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Pühalepa Vallavolikogu
Kandidaatide koondnimekiri 18. oktoobril
toimuvatel valimistel

Valimisliit Tasakaal
nr 101 AIVO PERE
nr 102 MOONIKA KURBA
nr 103 KALEV LIIT
nr 104 REET SAUER
nr 105 TAGO LAEVAMEISTER
nr 106 MARIANNE SÄDEME
nr 107 VIKTOR RÕBTŠENKO
nr 108 PEETER VOHU
nr 109 VELLO KASKOR
nr 110 KAIDO LÕPPE
nr 111 ENN JOHANNES
nr 112 TÕNU OTSASON

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 113 TOOMAS REMMELKOOR
nr 114 HERGO TASUJA
nr 115 KÜLLI FRIEDEMANN

Valimisliit Koduvald
nr 116 ANTS ORAV
nr 117 TIIU ALAS
nr 118 ANTTI LEIGRI
nr 119 MAIMU NÕMM
nr 120 ARNE KULI
nr 121 ANNE UNDO
nr 122 KÜLLI KREEGI
nr 123 SIRJE KUULMATA
nr 124 HELIN BERKMAN
nr 125 MARIANN KOKLA
nr 126 REIN RAUDSEPP
nr 127 RAIVO VÄLBA
nr 128 MARGUS SÕMER
nr 129 MARE ELLEN
nr 130 KALLE TALVI
nr 131 JAANUS ERNES
nr 132 VIIVI SAARNAK
nr 133 ERMO VOOLE
nr 134 SIRJE REINPAL
nr 135 TEET KIVISILLA
nr 136 HELI TUISK
nr 137 MAIT KARUKÄPP
nr 138 REET NISUMAA
nr 139 ANDRES KOROL
nr 140 ANNIKA UNDO
nr 141 JAAN OTSASON

KOIT kavaga
Palade lasteaed korda
KOIT kava ehk kohalike omavalitsuste investeeringute
toetuste kava on fond, mis rahastab omavalitsustele
kuuluvate haridusasutuste ja sotsiaalobjektide ehitamist ja
renoveerimist.
Neid rahastusi jagatakse maakonniti ja elanike arvu järgi.
Selles jaotusvoorus on Hiiumaa osa ca 15 miljonit krooni.
Oleme aastaid otsinud erinevaid võimalusi, taotlenud
rahastusi, et Hiiumaa viimane korda tegemata lasteaed saaks
ka ükskord täielikult rekonstrueeritud. Seni aga edutult.
Esitasime uuesti taotluse KOIT kavva ja Pühalepa valla
poolt küsime abirahastust 5,1 miljonit krooni ja ise
panustame 1,2 miljonit krooni.
Selle rahaga on võimalik ehitada lasteaiale juurdeehitus,
kuhu tuleb köök, personali-, tehnilised ja õpperuumid, ning
olemasolevasse hoonesse rühmatoad ja WC-d. Välja
ehitatakse uus elektri, kütte ja ventilatsiooni lahendus.
Maavanema sõltumatu komisjon seadis maakondlikud
taotlused pingeritta ja meie lasteaed valiti kahe võimaliku
taotleja vahel esimeseks.
Nüüd jääb vaid ära oodata ministri kinnitus ja ehitustööd
võivad alata.

