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Perekond Reinu
Perekond Reinu esines edukalt Eesti Meistrivõistlustel ja Euroopa meistrivõistlused field-target laskmises, Saksamaal Marienbergis.
Eesti meistri tiitli ja kuldmedalid võitsid Rein Reinu JR noorte arvestuses,
Anne-Mall Reinu naiste arvestuses ja Rein Reinu Sen. veteranide arvestuses.
Lisaks saavutas Anne-Mall Reinu üldarvestuses (open men sarjas) II- koha.
Euroopa meistrivõistlustel Saksamaal saavutas Anne-Gret Reinu PCP naiste kategoorias II koha ja Anne-Mall Reinu VI koha, PCP juuniorite kategoorias
Rein Reinu Jr III koha.
Springer naiste kategoorias saavutas Ingrid Reinu IV koha ja meeskondliku
III koha. Springer veteranide kategoorias saavutas Rein Reinu seenior isikliku
II koha ja meeskondliku kolmanda koha.
Field-target on spordiala, kus looduses võisteldakse õhupüssidest
siluett-märkide pihta laskmises, mis on laskurist 9 kuni 50 meetri kaugusel ja
tabada tuleb märgis olevat 15, 25 või 40 mm suurust ava.
Järgmine katsumus ootab neid septembri lõpus, Inglismaal toimuvatel
MM võistlustel.
Palju õnne ja edu kogu perele!

Maria-Mafalda
kohvituba
Augusti esimesel nädalavahetusel oli Sõru
muuseumis avatud Maria-Mafalda kohvitoa uksed. Hiiumaa Kohvikutepäeva tiiva all toimunud
ettevõtmisega kogusime raha Sõru muuseumi
kogusse kuuluva Richard Uutmaa maali "Rannaküla" restaureerimiseks.
Täname kõiki toredaid ja sitkeid Sõruotsa naisi
ja mehi, tänu kelle vabatahtlikule ennastunustavale tööle saime külastajaile pakkuda restoraniväärilist menüüd ja mõnusat meeleolu! Täname
külastajaid soojade sõnade ja panuse eest ühisesse üritusse! Eraldi tahan ära nimetada Fredy,
Remo, Kauri, Paula, Lilli, Mirteli, Nilsi, Kaspari, Triinu, Liisi, Renate, Augusti ja Hugo - nende tublide
laste kätte võib meie kodukoha tuleviku julgelt
usaldada!
Kohvitoa õnnestumise eest peame küllap tänama ka Maria-Mafalda Apsoloni ehk Tamme
Meerit, kes omaaegse ilmajaamatöötajana meile
ilusa ilma korraldas.

Tere!
Olen Marys (23 a) ja töötan alates käesolevast õppeaastast Emmaste Põhikoolis huvijuhina.
Olen pärit Saaremaalt ning sattusin Hiiumaale elama mõned aastad tagasi, mil otsustasime elukaaslasega end proovile
panna ja lihaveiseid kasvatama hakata. Peale loodusturismi eriala õpinguid Eesti Maaülikoolis valisin Hiiumaale lähema
kooli ning astusin Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse magistrantuuri.
Paljude inimeste jaoks on rekreatsioonikorraldus täiesti võõras sõna, veel rohkem tekitab küsimust, mida sellisel eriala
õpitakse. Olen selle enda jaoks mõelnud lahti nii, et õpin „korraldamise korraldamist“ ehk siis kõike alates personali- ja
organisatsioonijuhtimisest kuni ürituste läbiviimise ja turunduskommunikatsioonini. Huvijuhina töötamisel tulevad õpingud kasuks ning põnev on end omandatus reaalselt proovile panna. Kuid koolis tegutsedes tuleb tihti ette olukordi, kus
õpikutarkused ei aita ning vaja on loomingulist lähenemist. Seda eriti noortega töötades ja ühiselt üritusi korraldades. Mul
on hea meel, et koolipere on mind avasüli vastu võtnud ja minu esitatud paljudele küsimustele vastuseid aidanud leida.
Loodan panustada kooli ja Emmaste valla noorte huvitegevuse arengusse ning aidata kaasa uute lennukate ideede realiseerumisele.
Maris Toomse
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
augustis ja septembris 2017

