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VALLAVOLIKOGUS

3 0 . 0 6 . 2 0 1 1t o i m u s E m m a s t e v a l l a
volikogu istung vallamajas.Kohal oli 7
volikogu liiget. Priidu Ratnik puudus
istungiltjuba kolmandatkorda.
l. VallavanemTiit Peedualustastraditsiooniliseltinformatsiooniga.
Ta teatas,
€t maikuus oli eelarvestkulude taitmine
5l%, tulumaksulaekumiset?iitrnine53%.
Maamaksuon laekunud 68%. Arvelduskrediiti ei ole vdetud.Hetkelon arvel l0
200 euot.
Uuesti kerkis p?ievakorda
bensiinijaama
probleem. Kiiivad liibiriiiikimised nii
Olerexi kui Muku Tarega.
AS SaarteLiinid soovibrekonstrueerida
S6ru sadamapumbamaja.Kuna tegemist
on vallale kuuluva pumbamajaga,
siis
rekonstrueeritakseseda koostdtis AS
SaarteLiinidega
Tohvri..Hooldekodu CO2 projekt on
eKspemrsrs.
INNOVE miirkused noortekeskuseorojekti kohta:l. Miks makstirahaeelnevalt
k6ik iira, kui projekti polnud veel kiies?
2. Miks esines erinevus hankedokumentides?

VALLAVALITUSES

Kooli direktor Rait Laatsit tegi vallavalitsusele avalduseametistlabkumise
kohta alatesl. augustist
201l.
2. EMKO juhataja Sander Vaikne tutvustas ,,Hiiumaa jAAtmekava20ll 2015". VolikoguotsustasHiiumaakohalike omavalitsusiiksuste
Uhise jAatmekavaaastateks20I I -20I 5 heakskiita.
3. Ulo Kikas lugesenerevisjonikomisjoni
akti 2010.aastamajandusaasta
aruandele
seisukohaandmiseks.Volikogu otsustas
kinnitada Emmaste valla 2010. aasta
majandusaasta
aruanne.
4. Volikoguotsusl.as
kehtestada
tanava-ja
turukaubandusening kaubandusekorral
avalikel iiritustel EmmasteVallavalitsuse
poolt veljastatavapAevapileti hinnaks 8
eurot.
5. Volikogu otsustas muuta katastriuksuste 17501:004:2014 ia
I ?501:004:2015
l?ihiaadresse.
6. Muude kiisimuste all arutati tulundusiihistule Hiiumaa Meierei kuuluva
Petijaamakinnistu heakorra kiisimust ja
otsustati vesteldafirma esindajagaenne,
kui hakatakseettekidutusitegevaidki{u
saatma.

toofinishoonerekonstrueerimise,
Lassi
ktila Metsaoue
kinnistulepuurkaerr
Maa-, ehitus-ja planeerimiskiisimused rajamiseja Haldrekakiila Uustalu
kinnistuleabihoonepiistitamise
Otsustati:
r Ndustudavabapdllumajandus-ja
projekteerimiseks.
* AlgatadadetailplaneeringudHaldi kiila
metsamaaerastamisega:
Hat'u kiila
Haldirannaja Haldi-Urve; Jausakiila
Sooblasekii, Ha{u ktila Tagulahi, Harju
Kojaja Suitsukoja;
hila Lota kii, Harjukiila Sihvak$ ja
Jausakiila Vainuja
Ha{u kiila Sooruhi.
S6rukiila Klombiotsakinnistutel.
* ViiljastadaehituslubaJausakiila Jaama Sotsiaalkiisimused
kinnistul asuvaelamulaiendamiseks.
Otsustati:
* Makstatoetustriikliku sotsiaaltoeiusre
Emmastekiilas Sopi kinnistul asuva
ning teenusteosutamisetoetuste
elamulaiendamiseks,Riidakiila kiila
vahenditest7 taotlejale.
Pharmakinnistul asuvatootmishoone
+ Makstatoimetulekutoetust45
rekonstrueerimisek,
Kitsakiila Ellu
taotlejale.
kinnistuleabihoonepiistitamiseks,
+ Makstasiinnitoetust15taotlejale.
Haldrekakiila Uustalukinnistule
* Makstatiiiendavatsotsiaaltoetust9
abihooneptistitamiseksja Kommusselja
taotlejale.
kiila Lao kinnistule elamupiistitamiseks.
* Vdljastadaki{alik ndusolekHaldi kiila
+ MakstatoetustMTU-le Agapiieotsa
Seltstoetustlapsehoiuteenuse
Siimukinnistulekuuriptistitamiseks,
osutarDise
eest.
Nurstekiila Saarekinnistule sauna
* Makstajuubelitoetust5 eakale
ja Viiri kiila Lauka
pUstitamiseks
vallakodanikule.
kinnistule abihoonepiistitamiseks.
'* M?i?imta
* V?iljastadakasutuslubaLaartsakiila
hooldajapuudegaisikule.
* Makstatoetustriiklikest
Kaivi kinnistu liitumiseksvajalike
lapsehoiuteenuse
elektripaigaldistekasutamiseks,Valgu
vahenditestI taotlejale.
kiila Raja kinnistul asuvapuurkaew
Kultuuri- ja hariduskiisimused
ja EmmasteOtsustatija arutati:
kasutamiseks
Kdpu l.etapi
* VabastadaEmmastePdhikooli dirketor
(Emmaste-Ongu)valguskaabli
ametisttemaavaldusealusel.
kasutamiseks.
* Viiljastadaprojekteerimistingimused
Riidakiila kiila Pharmakinnistul asuva

