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Häid jõulupühi ja
edukat uut aastat kogu vallarahvale!
Meenutusi jõulukuust
Detsembrikuu lõpp on aasta
kõige pimedam aeg, mis kulmineerub tähtsaimate pühadega
- jõuludega. Jõulupühade eestikeelne nimetus tuleb vanaskandinaavia sõnast hjul, mis tähendab
päikest. Eelkristlikul ajal tähistati
jõulude ajal päikese sünnipäeva
- pärast hakkab päev vähehaaval
jälle pikemaks venima. Selle tähistamiseks süüdati lõkked ja põletati kuuski.
Kristlik maailm tähistab jõuluööl Jeesus Kristuse sünnipäeva
ning kogu detsembrikuu möödub
selle sündmuse ootuses (advent
tuleb ladinakeelsest sõnast adventus, mis tähendab tulemist).
Neli pühapäeva enne jõule
algav advendiaeg on traditsiooniliselt olnud paastuaeg. Rõõmuküllane jõuluaeg kestab kolmekuningapäeva või ka küünlapäevani.
Uuemal ajal käis jõuluõhtu
juurde hobuse rakendamine parima saani või sõiduree ette ja sõit
kirikusse jumalateenistusele, aisakell aisa või looga küljes. 19. sajandi lõpuni oli kombeks talutarre
tuua õled meenutamaks Kristuse
sündi tallis ja tema esimest aset
sõimes.
Nüüdisajalgi pole jõulukombed ja traditsioonid kuhugi kadunud. Istume oma lähedaste ja tuttavatega rikkaliku jõululaua taga.
Naudime jõuluroogi ja küünlasära
jõulukuusel. Ootame kinke jõuluvanalt. Ilus jõulupidu ootab ka
Agapäeotsa seeniore Leisu endises koolimajas. Soovime valla
rahvale kauneid jõule vana jõulu-

