küsimused.
27.02.2017 istung
* Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
kuni 20.01.2018 kuus Emmaste Vallavalitsusele avalduse esitanud jäätmevaldajat;
* kiita heaks ja esitada volikogule otsuse „Emmaste
valla 2017. aasta eelarve kinnitamine“eelnõu (protokolliline otsustus).
06.03.2017 istung
* Määrata vallavanema asendajaks alates 06.03.2017
kuni vallavanema töövõimetuslehe lõppemiseni vallavalitsuse liige Harri Hiis.
09.03.2017 istung
* Kooskõlastada Emmaste Põhikooli koolitöötajate
koosseis;
* lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
kuni 20.01.2018 Emmaste Vallavalitsusele avalduse esitanud jäätmevaldaja;
* lugeda Emmaste vallavalitsuse 09.02.2017 korralduse nr 55 punkt 2 sõnastus õigeks järgmiselt: Maksta
välja „Nurga talu vee ja kanalisatsiooni süsteemide rajamine“ projekti lõppmakse summas 355,00 eurot“;
* moodustada Emmaste Vallavalitsuse ajutine komisjon, mis hindab kaasava eelarve menetlemise käigus
esitatud ideid esmase analüüsina, koosseisus Tiit Paulus, Karin Gross ja Heidi Siirus;
* edastada määruse „Emmaste Põhikooli põhimääruse muutmine“ eelnõu arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule (protokolliline otsustus);
* kiita heaks ja esitada volikogule kolm otsuse eelnõud.
Heli Üksik

Emmaste valla tuleohutu aasta 2016
Eelmine aasta möödus Emmaste vallas üsna tuleohutult. 2016. aastal toimus vallas 3 tulekahjut, neist 1
mitteeluhoonete tulekahju, mis sai alguse hooletusest
(seadme või süsteemi vale paigaldus) ning 2 väljaspool
hooneid toimunud tulekahju. Õnneks ei olnud hukkunuid.
Ei ole enam ilmselt kellelegi uudiseks, et päästjad
käivad rohkem ennetustööd tegemas kui tulekahjusid
kustutamas. See on hea, sest näitab inimeste ohuteadlikkuse kasvu ning suhtumise muutumist enda turvalisuse osas.
Eelmisel aastal nõustasid päästjad Emmaste vallas 61
kodu. Neist ükski kodu ei vajanud korduvkülastust. Üllatav oli see, et kaheksas kodus puudus ikka veel 2009.
aastast alates kohustuslik suitsuandur või töökorras
suitsuandur. Positiivne oli see, et valdaval enamusel kodudest oli olemas korstnapühkija akt ning ka küttekolded olid korras.
Sellelgi aastal nõustatakse kodusid ja päästjaid on
teie uste taha oodata. Kindlasti ei ole vaja nende külastust karta, sest nad tulevad teid siiski aitama. Võite
ka ise meid kohale kutsuda. Te ei pea tegema selleks
muud, kui helistama päästeala infotelefonil 1524 ning
oma soovist või probleemist teada andma.
Seniks aga kuni päästjad ei ole teie juurde juhtunud,
mõned mõtted, kuidas saaks oma kodu tuleohutumaks
muuta ning olla ka valmis selleks, kui halbade asjaolude
kokkusattumisel peaks kodus siiski tuleõnnetus juhtuma.
Kui majapidamises on toasooja saamiseks ahi, kamin
või pliit, on mõistlik paigaldada lisaks suitsuandurile ka
vingugaasiandur, mis reageerib vingugaasisisaldusele

ruumis. Mürgine ving võib tuppa tungida kütteseadme siibri liiga varasel sulgemisel ja suitsuandur sellest
märku ei anna. On olemas ka temperatuuriandur, mis
on alternatiivne lahendus suitsuandurile.
Temperatuuriandur reageerib ruumis tõusvale temperatuurile ja annab teatud temperatuuri saavutades
häiret. Tõsi, seda tüüpi andurit ei ole soovitatav paigaldada päris eluruumidesse. Seda lihtsal põhjusel- tulekahju algstaadiumis on temperatuuri tõus madal ja
aeglane, kuid suitsu tekib ohtralt ning sellises olukorras
avastab suitsuandur tekkinud põlengu siiski kiiremini.
Küll sobib temperatuuriandur garaaži, katlaruumi, sauna eesruumi.
Kindlasti tuleb ka sellele mõelda, et kui eluruumis
siiski tulekahju juhtub, peaksid käepärast olema esmased tulekustutusvahendid – tulekustutustekk ja 6
kg pulberkustuti. Hea ja kindel vahend pliidil süttinud