Kuigi istungil lepiti kokku, et kohtutakse
augustikuus,tuli siiski 05.-06.07.201I
liibi viia
erakorralineelektrooniline
volikogu istung, et vallavalitsuseloleks
vdimalik l?ibi viia konkurss Ernmaste
pdhikooli direktori vaba ametikoha
tiiitmiseks. Senini puudus ka konkursi
liibiviimisekord. Volikogu liikmed said
vdimaluse nimetatud dokumendile
omapools€id
ettepanekuid
teha.Pohikooli
direktori vaba ametikoha tiiitmiseks
korraldalava konkursi liibiviimise korra
kehtestamineja
konkursi viilj akuulutamine
g 7l
pdhikooli- ja gUmnaasiumiseaduse
lg 5 ja 6 aluseldelegeeriti kooli pidaja
p?ideYusse
.
M.KaUas

* KuulutadavAlja konkurssEmmaste
P6hikooli direktori vabaametikoha
tiiitmiseks.
* Kinnitada EmmastePdhikooli direktori
vabaametikohaUiitniseks
konkursikomisjon.
* Kinnitada EmmasteP6hikooli
direldoriks Ruti Ndmm.
Muud kiisimused
Otsustatija arutati:
* Esitadaelektriautode
kiirlaadimispunkti asukohaksvallamaja
parkla.
* Vabastadaerandkorraskorraldatud
jiiAtrneveostavalduseesitanud
kinnistuomanikud.
* Kiideti heakshajaasustuse
veeprogrammiIII taotlusvooruaruanded:
l. "Sireli talu salvkaeru
ja vee kvaliteedi
rekonstrueerimine
parandamine"ja "Raja kinnistule
puurkaew rajamine".
* Moodustadahajaasustuse
veeprogramm
i IV taotlusvooru
komisjon
ja kinnitadaloetusesaajatenimekid.
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EMMASTE
VALLAHARIDUS.
JA KULTUURIKOMISJONIS

Suvi on kiiremini kui oleks soovinud liibi
saanudja see tiihendab ainult iihte - kool
algas.
R66m on tervitada kdiki esimesseklassi
minejaid, keda oli Emmastessellel korral
tervelt 16. Seepole kiill 186, kes liihevad
maailma suurimasseeestikeelsesse
Viimsi
kooli, aga tubli kasv v6rreldes eelmiste
aastatega.Visadust ja piisi!'ust nii lastele
kui 6petajatele!

