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VOLIKOGU ISTUNG MÄRTSIS 2015
Vallavanema informatsioon:
Veebruaris laekus tulumaksu 68
120 eurot, kahe kuuga kokku laekus
tulumaksu 142 226 eurot, mis on
eelarvest 17,19 %. Võrreldes 2014.
Aasta kahe kuuga on tulumaksu laekunud 18,5 % enam. Tulude pool oli
28.02.2015 seisuga täitunud 19,46 %
kogu eelarves kavandatust. Eelarvelised kulud olid 28. veebruari seisuga
13,79 % kogu eelarve mahust. Arvelduskrediiti veebruaris ei kasutatud.
Audiitor Lya Pähnapuu viibis vallamajas 19. ja 20. märtsil. Vallavalitsus
kiitis heaks ja esitab volikogule 2015.
aasta I lisaeelarve. Sõru väikelaevasadam registreeriti sadamate registris 10. märtsil. Sõru Sadamarajatise
välisvalgustuse ehituse lihthange on
lõppenud ja kui ilm lubab, siis loodame aprillis töödega alustada. Emmaste vald osaleb messil „Maale elama“.
Sotsiaalministeerium pakub vallale
elektriauto tasuta üleandmist. Mis
see tulevikus kaasa toob, ei oska ära

arvata. Esialgne seisukoht on, et jätta
elektriauto vallale. Tankla ostuga on
ilmnenud uued asjaolud. Vallavalitsus
on töötanud välja võimalikud variandid ja esitab need eelarve- ja majanduskomisjoni arutusele.
OTSUSTATI:
* Kinnitada Emmaste Lasteaed
Naksitrallid arengukava 2015-2017; *
kinnitada Emmaste valla ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015-2027; * muuta viie katastriüksuse lähiaadresse vastavalt omanike avaldustele; * tunnistada kehtetuks
Emmaste Vallavolikogu 29.08.2013
määrus nr 77 „Emmaste valla korra
eeskirjade kinnitamine“; * kehtestada
määrus „Avaliku ürituse korraldamise
ja pidamise nõuded Emmaste vallas“;
* kehtestada määrus „Emmaste valla
heakorra eeskiri“; * kehtestada määrus „Emmaste valla koerte ja kasside
pidamise eeskiri“; * jätkata Emmaste
valla põhimääruse ajamahukat arutelu järgmisel istungil; * muuta Emmas-

te Vallavolikogu 29.05.2014 otsust nr
39 „Emmaste valla arengukava aastateks 2015-2022 algatamine“ nii, et
kogu arengukava juhtimisprotsessi
läbiviimine, sh arengukava lõpliku
projekti koostamine koos investeeringute kavaga ja selle esitamine vallavalitsusele hiljemalt 01.06.2015 ning
vallavalitsusel on kohustus esitada
vallavolikogule arengukava hiljemalt
15.06.2015 * nimetada Hiiu maakonnaplaneeringu juhtrühma esindajaks
Tiit Paulus (protokolliline otsustus); *
vabastada Emmaste vallavalitsuse liige Tõnis Saarnak vallavalitsuse liikme
kohustustest ja kinnitada Emmaste
vallavalitsuse liikmeks valla finantsjuht Heidi Siirus;
Arutati volikogu arvamust noortekeskuse töötajate koosseisu muutmise kohta ja tekkinud olukorda.
Toimusid konsultatsioonid, volikogu
enamuse ühist seisukohta ei kujunenud.
Heli Üksik
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID MÄRTSI- APRILLIKUUS 2015
Maa-, ehitus – ja planeerimisküsimused.

kinnisasja piiride kindlaksmääramise
menetluse.

