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Muudame Pühalepa valla turvalisemaks!
Annan teile väikese ülevaate 2011. aastal Pühalepa valla
territooriumil toime pandud väärtegudest ja kuritegudest.
2011. aastal pandi Pühalepa valla territooriumil toime 19
kuritegu, nendest alustati kriminaalmenetlust 16 asjas.
Nendest 2 oli liiklusõnnetused, kus hukkus kokku 4 inimest; 7
joobes juhti, 2 kehalist väärkohtlemist, 2 metallivargust, 1
kütusevargus, 2 omavolilist sissetungi.
2011. aastal pandi Pühalepa valla territooriumil toime 479
väärtegu. Suurema osa sellest moodustasid liiklusalased
väärteod (380). Liiklusrikkumistest annavad peamist rõhku
kiiruse ületamised. 1–20 km/h ületamisi oli kokku 123 ja 21–
40 km/h kiiruseületajaid oli 78. Alkoholijoobes
mootorsõidukijuhte avastati Pühalepa valla territooriumil 31.
Kergliiklejatest rikkujaid avastati 2011. aastal 43. Selle
numbri moodustavad jalakäijate ja jalgratturite rikkumised.
Suurt rõhku tuleb jätkuvalt panna joobes jalgratturitele, sest
neid on Pühalepa valla liikluses ikka veel lubamatult palju.
Juhtimisõiguseta juhte avastati 12. Mis puudutas
turvavarustuse kasutamist, siis sellega sai suhteliselt rahul
olla, aasta jooksul on selle nõude eirajaid karistatud 15 korral.
Üldine Hiiumaa trend on ikka kasutada turvavarustust.
Riskikohtadeks on vaid need juhtumid, kui seltskond tuleb
sõidukiga reede-laupäeva öösel lõbustusasutustest ning taga
istuvatel seltskonnaliikmetel on sõidukis turvavarustus
kinnitamata.
Avalikust korrast ja selle rikkumistest: aastal 2011 rikuti
vallas avalikku korda 7 korral, mille eest määrati rahatrahv,
ning avalikult tarbis alkoholi 5 inimest, kelle tegu on
karistatud. Alaealiste rikkumisi alkoholiseaduse valdkonnas
fikseeriti 18 (tarbiti alkohoolset jooki enne 18-aastaseks
saamist). Tubakaseadust on alaealiste poolt rikutud 13 korral.
Rahule ei saa jääda sellega, et Hiiumaa Ametikooli

territooriumil on toimunud suitsetamisi täiskasvanud isikute
poolt, kuigi see tegevus on üldhariduskoolide territooriumidel
keelatud. Selliseid juhtumeid oli 2011. aastal.
2011. aastal on Pühalepa valla territooriumil avastatud ka 2
narkootilise aine tarvitajat.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel on
karistatud peamiselt isikuid koerte ja kasside pidamise nõuete
rikkumise eest kokku kümnel korral ja see number on
tõusutrendis. Koera- ja kassipidamise nõuete täitmine on
jätkuvalt probleem Pühalepa vallas.
Et vältida ebameeldivaid olukordi politseiga kohtudes ja
käituda seadusekuulekalt, soovitan:
∗ lugeda veel kord läbi Pühalepa valla avaliku korra ja
heakorra eeskirjad ning samuti lemmikloomapidajatel
pikemalt peatuda koerte ja kasside pidamise eeskirjal.
Eeskirjad on leitavad Pühalepa valla kodulehel internetis.
∗ aeg-ajalt leida aega ja sirvida taas kord 01.07.2011 kehtima
hakanud liiklusseadust, sest vaid ise saame oma teadlikkuse
tõstmisega muuta liikluse oma valla teedel turvalisemaks;
∗ oma vara hoidmisel olla tähelepanelik ja hoolikas!
Kui teil on mure, siis siinkohal meeldetuletuseks mõned
tähtsamad numbrid abivajajatele:
110 (Lääne prefektuuri juhtimiskeskuse number), kui on vaja
viivitamatut abi või sekkumist Kärdla politseijaoskonna poolt
512 6127 (Pühalepa valla piirkonnakonstaabel Urmas
Soonvald), kui sündmus kannatab pikemat reageerimisaega
või on edastada tähelepanekuid.
Muudame elu Pühalepa vallas turvalisemaks üheskoos!
Urmas Soonvald
piirkonnapolitseinik
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Vallavolikogu istung 24. jaanuaril 2012
Istungit juhatas volikogu esimees Toomas Remmelkoor. koordineerimisel.
Istungist võtsid osa volikogu liikmed Toomas Remmelkoor, Küsimusi tekitasid Hiiumaa arengustrateegia juhtrühma
Antti Leigri, Tiiu Alas, Annika Undo, Arne Kuli, Jaanus moodustamise põhimõtted. Seal oli ainukese omavalitsusena
Ernes, Kalev Liit, Tago Laevameister, Reet Sauer. Istungilt esindatud Kärdla linn, teisi omavalitsusi esindaksid HOL-ist
puudusid volikogu liikmed Aivo Pere, Viktor Rõbtšenko. kaks inimest. HOL koosolekul Emmastes pakuti välja, et
mitte HOL ei esinda omavalitsusi, vaid kõik omavalitsused
Istungist võttis osa vallavanem Ants Orav.
oleksid juhtrühmas võrdselt esindatud, et kõik viis saaksid
1. Volikogu aseesimehele isikliku sõiduauto ametisõitudeks võrdselt kaasa rääkida. Hiiumaa arengustrateegiat on vaja,
selle oleks pidanud juba varem koostama. Me tahaksime
kasutamise kulude hüvitamine
Otsustati: maksta, ilma Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006 Hiiumaa asjades kaasa rääkida. Ebaselgeks jäi ka rahastamise
määruse nr 164 paragrahvis 4 kajastatud arvestust pidamata, küsimus. Kindel on see, et mingid kulutused tekivad.
perioodil 01.01.2012 kuni 31. detsember 2012 volikogu Meie ülesanne on öelda, kas osaleme arengustrateegia
aseesimees Antti Leigrile igakuuliselt isikliku sõiduauto koostamisel läbi meie poolt nimetatud isiku.
ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamiseks 64 Otsustati:
(kuuskümmend neli) eurot seoses volikogu tööst tuleneva 1.Osaleda Hiiumaa arengustrateegia koostamises läbi
jooksva asjaajamisega.
arengustrateegia juhtrühma nimetatud Pühalepa valla
esindaja.
2.
Vallavalitsuse
liikmetele
isikliku
sõiduauto Liituda arengustrateegia koostamise töörühmaga ja
ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamine Otsustati: memorandumiga.
maksta, pidades Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006 määruse nr
164 paragrahvis 4 kajastatud täielikku arvestust kalendrikuus 5. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku
tehtud sõitude kohta, perioodil 1. jaanuar 2012 kuni 31. väljakuulutamine (Männiku)
detsember 2012 vallavalitsuse liikmetele Raivo Välbale, Eve Männiku kinnistu detailplaneeringu koostamine algatati
Kustalale ja Reet Nisumaale igakuuliselt isikliku sõiduauto Pühalepa Vallavolikogu 22.02.2011 otsusega nr 122
ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamiseks 64 „Detailplaneeringu koostamise algatamine“. Männiku
(kuuskümmend neli) eurot seoses vallavalitsuse tööst tuleneva kinnistu detailplaneering muudab osaliselt Pühalepa
jooksva asjaajamisega.
Vallavolikogu 16.12.2003 otsusega nr 37 kehtestatud
Pühalepa
valla
osa
Suursadama–Kärdla
piirkonna
3. Vallavanemale isikliku sõiduauto ametisõitudeks üldplaneeringut.
kasutamise kulude hüvitamine
Otsustati: võtta vastu Pühalepa valla Hiiessaare küla Männiku
Otsustati: maksta, pidades Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006 kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 11-76) ja
määruse nr 164 paragrahvis 4 kajastatud täielikku arvestust kuulutada välja detailplaneeringu avalik väljapanek 10.
kalendrikuus tehtud sõitude kohta, perioodil 01.01.2012 kuni veebruarist kuni 9. märtsini 2012 tööpäevadel kell 9.00–16.00
31. detsember 2012, vallavanem Ants Oravale igakuuliselt Pühalepa vallamajas. Detailplaneering avaldada Pühalepa
isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude valla veebilehel www.pyhalepa.hiiumaa.ee kuni avaliku
hüvitamiseks kuni 128 (ükssada kakskümmend kaheksa) eurot väljapaneku lõpuni. Viia detailplaneeringu avalik arutelu läbi
seoses vallavanema tööst tuleneva jooksva asjaajamisega.
16. märtsil 2012 kell 15.00 Pühalepa vallamajas.
Vallavanemale makstakse hüvitist vaid sel juhul, kui Detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitatakse üldsust
ametiautoga ei ole võimalik sõita.
ajalehes „Hiiu Leht” hiljemalt 1 nädal enne väljapaneku
algust ja puudutatud isikuid tähtkirjaga hiljemalt 2 nädalat
4. Hiiumaa arengustrateegia koostamisel osalemine
enne väljapaneku algust.
Viimasel
HOL-i
koosolekul
tutvustati
Hiiumaa 6. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku
arengustrateegia
koostamist.
Hiiumaa
2014–2020 väljakuulutamine (Saarnaki)
arengustrateegia koostamise initsiaatoriteks on Hiiumaa Saarnaki kinnistu detailplaneeringu koostamine algatati
Omavalitsuste Liit (HOL), Hiiumaa Ettevõtjate Liit (HEL) ja Pühalepa Vallavolikogu 22.11.2011 otsusega nr 161
Hiiu Maavalitsus (HMV). Arengustrateegia koostatakse kõigi
„Detailplaneeringu koostamise algatamine”. Saarnaki kinnistu
kohalike omavalitsuste, riiklike institutsioonide, maakonna detailplaneering muudab osaliselt Pühalepa Vallavolikogu
elanike, ettevõtjate ja mittetulundussektori koostöös. Protsess 29.12.2008 otsusega nr 334 kehtestatud Pühalepa valla
viiakse läbi Hiiumaa maakondliku arenduskeskuse SA Tuuru Heltermaa–Sarve–Salinõmme piirkonna osaüldplaneeringut.
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Otsustati: võtta vastu Pühalepa valla Salinõmme küla
Saarnaki kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 1187) ja kuulutada välja detailplaneeringu avalik väljapanek 10.
veebruarist kuni 9. märtsini 2012 tööpäevadel kell 9.00–16.00
Pühalepa vallamajas. Detailplaneering avaldada Pühalepa
valla veebilehel www.pyhalepa.hiiumaa.ee kuni avaliku
väljapaneku lõpuni. Viia detailplaneeringu avalik arutelu läbi
16. märtsil 2012 kell 15.00 Pühalepa vallamajas.
Detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitada üldsust
ajalehes „Hiiu Leht” hiljemalt 1 nädal enne väljapaneku
algust ja puudutatud isikuid tähtkirjaga hiljemalt 2 nädalat
enne väljapaneku algust.
7. Sundvalduse seadmine (Peedu elektrikaabel)
Eesti Energia Võrguehitus OÜ esitas avalduse sundvaldus
seadmiseks
avalikes
huvides
vajaliku
tehnovõrgu
talumiskohustuse kehtestamiseks Sarve külas asuvale Peedu
kinnistule.
Otsustati:
1. Seada sundvaldus avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu
talumiskohustuse kehtestamiseks Sarve külas asuvale Peedu
kinnistule (Pärnu Maakohtu Kinnistusosakonna Hiiu
kinnistusjaoskonna
registriosa
number
172733,
katastritunnustega 63902:001:1871 ja 63902:001:1873, maa
kasutamise sihtotstarve – maatulundusmaa).
Sundvaldus seatakse Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
(registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, 12915
Tallinn) kasuks 0,4 kV maakaabli, pikkusega kokku ca 224 m,
ja 10 kV pingega maakaabli, pikkusega 135 m. ehitamiseks,
rekonstrueerimiseks ja majandamiseks vastavalt käesolevale
otsusele lisatud asendiplaanile. Maakaabelliinide maa-ala
kaitsevöönd on arvestuslik kaitsevöönd kokku ca 503 m²
suurune piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt
piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel
paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. Kaitsevööndis
kehtivad piirangud on sätestatud „Elektriohutusseaduse“ §-s
12.
2. Sundvaldus kanda riiklikku ehitusregistrisse.
3. Maakaabelliinide ehitus- ja majandamistööd teostatakse

