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Valla tegemised suvel
Kultuuri– ja Noortekeskus
Ehitustööd jätkusid Pühalepa Kultuuri- ja Noortekeskuse
ehitusel. Suvega on ajaloolise Suuremõisa lossi teenijatemaja
saanud täiesti uue välimuse. Katuse- ja fassaaditööde lõppedes
on tööjärg üle kandunud sisetöödele. Peatöövõtja Resteh OÜ
ning alltöövõtjad Wattampex OÜ, DAGOsan OÜ ja
Kliimaseade on ühises koostöös ehitustöödega jõudnud
lõpusirgele. Hoone restaureerimise ja ehituslik osa valmib
septembri keskpaigaks. Peale seda toimuvad sisseseadete
tarned ja paigaldused ning erinevate tehniliste süsteemide
häälestamised. Restaureerimis- ja ehitustööde ning sisseseade
maksumus 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.

Pühalepa Kultuuri– ja Noortekeskuse laiendus

Palade kool
Suvisel
koolivaheajal
teostati
Palade
põhikooli
rekonstrueerimise VI etapp. Nende tööde käigus vahetati välja
esimese korruse koridori ja kahe klassiruumi põrandad.
Paigaldati uued laed ja valgustus. Seinad said uue värvivõõba.
Töid teostati ca 580 000 krooni eest ehitusfirma Paler PT poolt.
Tööd rahastasid EAS, Hasartmängumaksu Nõukogu ja
Pühalepa Vallavalitsus.
Palade Lasteaed
Palade lasteaia rekonstrueerimine algas täieliku ehitusprojekti
ning ehitusliku ekspertiisi tellimisega. Tänaseks on projektid
valminud ja sügisest käivitub ehituslik hankeprotsess.
Ehitustegevust planeerime järgmisse aastasse. Töid rahastavad
EAS (kohalike omavalitsuste investeeringute toetusfondist) ja
Pühalepa Vallavalitsus.

Palade Põhikooli esimene korrus

lepingupartneriks vallaga on Keskkonnainvesteeringute Keskus
Palade Loodushariduskeskus
Juulis saime KIK-ist positiivse otsuse meie rahataotlusele (KIK). Tööde kogumaksumus on 3,1 miljonit krooni ja
projekti „Palade Loodushariduskeskuse keskkonnahariduse teostamise aeg aastad 2011-2012.
võimaluste laiendamine“ teostamiseks. Selle projekti raames
ehitatakse välja laboriruum Palade loodushariduskeskusse ja
kivimite õppeväljak ning õppeklass Soerasse. Neid töid
rahastavad
Euroopa Regionaalarengu
Fond
„Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine” ja Pühalepa
Vallavalitsus.
Kogu Eesti peale oli selles meetmes jagada 300 miljonit krooni
ja rahastuseni jõudis 14 taotlust üle Eesti. Eesti-poolseks
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Pühalepa Vallavolikogu istung toimus 21. juunil k.a
Istungit juhatas volikogu esimees Toomas Remmelkoor.
Istungist võtsid osa volikogu liikmed Toomas Remmelkoor,
Antti Leigri, Tiiu Alas, Annika Undo, Arne Kuli, Jaanus Ernes,
Aivo Pere, Reet Sauer, Viktor Rõbtšenko, Tago Laevameister.
Puudus volikogu liige Kalev Liit. Istungist võttis osa
abivallavanem Eve Kustala.
Pühalepa valla 2009. majandusaasta aruande kinnitamine
Majandusaasta aruannet on tutvustatud vallavolikogu
eelarve- ja rahanduskomisjoni, ehitus- ja planeerimiskomisjoni,
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni, maamajanduskomisjoni ja
kultuuri- ja hariduskomisjoni koosolekutel. Kõigi komisjonide
seisukoht oli, et 2009. majandusaasta aruanne kinnitada
volikogu juunikuu istungil.
Majandusaasta aruannet ja audiitori järeldusotsust
tutvustas abivallavanem Eve Kustala.
Audiitor tegi vallavalitsusele ka märgukirja 2009.
majandusaasta aruande kohta. Audiitori poolt tehtud märkusi
on vallavalitsuse istungil arutatud ja vastavatele isikutele antud
ülesanne puuduste kõrvaldamiseks.
Revisjonikomisjoni akti tutvustas komisjoni esimees
Toomas Remmelkoor.
Revisjonikomisjon revideeris Pühalepa Vallavalitsuse
poolt korraldatud majandustegevust ja kontrollis selle käigus
valla eelarve täitmist, reservfondi kasutamist, eelmisel
perioodil tehtud revisjonikomisjoni tähelepanekute arvestamist.
Pisteliselt kontrolliti vallavolikogu ja vallavolikogu
komisjonide otsuste täitmist, vallavaraga teostatud tehinguid ja
kulude arvestust.
Revisjonikomisjoni tähelepanekud:
Valla eelarve: valla eelarve täitmisel ei ole kulude osas
võrreldes kavandatuga ülekulusid ei eelarve ridadel ega ka
peatükkide ulatuses;
Eelmise perioodi revisjoni tähelepanekutest:
revisjonikomisjon tuvastas, et vallavalitsus on oma töös
arvestanud eelmise perioodi revisjoni tähelepanekutega, kuid
juhib endiselt vallavalitsuse tähelepanu asjaolule, et jätkuvalt
tuleb tööd teha võlgnevustega vallale;
Põhivara: valla majandusaasta auditi käigus selgus, et
mõningate varaobjektide jääkväärtus seisuga 31.12.2009 oli 0
krooni ja varade inventuuri käigus ei hinnatud varade
ümberhindamise vajadust. Revisjonikomisjon palub
vallavalitsusel 2010. majandusaastal hinnata vastavate varade
järelejäänud kasulikku tööiga.
Revisjonikomisjoni ettepanek:
vallavalitsusel arvestada revisjonikomisjoni poolt tehtud
tähelepanekutega ja kõrvaldada leitud puudused;
kinnitada Pühalepa valla 2009. majandusaasta aruanne.
Otsustati: kinnitada Pühalepa valla 2009. majandusaasta

