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Valla majandusaasta 2011
Arenguvisiooni kohaselt peab vald olema oma elanikele ja
ettevõtjatele
konkurentsivõimelist
eluja
Möödunud 2011. majandusaastat võib
ettevõtluskeskkonda pakkuv omavalitsus, kus väärtustatakse
lugeda
majanduse
madalseisu
stabiilsuse ja inflatsiooni aastaks. säästvat arengut ja head looduslikku elukeskkonda. Visiooni
Aasta lõikes valla peamine finantstulu täitmine seondub kolme võtmevaldkonnaga:
allikas, residentide tulumaks, laekus - valla juhtimine, valitsemine ja arendustegevus,
plaanipäraselt eelarves kavandatuga ja - hariduse ja kultuuri valdkond,
- maamajandus, külade arendamine, elukeskkond.
veidi enamgi.
Vald teeb märkimisväärseid kulutusi haridusse ja
Pühalepa vald lõpetas 2011. aasta 6,7% tulumaksu sotsiaalhoolekandesse, kultuuri- ja sporditegevusse. Laste
ülelaekumisega. Selgitusena paranenud maksulaekumisele arvu vähenemine piirkonnas tingib haridusasutuste toimimise
oleks ettevõtluse järkjärguline elavnemine. Hüppelisi ülevaatamise ja asutuste käsutusse kuuluvate hoonete
arenguid ettevõtluse rindel ei ole ette näidata, aga kasutusfunktsiooni laiendamiseks ning täiendamiseks
olemasolevad ettevõtted, kes olid „masu“ aegses võimaluste leidmise. Suuri investeeringuid vajavad vallale
madalseisus, on saanud tegevused käima ja üritavad jätkuvalt kuuluvad hooned, tehniline infrastruktuur, teed ja tänavad,
areneda. Oma osa majanduse, eriti just ehitussektori tänavavalgustus, heakord, jäätmekäitlus, ühisveevärk ja
elavnemisel on kindlasti erinevate struktuurifondide kanalisatsioon. Vallal on potentsiaali ning võimalusi
rahastuste realiseerimised läbi investeeringute: ehituste ja arendada välja soodne investeerimiskliima vanurite
hooldekodude, pansionaatide või puhkekodude rajamiseks.
rekonstrueerimistööde näol.
Planeeringutega ja ehitusmäärusega tagatakse valla looduslike
Tööhõive vallas on jätkuvalt hooajaline, möödunud aastal jäi ja maastikuliste väärtuste ning ehituspärandi säilimine,
see 650–690 maksumaksja vahele. Kõikumine on seega ca 40 samuti avalikud juurdepääsud randa. Investeeringud uute
loomisse,
heakorda,
turismi
ja
maksumaksjat. Eelnevatel aastatel on see kõikumine olnud töökohtade
keskkonnaohutusse, era-, avaliku ja kolmanda sektori
kuni 110 maksumaksjat aasta lõikes.
Jätkuv inflatsioon, toodete ja teenuste regulaarne kallinemine koostöösse ning rahvusvahelisse koostöösse suurendavad
arengupotentsiaali
ja
kindlustavad
valla
seab valla haldusaparaadile keerulised ülesanded: majandada valla
sama rahahulgaga, mis on väiksema ostuvõimega, nii et konkurentsivõime suurenemise. Eraettevõtluse laialdasem
teenuste ja tegevuste kvaliteet ega kvantiteet ei kannataks. kaasamine avaliku sektori teenuste arendamisse ja
Möödunud eelarveaastal saadi selle ülesandega hakkama, välisinvesteeringute, sh EL struktuurifondide kaasamine
arengusse,
võimaldavad
lisaks
probleemide
olgugi et tuli leida veel täiendavaid vahendeid valla valla
lahendamisele luua uusi arengueeldusi.
põhiülesannete täitmiseks, et üle elada pikk ja karm talv.
Vallavalitsuse poolt jätkasime täiendava abi osutamist
finantsraskustes olevatele ja lasterikastele peredele. Konkurentsivõimeline elukeskkond eeldab kõrgete nõuete
Toetasime erinevaid vallas tegutsevaid MTÜ-sid ja kehtestamist elukeskkonnale, kus olulisel kohal on
atraktiivsed looduslähedased elamis- ja puhkealad,
külaseltse.
vallaelanikele avatud mereäär ja avalik pääs merele,
nüüdisaegne tehniline infrastruktuur (teed, ühisveevärk ja
Ülevaade peamistest arengusuundadest
Pühalepa vald lähtus 2011. aastal oma tegevuste elluviimisel kanalisatsioon), kättesaadav üldarstiabi, mugav ja ohutu
valla 2009–2014 arengukavas kajastatust. Samas analüüsiti ühistransport, turvalisus ja privaatsus. Vallasiseses arengus
eelmiste aastate majandusarenguid ja maksude laekumisi tuleks kindlasti vältida sotsiaalset kihistumist ning tagada
valla eelarvesse. Volikogu võttis möödunud majandusaasta avalike teenuste kvaliteet ja valla elukorraldusest osavõtu
lõpus vastu uue valla arengukava 2011.–2020. aastaks, mis võimalused kõigile huvigruppidele. Kokkuvõttes laheneb
saab olema järgnevate aastate tegevuste ja plaanide valla suurim probleem – sotsiaalse kapitali vähenemine.
realiseerimise ning elluviimise kavaks.
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Ülevaade arengukava täitmisest
Planeerimine, projekteerimine
Kokku kehtestati vallas 2011. a. 7 detailplaneeringut.
Suurematest
ehitusprojektidest
valmis
Palade
Loodushariduskeskuse projekt, Suuremõisa spordihoone
rekonstrueerimisprojekt
ja
Palade
spordihoone
rekonstrueerimise projekt.
Ehitustegevus
Algas Palade lasteaia rekonstrueerimine. Rahastab EAS
KOIT kavast, kaasrahastus vallalt.
Kuri küla vesivarustus ja pumbamaja. Rahastas KIK,
kaasrahastus vallalt.
Pakendijäätmemajad Tubalale ja Sarvele. Rahastas KIK,
kaasrahastus vallalt.
Paluküla Tervisespordikeskuses profileeriti, eemaldati kivid
ja kännud ning kaeti saepuruga olemasolev 1,5 km
valgustatud tervisespordirada. Profileeriti uus terviseraja lõik
Palukülast, Rehemäe tee risti. Paigaldati kogu raja ulatuses
infoviidad, infotahvlid ja teede äärde suunavad liiklusmärgid.
Valla teedehooldus algas lumetõrjetöödega. Teehooldustööde
käigus kevadel ja sügisel kruusateed hööveldati ja suvel
niideti teepervi. Kruusateedest raadati, kraavitati, paigaldati
vajalikud truubid ja teekatendit rikastati purukruusaga:
Kukali tee, Tubala tee ja Vahtrepa küla tee.
Valla eelarvest toetati hajaasustuse veeprogrammi,
värvikampaaniat, MTÜ-de projektide omaosalusi: MTÜ
Pühalepa Jahimees, Partsi tuuliku rekonstrueerimise II etapp;
Kuri koolimaja II korruse rekonstrueerimistööd.
Algasid eelnevad tegevused Palade loodushariduskeskuses:
soetati laboratooriumi sisseseadet ning alustati kivimite
õppehoone projekteerimist.