Tähelepanu !
Palade ja
Suuremõisa kool
paluvad tagastada
kooli rahvariided,
kellel on enda
kätte ununenud !

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kulul ning viisil, mis kõige
vähem takistab kinnisasja ja piirnevate kinnisasjade
sihtotstarbelist kasutamist.
4. Õigustatud isik on kohustatud:
4.1. kasutama sundvaldusega koormatud kinnistu osa
sihtotstarbeliselt, säilitades selle majandusliku sihtotstarbe
ning võtma tarvitusele mõistlikud abinõud maakaabelliinide
toimimise tagamiseks;
4.2. teostama põhjendatud vajaduse korral oma kulul
maakaabelliinide kaitsmise ja/või ümberpaigutamise.
5. Talumiskohustuse eest makstava tasu aluseks on
„Asjaõigusseaduse“ § 1582 ja „Asjaõigusseaduse rakendamise
seaduse“ § 154.
8. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Kivimäe)
OÜ Haapsalu Maamõõdubüroo esitas 16.12.2011 Kivimäe
katastriüksuse jagamise toimikud.
Otsustati: määrata Pühalepa vallas Pühalepa külas Kivimäe
katastriüksuse (katastritunnus 63902:001:0037, üldpind 11,09
ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamise tulemusel
tekkivate Männiku katastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa ja Männituka katastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa.

9. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Tähvanina)
OÜ Hadwest esitas 05.12.2011 Tähvanina katastriüksuse 27
katastriüksuseks jagamise toimikud.
Otsustati: määrata Pühalepa vallas Kuri külas Tähvanina
katastriüksuse (katastritunnus 63901:001:5160, üldpind 25,02
ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamise tulemusel
tekkivate 27 katastriüksuse sihtotstarbed.
10. Muud küsimused
10.1. Valla konstaabli informatsioon
Valla konstaabel Urmas Soonvald tegi ülevaate 2011. aastal
Pühalepa valla territooriumil toimepandud väärtegudest ja
kuritegudest.