toidu kustutamiseks on rasvakustuti. Tulekustutit valides tuleb teada, milliseid põlenguid ühe või teisega
kustutada saab. Kõige levinumad on tulekustutid, millel
on peal mitme klassi märgid, näiteks ABC, BC jne. See
tähendab, et sama kustutiga võib kustutada erinevaid
põlevaid aineid.
Ära unusta suitsuandurit kord kuus testida! Üksnes
siis, kui tulekahju avastatakse võimalikult varases staadiumis, see tähendab, et suitsuandur on sellest märku
andnud ning tule kustutamisega alustatakse kiiresti (tulekustutusteki või tulekustutiga), on võimalik ise tulekahju ära kustutada. Sellisel juhul on ka varakahjud pea
olematud ja ei seata ohtu kaaselanike elusid.
Me ei väsi kordamast, et kui te olete oma kodu ohutuks muutnud, siis palun vaadake üle ka oma lähedaste
ja naabrite kodud. Kas neil on seal ohutu? Kui märkate,
et neil on abi vaja, siis aidake neid ise või andke neist
teada. Ärge pigistage probleemi ees silmi kinni! Võtke telefon ja helistage kohalikku omavalitsusse, päästeametisse, politseisse. Rohkem teie tegema ei pea, aga
võite olla kindlad, et probleemiga hakatakse tegelema
ja lahendus leitakse ühiselt. Kui õnnetus on juba juhtunud, ei ole enam mõistlik hakata rääkima, et riskikäitumist oli juba ammu näha ning kõigile teada. Siis on juba
väga hilja.
Olge julged ja hoolivad!
Turvalist aastat!
Hannes Aasma
Hiiumaa päästepiirkonna juhataja
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Hingelt õpetaja - Eila Tõnisson
Intervjuu jaanuaris Kultuurkapitali
Hiiumaa ekspertgrupi
aastapreemia
teeninud Emmaste
Põhikooli kunsti- ja
käsitööõpetaja Eila
Tõnissoniga. Autoriteks 9.klassi õpilased Kaspar Jaakson
ja Marcus Jundas.

Kelleks tahtsite saada lapsena?
Juba lasteaias teadsin, et tahan kunsti- või käsitööõpetajaks. Vägagi kindlalt! Mingil hilisemal hetkel oli
valikutes ka eesti keel ja kirjandus ning ajalugu. Mind
ümbritsesid ju õpetajad, väga vahvad, targad, huvitavad inimesed, kes olid hariduse ja kasvatuse saanud
esimeses Eesti Vabariigis. Ega ma seda siis nii ei arvanud! Nüüd on huvitav meenutada, milliste ajalooliste
inimestega olen kokku puutunud.
Millistes koolides te olete õppinud ja mis eriala lõpetasite?
Olen sündinud ja kasvanud Pärnu linnas ning keskhariduse saanud Koidula nimelises 2. Keskkoolis (praegu Pärnu Koidula Gümnaasium). Minu ema ja isa olid
selles koolis õpetajad. Ema õpetas loodusaineid, isa majandusjuhataja töö kõrvalt ka inglise ja saksa keelt.
Nii lasteaias kui koolis olid väga toredad kunsti hindavad õpetajad ja ka vanemad väärtustasid tehtut.
Kõik tööd hoiti alles! Pealinnas käies külastasime alati
kunstinäitusi, muuseume ja käisime teatris. Mäletan, et
traditsiooniks oli näitusel meelde jätta kolm olulist asja
ja siis pärast koos nende üle arutada. See tundub nüüd
õpetusliku kavalusena - märkamatult mitmekordistus
see, mis meelde jäi.
Õpetajate laps olla oli vahel ikka väga tülikas ja katsumusterohke. Praegugi helistab mulle aeg-ajalt kõrges
eas kehalise kasvatuse õpetaja - imetlusväärse vaimse
ja kehalise tervisega inimene siiani! Ta, ise üle 90-aastane, lubas mulle sel suvel ise Hiiumaale külla tulla.
Sport on olnud tähtsal kohal. Isaga koos käisime suusatamas, uisutamas, matkamas ja jalgrattaga metsas
marjul, seenel. Sel ajal ei olnud isadel kombeks lastega
tegeleda. Sõbrannad kadestasid ja olin selle üle väga
uhke!
Sportlast minust ei saanud, kuid kehakultuurlane vist
küll, aeg-ajalt. Võitis käeline tegevus. Käisin kooli kunstiringis, kus õpetajaks oli pallaslane Meeta Viks ning käsitööd innustas tegema käsitööõpetaja Salme Kivistik.
Oluline osa minu kujunemisel oli kindlasti ka eesti keele- ja kirjanduse õpetajal Asta Järvel, kes pani mind esinema ja tekitas vaimustuse kirjanduse, eriti luule vastu.
Kuna õppisin ikkagi suure luuletaja nimelises koolis,
siis väga palju Koidula luuletusi tean peast ning palju
teisigi. Arvan, et peaaegu kõik erialaliselt olulisemad oskused sain kätte Koidula koolist ja tänu just neile pedagoogidele. Tore klass oli meil ka. Keskkoolis olid minuga