Finantspoolest
Maksude vaevaline pluss-miinus laekumine 2011.
eelarveaastal ja tõusev inflatsioon hoidsid jätkuvalt
kõrgendatud kontrolli all valla rahavoogude juhtimise.
Konservatiivselt koostatud eelarve tagas eelarveaasta lõpuks
eelarve tasakaalu ja maksude ülelaekumine andis võimaluse
kasvatada reserve. Vajalikud plaanitud investeeringud
teostati tähtajaliselt. Valla põhitegevused ning allasutuste töö
toimusid plaanipäraselt.
Vallavalitsuse
poolt
oleme
regulaarses
suhtluses
külavanemate ja piirkondlike arvamusliidritega. Oleme
aidanud lahendada lokaalseid probleeme, mis eranditult
kujutavad endast teede olukordade parendamist ja
juurdepääsude
taastamist.
Pikkadest
keerulistest
ilmastikuoludest tulenevalt oleme valla poolt leidnud
võimalusi ja vahendeid valla elanike elukeskkonna avariiliste
olukordade positiivseteks ja kiireteks lahendusteks.
Finantsriskide maandamiseks oleme rakendanud eelarve
säästupoliitikat ning aastate jooksul korjanud rahalisi reserve,
et
edukalt
ja
tõrgeteta
rakendada
erinevatest
rahastusfondidest saadud investeeringute finantstoetused ja
panustada nende omaosalustesse. Tulubaasi stabiliseerumine,
aga samas inflatsiooni kasv on seadnud oma tingimused
edaspidiseks majandamiseks, millega püüame jätkuvalt
edukalt toime tulla. Täiendavaid laenuvõtmiste vajadusi ei
ole tekkinud ja kõik vajalikud finantsvahendid ning
projektide omaosalused on tulnud valla eelarvest.
Pühalepa vald on oma finantstegevuse põhisuunad ja plaanid
määratlenud Pühalepa Vallavolikogu poolt 2009. aasta algul
vastuvõetud Pühalepa valla arengukavas 2009–2014 toodud
tegevuskavas ja jätkab väljakujunenud, toimivat realistlikku
valla finantsmajandamist.
Ants Orav
vallavanem

Pühalepa valla jaanituli
23. juunil Hellamaa rannas
algusega 20.00
Esineb ansambel " Dreamers”
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Vallavolikogu istung toimus 27. märtsil 2012
Juhatas volikogu esimees Toomas Remmelkoor. Istungist
võtsid osa volikogu liikmed Toomas Remmelkoor, Antti
Leigri, Tiiu Alas, Annika, Undo, Arne Kuli, Kalev Liit,
Viktor Rõbtšenko, Reet Sauer. Istungilt puudusid volikogu
liikmed Aivo Pere, Tago Laevameister, Jaanus Ernes.
Istungist võttis osa vallavanema Ants Orav.
1. Audiitori määramine
Otsustati: määrata Pühalepa valla 2011. majandusaasta
aruande auditeerijaks vandeaudiitor Dana Mihelson.
2. Raha eraldamine (MTÜ Pühalepa Jahimees)
MTÜ Pühalepa Jahimees esitas vallavalitsusele taotluse saada
toetust Partsi tuuleveski juurdeehituse projekti III osa
ehitamise omaosaluse ehitustööde, ehitusjärelevalve ja
korralduslike tööde katmiseks, 6500 euro ulatuses.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadiktori
käkkkirja alusel 1. juulist 2011
nr. 13-6/1271 alusel rahuldati MTÜ Pühalepa Jahimehe
taotlus III etapi tööde tegemiseks
56 677 euro ulatuses.
Pühalepa vald on toetanud MTÜ-d omaosaluse katmiseks
projekti I ja II osa tegemiseks. Tänaseks on valmis saanud
ehituse I osa ning hetkel on lõpetamisel projekti II osa. I osa
toetuse summad on Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ameti poolt MTÜ Pühalepa Jahimehele välja
makstud. Ehitustöid teostab vastava pakkumise alusel
osaühing Paler PT.
Otsustati: anda MTÜ Pühalepa Jahimees sihtsuunitlusega
investeeringu toetust summas 6500 (kuus tuhat viissada) eurot
PRIA programmist „Külade uuendamine ja arendamine 2007–
2013“ investeeringutoetuse programmist (meede 3.2) Partsi
külas asuva Partsi tuuleveski juurdeehituse ehitustööde,
ehitusjärelevalve ja korralduslike tööde teostamiseks vastavalt
projektile „Partsi mõisa tuuleveski ehitamine Palade piirkonna
külade seltsimajaks. III etapp“.
3. Saarnaki kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Saarnaki kinnistu detailplaneeringu koostamine algatati
Pühalepa Vallavolikogu 22.11.2011 otsusega nr 161
„Detailplaneeringu koostamise algatamine“. Pühalepa
Vallavalitsuse 23.11.2011 korraldusega nr 478 otsustati
keskkonnamõju strateegilist hindamist mitte algatada.
Planeering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule
Pühalepa Vallavolikogu 24.01.2012 otsusega nr 181
„Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku
väljakuulutamine“. Saarnaki kinnistu detailplaneeringu avalik
väljapanek toimus 10.02–09.03.2012. Avaliku väljapaneku
kestel ei esitatud planeeringulahenduse kohta ühtegi
ettepanekut ega vastuväidet. Keskkonnaamet on andnud
14.02.2012 kirjaga nr HLS 14-9/11 /39132-4