salmi sõnadega vanavanaisa Pisa Villem Kärdlast,
nagu kalliskivid kaljus,
kes oli siis juba vana mees (üle 60
nagu pärlid merevees,
aasta), ühte Õngu kandi tallu, kus
nõnda helisegu jõulud
oli palju noori naisi ja küsinud: on
sinu südames.
siin keegi, kes tahaks mulle naiJõulusõnumi pani kirja Aga- seks tulla? Üks nende seast (Lopäeotsa seenioride nimel
viise) olla siis vastand: “ma tulen,
pole seda elu veel proovinud”. Ja
Mai Väljas,
nii nad abiellusidki...
seltsingu liige
Hiiumaal elamine on olnud
minu jaoks nagu pildi sisse minek.
Armas Emmaste valla
Kui enne, suvehiidlasena, nägin
üksnes pealiskihti, siis nüüd, üha
rahvas!
rohkem, olen hakanud tasapisi
Mul on väga hea meel ja suur nägema, mis kihid selle alla tundau olla valitud Emmaste vallasek- matud kunstnikud veel on maaretäriks. Eelnevalt olen töötanud linud. Mõni on lihtsalt kritseldajuristina Tarbijakaitseametis ja re- nud, mõni värvipintsiga suvaliselt
gistrisekretärina Harju Maakohtu plärtsatanud. Kokku saab pilt, milregistriosakonnas. Oman Tallinna le vaatamisest igav ei hakka. Seda
Tehnikaülikooli õigusteaduse ma- muidugi eeldusel, et viitsitakse
gistrikraadi. Esimesed tööpäevad vaadata.
on näidanud, et töö on huvitav
Soovin Emmaste valla rahvale
ja vaheldusrikas. Hea meel on rahulikku jõuluaega ja meeleolutõdeda, et töötan kolleegidega, kat aastavahetust!
kes kõik on erialaselt pädevalt ja
teevad oma tööd südamega. Olen
Kairi Arunurm
37.a., sündinud Haapsalus. Abivallasekretär
elus, peres kasvab 3 last. Päriselt
Hiiumaale otsustasime Tallinnast
MTÜ Kuulikodu
kolida 2011.a. peale kolmanda
tänab kõiki sõpru, vabatahtlikke
lapse sündi.
ja annetajaid Emmaste vallast,
Kõik oma lapsepõlve suved
kes meie tegevust lõppeval aastal
toetanud on.
olen veetnud Hiiumaal. Hiiumaalt,
Ühtlasi
paneme
vallaelanikele süKärdlast, on pärit minu ema ja vadamele: Palun hoidke aastalõpupinaema. Juured on ka Emmaste
dustuste ajal loomadel silma peal ja
vallast: siit on pärit minu vanavõimalusel siseruumides. Loomad
vanaema Loviise, neiupõlvenimetajuvad ilutulestiku valgust ja heli
ohuna ja nad võivad põgeneda. Igal
ga Vanaselja. Tema sünnitalu oli
aastal alustame oma tööd juba 1.
Mänspe-Õngu kandis - seal, kus
jaanuari hommikul eksinud loomi
asub Vanaselja tamm. Praegu ei
aidates.
ole kahjuks enam sellest suurest
Soovime kõigile loomasõbralikku
talust midagi järel. Perekonnapühadeaega
pärimuse kohaselt tulnud minu
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Hea vallarahvas!
Kõigepealt tänan Ühtsele Emmastele osutatud muljetavaldava
toetuse eest. Inimesed tegid oma
valiku ja volikogus said koha üsna
erinevate eluvaldkondade ja maailmavaatega esindajad.See annab
hea lähtekoha järgnevate aastate
arengute planeerimisel.
Varsti saab täis aastaring ja vana
ulatab käe uuele. See on aeg , kus
tavaliselt tehakse kokkuvõtteid
lõppevast aastast. Ametis olen olnud vaid ühe kuu, süvenemiseks
on seda vähe. Esimese hooga tahaks ju kohe midagi senisest paremini või hoopis teisiti teha, kuid
rahulik järelemõtlemine aitab aru
saada, mis kaalutlustel eelmine
VOLIKOGU ISTUNG NOVEMBRIS
2013
MTÜ Krossipalavik, kes oli esitanud avalduse Nurste külas asuva
vallale kuuluva Motokrossi kinnistu
tasuta kasutamiseks, esindaja osales
28.11.2013 volikogu istungil. Ta tutvustas tegevusi ja plaane, mida kavatsetakse kinnistul ette võtta. Eelkõige
hakkaksid seal toimuma hobikrossi
treeningud, kuid võimalusel ka Eesti
MV etapid. Suveperioodil oleks raja
kasutajaid kindlasti rohkem ja kasutusaeg pikem. Kevad- ja sügisperioodil hakatakse tegutsema rohkem nädalavahetustel. Talveperioodil ilmselt
sõita ei saa. Kevadest 2014 oleks treeningule tulijaid 6-7 koolipoissi. Asja
vastu huvi tundjaid on ka väljastpoolt
Hiiumaad. Tegemist on kalli ja ohtliku
spordialaga. Nurste rada on nii hea, et
seda on võimalik kohe kasutama hakata. „Hüpekate“ tegemiseks on vaja
rada veidi planeerida, pinnast üles
tõsta. Raja kasutuselevõtt hakkab
avaldama positiivset mõju turismile.
Külaelanike tegevust krossisõit segama ei hakka, v.a. tolm ja müra. Kellegi
tegevust raja kasutuselevõtuga piirama ei hakata – jaanituled ja kelgutamised saavad jätkuda endiselt. Külaseltsiga tehakse kindlasti koostööd.
Kõik võistlustel ja treeningutel osalejad vastutavad enda ohutuse eest ise.
Keskkonnaamet vastas vallavalitsuse
päringule, et ala on kaitstud ja seal ei
ole karstiala.
Vallavanem T. Pauluse info: Valla
üleandmine-vastuvõtmine
toimus
sekretär-registripidaja kaudu. Sõru
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volikogu neid või teisi otsuseid
langetas.
Meie kandis on inimesi väheks
jäänud. Samas on meie kõigi
suurim ühine mure see, et nii ei
jääks. Peame tõsiselt pingutama,
et noored kodusaarele tagasi tuleksid. Mulle teeb rõõmu, et olete
usaldanud meie koduvalla tuleviku hakkajate noorte inimeste
kätte. Loodan väga, et kolmekesi
(vallarahvas, volikogu ja vallavalitsus) arutame ja otsustame, mida
muuta või ühiselt ette võtta, et
Emmaste oleks jälle tuntud ja hinnatud elupaik oma heakorra ja inimestevaheliste sõbralike suhete
poolest.
Vallavalitsuses ja ka vallamajas
on muutustute ja ootuste aeg.