Mis seal tee ääres toimub?
Nii on viimasel ajal sageli minult küsitud.
Selle küsimuse on inimestes tekitanud nähtavad raietööd
Heltermaa-Kärdla maantee äärsel lõigul Lennujaama tee –
Rehemäe tee.
Aastatepikkune ettevõtmine rajada tervisespordirada Kärdla
Mängudemajast Paluküla suusamäele on realiseerumas ja
hetkel toimuv tööde käik ka kõigile nähtav.
Pikk aeg on kulunud tervisespordirajale võimalikult parima
asukoha leidmisel. Tänaseks on kõik maaeraldused olemas
ja käib sihtide sisseraiumine. Samaaegselt on teostatud ka
geodeetiliste alusplaanide mõõdistused. Peale raadamistööde
lõppu tasandab maapinna kännufrees ja projekteeritakse
valgustus kogu raja pikkuses, s.o ca 3,5 km.
Lõigul Rehemäe tee - Paluküla kirik on plaanis koos
terviserajaga projekteerida ka kõrval kulgev kergliiklustee.
Seniseid ja praegusi tegevusi rahastavad ja toetavad
Kultuuriministeerium, SA Eesti Terviserajad ja Pühalepa
Vallavalitsus. Raha kõige selle väljaehitamiseks soovime
taotleda erinevatest fondidest ja rahastusallikatest.
Ants Orav
vallavanem
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Valla edasiarengu võimalused on meis enestes
Valimisliidu “Tasakaal kandidaatide seas leiab lugupeetud
valija mitmekesistes valdkondades tegutsevaid Pühalepa valla
inimesi.Seitsmel valimisliidu liikmel on vallavolikogu töö
kogemus. Aivo Pere ja Kalev Liit on saanud panustada valla
juhtimisse ka varem. Reet Sauer on aastatepikkuse tööga
Suuremõisa PK-s ja Kärdla ÜG-s omandanud rikkalike
kogemusi hariduse vallas. Monika Kurba ja Aivo Pere oskavad
näha ja arendada ettevõtlustegevust ja majandust seestpoolt.
Kalev Liit, Marianne Sädeme, Tago Laevameister valdavad
keskkonna-, jäätmekorralduse-, veemajanduse probleeme
kõigis nende tahkudes nii vallas kui Hiiumaal. Nad saavad tuua
oma kogemused ehitus ja planeerimiskomisjoni.
Tõnu
Otsasonil on aimu külaliikumise esimestest ja ka tänastest
sammudest Hiiumaal. Viktor Rõbtšenko on hetkel Hiiumaa
nõutud ajurünnakute korraldaja ja projektide nõustaja. Vello
Kaskor, Peeter Vohu oskavad kokku viia mineviku ja tuleviku
visioone ja muuta need tänapäevale praktiliselt kasulikuks.
Kaido Lõppe ja Enn Johannes on oma käsitöö -kunsti ala
meistrid, kes muudavad igapäevaseid
praktilisi asju
uuenduslikult kasulikuks ja huvitavaks.
Meie kogemused, oskused ja tahe ära kuulata huvigruppide ja
inimeste ideid loovad edasiminekuks vaimse ja tegusa kapitali.
Üheskoos tahame luua elukeskkonda, kus kõigil valla elanikel
on võimalus oma kogukonna huvides kaasa rääkida ja
aktiivselt osaleda. Suudame korraldada vallavolikogu
komisjonide ja vallavalitsuse töö selliselt, mis annab võrdsed
võimalused kõigile kogukondadele ja nende liikmetele.
Me ei pea võimalikuks praktikat, kus järgitakse mõne üksiku
kitsa grupi huve või väärituid eesmärke. Informatsioon valla
tegemistest ja mõtetest peab ulatuma iga kodanikuni. Vaid siis
on mõeldav kodanike aktiivne osalus ja väärikate eesmärkideni
jõudmine.
Meid ootavad ees majanduslikult kitsamad olud. Eelolevate
kavade ja eelarvete läbimõtlemine ning kokkupanek nõuab
vallavolikogult ja vallavalitsuselt maksimaalset pühendumist,
olukordade tundmist ja koostööd elanikkonnaga, et tekkinud