„Ehituskeeluvööndi vähendamine Pühalepa vallas Saarnaki
kinnistul“ nõusoleku Saarnaki kinnistul ehituskeeluvööndi
vähendamiseks ning Hiiu maavanem on oma 23.03.2012
kirjas nr 12-2/25-4 „Järelevalve detailplaneeringu koostamise
üle“ andnud heakskiidu detailplaneeringule.
Otsustati: kehtestada Pühalepa vallas Salinõmme külas asuva
Saarnaki kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 1187), millega muudetakse planeeringualal Pühalepa
Vallavolikogu 29.12.2008 otsusega nr 334 kehtestatud
Pühalepa valla Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna
osaüldplaneeringut.
4. Detailplaneeringu koostamise algatamine (Lõuka)
Kodanik esitas 17.01.2012 taotluse detailplaneeringu
algatamise kohta eesmärgiga muuta osaliselt Pühalepa
Vallavolikogu 20.12.2005 otsusega nr 33 kehtestatud
Pühalepa valla osa Hagaste-Heltermaa piirkonna
üldplaneeringut, määrates Lõuka kinnistule planeeritud
metsamajandusmaa elamumaaks, jagada Vahtrepa külas
Lõuka katastriüksus neljaks elamukrundiks ja
maatulundusmaaks ja määrata kruntide ehitusõigus ja
hoonestusala.
Vahtrepa küla Lõuka kinnistu asub Pühalepa Vallavolikogu
20.12.2005 otsusega nr 33 kehtestatud Pühalepa valla osa
Hagaste-Heltermaa piirkonna üldplaneeringu alal. Vastavalt
üldplaneeringule asub Lõuka kinnistu osaliselt perspektiivsel
väikeelamute maal, osaliselt metsamajandusmaal ja osaliselt
kavandataval Natura 2000 loodushoiualal. Üldplaneeringus
kavandatud Natura 2000 loodushoiuala jääb Väinamere
hoiualale. Kinnistul paikneb muinsuskaitsealune
kultuurimälestis (Lõuka tuulik), mille kaitsevöönd on
määratud Kultuuriministri 17.01.2006 käskkirjaga nr 12
„Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi
määramine“.
24.01.2012 on koostatud eelhinnang Lõuka kinnistu
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
vajalikkuse kohta. Eelhinnangu kohaselt ei kaasne
detailplaneeringu ellurakendamisega olulist negatiivset
keskkonnamõju, arvestades asjaolu, et elamukrundid
moodustatakse üldplaneeringujärgsele perspektiivsele
väikeelamumaale ja selle lähiümbrusesse väheviljakale
endisele põllumaale. Keskkonnaameti 10.02.2012 kirjast nr
HLS 6-8/12/3137-2 „Seisukoht Pühalepa valla Vahtrepa küla
Lõuka kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise vajalikkuse osas“ selgub, et kinnistul esinevad
kaitsealuste taimeliikide kasvukohad (v.a olemasoleva õueala
läheduses) jäävad väljapoole detailplaneeringus kavandatud
krunte.
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Muinsuskaitseamet peab oma 27.02.2012 kirjas nr 1.1-7/4461 „Lõuka kinnistu detailplaneeringu algatamisest“ vajalikuks
lahendada detailplaneeringu käigus Lõuka tuulikule
ajalooliste vaadete/vaatesektorite taastamise võimalused.
Otsustati: algatada Pühalepa vallas Vahtrepa külas Lõuka
kinnistu (katastritunnus 63902:001:0077, üldpind 31,21 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneeringu koostamine,
mis muudab osaliselt Pühalepa Vallavolikogu 20.12.2005
otsusega nr 33 kehtestatud Pühalepa valla osa HagasteHeltermaa piirkonna üldplaneeringut ja kinnitada Lõuka
kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad.
5. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega
Eesti Energia Jaotusvõrk esitas 23.02.2012 avalduse, milles ta
palus koormata Pühalepa vallale kuuluvad kinnistud isikliku
kasutusõigusega elektrivõrgu talumiseks alljärgnevalt:
Pühalepa vallas Kuri küla Kuri kooli kinnistu (Pärnu
Maakohtu kinnistusosakonna Hiiu kinnistusjaoskonna
registriosa number 754333; katastriüksuse tunnus
63901:001:0141, nimetusega Kuri kool) ja Pühalepa vallas
Sääre küla Kaevu kinnistu (Pärnu Maakohtu
kinnistusosakonna Hiiu kinnistusjaoskonna registriosa
number 754233; katastriüksuse tunnus 63901:001:0140,
nimetusega Kaevu) Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
(äriregistrikood 11050857; aadress Tallinn Kadaka tee 63;
Lisa nr 2) kasuks vastavalt Asjaõigusseadusele.
Isikliku kasutusõiguse sisuks Kaevu kinnistule on rajatava 0,4
kV pingega maakaabelliini (ligikaudse pikkusega 10 m)
edaspidine talumine ja majandamine (remontimine,
hooldamine). Isikliku kasutusõiguse sisuks Kuri kooli
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kinnistule on rajatava 0,4 kV pingega maakaabelliini
(ligikaudse pikkusega 36 m), olemasoleva 10 kV pingega
maakaabelliini (ligikaudse pikkusega 48 m) ja olemasoleva
0,4 kV pingega õhuliini (ligikaudse pikkusega 35 m)
edaspidine talumine ning majandamine (remontimine,
hooldamine). Maakaabelliinide maa-alade kaitsevöönd on piki
kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liinide
äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised
vertikaaltasandid ja 0,4 kV õhuliini kaitsevöönd on 2 m liini
teljest kummalegi poole. Koormatava maa-ala suurus on Kuri
kooli kinnistul 309 m² ja Kaevu kinnistul 20 m².
Kasutusõigus seatakse tähtajatult. Isikliku kasutusõiguse
seadmisega seotud kulud (notaritasu lepingu sõlmimisel, teate
avaldamine Ametlikes Teadaannetes, eksperdikulu,
maaomaniku poolt tehtud muud seatud kulud) kuuluvad
tasumisele kasutusõiguse omandaja poolt.
Otsustati: koormata isikliku kasutusõigusega Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ (äriregistri kood 11050857, asukoht Kadaka
tee 63 Tallinn) kasuks Pühalepa valla omandis olev Kuri kooli
kinnistu (registriosa nr 754333, katastritunnus
63901:001:0141, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) Kuri
külas ja Pühalepa valla omandis olev Kaevu kinnistu
(registriosa nr 754233, katastritunnus 63901:001:0140,
sihtotstarve tootmismaa) Sääre külas.
6. Vallavanema puhkusele lubamine
Otsustati: lubada vallavanem Ants Orav iga-aastasele
korralisele puhkusele 19 kalendripäevaks ajavahemikul
04.06.2012 – 22.06.2011 ja 32 kalendripäevaks ajavahemikul
13.08.2012 – 14.09.2012 (sh puhkuse jääk 10 kalendripäeva
2011. aastast).