aruanne.
Arvelduslaenu võtmine
Suuremõisas on käimas INNOVE Pühalepa valla kultuuri- ja
noortekeskuse laiendamise projekt ja juhuks, kui tekib
vajadus eelnevalt finantseerida tööde teostajat, peaks vallal
olema tagavaraks käibevahendeid. Vallavalitsus soovib
volikogult luba taotleda alates 1. juulist 2010 ilma
kohustistasuta arvelduslaenu kuni 2 000 000 kroonise limiidi
ulatuses. Intressi maksame alles siis, kui raha reaalselt
kasutame, intress 4,5-5% aastas. Arvelduslaen tagatakse
Pühalepa valla eelarvega ja tasutakse meetme vahendite
laekumisel, hiljemalt 2010. eelarveaasta lõpuks.
Otsustati: Pühalepa Vallavalitsusel taotleda alates 1. juulist
2010 ilma kohustistasuta arvelduslaenu kuni 2 000 000
kroonise limiidi ulatuses; arvelduslaen tagada Pühalepa valla
eelarvega ja tasuda meetme vahendite laekumisel hiljemalt
2010. eelarveaasta lõpuks.
Pühalepa valla terviseprofiili koostamise algatamine
Selleks, et omavalitsused saaks sotsiaalfondist rahalisi
vahendid taotleda, peab olema omavalitsusel koostatud
terviseprofiil. Terviseprofiil ise koosneb statistilistest
andmetest ja neist andmetest lähtuvalt viiakse läbi analüüs.
Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse elanike tervise ja
seda mõjutavate tegurite kaardistamine. Terviseprofiil on
abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel,
hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite
eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike
tegevuste ja vahendite määratlemisel.
Terviseprofiili sisendiks on nii indikaatorite alusel kogutud
andmed kui ka muude valdkondade spetsialistidelt kogutud
andmed ja info. Dokument aitab saada ülevaadet piirkonna
inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest,
aidates määratleda piirkonna peamised probleemid, sekkumist
nõudvad valdkonnad ning paremate tervisetulemite
eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused.
Otsustati: algatada Pühalepa valla terviseprofiili koostamine.
Pühalepa vallas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra
muutmine
Kuna teised Hiiumaa omavalitsused on kehtestanud
prügiveo piirhindadeks OÜ Hiiumaa Prügila poolt II variandina
välja pakutud hinnad, siis, et osaleda ühises prügiveo hankes,
oleme sunnitud kehtestama samad hinnad. Oma vastuseisuga
esialgselt välja pakutud hindade kehtestamisele oleme
saavutanud selle, et II variandina OÜ Hiiumaa Prügila poolt
esitatud hinnad on ligi 20% väiksemad I variandina pakutud
hindadest.
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Kuna oleme üle 1500 elanikuga vald, siis peame vastavalt
seadusele prügivedaja leidmiseks hanke välja kuulutama, aga
üksi seda tehes on see veelgi kallim. Et saaks välja kuulutada
ühise hanke kogu Hiiumaa kohta oleme sunnitud kehtestama
teiste omavalitsustega samad hinnad. Kehtetuks tunnistati

Jrk. nr. Jäätmemahuti suurus

Pühalepa Vallavolikogu 25. mai 2010 määrus nr 9.
Otsustati: muuta Pühalepa vallas korraldatud jäätmeveo
rakendamise korda ja kehtestada teenustasude piirmäärad on
segaolmejäätmete kohta alljärgnevalt:

Teenustasu piirmäär
ühekordse veo eest (ilma km)
EEK

Hind koos 20%
käibemaksuga

1.

Jäätmekott kuni 50 l ja kuni 5 kg

54,56

65,47

2.

Jäätmekott kuni 150 l ja kuni 10 kg

163,68

196,42

3.

80 l

87,30

104,76

4.

140 l

93,74

112,49

5.

240 l

101,18

121,42

6.

360 l

133,92

160,70

7.

600 l

178,56

214,27

8.

800 l

198,40

238,08

9.

2500 l

496,00

595,20

10.

4500 l

892,80

1071,36

Kokla kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Kokla kinnistu detailplaneering algatati Pühalepa
Vallavalitsuse 30.04.2009 korraldusega nr 126
„Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“.
Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule
Pühalepa Vallavalitsuse 29.04.2010 korraldusega nr 118
„Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku
väljakuulutamine“. Planeeringu avalik väljapanek toimus
15.maist kuni 28.maini 2010. Avaliku väljapaneku kestel ei
esitatud planeeringulahenduse kohta ühtegi ettepanekut ega
vastuväidet. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pühalepa
Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa
valla keskosa üldplaneeringuga.
Pühalepa Vallavolikogu ehitus- ja planeerimiskomisjon
vaatas detailplaneeringu üle oma 15. juunil toimunud
koosolekul ja tegi volikogule ettepaneku kehtestada Pühalepa
vallas Prählamäe külas asuva Kokla kinnistu detailplaneering
(DAGOpen OÜ töö nr 10-08).
Otsustati: kehtestada Pühalepa vallas Prählamäe külas asuva
Kokla kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 10-08).

Vallavolikogu ehitus- ja planeerimiskomisjon arutas
avaldust oma 15. juunil toimunud koosolekul ja tegi volikogule
ettepaneku tunnistada kehtetuks Pühalepa vallas Kalgi külas
asuva Kristjani kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ
Projektbüroo töö nr 08-14).
Otsustati: tunnistada kehtetuks Pühalepa vallas Kalgi külas
asuva Kristjani kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ
Projektbüroo töö nr 08-14).
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Lille)
OÜ Pilder esitas vallavalitsusele avalduse, milles ta soovis
muuta Lille katastriüksuse sihtotstarvet üldkasutatavaks maaks.
Endine sihtotstarve oli maatulundusmaa. OÜ Pilder soovis
nimetatud katastriüksusele rajada motokrossi ja ATV raja. Oma
kooskõlastuse on andud Põllumajandusamet 03.06.2010 kirjaga
nr 14-15-/1618-1 „Motokrossi ja ATV raja eelkooskõlastus“,
millega Põllumajandusamet kooskõlastas maa sihtotstarbe
muutmise ja Keskkonnaamet oma 04.06.2010 kirjaga nr HLS 6
-4/22426-2 „Seisukoht motokrossi- ja ATV raja kohta“.
Otsustati: määrata Pühalepa vallas Leerimetsa külas Lille
katastriüksuse (katastritunnus 63901:003:0096, üldpind 3,98
ha, sihtotstarve maatulundusmaa) sihtotstarbeks üldkasutatav
maa.

