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ILUSAT KEVADE ALGUST!
VOLIKOGU ISTUNG VEEBRUARIS 2015
Vallavanema informatsioon:
Jaanuaris laekus tulumaksu 74 106
eurot, mis on 8,9 % planeeritud eelarve mahust (107,4 % prognoositud ühe
kuu laekumisest). 31. jaanuari seisuga
oli tulude pool täitunud 8,96 % kogu
eelarves kavandatust. Eelarvelised
kulud olid 31. jaanuari seisuga 6,72 %
kogu eelarve mahust. Arvelduskrediiti jaanuaris ei kasutatud.
Emmaste valla vee ja kanalisatsiooni arengukava on kooskõlastusringil.
Terviseamet on oma heakskiidu andnud. Kui Keskkonnaamet annab ka
kooskõlastuse, siis tuleb arengukava
arutusele järgmises volikogus.
Sõru väikelaevasadama registreerimise dokumendid on esitatud
Veeteede ametile ja paari nädala
jooksul peaksid kõik toimingud olema tehtud ja Sõru väikelaevasadam
saab registreeritud sadamate registris. Vallavalitsus kiitis heaks lihthanke
korraldamise dokumendid Sõru väikelaevasadamas välisvalgustuse ehitamiseks. Tööd peaksid valmis saama
15. maiks. Lihthange saab registreeritud Riigihangete registris.
Emmaste vald sai täiendavat raha
ettevõtlusega seotud teede rahasta-

miseks summas 9798 eurot, millega
muudetakse tolmuvabaks OÜ Pharma Systems Eesti-sse viiv Riidaküla
tee.
Noortekeskuse juhataja Kristel Pisa
andis ülevaate 2014. a. noortekeskuse
tegemistest ja toimingutest. Noortekeskuses tegutses päästering, mis on
praeguseks tegevuse lõpetanud, näitering tegutseb alates sügisest Emmaste Põhikooli juures. Toimub mudeliklubi üks kord nädalas riskilaste
programmi raames, sama programmi
raames tuleb ka laager. Slovakkiast on
saabunud vabatahtlik Peter Cornak,
kes aitab organiseerida üritusi, teeb
postreid, tegeleb noortega.
OTSUSTATI:
* Kooskõlastada AS Saarte Liinid
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodika;
* kinnitada Sõru sadamas vee-ettevõtjaks määratud AS Saarte Liinid
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri;
* kehtestada Emmaste lasteaia
Naksitrallid põhimäärus;
* osta Emmaste vallale Hiiu maakonnas Emmaste külas asuv kinnistu,

nimetusega Tankla;
* delegeerida vallavalitsusele eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine Emmaste spordihoone ning
jalgpalliväljaku,
korvpalliväljaku,
võrkpalliplatsi, tenniseväljaku, kergejõustikustaadioni ja staadionimaja kasutusse andmiseks;
*muuta ja kinnitada Emmaste vallavolikogu 31.01.2013 määruse nr 69
„Emmaste vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend“ lisa nr 2 „Teenistujate põhipalga ja –töötasumäärad“
uues redaktsioonis;
* tunnistada kehtetuks Emmaste
vallavolikogu 17.04.2014 otsus nr 32
„Vallale kuuluva kinnistu kasutusse
andmine“;
* nimetada Emmaste valla 2014. a
aastaaruande auditi läbiviijaks Audius
AB OÜ vandeaudiitor Lya Pähnapuu;
* nimetada Ülo Kikas vallavolikogu
esindajaks M, Breveri nimelise hariduspreemia määramise komisjoni
(protokolliline otsustus);
H. Tasuja tutvustas T. Paltsi ettepanekut, kuidas hankida täiendavaid vahendeid Hiiumaa valdade eelarvesse
(turismimaks).
Heli Üksik