Otsustati:
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 ilma käibemaksuta:
* vallavanemal edastada PRIAle
kooskõlastamiseks lihthanke „Sõru
Sadamarajatise välisvalgustuse ehitus“ (viitenumber 160747) tulemused
(protokolliline otsustus).
25.03.2015 istung
* Anda välja kasutusluba taotlejale
Hindu külas Tormi kinnistul asuva elamu kasutamiseks;
* väljastada kirjalik nõusolek taotlejale Harju külas asuvale Tüllisaare kinnistule septiku paigaldamiseks;
* väljastada kirjalik nõusolek taotlejale Jausa külas asuvale Vara kinnistule kuuri püstitamiseks;
* väljastada kirjalik nõusolek taotlejale Kitsa külas asuvale Lepaniidu kinnistule kuuri püstitamiseks;
* väljastada kirjalik nõusolek taotlejale Viiri külas asuvale Murru kinnistule sauna püstitamiseks;
* väljastada kirjalik nõusolek taotlejale Harju külas asuvale Olevi kinnistule kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks;
*kiita heaks muudetud ehitusprojekt ja anda välja ehitusluba taotlejale
Emmaste külas Sopi kinnistul asuva
elamu laiendamiseks.
09.04.2015 istung
* Väljastada ehitusluba taotlejale
Pärna külas Kibuste kinnistule suvemaja püstitamiseks;
* väljastada ehitusluba taotlejale
Tilga külas Mammuõue kinnistul asuva varjualuse laiendamiseks;
* väljastada projekteerimistingimused taotlejale Haldi külas Merekaru
katastriüksusel asuva püüniste kuuri
rekonstrueerimise projekteerimiseks;
* võeti seisukoht, et on mõistlik
anda veelkordne täiendav tähtaeg,
15.05.2015, pooltevahelise kokkuleppe saavutamiseks kinnisasja piiride
kindlaksmääramiseks.
Kokkuleppe
mittesaavutamisel nimetatud tähtajaks lõpetab Emmaste Vallavalitsus

Sotsiaalküsimused.
25.03.2015 istung
* Tunnistada kehtetuks Emmaste
vallavalitsuse 19.06.2014 korraldus nr
132 „Hoolduse seadmine ja hooldaja
määramine puudega isikule“;
*tunnistada kehtetuks Emmaste
vallavalitsuse 25.03.2013 korraldus nr
70 „Hoolduse seadmine puudega isikule, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse määramine“;
* tunnistada kehtetuks Emmaste
vallavalitsuse 19.06.2014 korraldus
nr 133 „Hooldaja toetuse maksmine
puudega isiku hooldajale“;
* kinnitada sotsiaaltoetuste maksmine kolmele (3) isikule; kinnitada
ravimite ja abivahendite toetuse
maksmine ühele (1) isikule; kinnitada
küttepuude toetuse maksmine kahele (2) isikule;
* kinnitada toimetulekutoetuse
maksmine märtsikuus üheteistkümnele (11) taotlejale;
* kinnitada lapsetoetuse maksmine
kolmele (3) isikule.
09.04.2015 istung
* Maksta lapsehoiuteenuse osutajale MTÜ Agapäeotsa selts lapsehoiuteenuse toetust märtsikuu eest summas 990,92 eurot;
* kinnitada sotsiaaltoetuste maksmine neljale (4) isikule;
* kinnitada eakate vallakodanike
juubelitoetuse maksmine neljale (4)
isikule;
* kinnitada lapsetoetuse maksmine
neljale (4) isikule;
* maksta vajaduspõhist peretoetust aprillikuus kuuele (6) taotlejale.
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Muud küsimused.
25.03.2015 istung
* Kehtestada Emmaste Põhikooli
huviringide juhendajate tasustamise
kord ja osalustasude suurused;
* MTÜ Emmaste Spordiklubilt nõuda tagasi 2014. a toetuse kasutamata
jääk summas 114,16 eurot; võimaldada MTÜ-l Emmaste Puhkpilliorkester
kasutada 2014. a kasutamata toetuse
jääki 2015. a jooksul summas 70,03
eurot; võimaldada MTÜ-l Külaselts
MUHV kasutada 2014. a kasutamata
toetuse jääki 2015. a jooksul summas
261,71 eurot;
* vabastada Emmaste vallale kuulu-

vat korterit üürilepingu alusel kasutav
kodanik korteriüüri tasumisest alates
01.01.2015;
* kiita heaks ja esitada volikogule
kaheksa (8) eelnõud.
09.04.2015 istung
* Moodustada 5-liikmeline komisjon hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks;
* nõustuda ürituste „Leemeti rattakross“ (18.04.2015) ja „Motokrossi
Hiiumaa 2015 ja motoklubi Korvikunnid karikasarja IV etapp“ (11.07.2015)
läbiviimisega;
* kiita heaks ja esitada volikogule
kolm (3) eelnõud.
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.