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Lisette)
Kalgi külas Lisette katastriüksuse omanikud esitasid
Kristjani kinnistu detailplaneeringu kehtetuks vallavalitsusele avalduse, millega nad soovisid muuta
katastriüksuse sihtotstarbe ärimaaks. Enne oli katastriüksuse
tunnistamine
Kristjani kinnistu omanikud on esitanud avalduse, milles sihtotstarve elamumaa.
Otsustati: määrata Pühalepa vallas Kalgi külas Lisette
nad paluvad tunnistada Kristjani kinnistu detailplaneeringu
katastriüksuse (katastritunnus 63902:001:0599, üldpind 17 587
kehtetuks, kuna loobuvad detailplaneeringu elluviimisest.
m², sihtotstarve elamumaa) sihtotstarbeks ärimaa.
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Tere, head külaelu edendajad!
Suvest on sügis saanud, suvekülalised läinud ja on aeg edasi
toimetada oma saare asjadega.
Kodukant, kes on külaelu liitvaks organisatsiooniks Hiiumaal,
on taas tegutsemas VÜF-i poolt rahastatud projektiga
„Tegusad külad, tugev Hiiumaa“.
Meeldetuletuseks: projekti ülesandeks on külade arengut
toetava süsteemi väljatöötamine;
projekti eesmärgiks on luua toimiv koostöövõrgustik Hiiumaa
Kodukandi, külaseltside ja kohalike omavalitsuste vahel.
Sihtgruppideks ja kasusaajateks on saare külad,
külakogukonnad ja Hiiu maakond tervikuna.
Suve hakul viisime valdades läbi ajurünnakud, kaardistasime
külad, mis on juba seotud küla-liikumisega ja külad, kus
potentsiaal selleks olemas. Arutasime, missugused on
külaelanikele sotsiaalsed vajadused ja otsisime lahendusi
külaelu arenguks. Jõudsime järeldusele, et ükski küla ei tohi
jääda tähelepanuta.
Oleme jõudnud küla arengukava koostamise koolituste etapini.
Koolituste käigus saavad osalejad teadmisi küla
arendustegevuseks ja arengukava koostamiseks.
Eeldame, et koolitusgrupid valdades pannakse kokku nii, et
selles osaleksid juba kogemustega külaseltside esindajad kui ka
külad, mis vajavad veel „äratust“ ja kindlasti noored küladest.
Et tagada arusaamade ühtsus, osalevad seal ka külaelu
arenguga tegelevad töötajad valdades.

Koolitused viib läbi Viktor Rõbtšenko, kellel on suured
kogemused küla arengukava koostamises. Koolituste käigus
selgitatakse, miks on küladele arengukava vaja, kust ja
milliseid toetusi on võimalik saada, kuidas seostuvad küla ja
valla arengukavad ning kuidas saab küla osaleda valla
arengukava koostamisel. Koolitused on osalejaile tasuta,
kohvi-pausidega.
Esimene üle-Hiiumaaline küla arengukava koostamise
koolitus toimub 25. septembril Valgu Seltsimajas kl 10:0015:00.
Järgmise koolituse koha ja aja, kus teeme ajurünnaku ja
töötame välja küla arengut toetava süsteemi strateegia, lepime
kokku juba Valgul.
Head vallavalitsejad! Püüdke olla toeks ja külasid liitvaiks
eestvedajaiks meile kõigile olulisel ühisel ettevõtmisel.
Koolitusele ootame vallast vähemalt viit inimest. Kui
seltskond ühte autosse mahub, saame sõidukulud hüvitada.
Registreerimine koolitusele tel. 56912640 Heli Üksik
MTÜ Kodukant Hiiumaa

AHOI, MÄLUMÄNGURID!
Kraamige taas oma ajasahtlid tühjaks! Neljandat hooaega
läheb käima valla mälumängusari. Ikka Hellamaa
Perekeskuses. Traditsioone on raske murda, ikka iga kuu
esimesel kolmapäeval. Seega esimene mäng toimub
6. oktoobril algusega kell 18.30. Kervese kirved on teada, aga
samas on ta andnud ka osalejatele sõnaõigust, s. t. küsimusi
koostada. Need käivad enne küll Kervese range pilgu alt läbi.
Mulluste koostajatega oli Kerves väga rahul. Tänavu lisandub
veel üks koostajatiim. Üritus on ise altpoolt arenenud. Tiit
suunab ja juhib seda, aga tal on väga hea meel, et mängijate
seast talle abilised on tekkinud. Et mäng oleks sportlik ja
pingeline, peab Tiit pingeliselt küsimuste raskusastet
doseerima.
Eelinfo lubab oletada sel hooajal pingelist võistlust Hellamaa,
Suuremõisa ja Lõpe vahel. Kindlasti pole ka Papsi-poisid
(Rohusaared) papist poisid. Võib-olla mingi must hobune ka
uuel hooajal üllatab.
Inimesed, ärge kartke olla lollid, soovitab Tiit. Mitmed
intelligendid hoiavad mälumängust eemale kui vanakurat
välgust. Aga me siin vallas pusime omakeskis edasi.

Perekeskusse saab ka lisalaudu panna, kui Kärdlast või teistest
valdadest võistkondi lisandub.
Eelnevad hooajad on tõestanud ürituse elujõudu. Ei küsita üle
mõistuse asju. Tiit ütleb, et tal poleks raske teha mitukümmend
küsimust, millest ühtki ära ei vastata, aga siis kaob mängu
võlu. Nii et tulge julgelt platsi! Pange 3-liikmeline tiim kokku
ja mälumängus kunagi kaotajaid ei ole, nagu ütles vana
mnemoguru Hardi Tiidus. Igaüks saab igast mängust midagi
uut teada.
Mängusari kestab 7 kuud ja üldarvestusse lähevad 5 paremat
tulemust, nii et neil, kes Tiidul aitavad küsimusi koostada, pole
ka midagi kaotada. Kohtumiseni, 6. oktoobril!
Hellamaa perekeskus
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Suuremõisas koolil ja lasteaial on ühine juht
Alates esimesest juulist on Suuremõisa Põhikoolil ja
Suuremõisa Lasteaial ühine juht. Kooli direktori kohusetäitja ja
lasteaia juhataja kohusetäitja on Antti Leigri.
Antti Leigri on töötanud Suuremõisa Põhikoolis aastail
2005–2008 ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Seoses kooli
VII, VIII ja IX klassi üleviimisega Palade Põhikooli jätkas ta
tööd Paladel õppealajuhatajana.
Kuna mõlemad Suuremõisa lasteasutused on väikesed, siis
otsustas vallavalitsus liita sellest õppeaastast juhtimise tasandi,
et välja selgitada parim töökorraldus asutustes edaspidiseks.
Suuremõisa kooli direktori korraldada on ka Suuremõisa
võimla ning Pühalepa Kultuuri- ja Noortekeskuse töö.
Antti Leigri