Väikesed valla kodanikud
Meie valda sündisid maist 2011 kuni maini 2012. a.
Maia Roos, Alber Rogert Berkman, Trevon Leiger, Janette Suvi, Uku Kütt, Johanna-Liis Remmelkoor, Sebastian
Reinpal, Ragnar Rebel, Kaarel Kivi, Lisette Aus ja Hugo Ruudi Juhe.
Palju õnne ja rõõmu vanematele.
Kes ei saanud sel päeval osaleda, saavad valla poolt kingitud lusika kätte vallamajast.
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Vallavolikogu istung toimus 24. aprillil 2012
Istungit juhatas volikogu esimees Toomas Remmelkoor.
Istungist võtsid osa volikogu liikmed Tõnu Otsason, Annika
Undo, Antti Leigri, Kalev Liit, Tiiu Alas, Toomas
Remmelkoor, Arne Kuli. Puudusid volikogu liikmed Viktor
Rõbtšenko, Jaanus Ernes, Tago Laevameister, Reet Sauer.
1. 2012. aasta prioriteedid valla teedehoiutööde teostamisel
Pühalepa Vallavalitsus tutvus vallateede olukorraga käesoleva
aasta

kevadperioodil.

Arvestades

vallateede

kasutamise

jõeni. Kohalike elanike poolne panus on olnud
edasiste teetööde osas jätkuv teede äärte raadamine.
Samuti on panustatud teede kruusatamisse ja teede
hööveldamisse. Tee veerežiimi korrastamiseks on vaja
nimetatud teedel koorida teeperved, kraavitada,
paigaldada truup, vajadusel rikastada teekatendit
purukruusaga. Neid teid läbib postiauto ja
kauplusbuss. Need teed on ka üks osa Pühalepa valla
mereäärsest turismiteest.

intensiivsust, teede investeeringute vajadusi, kogukondade
panustamisi n-ö „oma teede“ parendamisse, tegi Pühalepa
vallavalitsus Pühalepa vallavolikogule 2012. a. vallateede
investeeringute prioriteetide määramiseks ettepaneku kinnitada
Pühalepa vallateede investeeringute prioriteedid 2012. a.
järgnevas loetelus:
Soera tee kivimitemajani
juurdepääsutee ehitus

(ca

60

m):

kruusalusel

Hiiessaare - Peedu - Roograhu tee ja Kukkakivi tee (ca
2600 m): raadamine, teeäärte koorimine, kändude
juurimine, kraavitamine
Lõpe tänav (ca 700 m): raadamine, teeäärte koorimine,
kändude juurimine, kraavitamine
Paluküla - Partsi (ca 5400 m): raadamine, teeäärte
koorimine, kändude juurimine, kraavitamine
Tähva tee (ca 680 m): raadamine, teeäärte koorimine,
kändude juurimine, kraavitamine
Soonlepa tee (ca 1400 m): raadamine, teeäärte koorimine,
kändude juurimine, kraavitamine
Viilupi „väikese ringi“ ristumiskoht
truup

Sarvesoo

teega:

Loetelus olevatel teedel on vaja koorida teede perved, kaevata
teede äärde kraavid või äravooluviigud, vajadusel paigaldada
truubid. Täiendavalt on vaja veel mõnedel teedel raadata teede
ääri ja rikastada teedekatendeid purukruusaga. Tegelikud
töömahud selguvad objektiti töömahtude kindlaksmääramisel
ja kokkuleppel.
Nimetatud teed on välja valitud põhjustel:
Soera kivimitemaja tee investeering on vallapoolne
omaosalus
KIK-i
projektis
„Palade
Loodushariduskeskuse keskkonnahariduse võimaluste
laiendamine“.

Lõpe tänav. Praegune tee seisukord on üle-eelmisel aastal
ülesfreesitud mustkate. Samal aastal said valla poolt
välja ehitatud Lõpe külla vee- ja
kanalisatsioonitrassid, mis osaliselt paiknevad
teetammis. Teekatendi korrastamine jäi järgmisse
aastasse. Seniseks takistuseks on olnud teeäärsed puud
ja võsa. Viimastel kuudel on maaomanike tegevus
aktiviseerunud ja raadamistööd on alanud. Vajalik on
aga veel teostada täiendavad raadamistööd, kändude
juurimine ja kraavitamine. Lõpplahendus on
kahekordse pindamisega mustkate.
Paluküla - Partsi. Tee vajab korralikku teedeäärte
koorimist, kraavitamist ja sadevete äravooluks
võimalike kohtade leidmist. Aastate lõikes tehtud
erinevates mahtudes raadamistöödele on vaja veel
täiendavat raadamist, et kraavitamine saaks kõige
efektiivsem. Seda teed läbib postiauto.
Tähva tee. Vajalikud raadamistööd tee ääres on
maadeomanike poolt teostatud juba aastaid tagasi.
Lagunenud truubid aga ei taga vete äravoolu ja vesi
voolab risti üle tee mere poole. Vaja on kraavitada tee
äär ja rajada vajalikud truubid. Vajadusel rikastada
teekatendit kruusaga.
Soonlepa tee. Vaja teostada raadamistöö ja teepervede
koorimine, samuti leida kraavide ja äravooluviikude
abil veele teelt äravoolamise võimalused. Vajadusel
rikastada teekatendit purukruusaga. Seda teed läbib
koolibuss, postiauto ja kauplusbuss. See tee on ka üks
osa Pühalepa valla mereäärsest turismiteest.
Viilupi väikese ringi ja Sarvesoo tee ristumiskoha alla
tuleb rajada truup, et senini üleujutatud Viilupi
väikese ringi ja Käina mnt vaheliselt metsaalalt saaks
vesi kraavi ära voolata.