EELTEADE
Emmaste valla eakad plaanivad
maikuus (kuupäev on täpsustamisel) väljasõitu
Saaremaale, Leisi valda.
Külastatakse Angla Tuulikumäge
ja Angla Pärandkultuurikeskust, kus osaletakse töötubades,
lisaks veel Leisi Lapikoda ja Karja
Pagariäri.
Reisi maksumus sõltub
osalejate arvust.
Huvilistel võtta ühendust 4. maiks:
Aimi Pruul – 5646 9424 või Moonika Nurs – 5666 6835
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EMMASTE PUHKPILL 20
1995.aastal loodi Emmaste Põhikooli
juurde neljaliikmeline puhkpilliansambel,
mis oli jätkuks kunagise Emmaste kolhoosi puhkpilliorkestrile. Aja edenedes
tuli mänguhuvilisi juurde ja aastal 2000
oli liikmete arv juba poole suurem. Võtsime osa nii maakonna kui ka oma valla
ja kooli üritustest. Kuna tegemist noorte
kollektiiviga, osalesime noorte vokaalinstrumentaalansamblite festivalidel Koerus ja Paides (aastatel 2001 ja 2002). 10.
sünnipäeval 2005.aastal oli orkester juba
14- liikmeline. Samal aastal toimus kontsertreis Soome Vabariiki. Aastaid oleme
mänginud tantsumuusikat Sõru jaanituledel ja Hiiumaa suurematel üritustel
swing- ja pop-rockbandina.
2005. aastal ühines Emmaste puhkpilliorkester Eesti Puhkpillimuusika Ühinguga. 2006. aastal võtsime esmakordselt osa
konkursist „Turniir“ Estonia Kontserdisaalis, kus osalesid ka Kärdla Muusikakooli
noored puhkpillimängijad Mart Rootsi juhendamisel. Eesti Noorteorkestrite
Konkursil (EST-NOK) 2007. ja 2009. aastal
osalesime taas koos Kärdla Muusikakooli mängijatega. Kolmel korral saime
kolmanda kategooria ja pronksdiplomi.
2009. aasta kevadel ühines orkester Saaremaa ja Muhumaa puhkpillimängijatega
ja tekkis Eesti Saarte Noorte Puhkpilliorkester (ESNPPO), mille juhendajateks on
Matis Männa ja Karlis Saar Saaremaalt
ning Mart Roots ja Toomas Paap Hiiumaalt. Oleme korraldanud õppelaagreid
nii Saare- kui Hiiumaal, mis on lõppenud
kontserditega.
Aastal 2011 osales ESNPPO esmakordselt EST-NOK-il. Saime omas grupis II
koha, kolmanda kategooria ja pronksdiplomi. Kolmandat kategooriat kaitsesime
koos ka 2014. aastal.
Alates 2010-st aastast tegutseb orkester MTÜ-na. Populaarseks on muutunud
Hiiumaa Puhkpillipäevad ning „Sõru Jazz“
koos ESNPPO-ga ja Emmaste Swing-Rock
Band-iga. Orkestri meeldejäävamateks
sündmusteks on muidugi neli üld- ja
noorte laulupidu.
Täna mängib orkestris juba neljas
koosseis. Nagu elu järjepidevus ikka, üks
kollektiiv lõpetab kooli ja siirdub mandrile õppima. Rõõmu teeb, et jätkuvalt tuleb
juurde väiksemaid muusikahuvilisi. Praegugi on alustanud 3 poissi pillimängu
õppimist. Õnneks pole side kadunud ka
vilistlastega.
Emmaste orkestrit saab kuulata 25.
aprillil kell 18.00 Emmaste Põhikooli
saalis.
Kohtumiseni!
Toomas Paap
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Emmaste valla mälumänguvõistkond Maalinn võitis Kärdla mälumängusarja.
Seda juba kolmandat korda nelja
aasta jooksul!
Võistkond Maalinn kooseisus Madli
Valk, Merle Kääri, Margit Soone ja Toomas Põllu kogus 249 punkti, millega
edestati teisi enam kui paarikümne
punktiga. Nad võitsid hooaja jooksul
peetud seitsmest mängust koguni
viis.
Pildil: Maalinn enne viimast mängu
Rannapaargus
Foto autor Harda Roosna