Külade omaalgatuslike heakorraprojektide teostamiseks toetuse taotlemise kord
(kinnitatud Pühalepa vallavalitsuse 29.04.2010 määrusega nr 3)
- Raha võib taotleda küla arenguks, heakorra
(kraaviääred, teed, teeääred, võsaraie) tagamiseks,
spordi- ja puhkerajatiste rajamiseks ja külaseltside
koolituseks esitatud projektide omaosaluse katmiseks.
- Erandkorras võib taotleda küla arengu ja
heakorraprojektide otserahastamist maksumusega alla
2000 krooni.
- Taotluste esitamise õigus on külavanemal,
külaseltsil, mittetulundusühingul, küla aktiivsel
esindajal (kui puudub külavanem).
- Raha taotlemise aluseks on küla poolt vastavasse
programmi või meetmesse koostatud projekt, kus on

ära näidatud tegevused ja projekti detailne eelarve.
- Projekti teostamisel eeldatakse ka küla omapanust
projekti maksumusse.
- Taotlused esitatakse vallavalitsusele jooksvalt
eelarveaasta jooksul.
- Taotlused vaadatakse läbi ühe kuu jooksul.
Taotlused vaatab läbi vallavalitsus koos vallavolikogu
maamajanduskomisjoniga.
- Otsusest teatatakse taotlejale kirjalikult ja
rahuldatud taotlused avalikustatakse Pühalepa valla
veebilehel.

Värvikampaania Pühalepa vallas
Pühalepa vald koostöös ehitusmaterjalide kauplusega Faasion viib läbi igaaastase värvikampaania eesmärgiga aidata kaasa valla välisilme
parendamisse.
Kampaania kehtib kahele baasvärvile, mida saab vastavalt värvipassile
kohapeal toonida.
1. Vivaprotekt (immutus ja krunt puitpindadele)
2. Ultima (universaalne fassaadivärv puitpindadele)
Nendelt värvidelt saab vallakodanik 25% soodustust hinnakirja järgsest hinnast. Selleks peab
vallakodanik vallamajast võtma värvipassi, mille alusel kehtib hinnasoodustus eelpool nimetatud
värvimarkidele.
Kampaania kehtib 15.maist - 15.septembrini 2010.
Muud värvid on vastavalt Faasion-i hinnakirjale, kus kehtivad kõik tavapärased soodustused
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Suuremõisa kool tähistas 90. juubelit
Augustikuu
algus
oli
Suuremõisas
juubeliterohke ––
Pühalepa
kirik
755, Suuremõisa
loss
250
ja
Suuremõisa kool
90 aastat.
Suuremõisa
kool tähistas 90.
aastat
asumist
mõisa peahoones,
tegelik siinse kooli
vanus on 143 aastat, kui võtta alguseks 1867, mil (HiiuSuuremõisa poolt) loodi kool Kaseväljale.
7. augustil kogunesid kooli vilistlased ja külalised
Suuremõisa, et tähistada vana külakooli juubelit. Päev algas
kalmistul,
kus
süüdati
mälestusküünlad
lahkunud
koolitöötajate kalmudel. Seejärel siirduti Suuremõisa lossi, et
meenutada koolipäevi krahvilossi tubades. Peale lõunat
kutsusid Pühalepa kiriku kellad rahva kirikusse kontsertjumalateenistusele, kus esines kiriku naiskoor „Anna“.
Pidulik aktus toimus kooli võimlas, kuhu kogunes üle

130 inimese. Kohal olid
Suuremõisa kooli endised
direktorid Aade Erk, Tiit
Madalvee, Ene Urman ja
Reet Nisumaa; tervitama
ja
õnnitlema
tulid
Pühalepa
volikogu
esimees, Palade Põhikooli
esindus, Hiiu maavanem,
Kärdla Ühisgümnaasiumi
direktor,
Käina
Gümnaasiumi direktor ja
Hiiumaa
Ametikooli
esindaja.
Peoõhtu jätkus kultuuri- ja noortekeskuse sisehoovis
hommikutundideni.
Rõõm oli näha neid inimesi, kellele oma kodukool nii
tähtis on, meeldiv oli koos tänase kooli personaliga juubelit
ette valmistada ja läbi viia. Palju õnne, Suuremõisa kool!
Antti Leigri
Suuremõisa kooli direktor kt

September valla haridusasutustes
Esimesel septembril alustasid meie valla koolides oma
kooliteed Suuremõisas kolm ja Paladel kuus õpilast:
Suuremõisas Gudrun Martin, Hargo Liiving ja Mihkel
Mattias Proos, Paladel Karl-Richard Kuus, Travis Olle,
Herman Reinpal, Karoliina Pilv, Laura Salusoo ja Elis
Ojala.

Suuremõisas õpib kokku kolmteist õpilast ja Paladel
kuuskümmend kaheksa.
Palade lasteaias on lapsi kolmkümmend ja Suuremõisas
kaheksateist.
Kokku alustas meie valla haridusasutustes õppetööd 129 last.