Vallavanema vastuvõtul
23. veebruaril kella 10-ks oli vallamajja vallavanema vastuvõtule kutsutud sügisel kooli minevad lapsed.
Tutvuti vallamajaga ja vallamajas
töötavate inimestega. Valla poolt
kingiti lastele värvipliiatsid ja koos
vallavanemaga räägiti oma tulevikuplaanidest ühise suupistelaua taga.
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID VEEBRUAR-MÄRTS 2015
Maa-, ehitus – ja planeerimisküsimused.
Otsustati:
05.02.2015 istung
* Anda välja ehitusluba taotlejale Leisu
külas asuvale Välja kinnitusle aida püstitamiseks;
* anda välja kasutusluba As´ile Eesti
Telekom Nurste külas asuvale Motokrossi
kinnistule püstitatud mobiilsidemasti kasutamiseks.
20.02.2015 istung
* Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavalitsuse 26.06.2013 korraldus nr 169
„Kirjaliku nõusoleku väljastamine“; teha
ettekirjutus Reheselja külas Pähkla kinnistusl asuva sauna ehitustegevuse seadustamiseks ja peatada ehitustegevus Pähkla
kinnistul kuni ettekirjutuse täitmiseni;
* väljastada kirjalik nõusolek Pharma
Systems Eesti OÜ´le Riidakülas asuvale
Parma kinnistule septiku paigutamiseks;
* kinnitada lihthanke „Sõru Sadamarajatise välisvalgustuse ehitus“ hankedokumendid.
05.03.2015 istung
* Väljastada kirjalik nõusolek taotlejale
Harju külas asuvale Kapi kinnistule abihoone püstitamiseks;
* väljastada kirjalik nõusolek taotlejale
Tilga külas asuvale Mammuõue kinnistule
masinate hoiuruumi püstitamiseks;
* väljastada projekteerimistingimused
Tilga külas Mammuõue katastriüksusel
asuva varjualuse laiendamise projekteerimiseks;
* kooskõlastada Mänspe külas Liigi
kinnistule rajatava puurkaevu asukoht
ja väljastada projekteerimistingimused
puurkaevu rajamiseks.
Sotsiaalküsimused.
05.02.2015 istung
* Maksta lapsehoiuteenuse osutajale
MTÜ Agapäeotsa selts lapsehoiuteenuse
toetust jaanuarikuu eest summas 1020,38
eurot;
* kinnitada lapsetoetuse maksmine
üheksale (9) isikule;
* kinnitada sotsiaaltoetuse maksmine
kahele (2) isikule;
* maksta vajaduspõhist peretoetust
kaheksale (8) taotlejale;
* eraldada raha kahele (2) isikule juubelitoetuseks.
20.02.2015 istung
* Kinnitada toimetulekutoetuse maksmine veebruarikuus kümnele (10) taotlejale;
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* kinnitada lapsetoetuse maksmine kahele (2) isikule;
* kinnitada sotsiaaltoetusete maksmine kolmele (3) isikule, ravimite ja abivahendite toetus kolmele (3) isikule ja küttepuude toetus kahele (2) isikule;
* rahuldada kodaniku taotlus sügava
puudega lapsele tugiisiku teenuse osutamiseks, määrata lapse tugiisiku teenuse
osutaja ja sõlmida leping tugiisiku teenuse osutamiseks.
05.03.2015 istung
* Kinnitada kahele (2) eakale vallakodanikule juubelitoetuse maksmine;
* maksta lapsehoiuteenuse osutajale
MTÜ Agapäeotsa selts lapsehoiuteenuse
toetust veebruarikuu eest;
* kinnitada lapsetoetuse maksmine
ühele (1) isikule;
* maksta vajaduspõhist peretoetust
kuuele (6) taotlejale;
* kinnitada sotsiaaltoetuse maksmine
ühele (1) isikule.
Muud küsimused.
05.02.2015 istung
* Kinnitada vallavara mahakandmise
komisjoni poolt 03.02.2015 koostatud
vallavara mahakandmise akt ja kanda
nõudeid lootusetuks summas 3693,31
eurot ja tunnistada ebatõenäoliselt laekuvaks nõuded summas 13 eurot;
* vallavanemal korraldada spordihalli
tegevus nii, et huvitatud isikutel oleks võimalik spordihalli kasutada kuni spordihalli edasise kasutuse selgumiseni; võimaldada Emmaste valla elanikel spordihalli
tasuta kasutada esmaspäeviti kell 17.00
- 20.00; Emmaste spordihalli kasutamine
teistel nädalapäevadel toimub eelregistreerimisega (vähemalt 1 päev ette) vallakantselei kaudu (protokolliline otsustus)
* esitada volikogule otsustamiseks eelnõu määramaks 2014. a auditi läbiviimiseks vandeaudiitor;
* paluda arvamust volikogu eelarve- ja
majanduskomisjonilt AS Saarte Liinid liitumistasu arvutamise metoodika kohta.
20.02.2015 istung
* Määrata M. Breveri nimelise hariduspreemia määramise komisjoni vallavalitsuse esindajaks vallavanem Tiit Paulus ja
avaldada teade kandidaatide esitamise
kohta valla kodulehel (protokolliline otsustus);
* kiita heaks ja esitada volikogule seitse (7) otsuse eelnõud (protokollilised otsustused).
05.03.2015 istung
* Kehtestada M. Breveri nimelise hari-

duspreemia kandidaatide esitamise tähtajaks 15.03.2015 ja määrata M. Breveri
nimelise hariduspreemia määramise komisjoni koosseis;
* kinnitada Emmaste Vallavalitsuse
teenistuskohtade koosseis;
* vallavanemal korraldada märtsikuu
jooksul konkurss kultuuri- ja sporditöö
spetsialisti töökohale. Moodustada viieliikmeline konkursikomisjon, kuhu kuuluvad vallavanem Tiit Paulus, vallasekretär
Kairi Arunurm, volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja, Sõru muuseumi
direktor Helve Russak ja Emmaste ANK
juhataja Kristel Pisa (protokolliline otsustus);
* kinnitada Emmaste Avatud Noortekeskuse koosseisud alates 13.04.2015
järgmiselt: juhataja 0,5, noorsootöötaja
1,0, koristaja 1,0;
* eraldada valla eelarvest raha seismele mittetulundusühingule ja ühendusele;
*mitte toetada Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri esitatud koostöökokkuleppe projekti (protokolliline
otsustus);
* edastada Emmaste lasteaed Naksitrallid arengukava 2015-2017 määruse
eelnõu volikogu esimehele suunamiseks
volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni arvamuse saamiseks.
18.03.2015 istung
* Kinnitada lihthanke „Sõru Sadamarajatise välisvalgustuse ehitus“ (viitenumber 160747) kvalifitseerimise tingimustele
vastavateks pakkujateks kolm äriühingut;
kinnitada vastavaks kolme äriühingu pakkumused; kinnitada edukaks Väino ja KO
OÜ pakkumus hinnaga 10 660 eurot käibemaksuta;
* vallavanemal edastada PRIAle kooskõlastamiseks lihthanke „Sõru Sadamarajatise välisvalgustuse ehitus“ (viitenumber 160747) tulemused
Heli Üksik