VOLIKOGU ISTUNGID
08.08.2017 istung
Vallavalitsuse informatsioon
(ettekandja vallavanem Tiit Paulus)
Seitsme kuuga on vallale laekunud tulumaksu 585 154
eurot, mis on eelarves kavandatust 56,3 %. Võrreldes 2016
aasta juuliga laekus tulumaksu 6,2 % rohkem ja 2016 aasta seitsme kuuga on tulumaksu laekunud 2 % enam. Maamaksu on laekunud 68,66 % eelarves kavandatust. 31. juuli
seisuga oli tulude pool täitunud 60,21 % kogu eelarves
kavandatust ja eelarvelised kulud olid juuli lõpu seisuga
kokku 40,5 % eelarve mahust. Reservfondist eraldati augustis 500 eurot Harju tuuliku remondiks (remonditi saba
ja katus. Tööde kogumaksumus oli 3540 eurot, millest osa
raha tuli KOPist) ja 7709,20 eurot kohtumaterjalide ettevalmistamiseks advokaadibüroole.
Sotsiaalauto ja pangalaenu hanked on teoks saanud.
Sotsiaalauto leping on sõlmimisel ja pangalaenuhanke leping on sõlmitud. Uus buss on sõitudega alustanud, kooli saali remont on pooleli ja peaks lähiajal lõppema. Kooli
juures toimub elektrikaabli ümberehitus ja sellega koos
tellis vald nelja tänavavalgusti paigaldamise.
Toimus ja läks korda Nurste motokross ning heategevuspäeva „Anname aega“ käigus värviti Sõru paadikuuri.
Vallavanema vastas volikogu liikmete esitatud küsimustele.

Maa-, ehitus – ja planeerimisküsimused.
Otsustati:
24.08.2017 istung
* Kinnitada Matse katastriüksuse lähiaadress ja piirid
vastavalt katastrimõõdistamise toimikule ning kinnitada Telviku katastriüksuse lähiaadress ja piirid vastavalt
katastrimõõdistamise toimikule;
* kooskõlastada Vanamõisa külas asuvale Matseõue
kinnistule puurkaevu rajamine ja väljastada projekteerimistingimused puurkaevu rajamiseks;
* algatada Emmaste vallas asuva õigusvastaselt võõrandatud Lepiku A-7 8,08 ha suuruse maa osas nõudeõiguse pärimismenetlus;
* väljastada taotlejale kasutusluba Nurste külas Triita
kinnistul asuva rekonstrueeritud elamu kasutamiseks;
* väljastada kasutusluba Veeteede Ametile rannakülas Emmaste tulepaak 692 kinnistule püstitatud Emmaste sihi ülemise tulepaagi kasutamiseks.
07.09.2017 istung
* Kooskõlatada Nurste külas asuvale Jaani kinnistule
puurkaevu rajamine ja väljastada projekteerimistingimused;
* väljastada kasutusluba Rannakülas Krissu kinnistule
püstitatud elamu kasutamiseks.

OTSUSTATI:
* Võtta vastu otsus „Riigikohtule esitatud taotlus“;
Sotsiaalküsimused.
* lubada Emmaste Vallavalitsusel välja kuulutada riigihange „Emmaste valla avalikult kasutatavatele teedele
24.08.2017 istung
tolmuvaba katte ehitus“, kasutades rahalisi vahendeid kuni
* Kinnitada kahele isikule septembrikuus juubelitoe180 000 eurot;
tuste maksmine;
* võtta vastu otsus „Lasteaiaõpetajate töötasu alammää* seada hooldus ja määrata hooldaja;
ra tõstmine“.
* rahuldada taotleja avaldus hooldajatoetuse määra-

mise osas;