ühes klassis niisugused praegu tuntud inimesed nagu
Hardi Volmer ja Villu Kangur. Huvitav on see, et oleme
ka kõik ühes tähtkujus sündinud! Vahel tunduvad ka
telesarja „ENSV” vaadates olukorrad ja tegelased nii tuttavad!
Pärast keskkooli õppisin tollases Tallinna Pedagoogilises Instituudis (nüüd Tallinna Ülikool) kunstiõpetuse,
käsitöö ja joonestamise õpetajaks. Jäin elama Tallinnasse, ainult suvisel koolivaheajal sai Pärnus lapsepõlvekodus oldud. Õpetamisoskused ja nipid tulid aga
praktikal, olles mitmekülgse meisterõpetaja Silvia Kalviku kõrval õppides Tallinna 24. Keskkoolist. Nii särav ja
suure südamega inimene! Aitäh talle!
Esimeseks töökohaks sai päris uus kool Tallinnas Õismäel, mis alustas süvendatud kunstiõpetusega. Õppisin siis veel viimasel kursusel. Ei olnud just kerge, aga
huvitav oli küll, sest katsetega kooli pääsenud õpilased
olid andekad ja suured huvilised! Olin 55. Keskkoolis
(nüüd Järveotsa Gümnaasium) 10 aastat.
Kahe järgmise lapse sünniga olin lastekasvatamise
kõrvalt toeks perefirmas Viimsis, mis tegeles ehitusalase projekteerimisega. 12. juunil 2001. aastal algas meie
pere „Hiiumaa projekt”. Täitsin oma suure unistuse – elada, tol hetkel küll mõttega ainult suvitada, maal! Sügisest 2001 olin juhuse tahtel Emmaste Põhikoolis tööl.
Miks just kunsti- ja käsitööõpetuse õpetaja?
Isa vend Leo Tõnisson oli tarbekunsti kallakuga Tallinna 24. Keskkoolis (praegu Tallinna Kunstigümnaasium)
kunstiõpetaja ja selle kooli rajaja. Ehk oli ka temal minu
elukutse valikul mingi mõju, kuigi kauguse tõttu kohtusime ju harva.
Eestimaa ajaloo keerdkäikude tõttu, mis meie suguvõsa räsinud olid, suunati mind ikkagi poliitikast kaugele erialale. Igasugune meisterdamine, käsitööga tegelemine meeldis mulle väga, samuti lugemine ja hiljem ka
vaimustus luulest, teatrist, laulmisest. Keskkoolis käies
olin endale peaaegu kõik riided ise õmmelnud, kudunud, peale koolivormipluusi ja sukkpükste, sest poest
polnud ju midagi osta.
Kas teie peres keegi veel kunstiga tegeleb/on tegelenud?
Mainisin juba oma onu, kuid ka minu õde töötab
praegu kunsti- ja käsitööõpetajana Loo Keskkoolis ning
Loo Kunstikoolis. Minu vanem poeg Veiko ja tema abikaasa Ebe on kunstiõpetaja haridusega ning nad tegutsevad Antslas kultuurielu edendamisega. Ka mu nooremad järeltulijad oskavad kunstist, ka teiste loodust,
lugu pidada. Tegelikult ei ole ju kunstiõpetus mitte joonistamise, vaid märkamise õpetamine ja lihtsalt julgus
luua, mitte lammutada ning tarbida.
Tore, kui kunstinäituste külastamine saab vajaduseks. Minu sooviks oleks, et Eesti Vabariik toetaks
maalaste jõudmist linnades olevate kultuuriväärtuste
juurde! Huvi tekib ju lapsepõlves, kui suudetakse veel
vaimustuda. Kunstiharidus koolis võib olla suurepärane, kuid kui kooliajal ei jõuta isegi KuMu-sse Tallinnas,
rääkimata Tarbekunsti- ja Disainimuuseumist, Arhitektuurimuuseumist ning ERM-st jne, siis hiljem ei minda
muuseumitesse või näitustele ei ise ega ka mitte koos
oma perega.