EMMASTE PÕHIKOOL 95
Emmaste Põhikool tähistab oma 95. sünnipäeva 25. juulil 2015.aastal Emmaste
mõisasüdames.
Osalemiseks saab registreeruda kooli
kodulehel või helistades telefonil 469 5247.
Koolil on plaanis paigaldada Marie
Breveri nimeline mälestuspink, mille toetuseks ootame Teie ANNETUSI Emmaste
valla arveldusarvele
EE 342200001120124153
Swedbanka
(selgitus: mälestuspink).

Täpsem info kooli kodulehel
www.emmaste.edu.ee
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Eesti Vabariigi
97. aastapäeva peol
Hiiu valla kultuurikeskuses
andis maavanem Riho Rahuoja
ettevõtja
TIIT ASUMETSALE
üle maakonna teeneteplaadi
olulise panuse eest
majandusse, kohaliku ja
Hiiumaa elu edendamisse.
ÕNNITLEME TUNNUSTUSE
PUHUL JA SOOVIME
JÕUDU-JAKSU EDASPIDISEKS!
Emmaste Vallavolikogu
Emmaste Vallavalitsus

III EELKOOLIEALISTE LASTE TANTSUPIDU „KODUTEE“
2014. aasta sügisel kuulutati välja registreerimine kolmandaks üle-eestiliseks
Eelkooliealiste Laste Tantsupeoks. Üritus
toimub 13. juunil käesoleval aastal Haapsalu Piiskoplinnuses. Peo teema on „Kodutee“. Tantsupeo peaeesmärk on rahvatantsu ja rahvakultuuri populariseerimine
eelkooliealiste laste seas. Läbi rahvatantsu on lastel võimalus lähemalt tutvuda
pärimuskultuuriga. See hõlmab endas
traditsioone, riietust, liikumist, muusikat
ja pille.
Ainsana Hiiumaalt otsustasime meiegi
kahe vanema rühma lastega sellel peol

osaleda.
Meile anti ülesanne luua ja selgeks
õppida tants, mille muusika pärineb
muusikalist „Pipi Pikksukk“, nimelt „Asjade otsimine“. Seda tantsu esitame peol
koos kolme Saaremaa tantsurühmaga.
Tantsusammud etteantud muusikale seadis meie enda muusikaõpetaja koostöös
saarlastega.
17. märtsil tulidki meile külla peo üldjuhid Kaia Pihlak ja Märt Agu. Me ootasime
neid pikisilmi, et näidata neile, mida oleme lühikese ajaga selgeks õppinud. Nad
tutvustasid meile peo mõtet ja õpetasid

kahe ühistantsu põhisamme. Lapsed õppisid hoolega ja nautisid koostantsimise
rõõme. Peo juhid jäid meie tantsimisega
väga rahule ja soovisid edaspidiseks lõbusat tantsulusti, jäädes ootama meiega
kohtumist juba Haapsalus.
Tõotab tulla väga põnev päev proovide, rongkäigu ja suurejoonelise tantsupeoga.
Lõpetuseks jääb loota, et ilmataat
meiega samuti pidu naudiks.
Õpetaja Liina Lepamaa

Üldtantsu harjutamas
Fotol vasakult: Kaia Pihlak, Märt Agu ja Liina Lepamaa
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RÕÕMSALT KEVADESSE!
Aasta 2015 on hoogsalt veerema
hakanud. Kui neid ridu loete, on ka
kalendrijärgne kevad alanud. Kalendrisse vaatamata saabus kevad üsna
varakult ja soojalt.
Ka valla jaoks algas aasta varakult.
Alusdokument ehk vallaeelarve võeti vastu juba jaanuarikuu volikogu
istungil. Tõsi, häältega 5:4 ehk üsna
napilt. See tähendab, et kõiki küsimusi ei jõudnud me lõpuni arutada, nii
et need kõigile vastuvõetavad oleks.
Aga enamus otsustab.
Peatun positiivsel. Mul on siiralt hea
meel, et vallavalitsus ja volikogu on
haridus- ja kultuurikomisjoni mõtetega kaasa tulnud. 2013.a. detsembrikuu valla lehes kirjutasin, et komisjon
analüüsis oma tööpõllu olukorda ja
seadis plaane.
Tõime välja, et vallas on vajadus
kultuurinõuniku järele. Emmaste valla arengukava 2015-2022 koostamise käigus sai see veelkord kinnitust.
Ideeõhtute raames andsid eri otskondade elanikud märku, et uuel perioodil tuleb suuremat tähelepanu pöörata kultuurile.
Uue eelarvega kinnitasime ameti-