Vallavalitsuses ei täida me kellegi
isiklikke ootusi, vaid lähtume Emmaste valla, kui terviku arenguhuvidest. Seda saab teha koos tublide inimeste, parimate teadmiste
ja olemasolevate vahendite õige
kasutamisega.
Meie suurimaks rikkuseks ja
jõuks saame olla vaid meie ise –
Emmaste valla inimesed.
Soovin, et meil kõigil oleks
mööduvast aastast järgmisse kaasa võtta palju toredaid hetki ja
meenutusi.

SaRa projekt sai Kala Leaderist toetust
12 000.- eurot (osaline toetus), mille
kohta esitati PRIA-le taotlus Sõru sadamasse välisvalgustuse rajamiseks.
Esimesel vallavalitsuse istungil kuulutati välja vallasekretäri konkurss.
Lõppenud on riigihange ekskavaatorlaaduri soetamiseks. Kinnitati Hajaasustuse programmis osalejad.
Kinnitati eelarve- ja majanduskomisjoni liikmeteks Merike Kallas, Hergo Tasuja, Maido Rand, Tiit Paulus,
Arvu Kastein, Helve Russak ja Ülo Kikas.
Kinnitati vallavanema ja volikogu
esimehe töötasude ning vallavalitsuse liikmetele makstavate isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise suurused.
Nimetati Emmaste valla esindajad
Hiiumaa Omavalitsuste Liidu (HOL)
üldkoosolekule ja Eesti Maaomavalitsusliitude (EMOL) üldkoosolekule
ning Emmaste põhikooli hoolekogusse.

* Väljastada kasutusluba Viiri külas
asuva Murru kinnistu elektrivarustuse
kasutamiseks.
Sotsiaalküsimused.
Otsustati:
* Maksta lapsetoetust 3 taotlejale.
* Maksta täiendavat sotsiaaltoetust 3
taotlejale.
* Maksta juubelitoetust 12 vallakodanikule.
* Maksta toimetulekutoetust 11 taotlejale.
* Määrata hooldaja kahele puudega
isikule ja maksta hooldajatoetust.
Muud küsimused.
Otsustati:
* Moodustada alaline komisjon ametnike avalike konkursside korraldamiseks.
* Kuulutada välja avalik konkurss vallasekretäri vaba ametikoha täitmiseks.
* Kiita heaks 1 hajaasustuse veeprogrammi aruanne ja maksta välja lõppmakse.
* Kinnitada Hajaasustuse programmist
toetuse saajad.
* Vabastada korraldatud jäätmeveost 1
taotleja.
* Maksta „Jõuluks koju“ toetust väljaspool Hiiumaad õppivatele noortele
20.- eurot esitatud avalduse alusel.

Pilvi Post

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
NOVEMBRIS 2013.
Maa-, ehitus- ja planeerimisküsimused.
Otsustati:
* Väljastada projekteerimistingimused
Leisu külas asuva AS’ ile DALE LD kuuluva tootmishoone-kontori laiendamise projekteerimiseks.
* Väljastada ehitusluba Pärna külas asuvale Sadama kinnistule välisvalgustuse rajamiseks.

Kaunist jõuluaega ja
meeleolukat uut aastat!
Teie vallavanem
Tiit Paulus

Pilvi Post
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JOONISTUSVÕISTLUS
„SPORT JA MINA“

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis ja ajakiri Täheke
kuulutasid sügisel 2013 välja 4-12 aastaste laste joonistusvõistluse. Juba kaheksandat aastat järjest toimuv joonistusvõistlus leidis sel aastal aset koostöös Eesti Kergejõustikuliidu ja Eesti Tennise Liiduga. “Sport ja mina” teemalisele
võistlusele saadeti kokku enam kui 3200 tööd üle terve
Eesti. Joonistusi saadeti aga ka Leedust, Saksamaalt, Ukrainast ja Ameerika Ühendriikidest. Saadetud joonistusest valis žürii välja ligi 150 joonistust joonistusnäitusele
Euroopa Liidu maja infokeskusesse (Laikmaa 15, Tallinn).
Näitus avati 6. detsembril ning jääb avatuks kuni 2014a.
aprillini. Joonistusvõistluse võidutöödest valmis Euroopa
Parlamendi infobüroo 2014. aasta lauakalender.
Auhinnalised kohad pälvisid Emmaste koolist MIHKEL TOOMSOO (7a 1.kl) “Kui saaksin, mängiksin tennist!”
(guašš), ANNE-MAI UGAM (8a 2.kl) “Uisutan mõnuga”
(guašš), LISANNA PRUUL (8a 3.kl) „Tulevane kuulus hiidlannast iluuisutaja Lisanna” (õlipastell). Õpilasi juhendas õpetaja EILA TÕNISSON.
Aitäh, tublid noored kunstnikud ning õpetaja Eila!