Südamenädal Pühalepa vallas
16.-22. aprillil
toimuvad erinevad sportlikud üritused !
Täpsem info tuleb valla kodulehele !
22. aprillil on Käina ujulas “Eesti liigub”
raames ujumine kella 12.00-18.00 tasuta !
Klaire Leigri
kultuuritöötaja
53337354
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Suuremõisa Põhikool ja Suuremõisa Lasteaed ühinevad
28. veebruaril 2012. a. otsustas Pühalepa Vallavolikogu
korraldada 2011/2012 õppeaasta lõpuks ümber Suuremõisa
Põhikool ja Suuremõisa Lasteaed ühe haridusasutusena
tegutsevaks asutuseks nimega Suuremõisa LasteaedPõhikool. Pärast ümberkorraldamist jäävad kool ja lasteaed
toimima ühise eelarvega ja ühise juhtimise all, kuid
tegevuskohad aadressidel, Priidu tee ja Lossi 1, jäävad
samaks.
Sellele otsusele eelnes mitme aasta pikkune protsess, mille
käigus töötati välja parim mudel, et säiliksid mõlemad
olulised teenused Suuremõisa piirkonnas. Arvestades
asutuste suurust, viidi 2010. aasta juulist mõlemad
ühisjuhtimise alla. 2010. a. lõpus esitasid asutused Haridusja Teadusministeeriumile oma sisehindamise aruanded ja
kohapeal käis ministeeriumi nõunik, kes hindas ühise
juhtimise õigeks sammuks.
2011.a. augustikuus, enne uue õppeaasta algust korraldati
lastevanemate seas küsitlus, kas ollakse rahul, et Suuremõisa
haridusasutused on ühise juhtimise all? Kõik vanemad
vastasid jaatavalt. 27. septembril 2011. a. otsustas Pühalepa
Vallavolikogu valla arengukavas, et Suuremõisa Põhikool ja

Suuremõisa Lasteaed liidetakse üheks astutuseks.
Ümberkorraldamist korraldab Pühalepa Vallavalitsus.
2010. aasta juulis võtsin vastutuse lasteaia ja kooli juhi
kohusetäitajana. Tundsin kohustust piirkonna elanikuna
aidata kaasa kahe väga olulise teenuse säilimisele. Tänaseks
oleme koos Pühalepa Vallavalitsuse ning tublide lasteaia ja
kooli personalidega suutnud asutuste sisud panna tööle nii, et
moodustub üks tervik. Õige aeg on ühele sisule anda ka üks
vorm.
Mõlema asutuse koolitusload lähevad üle Suuremõisa
Lasteaed-Põhikoolile. Lasteaia osas töötab üks liitrühm,
koolis on avatud 1.–6. klass. Kolmas kooliaste, 7.–9. klass ei
ole Suuremõisas avatud, samas on olemas koolitusluba nende
klasside õpetamiseks.
Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolile töötame välja ühise
õppekava, et juba lasteaias tehtav õppetöö aitab hästi
hakkama saada oma kooli esimeses klassis.
Antti Leigri
Suuremõisa Põhikooli ja
Suuremõisa Lasteaia direktori kt.

Suuremõisa kooli lapsed mängivad suupille
Eelmise aasta oktoobris kuulutas Suupilliklubi Piccolo seoses
oma 15 sünnipäevaga välja motivatsioonikirjade konkursi.
Võitjatele olid auhinnaks suupillikomplektid. Kuna meie
väikese kooli 11 last õpivad juba plokkflööte, siis otsustasime
kirjutada kirja sellele konkursile ja põhjendada, miks just
Suuremõisa kooli lapsed võiksid osata ka suupilli mängida.
Olime rõõmsalt üllatunud, kui selle aasta alguses tuligi kiri,
kus teatati, et oleme väärt saama suupillikomplekti.
Kui suupillid saabusid, 14 pilli, siis esmalt avastasin mina
hirmuga, et suupillimäng on päris raske. Terve
nädalavahetuse õppisin ma ise esimesi lugusid ja katsetasin
oma pere peal, kuidas oleks pillimängu hea ja kerge lastele
õpetada.
Koolis olid lapsed väga vaimustuses uutest pillidest. Asusime
siis kohe õppima. Juurutasime isegi märkidesüsteemi, mis

hõlbustab lugude õppimist. Muidu tuli minul kogu aeg ees
laulda, et puhu-tõmba-puhu-puhu jne
Tänaseks on meil esimesed lood selged ja esimesed
esinemisedki seljataga. Vabariigi aastapäeva aktusel Palade
Põhikoolis toimus esiettekanne G.Ernesaksa „Rongisõiduga“.
Hiiumaa kooliteatrite päeval Kärdlas tutvustasime
suupillimängu ka teatripublikule.
Muidugi on need alles esimesed katsetused selle suurepärase
pilli mängutehniliste oskuste omandamisel ja avastamisrõõmu
on ees veel palju.
Täname Suupilliklubi Piccolot selle võrratu võimaluse eest ja
loodame et rõõmustame veel paljusid oma suupillilugudega.
Külli Kreegi
Suuremõisa Põhikooli muusikaõpetaja
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Volikogu istung 28. veebruaril 2012
Juhatas volikogu esimees Toomas Remmelkoor. Istungist
võtsid osa volikogu liikmed Toomas Remmelkoor, Antti
Leigri, Tiiu Alas, Annika Undo, Jaanus Ernes, Arne Kuli,
Viktor Rõbtšenko, Reet Sauer. Puudusid volikogu liikmed
Aivo Pere, Tago Laevameister, Kalev Liit. Istungist võtsid
osa vallavanem Ants Orav, abivallavanem Eve Kustala
1. Pühalepa valla 2012. aasta eelarve kinnitamine
Pühalepa valla 2012. aasta eelarve I lugemine toimus
volikogu 2011. aasta detsembrikuu istungil.
Pühalepa valla 2012. aasta eelarve eelnõu I lugemise ja II
lugemise vahelisel ajal on eelnõusse sisse viidud muudatused
ja täiendused alljärgnevalt:
- 2012. aastaks maamaksu laekumise mahu prognoosi on
vähendatud summale 90 880 eurot (eelnev 91 390 €);
- eelarvesse on sisse viidud vahepeal selgunud vahendid valla
teedele ja projektide rahastamisega 2012. aastal laekuvad
sihtotstarbelised vahendid, mille kulud on tehtud 2011. aastal;
- vahendid valla teede korrashoiuks on planeeritud summas
25 000 eurot ja kajastuvad põhitegevuse kuludes tegevusalal
vallateede ja -tänavate korrashoid;
- projektidega seotud vahendid laekuvad summas 37 158
eurot, mis võimaldab eelmiste aastate reservi vähem
kasutusele võtta;
- korrigeeritud on eelarve eelnõus eeldatavad laekumised
riigieelarvest koolitoiduks ja sotsiaalteenuste arendamiseks;
lisatud on eeldatav laekumine riigieelarve tasandusfondist
summas 2983 eurot, mis on suunatud põhitegevuse kuludes
Palade Põhikooli pedagoogide palgavahendite katteks;
- eelarve põhitegevuse kulude maht on planeeritud eelarve
eelnõu II lugemiseks summas 861 253 eurot (eelnev 817 234
eurot);
- kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määrusega nr 169
„Töötasu alammäära kehtestamine“, millega tõstetakse
töötasu alammäära 290 euroni, on vastavad muudatused
asutuste personalikuludesse sisse viidud;
- sisse on viidud ületulevad sihtotstarbelised vahendid
sotsiaaltoetusteks ja projektikuludeks;
- täiendatud tegevusala liikmemakse ja reservfondi vahendeid.
Pühalepa valla 2012. aasta eelarve kinnitamise poolt oli 8
volikogu liiget, vastu ega erapooletuid ei olnud.
Otsustati: kinnitada Pühalepa valla 2012. aasta eelarve.
2. Suuremõisa Põhikooli ja Suuremõisa Lasteaia
ümberkorraldamine
Teema on arutuse all olnud juba väga pikalt ja tegemist on
valla arengukava elluviimisega. Ümberkorraldustega on juba
ammu tegeletud, selle on tinginud asjaolu, et laste arv
väheneb. Suuremõisa kool ja lasteaed on juba paar aastat
ühise juhtimise all toimetanud ja see on ennast õigustanud.
2011. aasta sügisel viidi Suuremõisa koolis ja lasteaias
käivate laste vanemate hulgas läbi küsitlus ja 100% andis
sellele ettepanekule oma nõusoleku. Selle otsuse alusel jäävad
asutused toimima ühise asutusena, kuid oma praegustes
toimimiskohtades.
Suurt kooli piirkonda enam pikka aega ei tule, see on