koha ja 20. märtsil lõppes konkurss.
Mis tulemusega, eks seda kuuleme
peagi.
Enne valimisi 2013.a. oktoobris oli
üks minu peamisi sõnumeid, et lasteaiaõpetajate palk tuleb selle töö
panusega vastavusse viia. Eelarve esimesel lugemisel tegin vastavasisulise
muudatusettepaneku. Tänan kaasvolinikke, kes palgatõusu ettepaneku
heaks kiitsid. Tõsi, arvestades töö vastutust ja olulisust, peame selle teemaga veel edasi minema.
Et eelarve juba jaanuaris vastu sai
võetud, selle positiivne külg on ka
tankla taasavamine. Vallavalitsusele
jäeti nüüd piisavalt aega, et vajalikud
toimingud teha ja juba enne turismihooaja algust tõepoolest taas siinsamas Emmastes tankla teenust kasutada saaksime.
Lisaks kultuurile on olnud arenguid
ka spordivaldkonnas. Vallavalitsus on
spordibaasiga seonduva päevakorda
võtnud. Haridus- ja kultuurikomisjon
hoidis terve 2014.a. jooksul ka sel teemal kätt pulsil ja tegi ettepanekuid,
kuidas olukorda parendada. Usun,
et see annab ka komisjoniliikmetele

HEA KODUVALLA RAHVAS
30. aprillil täitub 24 aastat Emmaste valla taassünnist.
Aprillis antakse üle M. Breveri nimeline hariduspreemia.
Aprillis täitub 20 aastat Emmaste Puhkpilliorkestri sünnist.
Kutsume vallarahvast neid sündmusi tähistama 25. aprillil kell 18.00 Emmaste Põhikooli saali.
Kontsertosas astuvad üles lasteaia mudilased, kooliõpilased, rahvatantsijad ja orkester. 20 aastaga on Emmaste
orkester läbi käinud väga pika teekonna ja see teekond
jätkub. 2009 aastast kuulub Emmaste orkester Eesti Saarte Noorte Puhkpilliorkestri koosseisu. Oleme esinenud nii
koos kui eraldi, osalenud konkurssidel, neljal viimasel laulu- ja tantsupeol, jaanituledel, mitmel Sõru Jazzul, lastefestivalidel, aktustel, laatadel, kontsertreisidel, pulmades jne.
Oleme korraldanud soolokontserte. Orkestri sünnipäevale
on oodatud kõik endised mängijad, plaanime teha võimsa ühendorkestri. Tuletame meelde vanu swinge, ( „In the
mood”, „Caravan”, „Blue moon”).
Ega praegune koosseis ei jää sugugi alla endistele tegijatele.
Kontserdil on kaastegev ka Eesti Saarte Noorte Puhkpilliorkester, vilistlased, ansamblid, solistid. Et seda kõike
näha ja kuulda, ootame rohket osavõttu.
Toomas Paap
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kindlustunnet edasi panustada, kui
on näha ja tunda, et vallavalitsusele
antud suunistega tegeletakse.
Veebruarist korraldatakse spordibaasi ja -halli puudutavat vallamaja
kaudu, ent vallavalitsus tegeleb küsimusega, kuidas ja kes peaks spordibaasi haldama. Eeldatavasti korraldatakse selleks konkurss.
Lisaks on mul väga hea meel, et
ettepanek spordihall vähemalt ühel
päeval nädalas tasuta vallaelanikele
avada, leidis heakskiidu. Kõigil vallaelanikel on võimalik esmaspäeviti
kella 17-20 vahel spordihalli kasutada.
Olgem siis varmad võimalust kasutama.
Isiklikult olen väga tänulik haridusja kultuurikomisjoni liikmetele, kelle
tugev panus on võimaldanud igakuiselt väga sisukad koosolekud läbi viia.
Aitäh teile Heli, Liina, Tiina, Ivi, Katre,
Marko ja Teet.
Rõõmsat kevadet, head Emmaste
elanikud!
Hergo Tasuja,
vallavolikogu aseesimees
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KAITSE OMA VARA!
2013. aastal tellis Politsei- ja piirivalveamet AS Emorilt „Riskiteadliku käitumise uuringu“, mille eesmärgiks oli
koguda informatsiooni inimeste teadmiste, hoiakute ja käitumise kohta
valdkondades, kuhu politsei tegevus
süütegude ennetamiseks suunatud
on. Uuringus osales 3850 täiskasvanut, 3853 kooliõpilast ning 352 õpetajat üle Eesti.
Juhin tähelepanu enda vara hooletusse jätmise situatsioonidele. Uuringu tulemustest selgub, et veidi alla
poole autoga liiklevatest inimestest
on oma asju jätnud autost lahkudes
autosse nähtavale kohale või väärtuslikke asju auto laekasse. Üle poolte
vastanutest on hoidnud oma rahakotti või mobiiltelefoni pükste tagataskus
või üleriiete välistaskus. Esineb tendents, et mida nooremad on vastajad,
seda tihedaminit ja rohkem oma asju
taolisel viisil hoitakse.
Piirkonniti võib tuua välja, et Hiiumaa elanikud on oma asjade suhtes
hooletud. Hiiu maakonnas osales uuringus 175 täiskasvanut. 54% nendest
on hoidnud oma korteri või maja varuvõtit jalamati all, postkastis või lillepotis vmt. 60% autoga ringi liikujatest
on jätnud autost lahkudes koti, telefoni või muid asju auto istmele või muule nähtavale kohale, 62% nendest on
jätnud auto laekasse väärtuslikke asju