Teated
Toimetulekutoetuse
avalduste
vastuvõtmine
toimub
NELJAPÄEVAL, 16. septembril Suuremõisas Pühalepa valla
kultuuri- ja noortekeskuses kell 9.30 kuni 12.00 ja
Palade spordihoones kell 13.00 kuni 14.30.
Töötute õppepäev toimub REEDEL, 17. septembril Hellamaa
Perekeskuses algusega kell 9.00.
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VII Hiiumaa külade päev toimub Suuremõisa külakoolis
2. oktoobril algusega kl. 12
Päevakavas:
• Pühalepa valla tegemistest täna ja homme
• Suuremõisa põhikool, selle väärtus lastele ja
külale
• Hiiumaa Kodukant – kas ja miks vajab külaselts
„katust“?
•

MTÜ Hiiu Lammas: lihatööstuse projekt

•

Kogukonnaköögid Saaremaal: õpime naabritelt

•

Projektist „Tegusad külad, tugev Hiiumaa“

•

Kõnekoda: küla ja vald

• Töötoad: osavate näppudega ühendame külad ja
vallad
• Parimate külaelu eestvedajate autasustamine
•

Külakaika üleandmine järgmisele vallale

• Esinevad Pühalepa valla isetegevuslased
Külasupp ja ehtne maaleib
Osavõtutasu 25.- kr, pikkusega alla 1,5 m tasuta.
Võta kaasa sõbrad, oma küla pakk ja kakk!
Ole kohal! Sinu kätes on su pere ja küla tulevik!
Samas ja kogu päeva:
Mihklipäeva laat! Osta, müü ja vaheta! Ikka seda, mida oled kasvatanud või ise teinud!
Vanakraamiturg ehk Täika!

SA KredEx alustas korterelamutele
renoveerimistoetuse väljastamist
Kindlasti olete kuulnud, et SA KredEx alustas
korterelamutele renoveerimistoetuse väljastamist kuni 35%
ulatuses rekonstrueerimisprojekti kogumaksumusest. Toetus
on eelkõige mõeldud korterelamute renoveerimislaenuks, et
vähendada
nõutud
omafinantseeringu
osakaalu.
Korterelamute toetamiseks kasutatakse rahalisi vahendeid,
mis saadakse Eesti riigi kasutamata saastekvootide müügist
Luksemburgile.
Renoveerimistoetuse eesmärgiks on motiveerida elanikke
rekonstrueerima olemasolevaid korterelamuid terviklikult, et
paraneks hoonete sisekliimaja suureneks energiatõhusus,
tõuseks hoonete energiamärgise klass ning hoogustuks
taastuvenergia kasutus.

Energiasäästu suunatakse 470 miljonit krooni.
Täpsemat infot saate www.kredex.ee
www.kredex.ee.

––

http://

· Kuidas nimetatud renoveerimistoetus mõjutab antud
valdkonda?
· Kas kokkuhoid korterelamus on märkimisväärne?
· Mida tähendab terviklikult rekonstrueerimine?
Nendele ja teistele küsimustele saate vastuse, kui helistate
selle valdkonna turuliidrile- Balti Vara Fassaadid OÜ-le tel: 7
343 656 või 52 11 909.
Lugupidamisega,
Meelis Karro,
Balti Vara Fassaadid OÜ juhataja
GSM: +372 52 11 909
Tel/Fax: +372 7 343 656
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Suvetoimetused valla kultuurielus
Möödunud on troopilist soojust pakkunud suvi, mis oli
kindlasti meeldejääv ning teguderohke lastele/noortele ning
samuti eakamale seltskonnale. Teen alljärgnevalt ülevaate
suvistest toimetamistest.
Isetegevuslaste kevadkontsert sai seekord peetud Hellamaa
rannas 28. maikuu päeval. Sügis-talvisel perioodil on koos
tehtud tööd ja õpitud laule ning tantse, mida tore ka teistele
jagada. Ilmataadiga oli kokkulepe sõlmitud viimasel hetkel,
päike tuli välja ja 2-tunnine laulu-ning tantsuprogramm sai
ette näidatud. Esitati 29 erinevat numbrit valla
isetegevuskollektiivide poolt. Kaasatud olid osavõtjad lastest
kuni eakateni. Samal ajal toimusid Hiiumaal Soome päevad,
mille raames külastasid meie kontserti sõbrad Merikarviast ja
lasti kõlada ka soomekeelsel laulul.
Hellamaa jaanituli sai traditsiooniliselt maha peetud 23.
juunil. Rõõmsameelselt alustasid õhtut tantsurühmad
Pühalepa Naistekoja ja MõisaProuade etteastetega, millele
pakkusid laululusti „Lustilised“ lauljad. Lisaks olid külakosti
pakkumas AX-teater Keilast. Tantsu- ja muusikapoole eest
hoolitses ansambel „Amadeus“, kes on eelnevalt käinud
rahvast tantsitamas ka Suuremõisas.
Maakondlik laulu- ja tantsupäev Orjakus sai teoks 26.
juunil, kus tulid kokku kõik Hiiumaa laulu- ja
tantsukollektiivid üle Hiiumaa, et ühiselt laulda ja tantsida.
Lisaks lõi kaasa Hiiumaal populaarsust kogunud Hiiukala
bänd.
Lustilised väljasõidul Soomes sõprusvallas Merikarvias –sellel aastal võtsid ette teekonna sõprusvalda Pühalepa
„Lustilised“, kes viibisid Soomes külas ja viisid külakostiks
tantsulusti.

Meistrivõistlused grillimises –- 10. juulil peeti esmakordselt
Hiiumaa meistrivõistlused grillimises Hellamaa rannas.
Osales kokku 7 võistkonda, kes juba kella 12-st päeval
alustasid ettevalmistustega ja grillimisega. Külastajad said
mekkida võistkondade poolt pakutud erinevaid maitseelamusi.
Kuna üritus toimus esmakordselt, siis on, mida edasi arendada
ja mõtelda. Osalejatele pakkusid tantsurõõmu MõisaProuade
ja Pühalepa Naistekoja ühised tantsud ning muusikalisi
elamusi pakkusid kohalikud noored Jarmo ja Kristiina. Õhtul
laulis jalakeerutuseks Teet Kääramees.
MõisaProuad 25 – 22. juulil täitus rahvatantsurühmal
MõisaProuad 25. tegutsemise aasta. Pidu koos erinevate
külalistega peeti Suuremõisa mõisapargis.
Suuremõisa Lossi päevad, millega tähistati Pühalepa kiriku
755., Suuremõisa lossi 250. ja Suuremõisa kooli 90.
aastapäeva. Üritused kestsid 5. augustist kuni 7. augustini.
Pakuti erinevaid kontserdielamusi kirikus ja lossis, avatud oli
lossikohvik, toimus ajalookonverents, lossi margi esitlus jne.
Kõik, kel oli mahti ja aega osaleda, jäid üritusega igati rahule.
Kärdla ratsupäevad toimusid traditsiooniliselt augusti
alguses Linnumäel. Üritus tõi Hiiumaale parimaid Eesti
ratsutajaid ja toimus parkuur, mille auhinnafondi pani välja
Pühalepa vald. Lisaks said ratsutamisest huvitatud noored
abistada ürituse läbiviimisel.
Kindlasti toimus veel rida erinevaid sündmusi ja tegevusi, mis
pakkusid lusti ja rõõmu tegijatele ja osalejatele.
Pühalepa vallavalitsuse nimel täname kõiki valla
isetegevuskollektiive ja juhendajaid, kes on aidanud kaasa
erinevate kultuuriürituste rikastamisele ning
õnnestumistele.