Emmaste vallavolikogu istungi materjalid on avali* kinnitada toetuse maksmine kahele isikule;
kustatud Emmaste valla veebilehel aadressil :
* rahuldada taotlused ja maksta küttepuude toetust
http://avalik.amphora.ee/emmastevv/index.aspx?or- kahele taotlejale;
g=136&unit=-1 ja Emmaste raamatukogus.
* rahuldada taotlused ja maksta matusetoetust kahe-

le taotlejale;
* rahuldada taotlused ja maksta lapse sünnipäevatoetust kahele taotlejale;
* rahuldada taotlus ja maksta lapse sünnitoetust;
* kinnitada toimetulekutoetuse maksmine augustiHea vallakodanik!
kuus
kuuele taotlejale;
Algamas on valimised tulevasse suurde Hiiumaa
valla volikokku, mille 23-st mandaadist kolm (3) kuuluvad valimisringkonnale nr 5 (Emmaste vald).
Sinu hääl on oluline!
Heli Üksik

Valimiste info

Pane tähele!
Kokku on üle Hiiumaa valimisringkondi viis, kuid
Emmaste valla inimesed (kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Emmaste valla haldusterritoorium) saavad valimistel hääletada ainult valimisringkonnas
nr 5 - Emmaste vald- registreeritud kandidaatide
poolt.
Kandidaatide nimekirjadega, kes on üles seatud
valimisringkonnas nr 5, saab tutvuda Emmaste valla
kodulehel aadressil: http://
www.emmaste.ee/valimised-2017.
Otselink valimisinfole on
http://valimised2017.hiiumaa.ee/valimised-2017.
2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajakava:
05.10. – 08.10.2017 – Toimub eelhääletamine
maakonna keskuses Kärdlas valimisjaoskonnas nr 1,
mis asub Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuses aadressil Rookopli 18 (Kärdla kultuurikeskuses). Jaoskond
on avatud 12.00 - 20.00.
05.10. – 11.10.2017 – Toimub elektrooniline
hääletamine. Hääletada saab elektrooniliselt Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel www.valimised.ee.
Hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobril kella 18.00-ni.
09.10. – 11.10.2017 – Eelhääletamine toimub
kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00.
Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
15.10.2017 – Valimispäev. Hääletamine toimub
kell 9.00 – 20.00 Emmaste vallamajas (aadressil
Vallamaja, Emmaste küla, Emmaste vald). Toimub ka
kodus hääletamine (Kodus hääletamise soovi korral
esitab valija elukohajärgsele vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 16.00-ni kirjaliku taotluse). Täiendav info tel 462 2444, Heli Üksik).
Tule valima!

* rahuldada taotlus ja maksta ravimitoetust;
* rahuldada taotlus ja maksta toetust;
* tasuda teenuse arve vastavalt riigieelarve toetusfondist vallale eraldatud vahenditele.
07.09.2017 istung
* Tasuda teenuse eest vastavalt riigieelarve toetusfondist vallale eraldatud vahenditele;
* maksta vajaduspõhist peretoetust septembrikuus
kaheksale taotlejale;
* rahuldada taotlus ja maksta lapse sünnitoetust;
* rahuldada taotlus ja maksta küttepuude toetust;
* rahuldada taotlused ja maksta matusetoetust kahele taotlejale.
Muud küsimused.
14.08.2017 istung
* Kinnitada lihthanke „Emmaste valla avalikult kasutatavatele teedele tolmuvaba katete ehitus“ hankedokumendid.
24.08 2017 istung
* Kinnitada lihthanke „Emmaste valla avalikult kasutatavatele teedele tolmuvaba katete ehitus“ edukaks
kõige madalama hinnaga OÜ Turgel Ehitus Grupp pakkumus 157 134,18 eurot (ilma käibemaksuta);
* kooskõlastada MTÜ Külaselts MUHV taotlus lipumasti paigalduseks tingimusel, kui lipumasti asukoht
on kooskõlastatud asjaomaste side- ja elektrilevi ettevõtjatega (protokolliline otsustus);
* kiita heaks ja esitada volikogule kaks otsuse eelnõud.
07.09.2017 istung
* Eraldada reservfondist vahendeid Advokaadibüroo
TGS Baltic AS-le ühinemisega seotud õigusabi teenuste
eest;
* kiita heaks ja esitada volikogule kaks otsuse eelnõud (protokollilised otsustused);
* esitada Emmaste valla arengukava 2017. a seire volikogule (protokolliline otsustus);
* jätkata kahe volikogu määruse eelnõu arutelu järgmisel vallavalitsuse istungil.