või dokumente.
Tulemused näitavad, et meie inimesed ei hooli piisavalt oma varast ning
jätavad tihti oma asju hooletusse. Tihti jäetakse ka oma jalgrattad avalikesse kohtadesse, kus nad on kõrvalistele
isikutele kättesaadavad. Lähiajal hakkab Kärdla politseijaoskond jalgratastele, mis on jäetud taoliselt kinnitama
hoiatavaid silte. Tegemist on meeldetuletusega, mille eesmärgiks on
juhtida inimeste tähelepanu sellele,
kuidas ise lihtsate vahenditega oma

vara kaitsta ja hoida. Sildi pöördel on
meeldetuletus sõidukorras jalgrattast.
Loodetavasti paneb eelkirjeldatu
nii mõnegi inimese oma seniseid käitumisharjumusi muutma ja edaspidi
teeb igaüks kõik endast oleneva, et
tema vara varga saagiks ei lange.
Helle-Triin Nisumaa
piirkonnapolitseinik
helle-triin.nisumaa@politsei.ee

112 – KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista
hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.
Eesti läks Euroopa 112 päeval, 11.02.2015 üle ühele
hädaabinumbrile 112. Alates 11. veebruarist saab ühelt
hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd
ka politseid.
Üks hädaabinumber 112 muudab abi kutsumise inimesele lihtsamaks – meeles on vaja pidada üht numbrit
112 ning kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele,
millist abi ja milliselt numbrilt kutsuda.
Inimestele jääb pikem ja mõistlik aeg ühe numbriga
112 harjumiseks. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile 110 helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää abita.
Number 110 kaob kasutusest peale pikemat üleminekuperioodi, kui selle kasutus on jõudnud miinimumini.

TELEFON 112
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TOIMETUSED TOHVRIL
Aasta esimestel kuudel tehakse kõigi igapäevatoimetuste kõrval tavaliselt
veel viimaseid kokkuvõtteid möödunud aastast. Nii meiegi. Aastal 2014
leidis Tohvril peavarju 73 inimest. Kes
lühemat, kes pikemat aega, kuid statistiline keskmine teenusel viibimise aeg
ühe hoolealuse kohta oli 8 kuud ja valdaval enamusel neist on auväärselt 85
ja natuke rohkem eluaastat seljataga.
Meie inimeste jaoks jääb eelnevat aastat kindlasti iseloomustama pidev kolimine toast- tuppa, sest garantiiremonti
vajas enamik uue osa ruumidest ja tööd
toimusid mitmes etapis ning osa töid
jäi veel sellessegi aastasse.
Hoolealustele toimusid möödunud
aastal väljasõidud kodupaikadesse,
sünnipäevade tähistamine, ühisüritused ja muud meelelahutuslikud ettevõtmised. Meid külastasid Kärdla
Nukuteatrist Kersti Ojasalu, Käina Raamatukogust Tiina Kask ja Hiiu vallast
saabunud kadrisandid. Pühalepa vallast käis hulk rõõmsat ja lustilist rahvast
kohal. Emmaste Põhikooli lapsed tulid
just siis külla, kui päkapikke võis pea
iga nurga taga märgata. Timo ja Monika
Lige oma pereansambliga muutsid jõulupeo pühalikumaks ja pidulikumaks.
Enno Tuulik, Heli Lindmäe ja Helje

Ugam on pea iga kuu leidnud tee meie
majja. Eks neid külalisi oli veel teisigi ja
sellelgi aastal oleme saatnud teele mitmeid küllakutseid. Toreda üllatuse tegi
septembris Rita Helisma Läänemaalt,
kes otsustas SA Hiiu Maakonna Hooldekeskusele kinkida 6 oma fotot, mis
kenasti seinale panekuks vormistatud.
Kollektiiviga harjutasime usinasti jõulunäidendit, et tuua pimedatesse päevadesse juurde veidi elevust ja rõõmu.
Mõningad väikesed muudatused
toimusid sihtasutuse kooseisus. Töötati
välja uus töötasustamise korraldus, ettepanekute ja kaebuste esitamise kord.
Teostatud sai abiteenuste hindade
analüüs ja sellest lähtuvalt kinnitatud
uus hinnakiri. Koostöö kohaliku kogukonna, valla ja ettevõtjatega on olnud
äärmiselt meeldiv. Septembris toimus
töötajatele õppereis Saaremaale, kus
tutvuti Muhu ja Kuressaare hoolekodude töökorraldusega ning Kuressaare linna eakate hooldussüsteemiga.
Dementsete eakate hoolduses oleme
teinud ja tegemas väikseid muudatusi,
et nende elukvaliteeti veelgi paremaks
muuta.
Lähtudes SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri arengukavast alustasime
ettevalmistusi kulupõhistele hindadele

üleminekus, millest esimene etapp käivitus 01. jaanuarist 2015 ja
01. aprillist on käivitumas teine
etapp. Hetkel toimuvadki selleks ettevalmitused, mille käigus hinnatakse
kõigi meie elanikke hooldusvajadust.
Lähtudes dementsuse testist ja VASA
meetodist on väljatöötatud vastav test,
milles hinnatakse hooldatava liikumisvõimet, hügieeni ja riietumist, söömist,
tasakaalu ja kukkumisohtu, psüühika ja
mälu olukorda.
25. veebruaril 2015 kinnitas SA
Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri
nõukogu oma otsusega nr 1 üldhoolduse teenuste kirjeldused, astmed ja
hinnad. I astme üldhoolduse puhul
on kohatasu suuruseks 590 eurot, II
astme üldhooldus 600 eurot ja III astme üldhooldus 615 eurot kuus. Aprillist muudame veidi ka oma senist kodukorda ja päevakava tuues näiteks
õhtusöögi senisest hilisemale ajale.
Kellel meie majas lähedased, tuttavad või sõbrad - tulge külla! Parim aeg
selleks on tööpäevadel kella 14.0020.00 ja puhkepäevadel kella 10.0020.00.
Olete oodatud!
Elge Härma
juhatuse liige