inimestele selgeks saanud. Vallavalitsus teavitab otsusest
Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat; teeb kohaliku
omavalitsuse asutuste registris vastavad muudatused; töötab
välja
Suuremõisa
Lasteaed-Põhikooli
direktori
ametiülesanded, konkursi tingimused; kuulutab välja ja viib
läbi konkursi direktori ametikoha täitmiseks. Ühendatud
asutus hakkab tööle 1. septembril 2012.
Suuremõisa
Põhikooli
ja
Suuremõisa
Lasteaia
ümberkorraldamise poolt hääletas 8 volikogu liiget,
vastu ega erapooletuid ei olnud.
Otsustati: korraldada Suuremõisa Põhikooli ja Suuremõisa
Lasteaia tegevus 2011/2012 õppeaasta lõpuks ümber, liites
Suuremõisa Lasteaed Suuremõisa Põhikooliga alljärgnevalt:
kooli liik:
lasteaed-põhikool;
kooli nimi:
Suuremõisa Lasteaed-Põhikool;
kooli asukoht:
lasteaed – Priidu tee, Suuremõisa küla, Pühalepa vald,
põhikool – Lossi 1, Suuremõisa küla, Pühalepa vald.
3. Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli põhimääruse kinnitamine
Otsustati:
kinnitada
Suuremõisa
Lasteaed-Põhikooli
põhimäärus.
4. Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli struktuuri ja personali
koosseisu kinnitamine
Määrus ei too mõlemas allasutuses töötavale personalile kaasa
muudatusi.
Otsustati: kinnitada Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli struktuur
ja personali koosseis.
5. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Priida)
Otsustati: määrata Pühalepa vallas Ala külas Priida
katastriüksuse (katastritunnus 63901:001:4870, üldpind 3,89
ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamise tulemusel tekkiva
Priida katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa 100% ja
Priidapõllu katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%.
6.Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Tõnise)
Otsustati: määrata Pühalepa vallas Partsi külas Tõnise
katastriüksuse (katastritunnus 63901:001:1604, üldpind 13,36
ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamise tulemusel tekkiva
Tõnise katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa 100% ja
Koprapesa katastriüksuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste
maa 100%.
7. Ülesannete delegeerimine (Maakatastriseaduse § 18)
Maakatastriseaduse § 18 sätestab maa katastriüksuse
sihtotstarbe määramiseks kohalikule omavalitsusele pandud
ülesanded. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg
2 alusel on kohalik omavalitsus volikogu, kes võib oma
ülesanded delegeerida vallavalitsusele.
Otsustati: delegeerida Maakatastriseaduse § 18 lõigetes 2, 4,
5, 6 ja 7 kohalikule omavalitsusele pandud ülesanne ––
katastriüksuse sihtotstarbe määramine –– Pühalepa
Vallavalitsusele.
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8107 Pühalepa Kultuuri- ja noortekeskus 35 965
8109 Vaba aja üritused 1 278
82011 Hellamaa Raamatukogu 12 271
82012 Palade Raamatukogu 12 022
Pühalepa 28.veebruar 2012 nr 36
82013 Suuremõisa Raamatukogu 12 574
Pühalepa valla 2012 aasta eelarve kinnitamine
8208 Kultuuriüritused 5 112
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse
8300 Kirjastamisteenused-valla infoleht 7 573
seaduse § 22 lõike 1 punkti 1,
8500 Kultuuri arendus-projektid 5 113
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23
8600 Kultuuri haldus 11 981
lõike 2 ja Pühalepa
9 Haridus 393 209
valla põhimääruse § 52 alusel.
§ 1. Kinnitada Pühalepa valla 2012. aasta eelarve alljärgnevalt: 91101 Palade Lasteaed 56 063
91102 Suuremõisa Lasteaed 38 853
PÕHITEGEVUSE TULUD
91103 Eraldised teistele KOV – munitsipaallasteaiad 14 500
Kood Tulud varadelt Summa
91104 Lasteaedade pedagoogide koolitus-riik 0
30 Maksud 740 880
92121 Palade Põhikool
300 Füüsilise isiku tulumaks 650 000
921211 Palade Põhikool-vald 125 984
303 Maamaks 90 880
921212 Palade Põhikool-riik 11 992
32 Kaupade ja teenuste müük 42 136
92122 Suuremõisa Põhikool
320 Riigilõivud 5 000
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 27 535 921221 Suuremõisa Põhikool- vald 49 925
921222 Suuremõisa Põhikool-riik 1 775
3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 4 100
3225 Laekumised elamu- ja kommunaalmajan.tegevusest 4 261 9213 Eraldised teistele omavalitsustele 38 000
9600 Õpilasveo eriliinid 37 316
323 Muude kaupade ja teenuste müük 1 240
96011 Hariduse abiteenused-sotsiaalpedagoog 3 197
35 Saadud toetused 82 995
96012 Hariduse abiteenused-haridusüritused,ainesektsioonid 0
350 Sihtotstarbelised toetused 67 269
9800 Hariduse haldus 15 604
352 Mittesihtotstarbelised toetused 15 726
10 Sotsiaalne kaitse 85 780
38 Muud tulud 24 395
10121 Puuetega inimeste hooldaja toetus 8 300
382 Tulud varadelt 23 195
10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 4 500
388 Muud tulud 1 200
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse-perekeskus 48 910
Põhitegevuse tulud 890 406
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 8 208
PÕHITEGEVUSE KULUD
10700 Riiklik toimetulekutoetus 3 455
TEGEVUSKULUD
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 0
Kulud tegevusalade järgi
10900 Muu sotsiaalne kaitse, haldus 12 407
Kood Tegevusala Summa
Põhitegevuse kulud kokku 861 253
1 Üldised valitsussektori teenused 140 663
s.h. PÕHITEGEVUSE SEES
1111 Vallavolikogu 10 197
Antavad toetused 57 979
1112 Vallavalitsus 77 822
Muud tegevuskulud 803 274
1120 Reservfond 9 000
Põhitegevuse kulud kokku 861 253
1330 Keskne infoteenistus 9 999
Põhitegevuse tulem 29 153
1330 Keskne raamatupidamine 22 347
INVESTEERIMISTEGEVUS
1600 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevus 9 700
15 Põhivara soetus , s.h renoveerimine( - ) -438 284
1800 Üldiseloomuga ülekanded 1 598
3502 Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks
4 Majandus 79 641
374 583
4210 Maakorraldus 14 649
4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ( - )
4430 Ehitus 13 461
-3 199
4510 Maanteetransport 41 195
3821
Finantstulu-intressitulu 600
4511 Liikluskorraldus 767
65
Finantskulu-intressikulu
( - ) -1 375
4740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 0
Investeerimistegevus
kokku
-67 675
4900 Majanduse haldus 9 569
Eelarve
tulem
+/-38
522
5 Keskkonnakaitse 19 634
FINANTSEERIMISTEGEVUS
5100 Jäätmekäitlus 3 835
20.5. Kohustuste võtmine 0
5400 Bioloogiline mitmekesisus-haljastus 10 686
20.6. Kohustuste tasumine -18 400
5600 Keskkonnakaitse projektid 5 113
Laenude tagasimaksed -18 400
6 Elamu- ja kommunaalmajandus 16 653
Finantseerimistegevus kokku -18 400
6300 Veevarustus 0
MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES
6400 Tänavavalgustus 2 560
Muutus kassas ja hoiustes -56 922
66051 Elamumajandus 8 393

PÜHALEPA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

66052 Kalmistud 5 700
7 Tervishoid 40
7210 Üldmeditsiiniteenused 40
8 Vabaaeg, kultuur ja religioon 125 633
8102 Sporditegevus 1 278
8105 Muusika- ja kunstikoolid 8 500
8106 Huvialakeskus-Palade Loodushariduskeskus 11 966