Hellamaa rannas on suured ja aplad parmud
Meistrivõistlused grillimises
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Selgunud on Hiiumaa parimad grillijad

Laupäeval, 10. juunil, toimus Pühalepa vallas, Hellamaa rannas, maakondlik toiduvalmistamise võistlus ”Hiiumaa
Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest“, mis oli järjekorras kolmeteisttkümnes üleriigilises grillimisvõistluste sarjas.
Võistlusel osalesid võistkonnad: „Külaselts Hellatempa“, „Hiiumaal on jummala hea...“, „MTÜ Hiiu lammas“, „Nurste
karskusselts“, „Anna aega atra seada“, „Parem kui jalgpall“ ja „Kerema kobedad kokad“.
Võistlustöid hindasid Eesti Grilliliidu kohtunikud: Tõnu Heidov, Vello Saluste, Tarmo Annus, Margus Nurmik, Hille Alamaa ja
Aivar Hannus.
Võistluste inspektorina tegutses Tarmo Annus.
Ribivooru paremusjärjestus:
1. „Hiiumaal on jummala hea grillida ja lihtsalt niisama ringi chillida“ (138 punkti)
2. „Nurste karskusselts“ (132)
3. „Hellatempa külaselts“ (129)
4. „Anna aega atra seada“ (128) ja „Parem kui jalgpall“ (128)
5. „MTÜ Hiiu lammas“ (127)
6. „Kerema kobedad kokad“ (118)
Fantaasiavooru paremusjärjestus:
1. „Kerema kobedad kokad“ (141 punkti) ja „Hiiumaal on jummala hea...“ (141 punkti)
2. „Külaselts Hellatempa“ (132)
3. „MTÜ Hiiu lammas“ (130)
4. „Nurste karskusselts“ (129)
5. „Parem kui jalgpall“ (118)
6. „Anna aega atra seada“ (114)
Fantaasiavooru eripreemia parima esitluse eest pälvis võistkond „Hiiumaal on jummala hea grillida ja lihtsalt niisama ringi
chillida“.
Hiiumaa võistlusel jagasid esikohta sama punktisummaga kaks võistkonda.
Fantaasiavooru ühe võidutöö küpsetanud võistkonna „Kerema kobedad kokad“ kapten Tarmo Tamm selgitab: „Küpsetasime
ürdimarinaadis marineeritud pardi rinnafileed, mida serveerisime magusa pohlakastme ja grillitud puuviljavarrastega“.
Fantaasiavooru teise võidutöö küpsetanud võistkonna „Hiiumaal on jummala hea...“ kapten Jaanus Ernes selgitab: „Kuna
Hellamaa rannas on suured ja aplad parmud, siis neid pakkusimegi tikkude otsas meeleoluka eelroana, üks kohtunik sõi parmu
isegi ära. Põhiroaks oli töö nimega „Muhu väina regatt“, mis koosnes grillitud lõhega täidetud grillitud ciabatta lootsikutest.
Hiiumaad esindasid 11. juunil Türi rannas ja lauluväljakul toimuval suurel lõppvõistlusel „Eesti Meistrivõistlused Grillimises –
Grillfest” võistkonnad „Hiiumaal on jummala hea...“, „Kerema kobedad kokad“ ja „Nurste karskusselts“.
Hiiumaa võistluse korraldasid Eesti Grilliliit ja Pühalepa Vallavalitsus.
Võistlussarja „Eesti Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest“ korraldaja on MTÜ Eesti Grilliliit koostöös maakonna aktiivse
omavalitsusega. Võistlushooaja korralduspartnerid on Reola Gaas, Meira, Selver, Rakvere Lihakombinaat, Saku Õlletehas, Atria
Eesti AS, Premia Tallinna Külmhoone, Star FM, Odessa vahuveinid ja trükikoda EVG Print.
Eesti Grilliliit on 2008. aastal asutatud rahvaorganisatsioon, kuhu kuulub üle 200 liikme, lisaks 15 ettevõtet ja 6 auliiget. Liidu
liikmeks on oodatud kõik, kellel grillimise vastu huvi on.
Allikas www.grillfest.ee
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Sõit Merikarviasse
Suvi 2010
oli „Pühalepa
Lustiliste“
tantsijatele
väga sisukas.
Algas see juba
maikuu teisel
poolel,
kui
saime
ootamatult
pakkumise
sõita
juuli
alguses Soome,
sõprusvalla
Merikarvia
merepäevadele.
Kogu meie tore
seltskond
oli
kohe
üksmeelselt
nõus ka oma
rahakotti veidi kergendama ning asi oligi otsustatud. See
tähendas aga väga pingelist harjutamist terve juuni vältel. Mai
lõpus osalesime oma valla kevadkontserdil. Järgmine tähtaeg
ootas juba järjekorras, osalemine maakonna laulu- ja
tantsupäeval 26. juunil Orjaku sadamas, kus tantsisime nelja
tantsu. Vahele mahtus veel eakate jaanituli Säärel 20. juunil ja
esinemine oma valla jaaniõhtul Hellamaa rannas. Terve
juunikuu olid meil proovid kaks korda nädalas, et tantsud ikka
korralikult selgeks saaks. Aga tavaline on ju see, et olgu
proovis kõik nii hästi kui tahes, läheb esinemise ajal ikka
midagi viltu. Kuid pole halba ilma heata, apsakas toob
naeratuse suule ja see on ju tore.
8-nda juuli hommikul alustasime sõitu Merikarviasse,
kaasas Pühalepa rahvariided, 11 hoolega õpitud tantsu ja hea
tuju. Meid sõidutas Are Lehter oma 14-kohalise bussiga, kuhu
me kõik ilusasti ära mahtusime. Hommik oli päikseline ja
algas kohe lõbusas meeleolus. Taimil oli kodutöö korralikult
tehtud ja bussijuht sai tervituseks anekdoodi. Seejärel korjas
ta meie reisiseltskonna valla pealt kokku ja 8.30-se praamiga
sõitsime üle väina. Järgnes väike ekskursioon Läänemaal, mis
oli tingitud tee remondist. Helsingisse sõitsime „Baltic
Princessiga“, mis väljus Tallinnast 13.00 ja saabus
Helsingisse 16.30. Laeval jõudsime piknikku pidada, tutvuda
laevaga, kus enamus meist viibis esimest korda, hulgaliselt
anekdoote rääkida ja karaoke saatel tantsugi keerutada.
Järgnes pikk bussisõit ja veidi enne üheksat õhtul olimegi
Merikarvias. Meil oli vastas kohalik kultuurijuht Jouko,
koolmeistrid Inkeri ja Vesa ning tõlk Malle. Pesapaigaks sai