seis kogukonna kasuks pöörata.
Maksulaekumiste vähenemine, viimastel aastatel valla
eelarvedistsipliini rikkumiste toimumine,
sotsiaal- ja
toimetulekutoetuse vajaduse suurenemine on märksõnad, mis
nõuvad senisest teistsugust valla juhtimist. Juhtimine peab
olema aus ja avatud, kus vastuvõetud otsused on kaalutletud,
nende otsuste tagamaad avalikud ja selged. Valimisliit
“Tasakaal” on seda meelt.
Täna ei ole aeg, kus hüüda välja kümneid kõlavaid
valimislubadusi, millel puudub tegelikkuses reaalne kate.
Meie valimisliidu poolt valitud strateegia jõuda tulemusteni
kodanike aktiivse osalemise kaudu loob ainuvõimaliku
väljapääsu majanduslikust ja sotsiaalsest surutisest.
Näeme suuri reserve paikkondade
kohalike ideede
rakendamises. Vallavalitsus ja volikogu saavad kodanike
ettepanekute õigeaegse tähelepanemise ja toetamise teel
rohkendada tegijate arvu ja häid tegusid valla üldiseks
hüveks. Vald peab igapäevaselt toimima ja tagama normaalse
elukorralduse igas külas. Vallaelanike osalemine erinevates
koostöövõrgustikes saab meie valda tuua uusi ja
innovatiivseid lahendusi. Kavatseme meie ettevõtjatele
tähelepanu panustada ja tugiteenuseid pakkuda - anda neile
valla tööandjatena tegutsemiseks lisaenergiat.
Meie inimesed on meie rikkus . Vigu, mis tehakse inimeste
juhtimisel, on hiljem raske parandada. Seepärast ootame
võimalust muuta valla juhtimist inimlähedaseks ja võrdselt
sõbralikuks kõigile küladele. Meie vallas ei pea olema
eelistatud või hüljatud piirkondi.

Lugupidamisega,
Valimisliit “Tasakaal”

Valimisliit Tasakaal
nr 101 AIVO PERE
nr 102 MOONIKA KURBA
nr 103 KALEV LIIT
nr 104 REET SAUER
nr 105 TAGO LAEVAMEISTER
nr 106 MARIANNE SÄDEME

nr 107 VIKTOR RÕBTŠENKO
nr 108 PEETER VOHU
nr 109 VELLO KASKOR
nr 110 KAIDO LÕPPE
nr 111 ENN JOHANNES
nr 112 TÕNU OTSASON
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Valimisliit „Koduvald“ – teeme vallaelanikega elu vallas paremaks
Valimisliit Koduvald tänab kõiki oma valijaid usalduse eest
eelmistel valimistel. Soovime jätkata vallaelu arendamist ning
läheme seekordsetele valimistele veelgi laiapõhjalisema
meeskonnana.

Valla eelarve on range kontrolli all, sest igas hästi toimivas
majapidamises peab rahakott korras olema. Me ei ole
koormanud vallaeelarvet laenudega, oleme hoopis
vähendanud eelkäijate laenukoormust.

Neli aastat tööd Pühalepa vallas on möödunud kiiresti. Oleme
koostöös arendanud paljusid objekte ja käivitanud uusi tegevusi
ikka selleks, et muuta valda edukamaks ja elamisväärsemaks
meile kõigile. Valla arendustegevuses oleme olnud edukad
Euroopa Liidu rahade toomisel koduvalda ja tahame erinevate
rahastusmeetmete vahenditega ka edaspidi valla kitsaskohti
likvideerida ning eri valdkondade tegevusi arendada.

Valla kodanikud saavad täna ise kogeda, mis on muutunud
viimasel neljal aastal Pühalepa vallas. Valmisliit Koduvald on
jätkuvalt valmis valla arendustegevusi jätkama. Meie eesmärk
on käivitada vastavalt võimalustele uusi ning edasi minna
juba rakendunud tegemistega, nagu kultuuri- ja noortekeskuse
laiendus,
loodushariduskeskuse
arendustegevus,
tervisespordiraja või kergliiklustee rajamine koostöös Käina
vallaga. Me arendame valla kõiki piirkondi, eelistamata üht
teisele. Pühalepa vald on üks tervik, kus meil kõigil peab
olema hea elada.