Kooli saali uus põrand ja muud
remonditööd

Emmaste põhikooli saal läbis suvel värskenduskuuri, paigaldati uus
tammepuidust põrand ja värviti üle
seinapinnad, uued on ka kardinapuud. Suve hakul aga hangiti saali
uued, kaasaegsed toolid mida on
endistega võrreldes tunduvalt kergem liigutada ja ladustada. Koolimajas uuendati tütarlaste ja poiste
WC:de kaabiinid.
Sügisel alustati nii Leisu koolimajas kui Kommunaalimajas tegutsevate eakate ruumide remondiga.
Leisus vahetatakse välja eakate
päevatoa ruumides põrand, värskendatakse seinapinnad ja paigaldatakse õhksoojuspump.
Kommunaalimajas käivitusid aga
veidi suuremad remonditööd - plaanis on vahetada katus, soojustada
välifassaad, ehitada sisse WC ja dušš
ning paigaldada õhksoojuspumbad.

Heli Üksik

EMMASTE VALLALEHT

Emmaste Põhikooli
ja Emmaste Vaba Aja
Keskuse huviringid
2017/18 õppeaastal
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Kiirustage, kodanikud küttekolde
omanikud, kiirustage!
valisust kontrollima lähima paari nädala jooksul langeb iga tunniga. Sügis on olnud läbi aegade nendel
meestel töö kõrghetk ja hilinejad peavad ootama
oma järge ligi kuu või enam. See aga tähendab, et
puhastamata küttekoldes võib tekkida tahmapõleng
ja tõenäosus, et riskite kogu oma varaga, väga suur.
Infot korstnapühkijate ning kontaktandmeid saate
küsida päästeala infotelefonil 1524. Seega- kiirustage, kodanikud küttekollete omanikud, kiirustage!