meile
Nuortenniemi.
Väga ilus koht,
mis asus otse mere
ääres.
Kogu
kompleks oli meie
käsutuses. Peale
peamaja, kus me
magasime, oli meil
võimalik kasutada
ka
sauna
ja
söögimaja
ühes
köögiga.
Hommikuja
õhtusöögid
valmistasime ise,
võõrustajate poolt
oli toitu külmkappi
varutud nii palju,
et ei jõudnudki
kõike ära süüa. Ka
saunamõnusid nautisime pea igal õhtul, sest ilmad olid väga
palavad ja rahvariidega oli higistamist hulgi. Meil oli ju ka
„hüljes“ Helmi näol omast käest kaasas, kes näitas eeskuju ––
ikka laval kere kuumaks ja siis merre. Proovisin minagi selle
ära, esimene kord ainult mõne sekundi, teine päev juba veidi
kauem, päris mõnus oli, kui uuesti lavale minnes surin sisse
tuli. Merikarvias olime kolm päeva, viiepäevasest reisist kulus
ju kaks päeva sõitmiseks sinna ja tagasi. Ka esinemisi jagus
igasse päeva. Reedel tantsisime turuplatsil kahel korral, kell
11.00 ja 12.00, kummalgi korral oli kavas neli tantsu, kõik
erinevad, nii et kokku sai neid kaheksa. Peale lõunasööki
külastasime reedel veel hooldekodu, kus esitasime
hoolealustele kolm tantsu. Õhtul vaatasime kohalike
isetegevuslaste näitemängu „Kaunis Veera“. Selles oli nii
sõnalist osa kui laulu ja mustlastantse. Pealelõuna sisse
mahtus veel väike Merikarvia-ekskursioon, mille käigus tõlk
Malle tutvustas meile ka näitemängu sisu. Laupäeval oli meil
jälle kaks esinemist. Seekordseks esinemispaigaks oli
mereäärne kunstigalerii „Vanha Savu“ esine muruplats, kus
tantsisime jälle kahel korral. Pealelõunal korraldati meile
väljasõit Oura saarele, kuhu sõitsime valla kaatriga. Oli küll
väga kivine saar, kuid vaade oli ilus. Kivid olid väga suured,
ühe peale mahtus terve maja ja jäi veel ruumi
ülegi.Merikarviasse jõudes selgus, et meil tuleb esineda ka
pühapäeval kohalikus vallamajas, Merikarvia seltsi
kokkutulekul. See oli ka kõige vastutusrikkam esinemine,
kuna toimus saalis ja publikuks teenekad vallakodanikud,
mitte ei vahelduv vaatajaskond nagu eelmistel päevadel.
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Ruumi küll eriti palju polnud, kuid naised oli väga tublid
ja seekord oli naeratus näol ka ilma midagi sassi ajamata.
Esmaspäeva hommikul korjasime oma asjad jälle kokku ja
asusime koduteele.
Sõit oli väga tore, ilmad ilusad ja vastuvõtt väga hea. Koju
saabusime 12-nda õhtul 18.30-se praamiga, kaasas meened,
kommikotid ja ilusad mälestused viiest toredast päevast. Ees
ootas sõit Tallinna botaanikaaeda 28-ndal juulil ja memme-

taadi pidu Kärdlas 12. augustil, mis oli samuti valdade
sisustada. Selleks korraks valmistasime ette ühise kava
lauljatega.
Lõpuks tahme tänada Hellamaa perekeskuse peret, kes
meid ikka lahkelt vastu võtavad ja sõidutavad, ka siis kui vaja
rohkem proove teha või hoopis esinemispaigas harjutada.
Suur tänu ka vallavalitsusele igakülgse abi ning rahalise
toetuse eest, ilma milleta ei oleks see reis võimalik olnud