HIIUMAA
VAEGKUULJATELE
KEVADINE
TERVISE- JA TEABEPÄEV
Teisipäeval 05. 05. 2015
1. Kuulmisohutus ja kuulmislangus
heaolu ühiskonnas.
2. Tervisest ja kuulmislanguse uuematest põhjustest.
3. Uued kuulmisabivahendid ja
mitmesugused vajalikud signaliseerimise ja häireseadmed kasutamiseks
tööl ja kodus.
4. Proovimine, vajadusel ja soovi
korral nende tellimine;
Teabepäeva korraldavad:
HIIU VALLA SOTSIAALKESKUS
www.sotsiaalkeskus.ee
KADRIMARDI OÜ
www.kadrimardi.ee
Kohtume:
Hiiu Maavalitsuse raamatukogu
ruumides (2. korrusel), algusega
kell 12:30
Leigri väljak 5, 92401 Kärdla
Info: 518 9697/511 5340
Transpordi vajadusest anna teada
L.Rullile 5669 4160
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ISIKUT TÕENDAVATEST
DOKUMENTIDEST
Käesoleval aastal aegub Hiiumaal
üle 2000 elaniku isikut tõendav dokument. Kärdla teenindus ootab inimesi aegsasti dokumenti taotlema,
vältimaks ebameeldivusi igapäevatoimingutes. Teenindus on avatud esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja
reedel 09.00-17.00. Kolmapäeviti on
Kärdla teenindus avatud 10.00-18.00.
Lõunapaus ajavahemikus 13.30-14.00.
Iga kuu viimasel reedel on Kärdla teenindus suletud. Sel päeval tagatakse
pöördujatele laekunud dokumendi
väljastamine.
Eesti kodaniku isikutunnistus ehk
ID-kaart on kohustuslik isikut tõendav
dokument alates 15-eluaastast.
ID-kaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada enda isiku
tuvastamiseks veebis ning digitaalseks
allkirjastamiseks. Lisaks sellele saavad
Eesti kodanikud ID-kaarti kasutada reisidokumendina Euroopa Liidu piires.
Info selle kohta on leitav välisministeeriumi kodulehel www.vm.ee.
Koos ID-kaardiga väljastatakse ümbrik PIN-koodidega, mis võimaldab
dokumenti kasutada elektrooniliselt.
Koodipaberil on kaks PIN-koodi, millest PIN1 on vajalik isikutuvastuseks
näiteks internetipanka sisenemisel
ja PIN2 digiallkirja andmiseks, mis on
oma tähtsuselt võrdsustatud traditsioonilise käsikirjalise allkirjaga. Seega
tegemist on äärmiselt olulise vahendiga kodanike toimetustes. ID-kaarti
ja selle koode ei tohi hoida koos, sest
nende vargusel või kadumisel on suurem oht, et kurjategijad saavad põhjustada teile tõsist kahju. Üsna levinud
on juhtumid, et ID-kaart on pandud rahakotti koos PIN-koodidega ja see langeb kurjategijate valdusesse. Seejärel