Õnnetusi aitab leevendada kindlustus
Alates sügisest 2014 olen tutvustanud
Hiiumaal
Õnnetusjuhtumikindlustuse
toodet pere- ja päevakeskustes, külamajades, nii suurematele kui väiksematele
seltskondadele. Alljärgnev on lühikokkuvõte teabepäevadest, juhuks, kui midagi
jäi natukene arusaamatuks.
Tavapäraselt mõeldakse kindlustuse
peale, kui on tarvis kaitsta oma kodu või
autot, kuid üllatavalt vähe teadvustatakse kõige väärtuslikuma – enda tervise ja
töövõimega seotud riske. Praegusel libedal kevad-talvisel ajal on tavapärasteks
õnnetusjuhtumiteks erinevatest kukkumistest põhjustatud traumad olgu selleks
põrutused, käeluuluumurrud või jala väljaväänamised. Selge on, et kindlustus ei
saa sarnaseid õnnetusi ära hoida, küll aga
saab leevendada nende tagajärgi.
Ootamatust õnnetusest põhjustatud
ajutise vigastuse, töövõimetuse või isegi
püsiva puude ja surmaga seotud rahalisi
väljaminekuid aitab korvata õnnetusjuhtumikindlustus. Võimalusi enda ja oma
pere kaitsmiseks õnnetuste tagajärgede
vastu on mitmeid - alates ühekordsest
valurahast kuni püsiva puude hüvitiseni.
Otsuse parima lahenduse kasuks saab
langetada igaüks ise, kuid valiku lihtsustamiseks nimetan lühidalt peamised võimalused ja kaalumiskohad.
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Lepingu sõlmimisel tuleb valuraha kasuks otsustamisel arvestada, et hüvitist
makstakse sõltuvalt vigastusest ühekordsena ning protsendina maksimaalsest
kokkulepitud rahasummast. Toon näite
hiljuti juhtunud õnnetuse varal, kus inimene vigastas libedaga kukkudes raskelt
randmeliigest (sidemete rebestus). Kindlustushüvitise ülempiiriks oli ta lepingus
valinud 8000 eurot ning sellise õnnetuse
raskusele vastab 10% hüvitist kogusummast. Seega maksime kannatanule välja
800 eurot. Oluline on tähele panna, et
valurahahüvitise saamiseks ei ole vajalik
töövõimetuslehele jäämine ning võimalusel võib ka tööl edasi käia.
Teise variandina saab valida päevaraha
väljamaksmise, mis on abiks olukorras,
kus jäädakse ajutiselt töövõimetuks. Näiteks on meie poole pöördunud nii jooksurajal tekkinud tõsisemate traumade kui
mao- ja koerahammustuste tagajärgede
tõttu. Ehk siis juhtudel, kus trauma on nii
tõsine, et tuleb jääda töövõimetuslehele.
Sellisel juhul saab ühe päeva maksimaalne hüvitisepiir olla 60 eurot iga haiguslehel viibitud päeva eest. Näiteks kui kindlustuspoliisil on päevaraha suurusena
kokku lepitud 50 eurot, siis saab töövõimetuslehel oldud 30 päeva eest hüvitist
1500 eurot.