Täiendavalt on vaja paigata mustkattesse tekkinud auke
Suuremõisas ja Lõpe külas. Korralisi kruusateede hööveldamisi
teostatakse hooajaliselt kevadel ja sügisel. Vallavalitsusel on
olemas täielik nimekiri ning paiknemise kaardid kõigi valla
teede nimesiltide, külade nimesiltide ja suunaviitade
Hiiessaare ja Kukkakivi tee. Eelnevatel aastatel oleme paigaldamiseks.
Finantsvahendite olemasolu korral on
korrastanud, raadanud, profileerinud ja kraavitanud vallavalitsuse poolne ettepanek alustada valla „sildistamist”,
Hiiessaare tee, Soera ristist läbi Lõbembe küla kuni kasvõi osaliselt.
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Maamajanduskomisjonist tulid täiendavad ettepanekud: detailplaneering (SNP Projekt OÜ töö nr SNP-18-11).
Undama ja Vahtrepa külatee remondi jätkamine, Viilupi tee
remont, suurte põldude vahelised vallateed ja truubid üle 3. Lagendiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
vaadata.
Lagendiku kinnistu detailplaneeringu koostamine algatati
Pühalepa Vallavalitsuse 10.01.2012 korraldusega nr 1
Vallavolikogu otsustas kinnitada vallavalitsuse poolt esitatud „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu
teede investeeringute prioriteedid 2012. aastaks.
keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“.
Planeering võeti vastu ja kuulutati välja detailplaneeringu
avalik väljapanek Pühalepa Vallavalitsuse 14.03.2012
2. Hindre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Hindre kinnistu detailplaneering algatati Pühalepa korraldusega nr 111 „Detailplaneeringu vastuvõtmine ja
Vallavalitsuse 22.02.2006 korraldusega nr 92 avaliku väljapaneku väljakuulutamine“. Detailplaneeringu
„Detailplaneeringu koostamise algatamine“, detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 30.03–13.04.2012. Avaliku
lähteseisukohti muudeti Pühalepa Vallavalitsuse 22.06.2010 väljapaneku kestel ei esitatud planeeringulahenduse kohta
korraldusega nr 179 „Pühalepa Vallavalitsuse korralduse ühtegi ettepanekut ega vastuväidet. Detailplaneering on
muutmine“. Detailplaneering võeti vastu ja kuulutati välja koostatud kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010
detailplaneeringu avalik väljapanek Pühalepa Vallavalitsuse otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa
14.03.2012 korraldusega nr 110 „Detailplaneeringu üldplaneeringuga.
vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine“. Avalik
väljapanek toimus 30.03–13.04.2012. Avaliku väljapaneku Otsustati: kehtestada Pühalepa vallas Kuri külas asuva
kestel ei esitatud planeeringulahenduse kohta ühtegi Lagendiku kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 12ettepanekut ega vastuväidet. Detailplaneering on koostatud 07), millega muudetakse osaliselt Pühalepa Vallavolikogu
kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60 30.06.2009 otsusega nr 387 kehtestatud Kondimäe kinnistu
kehtestatud Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga. detailplaneeringut.
Vallavolikogu ehitus- ja planeerimiskomisjon teeb ettepaneku
kehtestada Suuremõisa külas asuva Hindre kinnistu 4. Muud küsimused
detailplaneering (SNP Projekt OÜ töö nr SNP-18-11).
Volikogu maikuu istung toimub maikuu viimasel teisipäeval,
s.t 29. mail.
Otsustati: kehtestada Suuremõisa külas asuva Hindre kinnistu

PÜHALEPA VALLA VALIMISKOMISJON
OTSUS
Pühalepa 30.märts 2012 nr 10
Volikogu liikme Aivo Pere volituste peatamine
ja asendusliikme määramine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19
lg 1, 2 p 3, § 20 lg 1, 3, 4, 5, 6;
Pühalepa valla valimiskomisjoni 22.10.2009 otsuse nr 5
„Asendusliikmete registreerimine”,
tulenevalt volikogu liikme Aivo Pere 26.03.2012 avaldusest
tema volituste peatamiseks kuni
01.septembrini 2012 ja arvestades Kaido Lõppe 27.03.2012
avaldust, milles ta loobub osalemast
Pühalepa Vallavolikogu töös, Marianne Sädeme 28.03.2012
avaldust, milles ta loobub osalemast
Pühalepa Vallavolikogu töös, Vello Kaskori 28.03.2012
avaldust, milles ta loobub osalemast
Pühalepa Vallavolikogu töös, Peeter Vohu 28.03.2012
avaldust, milles ta loobub osalemast
Pühalepa Vallavolikogu töös
Pühalepa valla valimiskomisjon o t s u s t a b:
1. Lõpetada Kaido Lõppe volitused Pühalepa Vallavolikogu
asendusliikmena.
2. Lõpetada Marianne Sädeme volitused Pühalepa

Vallavolikogu asendusliikmena.
3. Lõpetada Vello Kaskori volitused Pühalepa Vallavolikogu
asendusliikmena.
4. Lõpetada Peeter Vohu volitused Pühalepa Vallavolikogu
asendusliikmena.
4. Määrata Aivo Pere asemele tema volituste peatumise ajaks
Pühalepa Vallavolikogu liikmeks
valimisliidu „Tasakaal” asendusliige Tõnu Otsason.
5. Otsus jõustub allakirjutamisega.
6. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse
§ 64 võib käesoleva otsuse peale
esitada kaebuse Hiiu maakonna valimiskomisjonile kolme
päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
Riina Lilleõis
Pühalepa valla valimiskomisjoni esimees
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Et suvi oleks turvaline!
aseta kott istme alla või põrandale, et ta ei oleks läbi
Rääkides turvalisusest, ei ole vaja defineerida, mida me selle
autoakende nähtav. Autosse jäetud kott on vargale
sõna all mõtleme. Kui me tunneme ennast turvaliselt, siis
ahvatluseks!
saame sellest ka kohe aru. Tõepoolest, me märkame ja tunneme
turvatunnet, kuid see ei ole veel turvalisus, sest see tunne võib ∗
Teavita naabrit, kui kodust lahkud pikemaks, et naaber
meil tekkida ka teadmatusest ohtude eksisteerimise kohta.
hoiaks silma peal sinu territooriumil toimuval.
Tegeliku turvalisuse saavutamiseks tuleb aga muuta kõik meid ∗
Ära jäta auto uksi ega aknaid (ka katuseakent) lahti isegi
ümbritsevad ohud võimatuteks sündmusteks.
siis, kui lahkud autost vaid mõneks minutiks. Autost
Alljärgnevalt tooks välja mõned lihtsad meeldetuletused, et
lahkudes kontrolli alati, kas oled lukustanud kõik uksed ja
peagi lähenevat suve ja päikeselist meeleolu ei hajutaks
pagasiruumi ning sulgenud aknad ja katuseluugi.
murepilved vara ja tervise heaolu pärast.
∗
Kui märkad küla või asula vahel ringi liikumas võõrast
autot, mis äratab oma tegevusega kahtlust, siis ära pea
* Kodust lahkudes lukusta uks, isegi kui lahkud kodust vaid
paljuks kirjutada üles auto registreerimisnumber ja
viieks minutiks.
informeerida sellest oma valla konstaablit telefonil
∗
Hoia garaaž ja kuur alati lukus, eriti siis, kui need on
512 6127.
elumajaga ühendatud. Lukusta ka tööriistad, redelid jms, et
neid ei saaks kasutada majja sissemurdmiseks või
Suurendame turvalisust üheskoos!
varastamiseks.
∗
Ära tee ise varaste elu kergeks. Ära kanna rahakotti
pükste tagataskus, vaid pane see kindlamasse kohta.
Urmas Soonvald
∗
Ära jäta oma käekotti järelevalveta. Autost lahkudes
piirkonnapolitseinik