võivad kurjategijad võtta SMS-laene,
sõlmida järelmaksu lepinguid või kanda omaniku kontolt raha teistele kontodele jne. Kõige turvalisem on õppida
PIN-koodid pähe või hoida neid kohas,
mida kõrvalised isikud ei tea ega leia.
Kindlasti ID-kaardist eraldi!
Kui on kahtlus, et ID-kaart on kadunud või varastatud, tuleb helistada esimesel võimalusel abiliini numbril 1777
ja paluda oma kaardi sertifikaadid peatada. See tähendab, et pärast seda pole
kellelgi võimalik olemasolevaid koode
kasutades allkirja anda. Kui leiate kadunud kaardi taas üles, saate peatatud
sertifikaadid uuesti aktiveerida, kas
PPA teeninduses või pangakontoris
(SEB või Swedbank).
Politsei-ja Piirivalveamet soovitab
isikut tõendava dokumendi kadumisest või vargusest teatada esimesel
võimalusel ja dokument võimalikult
kiiresti kehtetuks tunnistada lähimas
politseiasutuses. Seejärel tuleb omanikul taotleda uus dokument.
Eesti kodaniku pass on reisidokument ja ei ole kohustuslik välja arvatud
riikides, mis ei jää Euroopa Liidu või
majanduspiirkonna sisse. Samas juhul
kui reisida Euroopa Liidust väljapoole, muutub pass kohustuslikuks. Enne
reisile minekut soovitame kontrollida
passi ja ID- kaardi kehtivust. Tasub tähele panna, et osad riigid nõuavad passi kehtimist kuus kuud peale riigist lahkumist. Sellekohast täiendavat teavet
saab vaadata politsei kodulehelt www.
poitsei.ee.
Paula Ruben
Kadett
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1. SEPTEMBRIKS KORSTNAD PUHTAKS
Kirjatüki pealkiri võib lugejatele
küll imelik tunduda, et hakkame varakevadel septembrist rääkima, aga kui
loete artikli läbi, saate aimu miks me
seda teeme ja just nüüd.
Nimelt, selle aasta esimesel september ei ole tähtis päev vaid koolilastele vaid ka kõigile neile, kes elavad
eramajades ning toas on küttekolle.
Kütteseadmeid tuleb puhastada
igal aastal. Korter- või ridaelamus
peab seda ilmtingimata igal aastal tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Eramaja omanik saab hooldada
küll kütteseadmeid ise, kuid iga viie
aasta tagant peab ka tema kutsuma
professionaali, kes -ahjud, -pliidid puhastaks ning nende korrasoleku üle
vaataks. See teadmine on kahjuks
veel üsna vähetuntud, kuid teadmatus ei vabasta vastutusest.
Seega alates 2015. aasta septembrist peab olema igas eramajas
päästeameti inspektori nõudmisel
ette näidata korstnapühkimise akt.

Korstnapühkija kutsumist ei tasu lükata viimasele hetkele, kuna siis võivad
korstnapühkijad olla tööga üle koormatud ja järjekorrad väga pikad. Soovitame kütteseadmeid puhastama hakata juba lähiajal, siis kui kütteperiood
on läbi ja korstnapühkijatel veel aega
laiemalt. Kellelegi ilmselt ei ole uudis,
et sügisel, enne uue kütteperioodi algust venivad järjekorrad väga pikaks.
Korstnapühkijat tellides tuleb meeles pidada, et igal õigel korstnapühkijal on olemas kutsetunnistus. Selle
kehtivust saab ja tuleb enne töö tellimist kindlasti kontrollida kutsekoja
kodulehel
http://www.kutsekoda.
ee/et/index. Lähima kvalifitseeritud
korstnapühkija kohta saab infot ka,
helistades päästeala infotelefonile 1524. Omaltpoolt peate tagama
korstnale juurdepääsu.
Pühkimata korstnatest ning hooletusest ahju kasutamisel saab aastas alguse keskmiselt 200 tulekahju.
Siinjuures tahame murda suhtumist,