ESMASPÄEV
13:10-13:55 RAHVATANTS (1.-4.klass),
juhendaja Helgi Taelma
14:05-14.55 RAHVATANTS (6.-7.klass),
juhendaja Helgi Taelma
15:00 JALGPALL (kõigile) Hergo Tasuja
PUHKPILLI individuaaltunnid kokkuleppel juhendajaga,
juhendaja Toomas Paap
TEISIPÄEV
12:15-13:00 KUNSTIRING (1.-2.klass),
juhendaja Eila Tõnisson
13:10-13:55 KUNSTIRING (kõigile),
juhendaja Eila Tõnisson
14:00-16:00 ORKESTER (kõigile),
juhendaja Toomas Paap
14:05-14.50 KUNSTIRING (kõigile),
juhendaja Eila Tõnisson
14:05-14.50 ARVUTIRING (6.-8.klass),
juhendaja Margus Sõmer
15:00-16:30 KERGEJÕUSTIK (suurematele),
juhendajad Tiina Koit ja Toivo Pruul
KOLMAPÄEV
13:00 JALGPALL (1.-2.klass),
juhendaja Hergo Tasuja
13:10-13:55 LAULURING (1.-4.klass),
juhendaja Helje Ugam
14:00 JALGPALL (3.-5.klass),
juhendaja Hergo Tasuja
14:05-14:50 TORE-RING (6.-9.klass),
juhendajad Diana Leenurm ja Katre Pruul
15:00 JALGPALL (kõigile),
juhendaja Hergo Tasuja
PUHKPILLI individuaaltunnid kokkuleppel juhendajaga,
juhendaja Toomas Paap
NELJAPÄEV
14:05-14.50 LAULUANSAMBEL (5.-9.klass),
juhendaja Heli Lindmäe
15:00-16:30 KERGEJÕUSTIK (suurematele),
juhendaja Toivo Pruul
PUHKPILLI individuaaltunnid kokkuleppel juhendajaga,
juhendaja Toomas Paap
REEDE
13:00- 14:00 KERGEJÕUSTIK (väiksematele),
juhendaja Tiina Koit
14:00 JALGPALL (1.-4.klass),
juhendaja Hergo Tasuja
15:00 JALGPALL (kõigile),
juhendaja Hergo Tasuja
PUHKPILLI individuaaltunnid kokkuleppel juhendajaga,
juhendaja Toomas Paap
VIIULIÕPE toimub kokkuleppel juhendajaga,
juhendaja Helje Ugam
KLAVERIvõi AKORDIONIÕPE toimub kokkuleppel juhendajaga, juhendaja Elle Paap
PLOKKFLÖÖDIÕPE toimub kokkuleppel juhendajaga,
juhendaja Karina Käär
MUDELLENNUNDUSE RING algajatele ja edasijõudnutele toimub alates oktoobrist,
juhendaja Andres Laanejõe,
Noortekeskuses.
Huviringi registreerumine toimub lapsevanema AVALDUSE alusel. Avaldused klassijuhatajale või kooli huvijuhile.
Kooli ja Vaba Aja Keskuse huviringides osalemine on Emmaste valla lastele tasuta.
Emmaste noortekeskus on avatud E-R 13.00 -18.00
Emmaste spordihall on kõigile avatud E-N 16.00-19.00
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Sügis on jõudsalt ning pöördumatult lähenemas
ja ilmad muutumas niiskemaks ning jahedamaks.
See tähendab ka kütteperioodi kätte jõudmist ning
küttekollete aktiivsemat kasutusele võtmist.
Päästjad on saanud esimesed väljakutsed tahmapõlengutele, mis kahjuks näitab, et suveperioodi ei
ole kasutatud otstarbekalt ja korstnapühkija ei ole
küttekoldeid hooldama kutsutud. Nüüd on tagumine aeg seda veel teha.
Tõenäosus korstnapühkija saada enda kodu tur-

Kel aga korstnapühkija juba käinud ja lõõrid puhtaks tehtud, siit teile mõned soovitused. Kui küttekollet ei ole pikemat aega kasutatud, ärge laduge
esimesel kütmisel ahju- või pliidikollet kohe pilgeni
puid täis. Esialgu pange väike kogus pilpaid või paberit, et küttekolde käigud ja korsten üles soojendada. Nii tagate, et esimesel kütmisel „ei aja ahi suitsu
sisse“. Kui pliidil on kaks siibrit –„suvine“ ja „talvine“,
siis tehke mõlemad alguses lahti. Ja veel, küttekollete
siibritel on kaks asendit, kas kinni või lahti, tõmmet
reguleeritakse küttekolde õhuvõtu avadega, mitte
siibritega.
Sooja tuba soovides
Indrek Laanepõld
Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo
juhataja!