TÄHELEPANU
Meie valla kalmistutelt on hakatud ära varastama valla keegi võib viiale endale järele tulla ! Kellel on infot
poolt ostetud tööriistu ja haudadelt kodanike toodud palume pöörduda piirkonnapolitseinik Urmas Soonvaldi
esemeid (lillevaasid). Eriti on selline tegevus mureks või vallavalitsuse poole.
Palade kalmistul. Palume selline tegevus lõpetada ja ära
viidud tööriistad ja muu tagasi tuua ! Juba vanarahvas
Pühalepa Vallavalitsus
teadis, et kalmistult kaasa võetu ei tähenda head, sest

Soome Punane Rist toetamas hiidlasi
Alles siis, kui inimesed on teinud endale selgeks, et riik ei Huvilistel palun võtta temaga ühendust e-posti teel ja võib
suuda ega peagi kõiki probleeme lahendama, juurdub arusaam, kirjutada eesti keeles.
et peame ka ise probleemide lahendamisele kaasa aitama, eriti
heategevusega.
Hoiame ja hoolime üksteisest!
Inimene on loomult hea. Ta on nõus teisega jagama, kui tal on,
mida jagada. Vähe on neid, kes nagu ema Teresa pühendavad
oma elu teiste aitamisele. Rohkem on neid, kes aitavad ja
annavad, sest neil endil on küllalt. Tahe aidata on suurel määral
eneseteostus ja annab positiivse elamuse.
MTÜ Hiiumaa Lastekaitseühinguga võttis ühendust inimene,
kes soovis aidata hiidlasi. See inimene oli Walo. Ta tegeleb
Soome Punases Ristis vabatahtlikuna ja soovib võimalusel
aidata meie saare inimesi ning perekondi. Praeguseks on ta
Walo Pakkanen
aidanud mitmeid perekondi ning püüdnud leida peredele
esmavajalikke vahendeid.
+358400107460
Võimalusel on ta nõus aitama Hiiumaa vähekindlustatud
peresid, kellel on soove riiete, mööbli või tehnika osas.

walo.pakkanen@qnet.fi
www.waloplast.fi
Suomen monipuolisin ensiapu-ensihoitotalo
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Mõtteid Pühalepa valla laste lauluvõistluselt „Pühalepa Pääsuke“
järjest tiitlit võita. Ning reeglid on selleks, et neid järgida ja
nii tulevad uued võimalused uutele lauljatele. Põnevaimaks
osaks kogu võistluse juures oli aga hoopis publiku lemmiku
tiitli väljaselgitamine, kuna tihe konkureerimine käis mitme
lapse vahel: Anni Miller 14 häält, Triin Jürimäe 8, Anni Pere
6, Marleen Aun 6, Helen Maiman 6, Hildegard Martin 5,
Angelika Kivila 4, Lily Marlen 4, Gertrud Martin 4, ülejäänud
esinejad olid kõik saanud 2–3 häält ja mitte ükski polnud
jäänud ilma publiku poolehoiuta. Pealtvaatajate hulgas olid ka
Pühalepa kiriku naiskoori ANNA esindajad, kes oma
soosikuks valisid Lily Marleni.
Kuna häid esinejaid oli palju, siis žürii valis omakorda
parimatest parimad laululapsed esindama Pühalepa valda ka
maakondlikul lauluvõistlusel. Tunnustuse said ja edasi
pääsesid: 5–7-aastased: Martha-Lii Voolma (4-aastane, saab
alles veebruaris 5-aastaseks) –– Metsamuusika (R. Pajusaar),;
8-10-aastased: Helen Maiman (9 a) –– Kass Betty laul
sõprusest (P. Pajusaar) ning Gudrun Martin (8 a) –– Üksteist
peab hoidma (K. Hunt); 11–13-aastased: Gertrud Martin (10
a) –– Tuhanded kodud (A. Röömel); 14–…-aastased: Anni
Miller (14 a) – Sinu hääl.
Kuna lastele laulmine nii väga meeldib (paljudel juba
järgmise aasta lauludki valmis mõeldud) ja hinge jäi palju
toredaid elamusi, siis otsustasime Pühalepa laste
lauluvõistluse muuta iga-aastaseks traditsiooniks ja hakata
Suurele ja Väikesele Pääsukesele lisaks valima ka
„Pesamuna“.
Veel kord suured tänud kõikidele lastele ja kaasaelajatele!
Suured tänud lauluõpetajatele, žüriile, klaverisaatjale,
helispetsialistile ning Hiiumaa Ametikoolile!
Hakake juba varakult valmistuma! Kes teab, kes teid
järgmisel aastal võistlemas turgutab ––Noodi Jupi või Kääksu
Leenu.
Pühalepa valla nimel
Klaire Leigri

Pildid: Urmas Lauri

Tänavu said Pääsukesed valitud 24. aprillil Suuremõisa lossi
saalis. Osalejaid jätkus nii võistlema kui ka kaasa elama. Nii
toredat võistluspäeva pole meie vallas juba ammu olnud!
Mõtlesime seekord kõik teistmoodi teha – ja see ka õnnestus.
Kutsusime külla Valestilaulmise maailmameistrivõistlused
võitnud Laupilupi (kes ei tea – Laulupipi), kes oli ka oma ala
meister esinemishirmu ja pabistamise ära võlumises. Et
etteasted paremini õnnestuksid, siis töötasid lapsed sisse nii
klaverisaatja Heli Lindmäe kui ka helispetsialisti Teet
Kääramehe. Enne kui Laupilupi lubas auväärt žüriil (Helle
Nittim, Helja Kaptein, Thilo Fürstenberg, keda abistasid ka
Teet Kääramees ja Heli Lindmäe) minna esimesi otsuseid
kaaluma, sai ka nende meeled kingitustega härdaks muudetud
– eks ikka selleks, et kõigile osalejatele palju häid punkte
välja meelitada.
Et esinemisjärjekorda põnevamaks muuta, võttis Laupilupi
laste nimed vanuse järgi oksakeste küljest. Etteastetega
alustasid kõige nooremad, s.t 3–7-aastased tibud, kellest
noorim pesamuna oli 3-aastane Hildegard Martin. Kõik olid
vaprad ja esinemishirm ei olnud kellelegi naha vahele
pugenud. Üleüldse võisteldi neljas vanuserühmas: 3–7aastased, 8–10-aastased, 11–13-aastased ning 14 ja vanemad.
Rebimine oli tihe igal rindel – lapsed olid ju südame ja
hingega laulud ette valmistanud. Selles tegevuses aitasid neid
õpetaja Külli Kreegi, Sirje Reinpal ja Heli Lindmäe. Küll pidi
ikka palju õpetamist olema, kuna lapsi oli kokku 27! Kõik
osalejad said mälestuseks tänukirja ja pisikese pääsukesega
kaunistatud maiustusekoti.
Pärast arutelusid ja analüüse otsustati auhinnavääriliseks ehk
Väikeseks Pääsukeseks kuulutada Helen Maiman (9-aastane),
kes laulis „Kass Betty laulu sõprusest“ (P. Pajusaar) ning
„Suureks Pääsukeseks“ valiti üksmeelselt Gertrud Martin (10aastane) lauluga „Tuhanded kodud“ (A. Röömel). Auhinnad
oli lastele teinud õpetaja Jaana Omann. Laupilupi lemmikuks
olid, peale kõikide teiste osalejate, pisike pesamuna Hildgard
Martin ning rockitüdruk Anni Pere! Ka publik sai sõna sekka
öelda ning valida oma favoriidi, kelleks oli Anni Miller (14-a)
lauluga „Sinu hääl“ . Ka žürii oleks Anni valinud „Suureks
Pääsukeseks“, kui vaid reglement oleks lubanud kahte korda