Kas te tegelete ka kodus kunstiga?
Midagi ma ikka teen. See on nagu elustiil. Kunst on
ka tarbekunst ja käsitöö. Käsitööõpetajana katsetan
erinevaid tehnikaid ja materjale. Viimastel aastatel olen
tikkinud viltimistöid ning ka neid näitustel eksponeerinud. Praegu olen vaimustunud uutest suundadest, mis
on seotud maalimisega ning järjekordse kevadise õpilastööde näitusega Sõrul.
Kes on teie lemmik kunstnik? Miks on just tema teie
lemmik kunstnik?
Kunstnikke, kellest olen vaimustunud, on mitmeid!
Üheks imeks, kes saatuse tahtel mulle nii lähedal elab,
on kindlasti Liia Lüdig-Algvere! Esimene kokkupuude
Liia tööde näitusega „Kalendripildid” oli mul 2001. aasta suvel Mänspäe kabelis. See oli ootamatu koht näituseks, kuid nii sobiv selle väljapaneku teema ja akvarelltehnika jaoks! Pean akvarelltehnikat kõige raskemaks
tehnikaks üldse. See vaimustus on vägagi meeles! Ma ei
teadnud siis veel, et autor meie lähedal elab. Teen reklaami: Liia Lüdig-Algvere maalinäitust saab näha Emmaste Põhikoolis maikuu lõpuni.
Mis on Teie elu suurim saavutus?
Suurim saavutus on ikka veel ees! Aga rõõmustan,
et lastega on mul vedanud. Mul on kaks poega ja tütar.
Varsti olen saamas kolmekordseks vanaemaks.
Mis on teie lemmiksöök ja miks?
Lemmiksöök on ahjukartulid sealiha, hapukapsaga.
See toit seostub mul ikka vanaemaga, hubaste, soojade
jõulude, pidulikkuse, mõnusa perega ühise laua ääres
koos olemisega. Kui õega koolivaheaegadel Viljandisse vanaema juurde jõudsime, oli just see toit, mis meid
alati ootas. Kui saaks, siis toituksin ikkagi ainult jäätisest
ja banaanidest! Lemmikjook on „Värska”. Igal reedel on
mu lemmiktoit Terje Caesari salat ja seda saab ainult
ühest kohast Hiiumaal.
Mida te teete vabal ajal?
Mulle meeldib väga ujuda. Suvel meres. Külmal ajal
olen väga tänulik sõbralikule Käina ujulale, mis on kindlalt maailma parim! Vesi on aidanud mul end veel kõbusana hoida ja tunda! Minu nädala mured ja valud on
jäänud kõik ujulasse. Õnneks seda vett ikka vist vahel
ka vahetatakse. Meeldib nii rannas, kui ka metsas elamusi otsida. Kunagi sai tegeletud ekstreemspordiga –
süstamatkadega kärestikulistel jõgedel ning avastatud
puutumatuid piirkondi. See kirg ei ole vaibunud! Ka
lugedes saab rännata ja veel on avastamisrõõmu Hiiumaalgi! Loen palju. Ka koduaed on tähtis - maasikad,
kadakad, roosid, lillherned...
Aitäh!
Tänan ja tänan südamest ka neid inimesi ja Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgruppi, kes mind kultuuripreemia kandidaadiks esitasid ning saajaks valisid.
Aitäh, hea Emmaste Põhikooli koolipere, et oled mind
hoidnud ja toetanud!