2 1. 0 6 . 2 0 1 1 t o i m u s E m m a s t e v a l l a seitsmele 6pilasele. Eelmise aastaga
ja kultuurikomisjonil4.koosolek vdrreldes \iihenes puudumiste ja ka
hari.dxs-

l. JuliannaArusaar
2. Karl Johanson
3. Sten Kerk
4. Ralf Markus Klementa
5. Dyara-Irish Kokareva
6. Annabel Nigu
7. Helena Pruul
8. Lisanna Pruul
9. Kertu Liisa Pdtter
10. Emilie Rand
I l. Arna ElisabethRemmelg
12. Tobias Remmelg
13. OleanderSaar
14. Sofia Saamak
15. RasmusSadul
16. JohannesTeekel
KlassijuhatajaTiiu Siiril

KOOllS.

Koosolekust v6tsid osa Merike Kallas.
Jaanatksik. Heli Lindmiie. Ilmi Korkas,
Mads Vetsi. Ki.ilalistena osalesid Anton
Altmae, Rait Laatsit ia Ivi Telter
1. 0levaade Emmasie kooli arengukava
valmimisest (Rait Laatsit. Anton
Altmii€)
Arengukava on arutatud koolis. Jiirgmine
arengukava arutelu on planeeritud
augustikuusse. Dokument
esitatakse
hariduskomisjonile liibivaatamiseks
2011.a. septembrikuus. Loobutud on
praegu hariduskolleegiumimdttest.
2. Kokkuvdte opp€aastast (Rait Laatsit)
Rait Laatsit - tegi kokkuv6tte kooli
oppeaastast. Opilasi oli koolis sel aastal
82, kellest kooli ldpetas 13. Emakeele
eksamil oli iiks liibikukkuja ja iiks hinne
vaga hea. Matemaatika eksamil olid kaks
himet mitterahuldavadja iiks hinne n6rk.
Viiga haid hindeid oli valikainetes.
Opitulemistega saab rahule jaada.
Rahuloiuks annab pdhjust see, er
kiituskirjaga ldpetas koolis
kiimme
6pilast. T?iiendavdppetiiOon ette niihtud

KOHVIKUTEPACV
TUI-IVALGULE
Oleme k6ik juba omaks vdtnud Kiirdla
kohvikutepaeva.mis on iiks Hiiumaa
t : i h l s a m a i d s u v e s i i n d m u s i .T i i n a v u
pakL-usidselle korraldajad viilja lisaks
Kiirdlas toimuvale veel eel- ja
jiirelkohvikute idee. Kiilaselts MUHV haaras
sellest kohe kinni ja nii tegutseskiValgu
seltsimajas 7. augustil Kiirdla kohvik u t e p i i e r ar a a m e s M u h r i k o h r i k , k u s
toimetasid naksitrallid koos abilistega.
Kohvik oli avatud kella I I kuni kella 18.
Pakuti Kass Alberti kalapirukat, Kingpoole tervislikku
karaskit, Haraka
piihapSevasalatit,
Naksitrallide pannkooke
moosigaja jiiiitisega, Muhvi marjakooke,
jaatist kirssidega, Sammalhabeme
erinevaid taimeteesid, Riistik Rudolfi
rammujooki (mddu) ja muidugi ka
erinevat kohvi. K6ige selle hea-parema
eest olid hoolt kandnud Heli Uksik, Eike
Soomsaluja Heli Lige, kes ka kiilastajaid
teenindasja kohvi tegi.
Kohvikus tegutses Muhvi postkontor
(postkontori iilem Jane Uksik), kust sai

saata endale kaardi. Seda v6imalust
kasutasid lapsed agaralt. Kaardi ja
iimbriku sai ise valmisradaja kiri sai
peale MUHM templi. Soovijad kudusid
kohvikutepiieva kaltsuvaipa oma triibu,
triibukudumist juhendas Helju H6im.
Avanes ka v6imalus kohviku kiilastajatele,keda oli mitmelt poolt iile Eestja