tutvustus ning video „Ohutult päriselus ning internetis“.
Lõppskoorid olid väga tasavägised:
EMMASTE PÕHIKOOL I koht (70,6 punkti) LAUKA PÕHIKOOL II koht (70,4 punkti) PALADE PÕHIKOOL III koht (70,2
punkti)
2014. aasta veebruaris osaleb Emmaste kooli võistkond
poolfinaalis Tallinnas, kus on juba uued ülesanded ja teised vastased. Soovime osalejatele indu ning jaksu õpetaja
Merje Kikasele, kes suunab ja toetab meie õpilasi.
Ruti Nõmm
Emmaste Põhikooli direktor

VÕISTLUSMÄNG
„TARGALT INTERNETIS“

5. detsembril toimus Kärdlas õpilaste võistlusmäng „Targalt internetis“. Omavahel võistlesid Emmaste, Lauka, Palade ja Kärdla koolid. Emmastet esindasid SOFIA JA KONRAD VALK, ALEX VARA, REGINA RAND, MARK DMITROVSKI
NING JAAN-MARTIN UGAM. Teadmised ja oskused pandi
proovile viktoriinis, rollimängus, samuti pidi iga võistkond
hindama kriitiliselt veebilehekülgi ning leidma juhtumi
kohta õige seadusesätte. Kiirreageerimist ning sõnaosavust tuli üles näidata väitlemisel ja sõnaseletusmängus.
Igal võistkonnal oli kodutööna ette valmistatud oma kooli

KULTUURSET 2014. AASTAT!
Seda kirja on rõõm alustada tõdemusega, et maakonna kangeimad kabetajad õpivad Emmaste koolis. 11. detsembril toimunud I-III klassi turniiril teenisime
täpselt pooled välja jagatud medalitest.
Kõige nooremad tõestasid, et on mängu hästi selgeks õppinud- Verner Ellermäe ning Mihkel Toomsoo said kaela
hõbe- ja pronksmedali. II klassi tüdrukud
jätsid ülejäänud koolid pika ninaga, Aveliin Post, Anne Mai Ugam ja Margareeta
Käär pälvisid kolmikvõidu.
Kas saab veel paremini minna? Saab!
Helena Pruul, Kertu Liisa Põtter, Annabel
Nigu ja Emilie Rand võtsid III klassi tüdrukute konkurentsis lausa nelikvõidu. Poistest oli Johannes Teekel esimene, Tobias
Remmelg ja Karl Johanson viies-kuues.
Siinkohal väärivad kiitust ka nende
klassijuhatajad- Maris Vetsi, Ivi Teller ja
eriti Tiiu Sööl, kelle juhtimisel pikapäevarühmas põnevad turniirid mängitakse.
Kas kabe on sport või mitte, selle üle
võib vaielda. Aga fakt on, et sport on Emmastes au sees. Särasilmsete treenerite

Tiina Koit ja Tõnis Saarnak juhendamisel
tegeleb üle poole koolist sellest sügisest
kaks korda nädalas kergejõustiku, jalgpalli või üldfüüsilise treeninguga. Korra
kuus toimub ka spordilaupäevak. Vahva,
et Aleksei Käär võttis novembris sellest
koos lastega ka ise aktiivselt osa. Lapsevanemad, olete oodatud kaasa lööma!
Volikogus on tuul korraks siit ja sealt
puhunud, ent tundub, et liigume tormitu
perioodi suunas. Komisjonid said kinnitatud ning esimesed koosolekud on läbi
viidud.
Haridus- kultuurikomisjon analüüsis
oma tööpõllu olukorda ning seadis plaane, et uuel aastal oleks võimalik paremat
saaki lõigata. Ühe teemana leidsime, et
vallas võiks tööl olla kultuurinõunik, kes
selle valdkonna tegevusi koordineeriks
ning eest veaks. Inimene, kes koostaks
valla kultuuriürituste kalendri, aitaks kultuuriürituste läbiviimisel, juhiks allasutuste sellealast tegevust ja suunaks neid
suuremale ühistööle, kirjutaks ja veaks
eest projekte.
Otsime võimalusi, et see ellu viia. Nii
selles küsimuses, kui ka mujal, leian, et