Tõsiasi on see, et korraga ei jõua kõiki soove ellu viia.
Kahtlemata on vallas palju probleeme, mis ootavad
lahendamist. Meie valimisliidu inimesed on erinevatest valla
piirkondadest ja hästi kursis nende piirkondade kitsaskohtade
ning vajadustega. Püüame üheskoos neile lahendusi leida.
Oleme väga tänulikud aktiivsetele valla kodanikele, kes tulevad
ja juhivad tähelepanu puudustele, mida me pole märganud. See
ongi koostöö ja valla elanik on otsustaja, meie viime tema tahte
ellu. Väga hästi töötab mudel: ettepanek paikkonnast, koos
vallavalitsuse töötajatega otsitakse parim lahendus, lahenduse
elluviimiseks leitakse mõni Euroopa Liidu või riiklik
rahastusmeede, vallavalitsuse projektijuht aitab taotluse
paberimajanduse poole korda ajada.

Tahame teha kõigiga koostööd ning toetame igati Pühalepa
valla jaoks kasulikke ning tähtsaid ettevõtmisi. Peame
oluliseks koostööd ka erakondadega, sest vallarahva hääl peab
jõudma küladest ka Toompeale, kus tehtavad otsused
määravad olulises osas meie igapäevaelu.
Keegi ei tule meile midagi kandikul kätte tooma. Hoiame ja
arendame oma koduvalda koos –– et meie teed saaksid korda,
noortel peredel oleksid head tingimused laste kasvatamiseks
ja head töökohad, ettevõtjatel huvi aktiivsemalt ettevõtlust
arendada ja töökohti luua, et saaksime koos tunda rahulolu
arenevast, elamisväärsest Pühalepa vallast.

Pühalepa vallas töötavad head spetsialistid, kes on volikogule
ja vallavalitsusele tõhusaks abiks otsuste langetamisel.

Valimisliit Koduvald
nr 116 ANTS ORAV
nr 117 TIIU ALAS
nr 118 ANTTI LEIGRI
nr 119 MAIMU NÕMM
nr 120 ARNE KULI
nr 121 ANNE UNDO
nr 122 KÜLLI KREEGI
nr 123 SIRJE KUULMATA
nr 124 HELIN BERKMAN
nr 125 MARIANN KOKLA
nr 126 REIN RAUDSEPP
nr 127 RAIVO VÄLBA

Valimisliit “Koduvald”

nr 128 MARGUS SÕMER
nr 129 MARE ELLEN
nr 130 KALLE TALVI
nr 131 JAANUS ERNES
nr 132 VIIVI SAARNAK
nr 133 ERMO VOOLE
nr 134 SIRJE REINPAL
nr 135 TEET KIVISILLA
nr 136 HELI TUISK
nr 137 MAIT KARUKÄPP
nr 138 REET NISUMAA
nr 139 ANDRES KOROL
nr 140 ANNIKA UNDO
nr 141 JAAN OTSASON
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Isamaa ja Res Publica Liit
Isamaa ja Res Publica Liidu nimekirjas kandideerib Pühalepa
vallavolikogusse 3 inimest ― Toomas Remmelkoor, Külli
Friedemann ja Hergo Tasuja. Nimekiri võiks ehk pikem olla,
aga kvantiteedile tuleb kvaliteeti eelistada.
Me ei vastanda end teistele nimekirjadele. Volikogusse
kandideerimisel on vaid üks eesmärk - soov valla asjades kaasa
rääkida ning midagi ka reaalselt ära teha. Lisaks kohalikule
tasandile tuleks asjadele vaadata ka laiemalt. Hiiumaa eri
omavalitsuste vaheline koostöö on oluline. Samas on oluline
hoida kätt pulsil ka riigitasandil. Et vastu võetud otsused
oleksid vallaelanike soovidele vastavad, tuleb valla tasandilt
õiged suunised anda. Just seepärast kandideerimegi IRL-i
nimekirjas. Vahetu kontakt ministrite ja ministeeriumi
töötajatega aitab kaasa, et nö „ülevalt poolt“ ei korraldata meie
elu meie endi soovide vastaselt.
Me leiame, et Pühalepa valla elanik on arukas. Sestap on selge,
et populistlikke lubadusi me ei jaga. Praegu, mil rahalised