Martha-Lii Voolma

Helen Maiman

Gertrud Martin
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Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele õppuritele
16aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu
põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse
peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast
kuust.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses
õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele,
siis makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja
tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni
õppimise lõpetamise või 19aastaseks saamiseni.

lõpuni.

Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse
baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib
kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks
saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta

Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis peretoetuse
saamiseks peab lapse Eestis elav perekonnaliige esitama
pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse tõendi, millest
selguks, et laps jätkab õpinguid.

Kui laps pärast 16-aastaseks saamist ei õpi, siis ei ole tal ka
õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse maksmine
alates juulikuust väga paljudele tänavu põhikooli, gümnaasiumi
või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja vanematele
lastele.

Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, kus
õppimine annab õiguse peretoetustele, siis pärast Eesti
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16aastaseks saamiseni. Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete
Toetuse suurus pere esimesele ja teisele lapsele 2012. aastal on saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja
19,18 eurot kuus ning pere kolmandale ja igale järgmisele tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise
lapsele 57,54 eurot kuus.
lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks saamiseni.

Korduvalt küsitakse: miks lapsetoetus mõnikord väheneb?
16 - 19 aasta vanustele lastele säilib õigus lapsetoetusele
määrab asjaolu, mitu lastetoetusele õigust omavat last
üksnes õppimise korral ja toetust makstakse õppeaasta kaupa. parajasti peres on.
Selgitame järgmise näite varal:
Peres on 3 last, kaks esimest last saavad lastetoetust 19,18 €
Pensioniametid kontrollivad iga uue õppeaasta alguses
õppimistingimuse täitmist Haridusameti õppurite registri alusel kuus ja kolmas laps saab 57,54 € kuus.
ja toetuse maksmisperiood määratakse antud õppeaasta lõpuni. Pere esimene laps sai 16-aastaseks ja lõpetab juunikuus
Teatavasti kestab õppeaasta üleminekuklassides (-kursustel) 1. põhikooli. See tähendab, et alates juulikuust on peres kaks
septembrist kuni järgmise aasta 31.augustini. Kuid kui laps
lapsetoetusele õigust omavat last ehk alates juulikuust saavad
lõpetab põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse,
pere ülejäänud lapsed (nii teine kui ka kolmas laps) mõlemad
lapsetoetust 19,18 € kuus.
lõpetatakse peretoetuste maksmine kooli lõpetamisele
järgnevast kuust (valdavalt on see juulikuu).
Kui pere vanim (16 .. 19-aastane) laps, kes juunikuus lõpetab
2012. aastal on lapsetoetuse suuruseks iga lapse kohta 19,18 € kooli, jätkab õpinguid sama kalendriaasta sügisel uuel
kuus, kui peres on üks või kaks last. Kui peres on kolm või
õppeaastal, jätkatakse talle lapsetoetuse maksmist ja tal on
enam last, siis kolmanda ja iga järgneva lapse kohta makstakse õigus tagasiulatuvale lapsetoetusele ka juuli- ja augustikuu eest.
Sellest tulenevalt on taastatud olukord, et ka juuli- ja
lapsetoetust 57,54 € kuus.
augustikuus oli peres kolm lapsetoetusele õigust omavat last
NB! lastetoetuse suuruse määramisel ei saa igakord aluseks ning pere kolmandale lapsele makstakse välja vaheraha 38,36 €
(57,54 – 19,18) juuli- ja
olla laste sünnipärane järgnevus – pere esimene, teine,
Elve Tonts
augustikuu eest.
kolmas jne laps, vaid toetuse suuruse iga lapse kohta
Sotsiaalkindlustusamet

Pühalepa valla Perepäev. Pildid: Heli Tuisk
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Mitmed kutseõppeasutused on avanud õppegrupid täiskasvanutele
Samas on endiselt programmi KUTSE raames võimalik
jätkata varem alustatud õpinguid.

Soovid omandada uut elukutset omaealiste, elukogenud
inimeste grupis? Siin on sulle abiks programm KUTSE!
2012. aastal on 180 õppurit, kes on 25 või vanemad,
omandamas
kutseharidust
eraldi
õpperühmades
7
kutseõppeasutuses üle Eesti. Mitmed õppeasutused on valmis
samuti õppegruppe avama just küpsemale õppijale. Seda
võimalust saad kasutada, kui Sinu hariduse omandamine jäi
aastate taha ning on minetanud oma funktsiooni, kuid nüüd
oled motiveeritud leidma uut rakendust läbi uue
kvalifikatsiooni omandamise, aga Sa ei soovi asuda
tavaõppesse koos noortega. Õppimine omaealiste elukogenud
inimestega ühes grupis oleks meelepärasem? Programmi
alusel õppimisele ei ole eelduseks varasem sarnane haridus,
töötamine antud erialal või töötuse staatus. Oluline on vaid
tahe õppimiseks.