VÄIKE TAGASIVAADE TEHTULE
Suvi on peagi möödanik. Teeme kokkuvõtteid olnust, et saabuvale pikale ja pimedale ajale uute ning paremate ideedega vastu
minna. Hellamaa Perekeskuselgi on möödunud hooajast üht-teist meenutada.
Kui 2009. aasta septembrikuu lõpul kogunesid meie tegijad, sai paberile üksjagu plaane.
Vaba aja sisustamiseks on meil möödunud kuude jooksul toimunud nii mõndagi.
1997. aastast käivad koos ''Pühalepa Lustilised''. Lauljaid juhendab Aune Ork ja tantsusamme õpetab Tiiu Vannas. Nii lauljaid
kui tantsijaid käis koos 12 inimest. Kui lüüa lahti ringide päevikud, selgub, et harjutamiseks on möödunud hooajal kulunud üsna
suur arv tunde ––lauljatel 64 ning tantsijatel koguni 82. Nende proovide jooksul on lauldud 30 erinevat laulu ja tantsitud 20
erinevat tantsu. Aga proovidel õpitut tuleb ka teistega jagada –– esinemisi on lauljatel olnud 12 ja tantsijatel 9. Vastutusrikkaim
etteastumine oli tantsumemmedel juulis Soome sõprusvallas Merikarvias. Hooaja lõpetasime lauljate-tantsijatega valla eakate
esindamisega augustis Memme-taadi päeval Kärdlas.
Juba kolmandat hooaega toimus küladevaheline mälumäng Tiit Kervese eestvedamisel. Kokku oli 7 mängu 14 osavõtjaga.
Viimasel kokkusaamisel oli ühine seisukoht, et seda ettevõtmist tuleb sügisel kindlasti jätkata –– võib-olla saab ka teistest
valdadest huvilisi kaasa haarata.
Oktoobrist kuni aprillini igal neljapäeval võimlesid 9 tublit naist Alne Lepna juhendamisel, sest terves kehas püsib ka vaim
terve.
Lasteringiga tegeles juba mitmendat hooaega Sille Sõlg. Koos käis 7 last 1-2 korda kuus. Kuna sel aastal oli ringijuhendajal käsil
kooli lõpetamine, siis ei saadud nii tihedalt kokku kui tavaliselt.
Iga kuu kolmandal pühapäeval viis Enno Tuulik läbi pastoritunni.
Möödunud hooajal võis Hellamaa Perekeskuses näha mitut fotonäitust – oktoobrist kevadeni oli üleval Katrin Kallastelt
loodusteemaline näitus ja näitus „Need oleme meie –– hiidlased”. Mais-juunis sai tutvuda Soome fotonäitusega „Purjede ilu”.
Aprillis aga meenutasime näitusega „Hellamaa Perekeskus –– 15 aastat” meie majas aastate jooksul tehtut.
Traditsiooniliselt on perekeskuses korraldatud Samaaria kasutatud riiete müüki ja toimusid meie perearsti dr Ingrid Madalvee
vastuvõtud –– vastavalt võimalusele.
Perekeskus on korraldanud meie eakate osalemisi maakondlikel üritustel: eakate päeva tähistamine oktoobris, maikuus Boris
Lehtlaane kontsert Kärdlas, juunis toimus kevadkontsert Viskoosas ja maakondlik sädeinimeste päev Palade/Hiiessaare
piirkonnas ning augustis memme-taadi päev Kärdlas.
Ühiste jõududega oleme ka ise läbi viinud mõningaid üritusi. Eelmisel kadripäeval külastasime asjakohase kavaga Lauka
Päevakeskust. Jõulukuul esinesid lauljad toreda jõulukontserdiga Samaaria hooldekodu vanuritele. Perekeskuses oli valla
töötutele kaetud pidulik jõululaud koos üllatusesinejaga ning aasta lõpetati meeleoluka jõulupeoga valla eakatele.
Veebruaris tegime Paladel vastlasõitu, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistasime Palade Põhikoolis piduliku kontsert-aktusega, kuu
lõpul aga õnnitlesime teenekat dirigenti Aune Orki tema juubelil.
Märtsis toimus lauljate eestvedamisel kohvikuõhtu „Tervitame saabuvat kevadet”. Aprill oli Hellamaa Perekeskuse
sünnipäevakuu, mil toimus pidulik koosviibimine paljude külalistega.
Aprillis käisime huvilistega ka kevadmatkal Hiiessaares ja Kukkas. Maikuus tähistasime pidulikult emadepäeva ja kuu lõpul
osalesid meie lauljad-tantsijad valla kevadkontserdil Hellamaa rannas.
Juunis olid valla eakad koos Sääreninal jaanitule ümber, laulude ja tantsudega aitasime sisustada valla jaaniõhtut Hellamaal.
Juulis toimus ühepäevane reis Tallinna, kus külastasime Botaanikaaeda ja lillefestivali. Hooaja lõpetasime osalemisega memmetaadi päeval augustis.
Täname kõiki tegijaid ja toetajaid hea koostöö eest! Algavaks hooajaks ootame häid ideid ja juurde ka uusi tegijaid.
Taaskohtumisteni oktoobris!
Eha Kivi

12
september 2010

Pühalepa Vallavolikogu ja Vallavalitsus õnnitlevad juuli, augusti ja septembri
juubilare ja eakaid sünnipäevalisi
REET PÕLDVEER
PEETER JÕGI
HELDI REHEPAP
ASER AASMA
ILME AASMA
SILVA KÄND
TÕNU KOPPEL
AILI MAHLA
MARI-ANNA REBASE
AARE RISTMÄGI
MEIDA PIHT
LUULE UNDU
MARIA-MAFALDA
APSOLON
DAIMI TIKKA
OSVALD TEIVAS
LIIDIA PIILERG

JAANUS ROHUSAAR
EGON VARES
TAAVI SINGI
SILJA LIIVA
JÜRI KERVES
EHA LEIGER
LEIDA TARA
JUTA HANIKAT
AINO VALDMAN
AASAR VOOL
ELMAR VAKS
AINO TASANE
VAIKE-ÕIE VANNAS

HELE SÜLLA
TIIT KERVES
HILJA HIIEMETS
INGE-VILVE MAAR
VELLO APRI
AITA TÄHT
EVI PAEORG
ELLEN NAUR

Meie valda on sündinud
22.juunil sündis Airi Ilisson-Cruzi ja Erwin
Joseph Cruzi perre poeg JOHANNES ALLEN
11.juulil sündis Jaana Laaneküti ja Aivo Tüüri
perre poeg MIKO-MAGNUS
11.juuli sündis Erika Oago ja Andry Põldma perre
tütar LUNA-ANGELIKA
14.juulil sündis Ande Vahteri ja Tanel Suusteri
perre poeg HENRI
4.augustil sündis Jaanika Laur ja Argo Erk perre
tütar LAURA

Avaldame kaastunnet
lahkunute omastele
Alma Kivi
Heino Juhe
Reinhold Ulla
Emilie Praakel
Anna Liit
Elmar Männamaa
Kalle Karjama

11.aprillil
11.juunil
26.juunil
27.juunil
08.augustil
11.augustil
12.augustil

Pühalepa Vallavalitsus ja Volikogu

16.augustil sündis Helle-Triin Nisumaa ja Ergo
Voolma perre poeg MARKUS

Palju õnne vanematele!
Pühalepa Vallavalitsus ja Volikogu

Pühalepa valla leht * Väljaandja: Pühalepa vallavalitsus (tel.: 463 6842) *
* Kuulutuste, teadete lisamine lehte: tel. 463 6840