§ 2. Määrus avaldatakse Pühalepa valla kodulehel ja ajalehes
Pühalepa Teataja .
§ 3. Määrus rakendub alates 01.jaanuar 2012.
§ 4 Määrus jõustub 01.märtsil 2012.
Toomas Remmelkoor
Vallavolikogu esimees
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e-PRIAs avanesid uued e-teenused
PRIA arendab Euroopa Liidu struktuurifondide toetuse
abil jätkuvalt elektroonilise kliendiportaali e-PRIA
teenuseid eesmärgiga pakkuda klientidele võimalust
suhelda PRIAga paberivabalt ja teenindusbüroosse
tulemata. Taas on avanenud kaks uut teenust
investeeringutoetuste valdkonnast - LEADER
projektitoetuse ja nõuandetoetuse taotlejatele.
LEADER-projektitoetused e-PRIAsse!
Möödunud aasta lõpu avanes e-PRIA uus teenus, mis
võimaldab LEADER projektitoetuste taotlejail PRIAga seotud
asjad korda ajada e-PRIA kaudu. Pärast kohaliku tegevusgrupi
käest enda taotlusele heakskiidu saamist võib projektitoetuse
taotleja nüüd esitada enda taotlused PRIAle elektrooniliselt.
e-PRIA LEADER-projektitoetuse teenus on üles ehitatud
selliselt, et projektitoetuse taotleja täidab e-PRIAs avalduse
ning lisab juurde kõik nõutavad dokumendid. Kui ta on taotluse
digitaalselt allkirjastanud, jõuab see e-PRIA kaudu
automaatselt LEADERi kohalikule tegevusgrupile
kinnitamiseks. Kohalik tegevusgrupp kontrollib, kas taotlus on
nende poolt heaks kiidetud ja annab selle kohta kinnituse. Kui
kohalik tegevusgrupp on taotluse e-PRIAs heaks kiitnud, jõuab
see automaatselt PRIAsse.
e-PRIA kaudu teenuse kasutamine ei ole keeruline, kuid enne e
-PRIA kasutamist tuleks läbi mõelda, kas teil on kõik vajalikud
dokumendid olemas elektroonsel kujul, et saaksite need ePRIAsse üles laadida. Tähelepanuks: e-PRIAsse lisatavate
failide nimedes ei ole soovitatav kasutada täpitähti või muid
erisümboleid.
Valminud on esimesed videojuhend
Klientidele e-PRIA teenuse tutvustamiseks ja kasutamise
lihtsustamiseks on PRIA alustanud videojuhendite
valmistamist. Esimesena on valminud juhend just LEADERi e
-teenuse kohta.
Videojuhend näitab lihtsalt ja selgelt ette, kuidas e-PRIA
teenus üles leida ja kuidas seda kasutada. Nii kirjalikul kujul
juhendi kui ka „häälega“ videojuhendid e-PRIA LEADER
toetuse teenuse kasutamiseks leiate PRIA kodulehelt aadressil
www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid. Soovitame kindlasti enne
esmakordset teenuse kasutamist vaadata ka juhendeid – nii
olete e-PRIAsse sisenedes juba teadlik, mida sealt oodata, ning
väldite asjatut ajakulu.

automaatselt ei laiene. See tähendab, et kui varem saadud
volitustega tegutsejal e-PRIAs nõuandetoetuse teenus nähtavale
ei ilmu, peab klient vaatama üle volitatavale antud õigused ja
lisama õiguse täita enda eest e-PRIAs nõuandetoetuse taotlust.
Ka volitustega tegelemine on kõige lihtsam e-PRIA portaalis
alajaotuses Volitused.
Kuludeklaratsioonid saab esitada elektrooniliselt
Nii eelnevalt mainitud kui kõigi ülejäänud Maaelu Arengukava
(MAK) kui Euroopa Kalandusfondi (EKF) toetuste
kuludokumente on võimalik e-PRIA vahendusel
elektrooniliselt esitada juba möödunud septembrist alates.
Ükskõik, kas olete taotluse esitanud e-PRIA kaudu või mõnel
muul kujul –kuludokumente on võimalik esitada kõigi
määratud toetuste osas, mis on veel menetluses.
NB! Määratud toetused on teenuses toodud viitenumbritena seega peate soovitava toetuse leidmiseks teadma endale
määratud toetuse viitenumbrit!
Kuna meetmeti on vormikohane kuludeklaratsioon ja sinna
juurde nõutavad dokumendid erinevad, soovitame eelnevalt
infot otsida PRIA kodulehelt www.pria.ee vastava meetme alt.
Kuludokumentide esitamise teenuse kohta on koostatud ka
kasutusjuhend, kus on ekraanivaadete kaupa teenuses
orienteerumine lahti kirjutatud. Ka selle leiab PRIA kodulehelt
e-PRIA juhendite leheküljelt.
Kuidas tulla?
e-PRIAsse sisenege PRIA kodulehelt www.pria.ee. Klõpsake
esilehe paremal ülaservas e-PRIA logole. e-PRIA
kasutamiseks peab klient esmalt sõlmima e-PRIA kasutamise
lepingu, mida saab teha esmakordsel e-PRIAsse sisselogimisel.
Kui klient on e-PRIAsse sisenenud, tuleb valida peamenüüst
alajaotus Teenused.
Nii LEADERi, nõuandetoetuse kui kuludokumentide eteenused asuvad avanevas nimekirjas alalõigus MAK ja EKF
investeeringutoetused. Teenuse valimiseks tuleb klõpsata
meetme nimele ja teid suunatakse taotluse täitmise vormile.
Täitke kindlasti kõik vajalikud ja nõutud andmed.
Kohustuslikud väljad on kõikjal tähistatud punase tärnikesega.
Täpsemat infot e-PRIA teenuste kasutamiseks lepingu
sõlmimise ning üldiste teenuste kohta saab dokumendist „ePRIA kasutusjuhend“, mille leiate portaali esilehel vasakul
paiknevast kollaselt abiinfo paneelilt.
Kui teil tekib e-PRIA kasutamisel probleeme, võib olla abi ePRIA korduma kippuvatest küsimustest PRIA kodulehel: http://
www.pria.ee/et/ePRIA/Korduma. e-PRIA üldine
kasutusjuhend on samuti leitav kodulehelt: http://www.pria.ee/
et/ePRIA/Juhendid.

1. veebruaril avanes nõuandetoetuse teenus
Alates 1. veebruarist on e-PRIAs kasutatav ka nõuandetoetuse
teenus. See on mõeldud kõigile PRIA kaudu nõuandetoetust
taotletavatele klientidele.
Kuna nõuandetoetuse taotlusi esitavad klientide eest tihti
konsulendid, siis juhime tähelepanu, et e-PRIA kaudu teenuse
kasutamiseks peavad nii klient ise ka kui konsulent olema eENE TULP,
PRIA kasutajad. Selleks, et konsulent saaks kliendi eest
PRIA teabeosakonna peaspetsialist
taotluse esitada, on taotlejal vaja selleks konsulendile volitused
anda. Ka seda saab teha e-PRIA vahendusel.
Kui klient on juba varem volitanud kellegi e-PRIAs enda eest
tegevusi tegema, siis uuele e-teenusele varasemad volitused
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105 aastat ühiskaubandust Hiiumaal
Alles see oli, kui tähistasime ühistu 100. aasta juubelit.
Arvan, et ettevõttel, mis on järjepidevalt tegutsenud 100 aastat,
on nüüd iga viie aasta tagant põhjust rääkida juubelist.
Miks ja kuidas asutati kaubatarvitajate ühisused Inglismaal
(aastast 1844) ja Eestimaal (esimene Antslas 1902, Kärdlas
aastal 1907)?
Ühise tegutsemise eesmärgiks oli pakkuda konkurentsi
erakaubandusele, mille eesmärgiks oli teenida kasumit. Omanik
paigutas raha, et teenida lisakapitali. Ühistus, kelle omanikeks
on suurearvuline liikmeskond, pandi rahad kokku, et saada
odavamalt kaupa, s.o. saada paremat teenust. Ühistust ei
oodatud dividende, vaid kasu –– eelkõige õiglase hinnaga ja
kvaliteetset kaupa. Kui äri läks hästi, siis maksti ostuboonust.
Mida rohkem ühistu poest ostsid, seda suurem oli boonuse
saamise võimalus. Kui äri läks väga hästi, võidi maksta ka
dividende.
Ühistu eesmärgiks on töötada kasumlikult oma liikmete
jaoks. Maksta töötajatele väärilist tasu ja tagada areng ning
investeerimisvõime.
Kuidas tekkisid jaekaubandusega tegutsevad ühistud?
Ühistud tekkisid ainult kohalikul initsiatiivil. Eestvedajateks
olid kohalikud erksamad inimesed, eelkõige kooliõpetajad,
kirikutegelased ja tihti ka suuremate ettevõtete omanikud.
Ühistutes nähti võimalust, kuidas ühiselt asja korraldades oma
elujärge parandada. Väidan, et Hiiumaal tegutsenud ja ka
tänane ühistu on põhiprintsiipidest kinni pidanud. Kui hästi see
on toimunud, on sõltunud kahtlemata kehtinud riigikorrast ja ka
valitud juhtidest.
Kui heita pilk tagasi, siis mis on juhtunud möödunud viie
aastaga Hiiu kaubanduse maastikul?