Lisaks valu- ja päevarahale on võimalik
kindlustusega kaitsta ennast olukordade
eest, kus õnnetuse tagajärjel kujuneb välja püsiv tervisekahjustus ja puue või isegi
surm. Need võimalused on väga oluliseks
täienduseks riigi poolt makstavatele toetustele. Oluline on ka tähele panna, et
kõiki ülaltoodud variante saab ka omavahel kombineerida ning kindlustusperioodiks võib määrata sõltuvalt soovist isegi
vaid mõned päevad mõne konkreetse
ürituse tarbeks.
Kokkuvõtteks rõhutan, et õnnetused
tulevad alati ootamatult ning mõistlik
on ennast nende tagajärgede eest kaitsta. Ajutine vigastus, töövõimetus, püsiv puue– need kõik võivad põhjustada
tavapäraste sissetulekute katkemise ja
tekivad ootamatud rahamured, millega
kindlustus aitab nii inimesel endal kui
tema surma korral ka lähedastel rahaliselt
toime tulla. Sobivaima, parima personaalse kindlustuslahenduse ja hüvitispiiride
valimisel aitab soovi korral nõuga Salva
kindlustuse müügiesindaja või klienditeenindaja.
Angela Pähna
Salva Kindlustuse AS Hiiumaa
esinduse juht
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MÄNGUKAASLASTE HUKKUMINE
Tema, kes küll samuti mere ääres elas ja
minust aasta vanem oli, ei osanud sugugi
ujuda. Kuna ma ei saanud vees püsti olles
ujuda, kui teine veel rinnust kinni hoiab,
siis vajusime koos uuesti vee alla.
Kui kolmat korda veepinnale kerkisin
oli Otu vahepeal minust vee all lahti lasknud. Pärast mina teda enam ei näinud,
võibolla oli see tema viimane kerkimine.
Mäletan, et järjekordselt veepinnal olles
nägin mõlemat tüdrukut. Erna, kes oskas
ujuda, tegi ujumise liigutusi. Helvi, kes sugugi ujuda ei osanud, seisis kuidagi küljeti vee peal. Mõlemad hüüdsid kõvasti
appi. Arno oli minust natuke kaugemal
ja ujus paadi poole, mis vahepeal meist
veevoolu tõttu oli viie kuni kümne meetri
kaugusele triivinud.
Kuna ainuke pääsemine näis olevat
paadis, siis hakkasin ka mina paadi poole
ujuma. See oli aga väga raske, sest riided
ja saapad takistasid ja külm vesi kohmetas liikmed niivõrd ära, et alles suurte jõupingutustega viimaks paadi juurde sain.
Kuna vesi oli külm, siis sai see minu kaaslastele saatuslikuks. Oleks paat ümber läinud suvel sooja veega, siis oleksime kõik
paadi juures sellest kinni hoidnud, kuni
abi oleks pärale jõudnud. Nüüd aga oli
võimatu vees olla, sest külm tarretas ära.
Kui sain paadi juurde, siis olin külmast
niivõrd kange, et käed ei tahtnud paadi
peale ronimisel sõna kuulda. Ka mõtlemisvõime oli juba niivõrd tuim, et mõttes ei olnud muud, kui saaks veest välja
paadi peale. See, kuidas oli sel momendil
kaaslastega, ei tulnud üldse meelde. Kui
minul viimaks suurte jõupingutuste ja
kõike tahtejõudu kokku võttes õnnestus
veest välja paadi peale ronida, siis vaatasin ringi kaaslaste järele. Need olid aga
kõik veepinnalt kadunud. Kuna paat oli
väike, pealegi oli temal peal suur mast,
mis vee seest tahtis välja keerata, siis oli
paadi peal raske tasakaalu hoida, sest see
tahtis keerata ühele ja teisele poole küljeli. Ainult jalgadega manööverdades, neid
kordamisi üle kiilu siia- ehk sinnapoole

tõstes, suutsin hoida ennast uuesti vettekukkumise eest.
Vahepeal oli rannalt ja Sõru sadamast
märgatud paadi ümberminekut ja kuuldud appihüüdu. Kummastki tõttas üks
paat õnnetuskohale. Esimesena jõudis
kohale aerupaat Sõru rannast, milles olid
meie kodused onu Priiduga eesotsas ja
võtsid mind oma paati. Kohe seejärel jõudis sadamast kohale Tamme Pärni oma
mootorpaadiga. Esimeseks võtsid nemad
õigeks ümberläinud paadi, et näha saada
ega kedagi paadi all pole. Sellejärel pandi
paat selle koha peale ankru, et teada, kust
kohast teisi traalima hakata.
Kui rannast veel kolmas paat kohale
jõudis, siis viidi mind esimese paadiga
maale. Katsusin ise sõuda, et sooja saada,
sest kõik liikmed olid kanged. Kui jõudsin
kaldale ja hakkasin koju minema, siis olid
jalad nii nõrgad ja kanged, et läksin mööda võrkaia6 äärt lappides. Kui koju sain,
siis pandi mind kohe voodiriiete alla, et
sooja saaksin. Keedeti tulist teed ja toodi
Pärtlilt liikverit7, mida sisse jõin. Värisesin
nii, et kõik voodi kõikus, kuni lõpuks punši
abil soojaks sain.
Vahepeal jätkus õnnetuspaigal traalimine minu kaaslaste otsimiseks. Esimesena saadi kätte Otu. Ta oli alla tunni vees
olnud ja elluäratamise katsed ei andud
enam tulemusi. Sellejärel leiti kätte mõlemad Andrese lapsed ja õhtul hiljem, peale seitsmetunnilist veesolemist, jäi tragi8
külge ka viimane, Välja Helvi. Ilm oli kogu
päeva ilus, sellepärast õnnestus kõik kohe
üles leida. Õhtul hakkas puhuma tuul,
kuid siis olid otsimisetööd juba lõpetatud. Peale randatoomist paigutati nende
kehad kõik kõrvuti Andrese rehekotta.
Arst oli nad ülevaadanud ja ütelnud, et
uppumised järgnesid krampide tagajärjel. Kuuldus õnnetusest levis kiiresti, nii et
pärastlõunal oli Sõrul palju rahvast õnnetuse tagajärgi vaatamas.
Mina lamasin selle päeva voodis. Õhtupoole tervis juba paranes, kuid üksi ei
tahtnud jääda, sest siis ilmusid uuesti