p6hjusetapuudumiste aw.
3. Ringide tiidst koolis (Rait Laatsit)
2010/2011.6a. tegutsesid kunstiring,
tantsunng, vaikeste poiste pallimiinguring. Muusikaringides 6piti
klaverit,
blokkflit<iti ja viiulit. Spordiklubi all
toimus v6rkpalliring. Noortekeskuses
toimusid kitarairing, piiestering,arwtiring
Ja tantsuring. Merekeskuse juures tehti
puutddd.Tegutseska puhlpilliring.
4. MTUde 2010.a. tegevusaruannete
liibivaatamine (M.Kallas)
Oma tegutsemisaruanded
esitasid MTU
Emmaste .Puhkpilliorkester.Agapiieotsa
Selts.MTU KtilaseltsMuhv. MTU Emsi,
S6ru Kiilaselts, EmmasteSpordiklubi.
MTUde 2010.a. tegewsaruanded vaadati
e ja kimitati.
5. Muud kiisimused
Kool vajaks suuremat kunstiklassi.
A-rulelul pakuti varianre kasirddmaias.
kuivatis.
M.Kallas
Emmastevalla haridus-ja
kultuurikomisjoni esimees
ka valismaalt, oma ktilaseltsi tegemisi ja
toimetamisi tut!'ustada.
Korraldajate jaoks oli meeldiv Ullatus, et
kohvikut kiilastas iile 100 inimese, t,inu
kellele kujunes seepiihapAevvaga tdiseks
Ja toredaks. Tundus, et ka kiilastajad jiiid
kohvikuga rahule, sest nii mdnedki kiitsid
hea s<icigijajoogi eest.
Suur tanu Elisele, kes aitas saalil silma
peal hoida, ndusid pesta ja kuivatada ja
Aljale k<i<igiviljapin*aja kodusaianing
Triinule koduleiva eest.
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l0juunil 20ll toimus Sdru muuseumis
konverents Ain Kalmuse (Evald MZind)
I 0 5 . s U n n i a a s t a p A e v at a h i s t a m i s e k s .
Konverentsi korraldajad olid Emmaste
vallavalitsus ja Eesti Keele Sihtasutus.
Konverentsi korraldamist toetas kultuuriministeeriumi kultuuriprogramm "Saarte
piirimuslik kultuurikeskkond 2008-2010".
Konverentsi eel andis ki{astus
Eesti
Keele Sihtasutus
viilja A.Kalmuse
malestusteraamatu "Kadunud saar", mille
esitlus toimus konverentsi raames.
Esimene triikk "Kadunud saarest" ilmus
1972. aastal Rootsis ja on muutunud
harulduseks.
Konverentsil esinesid Emmaste vallavanema Tiit Peedu, kit'anik Vaapo Vaher,
kirjandusteadlane
Toomas Haug ja
ki{astaja Toomas Villjataga. Katkendeid
iisjailmunud raamatust luges Peeter
Leisberg .S6ru muuseumi direktor Helve
Russak esmaesitlesSdru muuseumi kogus
olevat Evald Miinni maali "Siigismalestus
koduki.ilast" (1968) ja raakis Evald
M i i n ni s t k u i k u n s t n i k u s r . H i i u m a a
kultuurimetseen Enn Kunila kinkis kdigile
Hiiumaa kootidele ja raamatukogudele
"Kadunud saare" kaks eksemplari.
Konverentsil osales ligi 70 knlalist,
p6hiliselt kohalikud Emmaste inimesed .
Ettekannelele jlirgnes koosriibimine
morsi-, kala- ja koogilauas.
Tiiname meeldiva koostaid eest Eesti
Keele Sihtasutust, Ain Kalmuse kolleegiumit, Piret ja Mari Salurit, S6ru muuseumi perenaistHelve Russakutja Evelin
Paumeest.

Konverentsi korraldajad loodavad, et
Emrnastevalla ja Eesti Keele Sihtasutuse
koostdd sujub ka edaspidi. Nimetatud
konverents oli juba teine (eelmine tormus
8juunil 2006) , mis ei tohiks viimaseks
jaada. On ju Evald Miind (Ain Kalmus)
meie Emmaste vallas siindinud ja
kasvanud kirjanik, kelle loomingut
hindavad paljud kirjandushuvilised, ja
Eestimaal ei ole veel ilmunud
tema
malestusraamatute
kaht osa.
Merike Kallas