Külaselts MUHV toimetamistest
Külaselts MUHV on asutatud 1998. aastal ja koondab Emmaste valla 4 küla - Muda, Ulja, Harju ja Valgu
- inimesi ning külanimede esimestest tähtedest on
moodustatud ka seltsi nimi. Hetkel on seltsil 21 liiget.
Selts on MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa ja MTÜ
Hiidlaste Koostöökogu liige.
Külaseltsi viimase aja tegemised
6. mail toimus Teeme Ära talgupäev Valgu seltsimaja ümbruses ja sees. Tegime ära kõik plaanitud
talgutööd ja isegi natuke rohkem - seltsimaja ümbrus sai riisutud ja kaevatud pinnas tasandatud, hekk
pügatud, seltsimaja aknad pestud, küttepuud saetud
ja lõhutud ning endine avalik internetipunkt korrastatud. Suvel toimusid puulappimise talgud, mille
käigus talgupäeval saetud ja lõhutud küttepuud said
puukuuri kuivama.
Kahe viimase aasta suuremaks väljakutseks seltsile
on olnud Harju tuuliku remont. 2016. ja 2017. aastal
taotles külaselts kohaliku omaalgatuse programmist
toetust Harju-Rätsepa tuuliku konserveerimiskava
koostamiseks ja tuuliku rekonstrueerimiseks. 2016.
aastal saime toetust konserveerimiskava koostamiseks ning tuuliku trepi ja lava taastamiseks. Konserveerimiskava koostas Koppel Koppel Arhitektid OÜ
ja kooskõlastas Muinsuskaitseamet. Trepi ja lava taastamistööd teostas Lükkepakk OÜ. Toetuse summa oli
1357 eurot ja seltsi omafinantseering 164 eurot. 2017.
aasta kevadvooru taotlusega saime toetust tuuliku
katuse ja saba vahetuseks. Sel suvel vahetasid Lükkepakk OÜ töömehed tuuliku katuse ja saba. Toetuse
suurus oli 2000 eurot ja seltsi omafinantseering 1450
eurot. Täielikult amortiseerunud ja tormis purunenud
tiivad paigaldas tuulikule 2016. aasta teisel poolel
Emmaste Vallavalitsus oma eelarvevahenditega, samuti toetas vald külaseltsi projektide omafinantseeringutega. Kuigi tuuliku saba vajab veidi kuivamist
enne tõrvamist, võib öelda, et Harju-Rätsepa tuulik
on saanud tagasi oma ajaloolise väljanägemise.
Augustis korraldas selts koostöös Airi Gailitiga keraamika õpitoa „Oma kruus“ Valgu seltsimajas. Esialgselt planeeritud ühest grupist (kuni 10 inimest) ja
ühest õpitoast sai lõpuks kahepäevane ja kolme grupiga üritus. Kokku valmis 26 väga eriilmelist kruusi.
Külaselts tänab kõiki osavõtjaid ja eriti õpitoa juhendaja Airit.
1.septembrist lehvib seltsimaja õuel EV100 lipuviir,
mille saime kevadel Teeme Ära talgute korraldamisega. Tänusõnad Tõnule ja Urmalsele lipumasti valmistamise ja paigaldamise eest.
Emmaste valla 25. aastapäeva kontsert-aktusel
tunnustati külaselts MUHV tegemisi valla tänukirjaga.
Uued sihid
Uuteks sihtideks järgmisel aastal on Valgu seltsimaja rekonstrueerimine, selleks esitame toetuse

taotlus2 2017. aasta oktoobris LEADER meetmesse
2 "Külaarendus ja kogukonnateenused". 2013. aastal koostas KAMP Arhitektid OÜ Valgu seltsimajale
rekonstrueerimisprojekti. Rekonstrueerimise käigus
soojustatakse kogu maja, seltsimaja saal ja köök
muutuvad funktsionaalsemaks, kaasajastuvad maja
olmetingimused. Peale rekonstrueerimist on plaanis
taodelda köögile tunnustus, et köök saaks toimida
kogukonnaköögina. Remondi tulemusena on seltsimajas paremad tingimused seltsitegevuste läbiviimiseks, erinevate tähtpäevade, koolituste, seminaride
jne läbiviimiseks.
Lisaks ootab ees Harju tuuliku juures asuva külakiige remont (kiik purunes 2017. aasta suvel) ja seltsi
20. sünnipäeva tähistamine. Sünnipäeva tähistame
2018. aastal ja kõik ettepanekud, kuidas seda võimalikult huvitavalt teha, on väga teretulnud.
Meie tegemisi on toetanud Emmaste Vallavalitsus ja rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest. Täname!
Külaselts MUHV tänab kõiki liikmeid, piirkonna
elanikke ja kaugemalt tulnuid, kes on osalenud seltsi poolt korraldatud üritustel. Selts on avatud uutele
liikmetele. Nii seltsi piirkonnas elavad inimesed, piirkonna suvehiidlased ja ka kaugemal elavad inimesed
– kui soovite seltsi tegemistes liikmetena kaasa lüüa,
siis olete oodatud!
Vaata meie tegemisi ka Facebooki lehel Külaselts
„Muhv“
https://www.facebook.com/K%C3%BClaselts-Muhv-241942109227279/ või kirjuta muhvile@
gmail.com.
Heli Üksik
juhatuse liige
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ÜLESKUTSE!