Korstnapühkija teenus

60-80 eurot olenevalt piirkonnast

Korstnapühkija kutsumata jätmise eest
ettekirjutus + sunniraha hoiatus

kuni 3200 eurot (kui ettekirjutusest kinni ei
peeta) + korstnapühkija teenus 60-80 eurot

Puhastamata kütteseadmest alguse saanud
tulekahju või oht sellele
Puhastamata kütteseadmest alguse saanud
tulekahju tagajärjel hävib vara
Puhastamata kütteseadmest alguse saanud
tulekahju tagajärjel keegi hukkub

umbes 1200 eurot
Kahju võib olla hindamatu, olemasolev kindlustus ei pruugi kahju hüvitada jne
Kahju on hindamatu!

mida kohtame iga päev. Õnnetused ei
juhtu ainult meist kuskil hästi kaugel
ja meile võõraste inimestega. Vanarahvas oli tark ja ütles kunagi, et õnnetus ei hüüa tulles. Ja nii ongi!
Mis juhtub, kui jätate kutselise
korstnapühkija kutsumata ning teie
kütteseadmed jäävad spetsialisti
poolt üle vaatamata? Heal juhul ootab
teid tuleohutusjärelvalve inspektori
ettekirjutus koos sunniraha hoiatusega, mis võib ettekirjutuse mittetäitmise korral muutuda nõudeks. Kui
läheb halvemini ja te põhjustate oma
puhastamata seadmetega tulekahju
või ohu selleks, siis kirjutatakse teile
välja trahviotsus. Kui tulekahju tagajärjel hukkub keegi, siis alustatakse
teie suhtes kriminaalmenetlust, mille
karistus süüdimõistva otsuse korral
küündib rahatrahvist vangistuseni.
Selle juures ei ole vähemtähtis südamevalu mis jääb aastateks.
Õige otsuse teeb lõpuks meist igaüks siiski ise!
Rain Põllu
tuleohutuskontrollibüroo
peainspektor
Piltlikult olukorda selgitades näevad
teie valikud välja nii

Muuseumiöö
"ÖÖS ON MUUSIKAT"
Sõru muuseumis
16. mail 2015 Peaesinejaks
on Emmaste Puhkpilliorkester Kõlavad kolm merelaulu Eesti ja Läti autoritelt
( Evald Tammlaan ja Gustav
Ernesaks, Albert Uustulnd,
Sergius Lipp, John Pori ja
Alfreds Vinters) Dirigent
Toomas Paap
Kontsert algab kell 18:00
Kontsert tähistab meie
kuulsa torupillikuninga ja
laevakapteni Torupilli Jussi
170. sünniaastat ja tänavust muusika aastat.
Kohtumiseni
muuseumiöö kontserdil!

Torupilli Juss, Eesti torupillikuningas ja
Emmaste valla laevakapten (1845-1930).
Sõru muuseumi foto
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UUED KULTUURITÄHED EMMASTES?
Rahvusvahelisel naljapäeval toimus Emmaste Avatud Noortekeskuses huumoriga vürtsitatud teatriõhtu. Lisaks erinevatele teatritükkidele
ning humoorikatele sketšidele, esinesid Helje Ugami viiuliõpilased
vahvate muusikapaladega loodusest
ja loomadest. Suurt rõõmu tegi ka
suur publikuhulk – sel õhtul tundus
noortekeskuse saal justkui kummist
olevat. Kogu õhtut juhtis Slovakkiast
pärit vabatahtlik Peter, kes praktiseeris eesti keelt ja ta sai suurepäraselt
hakkama.
Väiksemad näiteringi lapsed esinesid tuntud Karupoeg Puhhi looga
„Puhh ja sõbrad”, millega pälviti Kärdla Kooliteatrite festivalil eripreemia