EKSOOTIKAT
NAUTIMAS

kui meeste troid, kdrte igaks elujuhtumiks. Terved seinatiiied on pilte
maalitud Kihnu ajaloost. Nimekaim
kunstnik on karjamua Juhan, jaan Oad.
Tema siinnist m66dus tAnaru ll0. aastat.
Ta on oma naivistlikel 6limaalidel
talletanud kogu saare elu. Viiljas on
maineka kunstniku Georg Vidriku ja teiste
tdid.
30.septembrini on [lal Norra fotograafi
Anne Helene Gjelstadi huvitav neitus
Kihnu ja manija eakate naiste porheedest
"Suur siida , tugevad kiied".
Muuseumis on miiiigilett mitmesuguste
triikistega. Huvipakkuv on Kihnu
Kultuuri Instituudi
viilja antud "Kihnu
J6ru1ust Kihnu Virveni", Kihnu murdes
Aabets. L6busama kirjanduse seast
Villem Tuuni niiidend "Umb ehk hirmus
veretdd LaAnemerel" ja palju muud
kditvat.
Koolis opetatakse lastele ka kihnu murret.
llmub sihlasutuse Kihnu Kulruuriruum
leht Kyne (Miks).
Kibnu majakas toodi 1864.aastal ttikkidena Inglismaalt ja pandi siin kokku.
l996.aastanitddtas ka majakavaht.Praegu
plingib majakas eleklrigeneraatori ja
piiikesepatareidej6ut. Legend raAgib, et
kes leiab majakajalamilt kivi, millest vesi
on augu liibi uuristanud, on 6nnelik
inimene.
Ringkaigu viimane punkt oli Metsamaa
talu, kus vaatasim€ pulmavid€ot ehtsast
Kihnu pulmasl.Pulm kestabkolm piievanii peiu kui pruudi vanemate kodus. Ikka
haditsiooniliste laulude ja tantsudesaatel.
Vaatamise juurde pakuti kodudlut.
Reis sai labi. Meie viiike seltskond oli
niihtust kuuldust vaimustuses ja iilimalt
rahul.
Kes pole kibnlased, on massakad.Massakad tiinavad giid Reeta eksootilise saare
sisuka tutr.ustamise ja kampingu ttiiitajaid
soojuseja sdbralikkuseeest.
Meie tiinukummardus Emmast€ vallavanemale Tiit Peedule, kes andis meile
mikrobussi. Rootis oli valla seeniorite
r66m, sotsiaaltttittajapiiikeseline Svetlana
Paomees. Teist mikrobussi juhtis iiks
firma M ja P Nurst omanikke Mati Nurs.
Mati oligi see,kes pani paika ajagraafiku,
iiiimaja, toitlustuse, ekskursioonid. Kdik
klappis minuti pealt. Taname Hiiu
Pagadt, kust saime kingituseks kaasa
viirsket hiiu leiba. Muud reisik-ulud said
kaetud omaosalusega.