Eriti positiivne on, et ühistu liikmete arv on oluliselt
kasvanud. 1. jaanuaril 2012.a. oli liikmete arv 890, kasv viie
aastaga 45%.
2008.a. ehitati Tormi Konsum ja 2010.a. laiendati Emmaste
kauplust.
Tütarettevõte HTÜ Tootmine OÜ on masust kosunud ja
suudab oma toodanguga konkureerida ka väljaspool Hiiumaad.
Praegu müüme Hiiumaal vaid veidi rohkem, kui välja veame.
Positiivne on kahtlemata, et ühistus on võimekas ja lojaalne
töötajaskond.
Kui rääkida kaubanduse probleemidest, siis mina näen kahte:
1. Püsielanike arvu pidev vähenemine, mida riiklik statistika
käsitleb ainult osaliselt. Võid töötada Austraalias või
Inglismaal, aga ikkagi oled kirjas Hiiumaal. Ka suvehiidlased,
kes paljud end kirjutanud Hiiumaale, et saada laevapileti
soodustust. Hiiumaale toob see maksude osas tulu, aga
kaubanduses nad püsikliendid ei ole. Paljude ettevõtjate
eksperthinnangu järgi on püsielanike arv 20 aasta jooksul
langenud 50% ehk täna on püsielanikke ca 6000.
2. Kaubanduspindade ebaproportsionaalne tase. Tsiteerin
Hiiumaa majandusülevaadet 2010, lk 34: „Nielseni andmetel
oli Eestis toidu- ja esmatarbekaupade müügipinda 315
ruutmeetrit tuhande elaniku kohta. Selle näitaja poolest oleme
Euroopas esikümnes. Hiiumaal on tuletatud hinnangu kohaselt
vastav näitaja 712 ruutmeetrit tuhande elaniku kohta.
Arvestades, et lõppkokkuvõttes maksab selle koos intressidega
kinni tarbija, on kommentaarid liigsed.”
Kuidas on ühistu sellises majanduslikus mõttes
mitteratsionaalses olukorras hakkama saanud? Toon
alljärgnevalt mõned arvud:

2007

2011

%

11 244 155

8 159 062

-27%

Kaubanduspind m

2130

2558

20%

Töötajate arv

118

77

-35%

Keskmine palk

526

594

13%

Makstud boonused liikmetele

44 673

55 212

24%

Kasum

331 061

110 761

-67%

Müügitulu eurodes
2

Milles näeme lähiajal arenguvõimalusi?
Kaubandus: Säilitada olemasolevad kauplused. Parandada
jätkuvalt töökorraldust nii klientide kui töötajate huvidest
lähtuvalt. Jätkame endiselt liikmetele täiendava boonuse
maksmist. Omaette meede on kahtlemata ETK Säästukaart
Pluss turule toomine ja kogu uus lojaalsusprogramm. See on
natuke keeruline mõne sõnaga lahti kirjutada, aga selles
osaledes tulevad kõik võimalused, ka positiivsed, välja. Ärge
kartke, küsige, lugege internetti. Kõige tähtsam, austatud
liikmed, tulge piirkondlikele koosolekutele.
Tooksin vaid paar näidet, mis ajendas arendama ühtset
maksekaarti. Möödunud aastal maksime pangakaartide
teenindamise eest 38 741 eurot. Kogu pankade kasum läheb
Eestist välja. Kui seda summat laiendada ETK-le tervikuna, on
see kümnetes kordades suurem. Kui see raha jääb Eestisse, on

võimalik arendada teenuse kvaliteeti ja kui ka käibed
suurenevad, siis on võimalik alandada marginaali ja sellega
kaupade hinda letis.
Isiklikult julgen väita, et kui enamus toitu osta ETK grupi
kauplustest ja on ka pereliikmekaardid, siis kulutus kaardi
teenustasule 0,75 senti kuus on siiski väiksem kui teenitud
lisaboonus, lisaks mugavus.
Tahaks loota, et eelkõige ühistu liikmed mõistavad, et olles
lojaalne ühistule, tagavad nad pikemas ajavahemikus kohaliku
kaubanduse jätkusuutlikkuse.
Lisaks kaubandusele on ühistus olnud juba aastast 1909 oma
pagaritöökoda. Võin uhkusega väita, et Eestis oleme meie
ainuke pagaritööstus, kus üle saja aasta ei ole omanikku
vahetatud ja kus on pidevalt leiba küpsetatud.
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Tänapäev toob uued nõuded ja võimalused. Tahame
rohkem tähelepanu suunata tervislikumatele ja kohalikele
toodetele. Praegu käib köögi tõsine renoveerimine, tööd
peavad lõppema mais. Investeerimiseks saime toetust ka
PRIAst. Äriplaanis on eelkõige kohaliku lihaveise lihast
toodangu valmistamine. Siin loodame tihedale koostööle
Hiiumaa loomakasvatajate ja ehitatava tapamajaga.
Toodangule leiame turu valdavalt väljaspool Hiiumaad, miks
mitte ka Soome, Rootsi. Suureks probleemiks on muutunud
vastava kvalifikatsiooniga töötajate leidmine. Täna on
Hiiumaal nii töö- kui tööjõupuudus. Kuidas tekitada töökohti,
kui puudub tööjõud; kes oli ennem –– muna või kana?

Austatud ühistu liikmed ja ühistu töötajad, hoidkem kokku,
koostöös on jõud ning saame Hiiumaal raskustest üle.
Loodan aktiivset osavõttu ühistu igapäevaelust, olgu see
kaupluste külastamine, osavõtt koosolekutest ja ettepanekute
tegemine ka internetis ühistu kodulehel www.etk.hiiumaa.ee.
Tänapäeval toimub suhtlemine üha rohkem internetis, aga
otsekontaktid pole kuhugi kadunud. Ootan aktiivset osavõttu
piirkonna koosolekutel, mis toimuvad lisatud graafiku
kohaselt.
Agu Kohari
Hiiumaa TÜ juhataja

HTÜ Piirkondlikud koosolekud
2. aprill 2012.a., kell 15.00
2. aprill 2012.a., kell 17.00
3. aprill 2012.a., kell 16.00
4. aprill 2012.a., kell 17.00
5. aprill 2012.a., kell 15.00
7. aprill 2012.a., kell 12.00

Pühalepa piirkond – Suuremõisas, Tiiu baaris
Käina piirkond – Kaunite Kunstide Kooli väikeses saalis
Emmaste piirkond – Kati baaris
Kärdla piirkond – Kärdla Linnavalitsuse saalis
Kõrgessaare piirkond – Vaba Aja Keskuse väikeses saalis
Nurste piirkond – Leisu koolimajas