näitlemistöö eest. Lugu oli meeleolukas ja rääkis sõprussuhetest – kuidas
oma sõpru hoida ning milleks ollakse
valmis, et sõpru rõõmustada.
Naljapäevale kohaselt järgnesid
Puhhi tükile humoorikad sketšid –
kõige rohkem oli lugusid Jukust ja
tema tegemistest, teiseks populaarseks valikuks oli arstiteema. Sketšide
vahepalaks mängisid viiuliõpilased
tabavaid lugusid.
Nüüdseks oleme draamaõpetust
teinud ühtejärge neli aastat. Selle aja
jooksul läbi on käinud märkimisväärne arv noori – ligikaudu 40. Draamaõpetuse eesmärgiks on kujundada
loovat ja mitmekülgset isiksust, kes
suudab ennast täisväärtuslikult teos-

tada erinevates rollides: perekonnas,
tööl, avalikus elus. Näiteringi üheks
eesmärgiks on toetada õpilastes tervikliku maailmapildi teket, toetudes
loovale eneseväljendusele.
Tagasisidena teatriõhtust tõid nii
lapsevanemad kui klassiõpetajad välja just õpilaste uute isikuomaduste
avaldumist laval ja uutes olukordades. Seega lastel on võimalus ennast
proovile panna uudsetes olukordades
ja rollides, mis võivad elu jooksul ette
tulla. Melissa Alliksoo tõi välja draamaõpetusest just loomisprotsessis
osalemist: „Näiteringis osalemine suurendas kuuluvustunnet, näitlemis- ja
koostööoskust. Suutsime üheskoos
luua midagi suurt ja imelist. Laval tunnen end tõelisena.” Madis
Klee aga enesearengut:
„Näiteringis osalemine on
andnud mulle juurde julgust esineda ja näitlemisoskust.”
Kuna tänavune teatriaasta on pühendatud Eduard Vilde loomingule, siis
loodame järgmised etteasted just antud autori sulest
võtta. Juunikuus toimuvad
Eesti Harrastusteatrite Liidu eestvedamisel suvepäevad, mis on samuti pühendatud antud autorile
ning annab hea võimaluse
taas esineda. Kohtumiseni
teatris!
Kaie Pranno,
Näiteringi juhendaja

Pildil on noored
näitlejad:
Madis Klee, Mattias Mets,
Lisanna Pruul, Aveliin Post,
Anne-Mai Ugam,
Kertu Liisa Põtter,
Sofia Valk, Grete Liis Laid
ja Kaie Pranno.

Pildi autor Peter Cornak
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„KÄIB TÖÖ JA VILE KOOS…“
Kevadisel koolivaheajal viisime Emmaste noortetreeneritega läbi kolmepäevase spordilaagri.
Avapäev läks nö sisseelamiseks
ja möödus pallimängu turniiride
tähe all. Teine päev oli see-eest pikk
ja sisutihe. Kogunesime hommikul
spordihalli juures, et kiirrännakuga
Lepikule sammuda. Seal oli meie eesmärgiks ühendada sport ja töö. Ehk
teha jõutreeningut kiviaeda ladudes. Tuletasime meelde, mida rääkis
Emmaste põhikooli külastades Heiki
Nabi oma noorpõlve kohta. Et kuidas
ta endale tugeva füüsilise põhja ladus. Ikka maatööga!
Aitäh pererahvale, et ta meie plaanidega kenasti haakus ja aitas lõunaks

supi valmistada. Mõne tunniga valminud kiviaed on aga miski, mis annab
asjaosalistele veel pikki aastaid võimaluse sealt mööda sõites seda kevadist päeva meenutada.
Lõunasöögi ja -pausi järel ootas
kergejõustikutreening. Et noored on
energiat täis, tõestas seik, et kui treening lõppenuks kuulutati, siis asus osa
seltskonnast veel jalgpalli mängima.
Viimast päeva alustasime põhjaliku soojendusega. Sellisega, mida
tavatrennis või koolitunnis ajaliste
piiride tõttu kunagi teha ei saa. Järgnes jõutreening. Seejärel kosutav lõunapaus ja spordiviktoriin. Üheskoos
analüüsisime ka sportlikule noorele
sobilikku toitumist ning laagri lõpeta-

sime pallilahingutega.
Suur rõõm, et rohkem kui veerand
Emmaste kooli õpilastest, sekka paar
noort kaugemaltki, pidas õigeks laagris osaleda. Super, et meil on noored,
kel sporti tehes silm särama lööb.
Suur aitäh ka Tõnisele ja Toivole, kes
meil iganädalaselt ainult omast vabast tahtest noortele trenne annavad
ja laagri läbi viisid.
Säravat kevade jätku kõigile ja jõudu spordipisikule meie vallas levimiseks.
Hergo Tasuja
Emmaste põhikooli kehalise
kasvatuse õpetaja