on aeg investeerida rohkem inimestesse. Inimesed on meie peamine väärtus
ja kõige olulisem põhjus, miks valda ülal
pidada.
Tulles tagasi loo alguse juurde, leiame
sellele taas tõestust. Medalitesaju taga
on õpetajate ja lapsevanemate tugi lapsele. Kui me teeme oma tööd pühendunult ning eesmärgiga silme ees, seades
esikohale inimese, siis on kõik võimalik.
Nii kabemängus kui ka elus tervikuna.
Soovin teile rahulikku pühadeaega,
värvikat aastavahetust ning kultuurset ja
elamusterohket 2014. aastat!
Hergo Tasuja,
Õpetaja
ja haridus-kultuurikomisjoni
esimees
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JÕULUAEG EMMASTE VALLAS
KÄSITÖÖ NÄITUS JA MÜÜK
ENDISES EMMASTE PÄEVATOAS
KUNI KOLMEKUNINGAPÄEVANI, 06. jaanuaril 2014
Näitusmüük avatud tööpäevadel ja laupäeval
kell 11.00-14.00
OLETE OODATUD KÜLASTAMA!
**************************************************************
JÕULUJUMALATEENISTUSED
24.12 kell 11.00 Harjul
		
kell 15.00 Nurstes
		
kell 15.30 Jausas
		
kell 17.00 Mänspel
		
kell 18.00 Emmastes
25.12 kell 12.00 laste jõuluhommik Nurstes
Lapsed loevad luuletusi, mängivad pille, laulavad,
kaetud laud hea-paremaga!
Kõik ümbruskonna pered on oodatud!
Kui soovid tulla kirikubussiga 24.12. kell 15.00 Nurste jõulujumalateenistusele või 25.12.kell 12.00 laste jõuluhommikule,
helista hiljemalt 23.12 telefonil 5667 4247
**************************************************************
26.DETSEMBER 2013
Kallid koguduse liikmed!
Olete oodatud Emmaste koguduse jõulupeole
Emmaste pastoraadis algusega kell 15.00.
Esinevad pühapäevakooli lapsed.
Kell 11.00 Harjul II jõulupüha jumalateenistus
**************************************************************
Hiiumaa Puuetega Laste Tugiliit kutsub oma liikmeid
4. jaanuaril 2014
algusega kell 11.00 Soera Talumuuseumisse
traditsioonilisele Uue aasta tervitamise peole!
Kavas: meisterdused, etendus, traditsiooniline lõuna, sokuvops
uueks aastaks ja mud põnevat.
Registreeru kuni 29. detsembrini 2013 aadressil
anelykattel@gmail.com (kirjuta kindlasti osalejate arv)
või telefonil 5592 9919
**************************************************************

Õnnitleme jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!
84
82
80
65
60
55
50

Eakad sünnipäevalapsed
06.01 – Elfriede Oja
30.01 – Veste-Meeli Viljat
Juubilarid
27.01 – Kalev Pomerants
06.01 – Arvo Käsn
19.01 – Hans Kaevand
25.01 – Hugo Golub
10.01 – Harry Nigu
23.01 – Eha Rammo
27.01 – Kaivo Mets
29.01 – Olev Tukk
05.01 – Kuno Valk

Tulge kunsti nautima!
Emmaste koolis on eksponeeritud Liia LüdigAlgvere kunstiteosed.
Esimese korruse koridoris võib näha õilmaalide
näitust “Jalutuskäik Haldi ninal”.
Teisel korrusel on akvarellide näitus
“Hiiumaa rahvariideaja kalendripildid. Mälestuste mälestused.”
Kunsti saab nautida kuni 2014.aasta jaanuari
lõpuni.
Kindlasti pange oma elamus kirja külalisteraamatusse!

“Jõuluks koju” toetuse maksmine
Emmaste Vallavalitsus maksab “Jõuluks koju”
toetust väljaspool Hiiumaad õppivatele Emmaste valla registris olevatele noortele. Toetuse
suurus 2013. aastal on 20 €.
Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada Emmaste Vallavalitsusele hiljemalt 13. jaanuariks
2014. Avalduse võib tuua vallamajja isiklikult,
saata postiga või digitaalselt allkirjastatult saata
e-kirjaga meiliaadressile vald@emmaste.ee
Avalduse vorm on kätte saadav valla kodulehel
www.emmaste.ee Teadete rubriigis.

Emmaste Vallaleht. Väljaandja Emmaste vallavolikogu ja vallavalitsus vald@emmaste.ee
Toimetaja ja küljendaja Heli Üksik valitsus@emmaste.hiiumaa.ee
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