Teade
Vastavalt AS Kärdla Veevärk taotlusele ja Konkurentsiameti otsusele kehtivad alates
1.03.2012.aastast AS Kärdla Veevärk teeninduspiirkondades alljärgnevad veevarustuse ja
reovee ärajuhtimise teenuste hinnad
(tasu ühik eurot/m³)
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind ei sisalda enam abonettasu
käibemaksuta

KM

käibemaksuga

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele

1,150

0,230

1,380

tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele

1,210

0,242

1,452

1,310

0,262

1,572

1,280

0,256

1,536

1,360

0,272

1,632

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest Kärdla linnas ja
Pühalepa valla Palade piirkonnas
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest Käina vallas ja
Pühalepa valla Suuremõisa ja Tempa piirkonnas füüsilistele
isikutele
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest Käina vallas ja
Pühalepa valla Suuremõisa ja Tempa piirkonnas juriidilistele
isikutele

Vabanege ohtlikest jäätmetest ja vanadest kodumasinatest
Hiiu Autotrans korraldab koostöös Pühalepa vallavalitsusega laupäeval, 05.mail 2012.a. kogumisringi,
mille käigus on elanikkonnal võimalik vabaneda oma kodus olevatest vanadest ele ktroonikaromudest ja
ohtlikest jäätmetest. Ära anda saab järgmisi ohtlikke jäätmeid: akud, patareid, vanad värvid,
kodukeemia, aegunud ravimid, kemikaalid, päevavalguslambid jms., mida ei tohi panna olmeprügi
hulka. Samuti võtame vastu vana kodutehnikat: raadioid, telereid, arvuteid, monitore, pesumasinaid,
külmikuid, pliite, boilereid. tolmuimejaid jne Et teaksime teie juurde kodudesse eelnimetatud
jäätmetele järele tulla, palume hiljemalt 30. aprilliks eelnevalt registreeruda telefonidel

46 31737 , 5203795 või e-maili teel tiina@hiiuauto.ee.
OÜ Hiiu Autotrans
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Prügi
Avaldame kiitust hoolsale Suuremõisa
rahvale, kes on reeglina puhtust armastav
ja kasutab meid eesmärgipäraselt –– s.t
suurem osa inimeste teel olles tekkivast
pisiprügist jõuab meie sisemusse. Leidub
vaid üksikuid n-ö prügikastipuudelisi, kes
vahel ei taha või ei suuda prügi kasti
panna ja viskavad selle maha (sageli meist
vaid mõne sammu kaugusele!), kust siis
keegi peab selle ikkagi üles korjama.
Kiidame
ka
tublisid
Pühalepa
vallajuhte, kes on umbes poole kilomeetri
„promenaadi” (Suuremõisa asfalteeritud
peakõnnitee või „-kergliiklustee”) peale
üles pannud kolm prügikasti (s.t meid).
Sellist luksust pole vast igas linnaski?
Kahjuks on paar inimest (nende nimed on meile teada), kes
on meie näol endale kokkuhoiuvõimaluse leidnud. Üks
inimene paneb viimasel ajal regulaarselt meisse oma
olmeprügikotikesi. Meie sisu järgi otsustades näib see
inimene olevat üsna heal järjel ja kõhu kõrvalt eriti kokku ei
hoia: menüüs on nt Ehe 100% lihaviiner, Rakvere
Veiseabaliha (kondita), banaanid, mandariinid jne. Aga prügi
äraveoks vastavalt kehtivale korrale tal ei jätku…
Ega meil kahju pole, aga esiteks on küsimus põhimõttes:
meie tühjendamise eest peab maksma vallavalitsus, valla
maksumaksjate rahast. Peagi leiavad ka teised, et kui tema
paneb, miks minagi siis ei võiks? Ja siin tuleb kätte järgmine

koht: kahjuks pole me põhjatud. Me oleme
siin ikkagi selleks, et puhtustarmastav
teekäija saaks viisakalt lahti oma teel
tekkivast pisiprahist. Ent kui üks inimene
paneb kasvõi ühe meist oma kotikestega
pilgeni täis (ja see võib sündida vähem kui
nädalaga,
seejuures
tühjendajale
ootamatult),
siis
võib
juhtuda,
et
korraarmastajal möödakäijal polegi enam
ruumi oma väikese sodikese jaoks ning see
kukub kastist välja. Ja inimesest ongi vastu
tahtmist saanud risustaja!
Me saame aru, et Eesti riik ei ole
„jäätmekäitlust” Hiiumaal korraldanud
elanikkonnale soodsal viisil –– esiplaanile
on seatud ärihuvid. Seaduse karmi käe ning rahaliste
ähvardustega on likvideeritud kõik väikesed prügilad, mis
Hiiumaa mastaabis ei kujutanud endast märkimisväärset
probleemi. Hiidlaste prügi tuleb nüüd vedada mandrile! Aga
sellegipoolest ei tohiks oma vastumeelt avaldada sellisel
viisil, kaashiidlaste arvel. Palun leidke selleks mingi muu
võimalus. Kasvõi sorteerige oma jäätmed ja viige need
sorteerituna Suuremõisa poe vastas asuvasse jäätmemajja!
Loodame, et loete seda lookest ja võtate õppust!
Ette tänades,
Suuremõisa prügikastid

Kevadine jää – ettearvamatu ja muutlik
Kuigi kevade saabudes tundub, et talvel külmaga karastunud
jää peab veel kaua vastu, pole asjata mõtet jääle jalutama
minna, sest pealtnäha tugev jääpind võib olla ülimalt petlik.
„Väga keeruline ja mõnikord lausa võimatu on hinnata
kevadist jääd, sest selle sulamine toimub sealt, kust me seda ei
näe, altpoolt,“ ütles vetelpäästeinstruktor Eimar Täht.
Jää paksus ja struktuur võivad olla väga erinevad ka ühe
veekogu ulatuses. Eriti ettearvamatud on kõikvõimalikud
voolava veega veekogude käänukohad, kõrkjatega kaetud
kaldad, ojakeste sissevoolud, sillapostid, lahvandused
Uppujal on looma jõud
Kui õnnetus on siiski juhtunud ja inimene tajub, et jää teda
enam ei kanna, tuleb vältida hooga läbi jää sügavamale
vajumist ning õlgade ja pea märjakssaamist. Selleks tuleb läbi
jää vajudes sirutada käed külgedele laiali ja kallutada keha ette
või tahapoole ning pidurdada kehaga sügavale vette vajumist.
„Kui vette on vajutud, tuleb jaotada keharaskus laialisirutatud
käte abil võimalikult suurele jääpinnale, pöörata end näoga
tuldud tee poole, proovida lükata jalad taha sirgeks
ujumisasendisse ning libistada end kätega tõmmates jääle.
Kujutage seda tehes endale ette, et tõmbate sujuvalt jääd enda
jalgade poole,“ õpetas Täht. Jää servadest ei tohi kinni võtta,
sest hetk hiljem võivad ujuvad kamakad omavahel kokku
põrgata ja sõrmed võivad vahele jääda.
Kui jääauku on vajunud sõber, tuleb talle ohutust kohast või
kaugusest ulatada või heita puuroigas, nöör, sall või muu ese,
millest ta saab kinni haarata ja esimesel võimalusel kutsuda
appi päästjad ning kiirabi. Veest ja jäält päästmise kõige