võimalused on väiksemad kui paari aasta eest, tuleb iga krooni
paigutamine väga hoolikalt läbi kaaluda. Volikogus vastu
võetavad otsused mõjutavad meie igapäevast elu. On oluline, et
volikogusse valitavad isikud oleksid valmis vaeva nägema.
Niisama kohvitamiseks ja jutu vestmiseks on alternatiivsed
võimalused. Meie kandideerime, sest oleme valmis tööd
tegema.
Tahame, et Pühalepa vald suudaks oma elanikele ning
ettevõtjatele
pakkuda
konkurentsivõimelist
eluja
ettevõtluskeskkonda. Vallavalitsus peab aitama oma elanike
head ideed teoks teha. Soovime, et meie inimestele oleks
tagatud võimalused õppimiseks, tööks ja eneseteostuseks.
Oleme valmis ära kuulama kõik arvamused ja valla elanike
mõtted.
Vald on oma elanike nägu.
Tule 18. oktoobril kindlasti valima

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 113 TOOMAS REMMELKOOR
nr 114 HERGO TASUJA
nr 115 KÜLLI FRIEDEMANN

PALADE KOOLI 125. AASTAPÄEV
03. oktoober kell 10.00 – Palade Spordihoones välkturniir korvpallis
(täpsem info www.skpyhalepa.ee)
www.skpyhalepa.ee)
17. oktoober

kell 10.00 – Palade Spordihoones vilistlaste
võrkvõrk- ja korvpallivõistlused
kell 16.00 – kalmistu külastus
kell 17.00 – kontsertkontsert-aktus
kell 19.00 – vilistlaste pidu (puhvetid, tants, mängud, oksjon)

Osavõtutasu eelregistreerimisel 100.100.- krooni palume kanda Pühalepa vallavalitsuse
arveldusarvele
nr 1120049209, märgusõnaga "aastapäev", hiljemalt 12. oktoobriks.
Hilisem osalustasu 150.150.- krooni
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Pühalepa valla projekt „Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse
laiendamine ja köögi renoveerimine“

Projekti maksumuseks on 7 264 300 krooni, millest Euroopa
Regionaalarengu Fond rahastab summas 6 460 000 krooni
Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste
ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetme
kaudu. Ülejäänud osa rahastatakse Pühalepa valla eelarvest.
Projekti otsesteks eesmärkideks on laiendada ja parandada
noorte tegelusvõimalusi ja noorte praktiliste oskuste
omandamise võimalusi ning tööhõivet parandavaid oskusi
Pühalepa valla noortekeskuse infrastruktuuri arendamisega,
rekonstrueerides, restaureerides ja sisustades kaks objekti
Suuremõisas:

Objekt 2 - endise mõisa teenijatemaja (pargi servas olev
hoone) restaureerimine noortekeskuse tegevustubadekstöökodadeks ja e-noortekeskuseks; selle tarbeks
maaküttesüsteemi väljaehitamine koos kinnistu kõrvalhoones
paikneva tehnilise ruumiga maakütte seadmetele. Hoone
esimesele korrusele tulevad puidu- ja restaureerimistöökoda,
savi- ja klaasikoda, kabinetid, garderoobid, WC-d (sh üks inva
-WC). Katusekorrusele on ette nähtud ruum käsitöö ja kunsti
töötoale koos eksponeerimisega, tehniline ruum
ventilatsiooniseadmele, WC, eksponeerimisruum.

Objekt 1 - olemasoleva noortekeskuse hoone väikeköögi koos
abiruumide ja söögisaaliga kaasaja nõuetele vastavaks
rekonstrueerimine.

Objekt 1 valmib 31. detsembriks 2009.
Objekt 2 valmib 28. veebruariks 2011.