Laupäeval, 16. mail kell 9.00 – 14.00
Emmaste Avatud Noortekeskuse ümbruses

EMMASTE KEVADLAAT

Müügil taimed ja istikud, käsitöö ja muu omatoodang,
liha- ja vorstitooted, linnud-loomad ja palju muud!
Igal täistunnil kultuuriprogramm!
Laadaloterii - iga loos võidab!
Müügikohtade info ja registreerimine:
Heli Üksik, tel. 462 2444
või valitsus@emmaste.hiiumaa.ee
Täpsem info: www.emmaste.ee
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Õnnitleme maikuu

UUDISED JA TEATED

***************************************************************
Hiiumaa Lastekaitse Ühing annab teada, et enne suve toimub veel kaks
advokatuuri nõustamist SKYPE teel.
Nõustamised toimuvad 29. aprillil ja 27. mail Kärdlas, Uust tn 4/5.
Vajalik eelregistreerimine e-mailil lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee
või telefonil 524 5029

************************************************************
TAMME POOD Jausa külas taas avatud
T—R 10.00—16.00
L 10.00—14.00
Info: tel 469 7319

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

Kati Söögituba pakub suveks tööd klienditeenindajale ja köögiabilisele.
Oodatud on kõik töökad käed.
Lisainfo katibaar@gmail.com
Telefon 56470912, Katrin

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

TALGUPÄEV 2. mai Emmaste vallas

Tärkma sadama talgupäev - 2. mail kell 10-15
Üheskoos plaanime korda teha vastvalminud sadama maja ja
selle ümbruse
Talgujuht Piret Lauri, tel 510 8209
Emmaste spordikeskuse korrastamine - 2. mail kell 15 - 19
Korrastame Emmaste spordikompleksi, et meil kõigil oleks seal
hea vaba aega veeta ja trenni teha.
Talgujuht Hergo Tasuja, tel 5568 1641
Sõru rannakoristustalgud - 2. mail kell 9-13
Mereranna koristamine, sadamaala korrastamine
Talgujuht Katre Pruul, 522 9988
Emmaste Päevatoa heakorrapäev - 2. mail kell 11-14
Koristustööd Emmaste keskuses
Talgujuht Aimi Pruul, 5646 9424
Külaselts MUHV koristustalgud - 2. mail kell 11-14
Valgu seltsimaja ja seltsimaja ümbruse koristamine
Talgujuht Heli Üksik, 5691 2640
Vabavaratalgud Hiiumaal 2015 toimuvad 2. mail kell 10-18
Kärdla ÜG arvutiklassis.
Lisateavet võib leida võrgupaigast http://
talgud.teemeara.ee/events/vabavaratalgud-hiiumaa-2015
Täiendav info ja talgutele registreerumine www.teemeära.
ee

sünnipäevalapsi!

89
88
87
82

Eakad sünnipäevalapsed
24.05 – Heini-Katarine Salumäe
30.05 – Manja Kudu
12.05 – Kulla Vanaselja
11.05 – Elje Vaim

Juubilarid
85
27.05 – Kanni Jeremejeva
80
01.05 – Maili Saareleht
75
18.05 – Maila-Maie Sooster
60
30.05 – Tiiu Rehepapp
30.05 – Õie Laid
50
13.05 – Mari Sooster
Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat....
TOOMAS PÕLD
02.02.1947-27.03.2015
Külama küla
LEA VIILUKAS
02.09.1952-13.04.2015
Jausa küla
Siiras kaastunne lähedastele

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

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

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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