Jaanikuu l6pup?ievadel vdttis grupp
Agapaeotsaseenioreehe Kjhnu-reisi.
Munalaiu sadamast suundus saarele vZiike
reibas taislastis praam Amalie pardal 1l
masinat,kus meiegi seltskond.
Kihnu sadamas ootas giid Reet Laos.
Nelja hila
Siiere-- Lemsi-. Lina- ja
Rootsikiila - peale on saarelelanikke 500.
Suvel muidugi rohkem. Rootsikiila sai
nime selle jargi, et siin elasid kunagi
rootslased.
Tutvusime vana diiselelektrijaama hoonega, kus niiiid asub Kihnu Mere Selts.
Kihnu mereajalugu algab 14. sajandist.
Aastasadu s6ideti viiikestel maalaevadel
kohalikus regioonis. l85o.aastatest aga
algas tormiline areng. Laevastik kasvas
pea 70 laevani, suuremad sditsid ka
ookeanidel. Peamine kaubaartikkel olid
kivid. Neid veeti Piimu, Riiga, Saare.maale igale poole kus ehitati sadamaid
v6i vajati sillutisekive. Neid pu{ekaid
kutsuti kivilaevadeks. Sehsi p6hitegerus
ongi paadiehituse . traditsioonide taaselustamine.
Giid riitikis, et kohalikku konstaablit neil
pole, nagu ka vaimulikku. Konstaabel
kiiib saarelkora kuus. Nn. Kihnu kiirteel
on piirkiirus 50 km tunnis.
Kihnu elanikudon digeusklikud.Kiiisime
sumuaias, mis jiii meelde hoolitsetuseja
puhtusega.Uudis oli, et ristil olev tekst ei
asu kiiApapoole. vaid vastupidi.KZiisime
kuulsa metskapteni Erur Uuetoa, Kihnu
J6mu haual. J6mu mAletatakse ikl€ kui
meest, kes ei ajanud uhkust taga. Enn
Uuetoa uppus laevaga Rock City Taani
rannikul novembris1913.Koos Jdnnuga
hukkus Saaremaalt parit laeva puusepp
Karl Jerkwelt. 1992.aastal toodi nende
s?iilmedKihnu. Siin on nad leidnud oma
viimse rahupaiga.
Ohtul kuulasime Linakiila M6nu talus
folklooriansambli Kihnumua kontserti.
Ansambel tegutseb iile 50 aasta.
Kollektiivi ellukutsuja oli Sinaida Saar,
kelle malestust kalliks peetakse. Praegu
on ansamblijuht Niidu Katrin. Laulud ja
pillilood vaheldusid tantsudega. Igal
laulul ja ranlsulon mingi td6 vdi
tegevusega seotud tahendus. Muusika
vahel astus Ules naputditmeister Hama
Roosi. kes tutvustasldngadevarvimistja
varvi saamist. Kihnu krirtide valmistamist ja kandmist. Sinna juurde kuuluvad pdlled
tanud
riitikud on terve
Mai Viiljas
teadus. Kihnu naisel on ikka kott
kudumist<i<iga
kaasas.Talust sai k?isitdiid
kaasagiosta.
Oiimaja ja toitlustuse eest hoolitses
Linakiila kAmping.
Jiirgmisel hommikul uudistasime Kihnu
muuseumis.Viiljas on kogu saareelu. Nii
kalurite kui hiilgekiittide tdiid-tegemised.
Palju naiste tdid
ketramisest kanga
kudumiseni.Niiha sai nii hiilsektiti riietust
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EMMASTEKOOLIBUSSI
SOIDUGRAAFIK
2011-20126IA
I RING
6ngu - Lasteaed- Emmastekool
Emmastekool Tohvri
Tohwi - Piima- Emmastekool-Lasteaed
II RING
Emmastekool Tohvri
Tohwi-Metsalauka-6ngu
Ongu mmaste
E
III RING
Ernrnastekool Lasteaed- Jausa
Jausa asteaed
L
Lasteaed TohwiTohwi-Piirna-Emmaste
Emmaste-Ongu-Nurste
T€enustosutabAS GoBus

V?iljumine
07.20
07.45
07.55

Saabumine
07.45
07.55
08.10

15.00
15.10
15.35

15.10
15.35
16.00

16.20
16.37
16.50
17.00
17.15

16.37
16.50
17.00
17.15
t7.45

KINNITAN

Tiit Peedu Vallavanem

HIIUMAAAASTAoPPIJASIIM TEATED
LIIK
(43) leiab, et tema dppima asumiseksoli
kaks peamist p6hjust. ,,Uks neist oli
tiiiesti praktiline selleks,et edasitdittada
Kiirdla Muusikakoolisning Huvi- ja
Kultuurikeskusesfliitidi6petajaaa oli vaja
kdrgharidusediplomit. Teine pdhjus oli
iseendaalatoadlik soov vdi sund ennast
tiiiendada.Igaks asjaks on m?i?iratudaeg
ja seeaegoli siis minule kattej6udnud,"
selgitabta. Psiiiihilise ba{ii?iri iiletamine
ja enesesusu leidminevdttis aegaumbes
aasta.Kui 2006. aastal Eesti Muusika ja
Teatriakadeemia
uksedavanesid,oli r66m
piiritu. Niiiid sai Siimu elus esikoha
6ppimine. ,,Tagantjiireletundub, et viis
aastat jei tavaelus vahele. K6ik oli
piihendatud iihele eesmiirgile. Ilma
abikaasaja viie lapsetoetusetaei oleks
see olnud v6imalik." Unistus uiitus ja
2011.aastalldpetasSiim Liik ftiddi erialal
EMTA magistridppe.Tema suur arrnastus
ja nii bakalaureuse-kui magistritodteema
oli
improvisatsioon. Seda armastust
koonis 2010. aastalilmunud CD plaat,
kus Siim koos oma tiitrega fldddil ja
viiulil improviseerib.
Polevist vaja mainidagi,et k6ik lapsedon
ja sellega
piirinud isa muusikaarmastuse
tegelevad.
dfngutega kaasnesidkontaktid paljude
huvitavateinimestega.Ka on suurenenud
enesekindlusja julgus eksperimenteerida
uute ideedega.mis on minu ttiti juures
viga oluline. Oma lastele olen alati
delnud, et dppige 6igel ajal. Aga neil,
kelle elu on liiinud teisiti, on vdimalus
sedalehaka hiljem.Irnetlenneid inimesi.
jdudujajulgust dppida
kesleiavadeneses
ning samalajal kiiia tddl ja koolitadaoma
laosi." Siim ise on sedahasti suutnud.