Pühapäeval, 19. märtsil, toimus Paides 19. Vabariiklik Õpetajate tantsufestival "Keskpõrandale kokku". Emmaste naisrühm "Taherpill" osales festivalil kuuendat korda.
Meie tantsuks õhtusel galakontserdil oli Salme ja Ott Valgemäe "Killadi-kõlladi". Järgmine, 20. juubelifestival, toimub 2018. aastal Viljandis.
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Õnnitleme aprillikuu
sünnipäevalapsi!
Eakad sünnipäevalapsed
93
87
86
84
83
81

15.04 – Meeta Saar
08.04 – Elmar Kurba
11.04 – Ella Paljas
12.04 – Milone Ugam
04.04 – Silvi Salumäe
02.04 – Luule Pomerants
Juubilarid

80
70
65
55
50

17.04 – Helju Jõesaar
01.04 – Maidu Viesemann
17.04 – Liia Koolmeister
10.04 – Ilo Ridaliste
23.04 – Jüri Lipu
02.04 – Ülle Kotelnikov
09.04 – Andrus Kärm
12.04 – Aado Onno
25.04 – Alli Allorg

Emmaste raamatukogus
21. aprillil kell 15.00 Emmaste raamatukogus kohtumine
raamatukujundaja ja autori Irina Tammisega. Irina tegeleb ka disainitud
käsitööga, mille näidistega saame tutvuda. Olete oodatud!

ETKL Asendusteenistus pakub tööd

ASENDUSTALUNIKELE

26. aprillil kell 19.00

Emmaste kooli saalis. Pilet 5.-

Emmaste valla

25.

aastapäeva
KONTSERT- AKTUS
Emmaste põhikooli saalis
29. aprillil 2017
algusega kell 15.00

Nõuded: põllumajandusharidus või 3-a töökogemus
põllumajanduses, autojuhiload ja auto. Oskus teha
piimakarjaga seotud töid, meestel ka masina- ja traktoritöid.
Lüpsioskuse puudumisel väljaõpe taludes.
Pakume: Tasuvat tööd erinevates taludes, kuluhüvitisi, koolitusi jm.
CV saata aadressil: riina@taluliit.ee.

Kultuuriretk Eesti Rahva Muuseumi
Kultuuriretk Eesti Rahva Muuseumi saab teoks.
Sõidame 05. aprillil kell 8.30 praamile, peale lõunat jõuame
Mooste mõisa.
Ekskursioon mõisas, ööbimine mõisa külalistemajas.
06. 04 hommikul sõidame Tartusse, külastame Raadil
Eesti Rahva Muuseumi.
Pärastlõunal asume koduteele, tagasi 19.00 praamiga.
Kui oled reisist huvitatud, kiirusta, on veel vabu kohti !

Olete kõik oodatud!

Infopäev puudega ja vähenenud töövõimega inimestele
4. aprill 2017 kell 12.00- 15.30 Hiiu Maavalitsuses
Teemad: sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus, riiklikud toetused puudega ja vähenenud töövõimega inimestele, abivahendite korraldus, kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud tervisekahju
hüvitised, Töövõimereform – töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja tingimused, teenused
vähenenud töövõimega inimestele. Õigusnõustamine puuetega inimestele.
Transpordivajadusest osalemiseks teata valda tel. 462 2441, 5669 4160

Vabavaratalgud 2017

Laupäev, 29. aprill, kell 10 – 18
Kärdla Põhikooli arvutiklass, Uus tn 2, Kärdla
Vabavara - sõbralik, meeldiv, muretu, kindel - tasuta paigaldus
riistvaraliselt töökorras arvutitele ja sobivatele, elujõus ’arvuti-vanakestele’.
Linux operatsioonisüsteem, LibreOﬃce kontoritarkvara ja lisaks palju muud.
Toiteplokk ja -juhe hädavajalikud! Lisaseadmete kaasavõtmine pole oluline.
Küsimused, vabavaraliseks muudetavate arvutite arv ja
täpne teave abi vajavate arvutite kohta edastada aegsasti.
Tõnu Soop 504 6209 sopsik@gmail.com
Urmas Luuk (Apple) 5383 7946 urmasluuk@gmail.com
Jalmer Lipu jalmer.lipu@hak.edu.ee ;
Veiko Aasma 5648 1210 veiko.aasma@gmail.com

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

Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat....
ENDA PEETRIMÄGI
29.04.1927 – 23.02.2017,
Harju küla
TARMO VESMES
26.11.1957 – 26.02.2017,
Emmaste küla
Siiras kaastunne lähedastele
anne.ly@emmaste.ee