Objekt 2 — teenijatemaja
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Palade Põhikool
Tänavu tähistab Palade Põhikool oma 125-ndat sünnipäeva,
mis kulmineerub 17. oktoobril toimuva aktuse ja vilistlaste
kokkutulekuga. Sel õppeaastal alustas meie koolis kooliteed
kaheksa uut õpilast, neli nendest esimeses klassis. Uus on
inglise keele õpetaja – Thilo Fürstenberg. Eelmise õppeaasta
tulemuste põhjal sai „aasta õpetaja“ tiitli muusikaõpetuse ja
inimeseõpetuse õpetaja – Jaanika Palkman.
Kokku õpib sel aastal koolis 78 õpilast. Jätkame sel aastal
kooli traditsiooniliste üritustega. Uuendusena toimub koolis
klassidevaheline ja õpilastevaheline nn aktiivsuse ja usinuse

võistlus, kus arvesse võetakse õpitulemused, olümpiaadid,
konkursid, võistlused, osalemine üritustel jne. Sellega loodame
selgitada kevadeks kõige tublimad klassid ja õpilased. Ka on
sel õppeaastal plaanitud koolitused lapsevanematele. Jätkuvalt
on oodatud kõik lastevanemate arvamused ja ettepanekud, mis
aitaksid koolielu elavdada või parendada. Ilusat ja
teadmisterohket jätkuvat õppeaastat kõigile.
Uno Kõiv
direktor

KOHTUMISTENI PEREKESKUSES!
Mihklikuu viimasel päeval oli Hellamaa perekeskuses
rahvarohke –– kogunesime, et arutada tehtut ja pidada uusi
plaane. Kutsutud olid ka meie volikogu esimees Antti Leigri,
vallavanem Ants Orav, kultuuritöö koordineerija Heli Tuisk ja
sotsiaaltöötaja Urme Soonvald. Kokkusaamine algaski
vallajuhtide infotunniga hetkeolukorrast vallas. Kuulsime, et
kuigi eelarve on üsna pingeline, saadakse hakkama ––
allasutused toimivad, üsna palju on tehtud külades vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide uuendamiseks, Suuremõisas
renoveeritakse jõudumööda mõisahooneid jne. Et aga
raskustega toime tulla, peab ka igaüks meist kokkuhoidlikumalt
ja läbimõeldult tegutsema. Kohalolijad said vallajuhtidele
esitada küsimusi ja teha omapoolseid ettepanekuid. Leiti, et
sellised infotunnid peaksid toimuma regulaarselt.
Tehes kokkuvõtet möödunud kultuurihooajast, tõdesime
mõningase üllatusega, et tegevuste ja ürituste rida sai üsna
pikk. Erinevaid huviringe ja tegevusi oli nimekirjas üle
kümne. Üritusi, millest meie valla eakad osa on saanud, oli
aga veelgi enam – koos peeti tähtpäevi, osaleti maakondlikel

üritustel, käidi ekskursioonil nii oma saarel kui ka
mandrimaal, jagati laulu- ja tantsulusti nii Hiiumaa rahvale
kui ka väljaspool saart.
Üheskoos arutati, mida uuel hooajal plaani võtta. Juba
oktoobrist algavad laulu- ja tantsuproovid, tervisevõimlemine
ja mälumängud. Samuti korraldatakse edasi näitusi meie valla
inimeste hobidest ja kogudest. Jätkata tahetakse ka
huvireiside ja matkadega. Kuna eelmises ajalehes sai meie
plaanidest juba pikemalt lugeda, siis ei hakka seda kõike
uuesti üle kordama.
Kui üldsuunad pandi koos paika, siis ürituste ja ettevõtmiste
täpsemaks kavandamiseks valiti kuueliikmeline aktiiv. Samas
ootame jätkuvalt huvitavaid ettepanekuid ja tegusaid inimesi
meie seltsi. Rõõmsate taaskohtumisteni!

Eha Kivi

Mälumäng
Perekeskuses
7. oktoobril kell 18.30
Kolmeliikmelised
võistkonnad
info tel. 469 4630

Hellamaa Perekeskus
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Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest
8. oktoobrist 14.oktoobrini 2009 toimub elektrooniline
hääletamine.
Elektrooniline hääletamine algab 8. oktoobril kell 9.00 ja
kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 14. oktoobril
kell 20.00.