Hiiumaa Tarbijate ilhistu kaupluste
lahtiolekuajadalatesl2.septembrist
Kiiina Konsum
E-P9.00-21.00
Tormi Konsum
E-P9.00-21.00
Hiiu KonsumI komrs
E-R 7.30-20.00;
L-P 9.00-20.00
Hiiu KonsumII komrs
E-L 9.00-20.00;
P suletud
EmmasteA&O
E-L 9.00-19.00;P 9.00-16.00
Korgessaare
A&O
E-L 10.00-19.00;
P 10.00-16.00
NursteA&0
E-L 10.00-18,00,
P suletud
Suurem6isaA&O
E-L 10.00-18.00;
P suletud

TAISKASVANUD
orrrra NADAI-

Emmasteraamatukogusuletud
Emmasteraamatukoguon 12.09- 26.09
suletudraamatukoguhoidjapubkusetdthr.
Vabandamevdimalike ebameeldivuste
Diirastl

Piirkonnapolitseinik
KAUPO KAND
v6tab kodanikkevastuEmmaste
vallamajas.
Eelnevaltvajalik kokkuleppe
telefonil5126128(tititpaevad€l).
Muul ajalhelistadaU0

Kurg toonud!
ELtrSA LAUTER _ 28.06.2011
Tilga kiila
Onnitlemevan€maidja
vanavanemaid!

Onnitlemejuuli ja augustikuu
siinnipiievalapsi!
Eakad siinnipeevalapsed
97
11.07- heneTakis
03.07- Eevi Vesmes
89
88
13.07- Helmi Suhhareva
27.07- HeljaReha
87
86
09.08- MeinartPruul
14.08- HeimarSakla
84
16.08- Helmi Vahtra
81
08.08- HeljadeHiirm
13.08 MeldinePdllu
Juubilarid
70
I1.07 ElgiKaju
28.07- Lia Veevo
02.08- Asta Vahtra
65
04.07- ToivoReede
08.07- Aime Maslova
26.07- ArnoLiiI
09.08- Lehte Pranno
60
06.07- Mibkel Pokk
25.07 VladirnirElken
03.08- LeaRidaliste
!!
15.07- HellerSitttl
07.08- Silvi Lipu
50
10.07 Si{e Pesonen
12.08- EnePilvar

TULEB TAAS!
7. - 14. oktoobrini
Oppimineseobpdtvkondi!
MANALATEELE LAtr{UD......
ENNU KAJO - 24.02.192309.07.201
1. Kitsakiila
AIME AASLEPP _ 07.04.1948_
22.07.201
I, Nurstekiila
YIIVE RAND - 18.05.1936
01.08.2011,
\/iiri kiila
Maakondlike iirituste info: TON-i
VELLO LEHTSAAR _ O4.II.I945 _
Hiiumaa koordinaatorSigneZacek,
15.08.201
1, Emmastektila
53309373,
Siiras kaastunne l{hedastele
signe@hak.edu.ee
Avaiiritus 7. oltoobril Raplamaal
E-0ppepeev 12.oktoobril
Grundtvigi piiev 13.oktoobril
XV tiiiskasvanuhariduse
foorum 14.
oktoobril Tallinnas

EmmasteVallaleht.VgljaandjaEmmastevallavolikoguja vallavalilsusvald@emmasle.eeToimetajaEnn Sutting enn@fotokala.ee