olulisem reegel on, et teie ja kannatanu vahele peab alati jääma
mingi ese, millest päästetav saab kinni haarata ja päästja
vajadusel lahti lasta. „Inimene, kes on sattunud eluohtlikku
olukorda ja kellel on surmahirm, ei ole enam Inimene vaid
loom, kes võitleb oma elu eest ja ta klammerdub kõigi ja kõige
külge, mis tema haardeulatusse satub. Seda nimetatakse
surmahaardeks ja selle vältimist ning sellest vabanemist
harjutavad vetelpäästjad aastaid,“ rääkis Täht.
Õnnetus hüüab tulles
Jää puhul kehtib üldiselt põhimõte, et õnnetus ikkagi hüüab
tulles. „Väga harva vajub inimene kohe robaki läbi jää. Kui ette
satub nõrk koht, siis õigesti käitudes võib ainult jalg märjaks
saada,“ rääkis Täht. „Oluline on jääl liikumise kiirus, kui
liigutakse liiga kiiresti ega kontrollita vahepeal jääd, siis
avastatakse liiga hilja, et see teid enam ei kanna ja tagasi
„tugevale“ jääle saamine võib osutuda võimatuks,“ ütles ta.
Kõige targem on muidugi kevadel jääst eemale hoida. „Kui
juba jääle astudes on kuulda praksumist, siis ei tohiks ammugi
peale minna,“ hoiatas Täht.
Ja viimaseks, lapsed ei vastuta kunagi oma elu ega tervise eest,
neil puuduvad selleks teadmised ja kogemused. Laste eest
vastutavad lapsevanemad. Emade-isade kohustus on rääkida
lastele, miks ei või minna kevadisele jääle mängima, mis võib
nendega juhtuda.
Evelin Trink
Päästeameti Lääne päästekeskuse pressiesindaja
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AHOI !
Purjelaev „Kajsamoor“ kutsub Hiiumaa noori õppima
meremehe rasket kuid huvitavat ametit.
Juulis-augustis toimuvad laevas purjetamislaagrid. „Kajsamoor“
teeb sellel ajal huvireise Tallinna lahel.
Mis toimuma hakkab?
Purjetamislaager kestab 4 ööpäeva.
Laevasõidu ajal on ööpäeva 24 tundi jagatud kolmeks vahikorraks,
mis kestavad üldjuhul 4 tundi: tekivaht, kajuti/kambüüsivaht ja
vabavaht(puhkus).Osalejad jagatakse kolmeks
vahtkonnaks.Tegevused vahtkondades:
1. Õpitoad Tekivahis: purjede heiskamine, seadmine, trimm,
langetamine; laeva roolimine päevastes ja öistes tingimustes;
meremärgid ja ohutu laevaliikluse algtõdede tutvustamine;
tuule ja triivi ning hoovuste koosmõju laeva praktilisele
juhitavusele; merekaardi lugemise algoskuste omandamine,
laeva navigatsiooniseadmete lugemise ja käitamise algoskuste
omandamine; jooksevtaglastuse korrastustööde ja klaarimise
töövõtete omandamine;
2. Õpitoad Kajuti/kambüüsivahis: laeva korrastamise- ja
koristustööd; taglase klaarimine, ladustamine; tööd kambüüsis;
meremärgid ja ohutu laevaliikluse algtõdede tutvustamine,
merekaardi lugemise algoskuste omandamine, laeva
navigatsiooniseadmete lugemise ja käitamise algoskuste
omandamine;
Vabavaht: puhkus, merendusajaloo ja laevaehituse
süvatõdedega tutvumise võimalus
Olmetingimused:
Elatakse laevas, olemas tualetid ja pesemisvõimalused.
Üldjuhul seisab „Kajsamoor“ öösel sadamas, kus on käe-jala
juures dushiruumid.
Toitlustamine 3 korda päevas.

Saabuvad valla üritused
12. mai – Beebipäev
13. mai - Emadepäev
25. mai - Valla isetegevuslaste kevadkontsert
27. mai - Pühalepa valla Perepäev Suuremõisas
23. juuni Pühalepa valla Jaanituli Hellamaa rannas
7. juuli - Hiiumaa Grillfest Hellamaa rannas
18-21. juuli Mõisameistrite päevad Suuremõisas
3.-4. august a’la kunstipäevad Suuremõisas
12. august kammerkoor Collegium Musicale
kontsert

Kellel on soov oma Pühalepa vallas toimuvat üritust
reklaamida võib saata oma info
klaire.leigri@pyhalepa.hiiumaa.ee või 53337354

Laevas viibib 24h vahimadrus.Purjetamiskoolituste ajal
juhendab noori mentor
Kes saavad osaleda?
Hiiumaa koolinoored alates 14. eluaastast
Mis maksab?
20 eurot osaleja.
Hinnas sisaldub transport Hiiumaalt Tallinna, ööbimine ja
toitlustamine laevas kogu purjetamislaagri kestel, koolitused.
Tagasisõidu eest Hiiumaale peab iga osaleja ise hoolitsema:
buss, perekonna või sugulaste-sõprade autod.
Ajakava?
05.-24.juuli 2012
01.-12.august 2012
21.-30.august 2012
Need on üldised ajaraamid, konkreetsed vahetused
täpsusustuvad hiljem
Lisainfo ja registreerumine:
Ain Tähiste
ain.tahiste@gmail.com
50 49 829

Hiiumaa Ratsaspordiklubi

HIIUMAA TALVEKARIKAS
2012 III ETAPP
Pühapäeval, 18. märtsil algusega kell 12.00 toimub
Linnumäe maneezis tänavuse talvekarika sarja kolmas etapp.
Kavas on traditsioonilised karikasarja arvestuse sõidud
takistuste kõrgustega 75 cm ja 95 cm, seekord artiklite
274.5.3. (kahefaasiline) ja 238.2.1. (puhtus, kiirus) järgi.
Kolmanda parkuurina toimub karikasarja arvestuse väline sõit
50 - 60 cm veel väiksemate kogemustega ratsanikele ja
hobustele.
Ootame aktiivset osavõttu !
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Pühalepa Vallavolikogu ja Vallavalitsus õnnitlevad
jaanuari, veebruari ja märtsikuu
juubilare ja eakaid sünnipäevalisi
Aino-Lisete Rakki
Ella Kaevats
Elvi Ulla
Aino Maivel
Laine Lõppe
Tiiu Liblik
Tamara Lebedeva
Kaljo Alas
Gunnar Kovaltsuk
Toomas Tubi
Eevi Berkmann
Toivo Saar
Kalev Prikk
Maie Tõnissaar
Marika Sõnna
Viivi Saarnak

Virve Aruoja
Taimi Roosileht
Ellen-Helga Kalmus
Johannes Liiva
Helju Matt
Lehti Sammal
Sulev Lauri
Elmar Eglitis
Katrin Kallaste
Aino Anne Irene Putkonen
Tanja Pisa
Mare Ellen
Vello Teras
Mati Teinbas
Karin Remmelkoor
Ene Tubala

Silvia Maasel
Valter Maasel
Irina Alas
Vilma-Elmiine Juurik
Meeta Tikka
Eesi Pajo
Avo Saue
Avo Luhalep
Leevi regi
Madis Aasma
Raivo Post
Helin Raudkep
Raivo Elmi

Hiiumaa noorte infomess "Mul on mõte!"

HIIUMAA XX SAJANDI ARHITEKTUURI
TEABEPÄEV TOIMUB
Neljapäeval, 22. märtsil 2012. a
kell 13.00 – 16.15 Suuremõisa lossis
Info ja registreerimine: signe@hak.edu.ee või
5649 6468

Meie valda on sündinud
Ragnar Rebel
Kaarel Kivi

31.detsembril 2011
12.veebruaril 2012

Palju õnne vanematele!
Pühalepa Vallavolikogu ja Vallavalitsus

28. märts kell 10-15
Kärdla Kultuurikeskus
Messil saab tutvuda kõrg- ja kutsekoolide,
noortekeskuste, noorteorganisatsioonide ja paljude
teiste noortele kasulike asutustega!
Avatud on noortekohvik.
Teavet jagub nii noortele, lastevanematele,
pedagoogidele kui teistele huvilistele.

Meie hulgast on lahkunud
Gustav Alev
10.jaanuaril
Leida Priit
09.märtsil
Elve Pedajamägi 12.märtsil
Avaldame kaastunnet lähedastele
Pühalepa Vallavolikogu ja Vallavalitsus

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