Valimisjaoskond nr 2 asub Pühalepa valla kultuuri- ja
noortekeskuses. Jaoskonnakomisjoni esimees Eve Koljak.
Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav
dokument.

12. oktoobrist kuni 14.oktoobrini 2009 toimub
eelhääletamine.
Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda,
sealhulgas
valija
asukohas
ja
kinnipidamiskohas.
Eelhääletamise ajal kodus hääletamist ei korraldata.

Kodus hääletamise taotluse esitamine
Kui valija ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu
hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma
kodus.
Kodus hääletamise korraldamiseks peab valija esitama
vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni
kella 16.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida
kodus hääletamise taotlemise põhjus.
Kodus hääletamise kirjalik taotlus saadetakse posti teel
18.oktoober 2009 –– valimispäev
Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus vallavalitsuse või valija elukohajärgse jaoskonnakomisjoni
aadressil või toimetatakse kohale muul viisil.
hääletamine.

Hääletamisruumide asukohad:
Valimisjaoskond nr 1 asub Palade põhikoolis.
Jaoskonnakomisjoni esimees Ille Kivistu.

Info telefonil 463 6840, 463 6842,
e-post: katrin.paat@pyhalepa.hiiumaa.ee,
riina.lilleois@pyhalepa.hiiumaa.ee

Valimisliit “Koduvald” kohtub valijatega 11. oktoobril
Padu hotell
Kell 12.00

Hellamaa
ranna kiik
Kiige ehitas
Hellatempa Külaseltsi
tellimusel Toomas
Vannas abilistega
Kohaliku Omaalgatuse
Programmist ja
Pühalepa vallast
saadud raha eest.
Kiige avamiseks
sõlmiti lahti 56
inimese kootud lint.
Foto autor Avo
Valdmann

Palade raamatukogu Suuremõisa Põhikool
Kell 15.00
Kell 18.00

8
oktoober 2009
Kaks väikest päkka
kaks sinisilma
on Teie rõõmuks
sündind siia ilma.

Meie valda on sündinud
31.augustil sündis Pille ja Kuldar Rooli perre
poeg ALEKSANDER
13.septembril sündis Triin ja Reijo Leigeri perre
tütar RETI ELEEN

Õnnitleme vanemaid!
Pühalepa Vallavalitsus ja Vallavolikogu

MõisaPraouade tantsurühm
alustab 6.oktoobril oma 25 hooaega,
tantsutrennid toimuvad
teisipäeval ja neljapäeval
kell 18.30
Suuremõisa spordihoones.

Pühalepa Vallavalitsus ja Vallavolikogu
õnnitlevad oktoobrikuu
juubilare ja eakaid sünnipäevalisi
Ei keelata saa aastate lendu,
ikka tervist ja jõudu
ning nooruslikku indu!

VEIKO MARIPUU
MARIKA SAU
WILLIAM SIMON HAMILTON-WELCH
RISTO LEIGER
AKSEL VAIN
ANTS HAVI
HEINO JUHE
ÕIE KOLGA
UDO KULI
JULIUS JÕEMAA
HELMUT JÕELEHT
SALME-LOREIDA MAAR
ILMA LEIKA
HELGA VOOLMA

Pa l ju õ nne!

Oodatud kõik kel jalg tatsub ja ei suuda
pikkadel talveõhtutel kodus diivanit
kaunistada!

Meie hulgast on lahkunud
Jüri Tikka
25.septembril
Avaldame kaastunnet lahkunu omastele

Toimetulekutoetuse avalduste vastuvõtmine
toimub 14. oktoobril
Suuremõisas kell 9.30 kuni 12.00 ja
Palade spordihoones kell
13.00 kuni 14.00.
Töötute õppepäev
toimub 15. oktoobril kogunemisega
kell 9.00 Hellamaa Perekeskuses.

Pühalepa valla leht * Väljaandja: Pühalepa vallavalitsus (tel.: 463 6842) *
Kaastöid ootame meiliaadressil: antti@palade.edu.ee * Kuulutuste, teadete lisamine lehte: tel. 463 6840