elavalt vaimusilma ette kõik õnnetuse
momendid: kuidas vette kukkusin, kuidas
Otu minust kinni hoidis, omal silmad pärani, ise sealjuures ebaloomulikult karjudes. Teisel hommikul tõusin üles ja käisin
vaatamas oma seltsiliste maiseid jäänuseid.
Kohaliku konstaabli poolt koostati
samal päeval minu juuresolekul protokoll õnnetusjuhtumi kohta ja anti matuseluba. Puusärgid tehti valmis ja toodi
Andresele, kust matusepäeva hommikul
kõik korraga surnuaia poole teele läksid.
Matused olid kolme, nelja päeva pärast
Emmaste surnuaial, matusetalitust pidas
kohalik kirikuõpetaja. Haud kaevati kõigile ühine, mis asus vana surnuaia värava
ligidal uue surnuaia sees. Viimsele puhkusele asetati Andrese lapsed keskele ja
teised kummalegi poole külge.
Matusepäeval oli surnuaiale niipalju
rahvast kokku tulnud nagu surnuaiapühale. Seal ei olnud üksinda oma valla rahvas, sinna oli kokku tulnud inimesi kogu
saarelt. Mõni uudishimu pärast, teised jälle enamasti usklikud inimesed. Tulid kui
suurele koosolekule, kus oli näha maailma kaduvus: neli noort inimelu niidetud
surmavikati poolt oma elu kõige ilusamal
ja õitsvamal ajal.
Pärast käisin mõni aeg kurvameelsena
ringi, mõteldes, et palju ei puudunud, kui
oleksin ise samuti mullapõues puhanud.
Teisest küljest olin oma seltsilistest korraga üksinda mahajäetud. See tekitas tõsist
kurbuse ja leinamise meeleolu.
Aeg kõik haavad parandab. Nõnda ka
minul, sest eriti lapseeas on kõik halb ja
mõnikord ka hea kerge ununema. Nii tõi
elu oma varasalvedest järjest uut ette ja
esimene lahkumisvalu ununes pikkamööda. Ent ka nüüd, kui sellest on möödunud
kakskümmend viis aastat, ei jäta ma koduvallas käies kordagi külastamata oma
mänguseltsiliste hauapaika ja seisatan
mälestades nelja sammaldunud risti ees.
Jegard Kõmmus. Noorpõlvemälestused.
Käsikiri. Heltermaa 1954. Lk 53-58.
Käsikirja toimetanud Helen Kõmmus,
helen@folklore.ee, 56 504 126
6 puutugedel kalavõrkude kuivatamise koht
rannas, vabeaed
7 eeterpiiritus
8 otsiankur, haralise konksu taoline riist
veekogu põhjas olevate esemete otsimiseks
ja ülestõstmiseks

Elvi Kivi, Härna Õispuu, Arno Õispuu ja
Oskar Kivi matused mais 1929 Emmaste
kalmistul.
Taga seisab paadiõnnetuses ainsana ellujäänud Jegard Kõmmus.
(Nimede kirjapilt foto tagaküljel olevast kommentaarist.)
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UUDISED JA TEATED

Sündis uus
vallakodanik

***************************************************************
Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele:
* Ohtlike puude raiet majade, liinide läheduses;
* vanade puude ohtlike okste eemaldamist;
* ohtlike puude raiet kalmistutel;
* puude seisukorra ja elujõu hindamist;
* töid kõrgustes kasutades korvtõstukit;
* kinnistute hooldustöid
(võsaraie , trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).
Töid teostavad oma ala professionaalid koos kaasaegse tehnikaga.

PATRICK ORRO
04.02.2015, Jausa küla
Õnnitleme vanemaid ja
vanavanemaid!

Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.
Tel: 5810 9846
Email: pajolus@gmail.com
Email: puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik : Tanel Pajo

Õnnitleme aprillikuu

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

sünnipäevalapsi!

Kui kellelgi on ära anda või soodsalt müüa töökorras
elektripliit, siis võta ühendust telefonil 5677 2398

************************************************************
Maakondlik rahvusvahelisele tantsupäevale pühendatud Emmasteotsa tantsuõhtu toimub 29. aprillil 2015 algusega kell 19.00 Emmaste
spordihallis.
Esinevad kõik Hiiumaa nais-,sega- ja memmede rühmad, lisaks veel
Käina KKK VI klassi tantsurühm – kokku 13 rühma 164 tantsijaga
7 juhendaja juhendamisel.
OLETE OODATUD!

************************************************************
EELTEADE
Emmaste kevadlaat toimub 16. mail 2015. a kella 9.00 – 14.00. Oodatud kõik taimekasvatajad, käsitöö ja muu omatoodangu valmistajad.
Täiendav info www.emmaste.ee
Müüjate registreerimine telefonil 462 2444, Heli Üksik

91
88
84
82
81

Eakad sünnipäevalapsed
15.04 – Meeta Saar
17.04 – Helju Jõesaar
29.04 – Enda Peetrimägi
11.04 – Ella Paljas
12.04 – Milone Ugam
04.04 – Silvi Salumäe
Juubilarid

90
85
70
60
55
50

10.04 – Ella Božko
08.04 – Elmar Kurba
01.04 – Helju Hõim
04.04 – Õie Aedma
14.04 – Endel Karik
13.04 – Elle Paap
22.04 – Urve Leisberg
04.04 – Ilko Dmitrovski
10.04 – Kalev Kotkas
17.04 – Ingrid Jõpiselg
06.04 – Ille Laur
07.04 – Anneli Väina
14.04 – Tiiu Vahtra
Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat....
AHTI KAIL
03.08.1940 - 26.02.2015
Jausa küla
AGO NIGU
05.07.1964 - 09.03.2015
Harju küla
ARNO LIIT
26.07.1946-15.03.2015
Kõmmusselja küla
Siiras kaastunne lähedastele

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