Sündis uus
vallakodanik

Head vallakodanikud, kutsume Teid osalema Emmaste kooliõpilaste taimemüügil Emmaste
kevadlaadal 2018. Kui sügisesest või kevadisest peenrakorrastusest jääb üle taimi, siis, palun,
hoidke need alles ja annetage kevadel müügiks.
Tulu kasutame koolimajja toataimede soetamiseks.
Tänades, Emmaste koolipere.

GUSTAV LUUGUS
14.08.2017, Muda küla
BERIT TAMM
27.08.2017, Harju küla

TEADLASTE ÖÖ FESTIVAL
29.septembril toimub Teadlaste Öö Festival Emmaste Põhikoolis. Juba teist aastat pakume
õpilastele koostöös AHHAA Teaduskeskusega võimalust osaleda erinevates põnevates töötubades. Uurime ja katsetame ümbritsevat maailma.
Tänavu pakume KÕIGILE huvilistele võimalust TÖF-st osa saada, osalemine on tasuta.
Täpsem info kooli kodulehelt enne ürituse toimumist.

Õnnitleme vanemaid ja
vanavanemaid!

Õnnitleme oktoobrikuu
sünnipäevalapsi!

KASUTATUD RIIETE MÜÜK JAUSAS TAMME POES
T – R 10 -16 ja L 10 – 14

Täiendav info tel 469 7319, Vaike Ulla.

87

KÄSITÖÖRING

NOBENÄPUD
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Käsitööring Nobenäpud alustab uut hooaega Kaili Saarna juhendamisel.
Kohtume teisipäeval 26. septembril kell 12 ja kell 17

Noortekeskuses.
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Eakad sünnipäevalapsed
01.10 – Ella Pruul
11.10 – Aasa Vaikne
02.10 – Helbe-Frikete Õispuu
30.10 – Pilvi Niit
Juubilarid
23.10 – Frieda Leps
31.10 – Ada Sonn
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03.10 – Uno Sillaste
16.10 – Elfriede Nigu
29.10 – Sende Lipu
24.10 – Arvo Veski
04.10 – Väino Hadje
19.10 – Maive Kokla
12.10 – Maiu Hiis
14.10 – Heini Kraavik
14.10 – Karis Epro

VALIMISDEBATT
21. septembril kell 18.00 olete oodatud

Emmaste Avatud Noortekeskusesse.
Toimub avalik valimisdebatt piirkonnas kandideerivate nimekirjade esindajate vahel.
Modereerijaks on Urmas Lauri.
Arutame koos, kuidas Hiiumaa vald tulevikus tööle saada.
Olete oodatud!

Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat....

Emmaste Raamatukogu
Meie hulgast lahkunud Kaul Kikas andis juulikuus raamatukokku hoiule Emmaste Põhikooli
fotoalbumid, milles on väga palju ajaloolisi pilte: kooli direktoritest, õpetajatest, õpilastest,
klassivälistest üritustest, vilistlastest, koolimajast ja kohalikust kultuuripärandist. Sama pildimaterjal on ka elektrooniliselt raamatukogus.
Palun tulge vaatama ja äratundmisrõõmu kogema!
Aitäh Kaul Kikasele selle väga väärtusliku pildimaterjali kogumise ja süstematiseerimise
eest! See on Emmaste kogukonnale hindamatu väärtus.
Emmaste Raamatukogu tänab raamatuannetuse eest Piret Salurit ja Meelis Tartut.
Kohtumiseni raamatukogus!

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

MERIKE KALLAS
24.03.1958 – 11.08.2017, Selja küla
AIME TUULIK
22.12.1940 – 12.08.2017, Jausa küla
KAUL KIKAS
25.06.1944 – 25.08.2017, Riidaküla
KALEV POMARANTS
27.01.1934 – 26.08.2017, Rannaküla
Siiras kaastunne lähedastele
anne.ly@emmaste.ee