Kui sa oled kunagi katkestanud õpingud kutseõppeasutuses
ning tahaksid need nüüd lõpetada, siis on programm
KUTSE just sinule!
Kas ka Sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu ajal tundus
töötamine mõistlikum kui õppimine ning praktikalt tagasi
kooli Sa enam ei jõudnud? Nüüd aga on olukord tööturul
hoopis teine. Äkki kuluks lõputunnistus siiski ära?
See programm on suunatud Sulle, kui oled õppinud
kutsekoolis ja ajavahemikus 01.01.2000–01.09.2010 selle
pooleli jätnud. Katkestamise põhjused pole olulised.
Huvi korral pöördu kutsekooli, kus sooviksid oma õpinguid
jätkata.
Kui asud õppima programmi KUTSE alusel, siis on Sul
võimalik taotleda õppijatele ettenähtud õppetoetust,
sõidusoodustust ja koolilõuna toetust. Õpe on TASUTA!
Kooli kontaktandmed leiad aadressilt www.hm.ee/kutse .
Uuri oma võimalusi kohe!
Lisainformatsiooni saad ka telefonil 735 0382 ja e-posti teel
aivi.virma@hm.ee või jatkukutse@hm.ee .

Värvikampaania 2012
Pühalepa vald koostöös ehitusmaterjalide kauplusega Faasion algatab iga-aastase värvikampaania
eesmärgiga aidata kaasa valla välisilme parendamisele.
Kampaania kehtib fassaadivärvidele.
Nendelt värvidelt saab vallakodanik 20% soodustust hinnakirja järgsest hinnast.Selleks peab
Pühalepa valla elanike registris olev vallakodanik vallamajast võtma värvipassi. Värvipassi märgitakse
värvitava objekti asukoht ja orienteeruv tarvisminev värvikogus või värvitavate ruutmeetrite hulk.
Kampaania kehtib1.juuni - 15.september 2012
Muud värvid on vastavalt Faasioni hinnakirjale, kus kehtivad kõik tavapärased soodustused
(kliendikaart, muud kampaaniad).

Soera Talumuuseum
Alates 15.maist on Soera talumuuseum avatud iga päev kell 12.00-18.00
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Grillfest 2012
missioon, mida erinevate võistluste korraldamise kaudu
Kevad on käes, algab
on rõõm teoks teha,” selgitas võistluse korraldamise
registreerumine Eesti
eesmärke liidu asutaja ja grillikoolitaja Enn Tobreluts.
Saarte Meistrivõistlustele
Grillimises – Grillfest
Eesti Saarte Meistrivõistlustel Grillimises – Grillfest
võisteldakse kolmes võistlusvoorus. Esimeses voorus
Alates 28.03.2012 on
võimalik end kirja panna
osalemiseks rahvalikus
võistlussarjas Eesti Meistrivõistlused Grillimises –
Grillfest. Samuti saavad huvilised liituda Eesti
Grilliliiduga, osaleda koolitusel ja hakata
grillikohtunikuks.
Eesti Grilliliit koostöös aktiivsete omavalitsustega
korraldab rahvalikke grillimisvõistlusi eesmärgiga
propageerida isetegevuslikku toiduvalmistamist ja vabas
õhus ning heas seltskonnas maitsva ja tervisliku toidu
nautimist.

Eesti Saarte Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest
toimuvad laupäeval, 7. juulil, Hiiumaal, Hellamaa
rannas, võistluse algusega kell 14.00. Võistlusel

grillitakse Rakvere maitsestamata searibi ja teises voorus
Talleggi broilerit. Nendes kahes voorus on
küpsetusaparaadina lubatud kasutada ainult söegrilli.
Kaupmehe fantaasiavoorus on võistlustööna lubatud
grillida kõike ja kasutada ka gaasigrilli.
Võistluste kohtunikeks on Eesti Grilliliidu liikmed, kes on
läbinud kohtunike koolituse ja igal kevadel toimuva
täiendkoolituse. Grilliliidu liikmeks ja grillivõistluste
kohtunikuks võib saada iga soovija. Selleks on vajalik
astuda liidu liikmeks ja osaleda pühapäeval, 15. aprillil
Järvamaal, Türi vallas, Veskisilla Puhkekeskuses algusega
kelll 13 toimuval Eesti Grilliliidu IV kohtunike koolitusel.
Võistluste, liikmeksastumise ja koolituse kohta saab
lisainfot kodulehel www.grilliliit.ee.

võistkonnana osalema on oodatud igaüks. Nii võib

2008. aastal asutatud rahvaorganisatsiooni Eesti Grilliliit
kuulub rohkem kui 300 grillisõpra ja ettevõtet. Eesti
või koostööpartneritest, organisatsioonide, sh poliitiliste Grilliliidu motoks on: “Eesti Grilliliit hoiatab: Grillimine on
seltskondlik nauding, mis tekitab tugevat sõltuvust!” Igal
organisatsioonide liikmetest, aga samuti võivad
aastal külastavad Grilliliidu korraldatavaid võistluseid
toidusõpradest võistkonna teha regiooni õppeasutused
kümned tuhanded toidusõbrad nii Eestist kui välismaalt.
või kasvõi perekonnad, sõbrad ja sugulased. Tegemist on 2012. aastal korraldab Eesti Grilliiit 15 toiduvalmistamise
suurvõistlust.
rahvaliku lõbusa võistlusega, mitte profikokkade
meeskonna moodustada regiooni ettevõtte töötajatest

mõõduvõtmisega. Osalemine ja sissepääs on kõigile
tasuta, esinevad artistid ja häid roogasid pakub 2011.
aasta Eesti meisterküpsetajate Grillisemude rajatav
välirestoran. Võistlusel võistkonnaga osalemiseks tuleb
saata e-mail aadressile grilliliit@grillfest.ee või
ants.orav@pyhalepa.hiiumaa.ee. Võistluse võitja

Eesti Saarte Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2012
korraldab Eesti Grilliliit koostöös Pühalepa
Vallavalitsusega. Võistluse kaaskorraldajad on: Reola
Gaas, Meira, Rakvere Lihakombinaat, Tallegg, Kaupmees,
Selver, Campingaz, A.Le Coq, Premia, Fest, Greencoal,
Pakendikeskus, Seesam, Respo, Nikon, Star FM, EVG
Print ja Fullnet.

esindab Eesti saari 8.06.2013 Pärnus, Vallikääru aasal
toidukultuuri festivaliga Hea Toidu Festival – Grillfest
koostöös toimuval suurel lõppvõistlusel.
“Aastate jooksul Eesti erinevais paigus võistlusi
korraldades oleme näinud, et hobikokkade oskused on
teinekord hämmastavamad kui proffidel. Oleme
kogunud võistkondadelt teadmisi, neid võistluste käigus
rahvaga jaganud ja vastupidi. Teadmiste vahendamine ja
rahvaliku toidukultuuri arendamine ongi Grilliliidu

Lisainfo:
Ants Orav
Pühalepa Vallavalitsus
5015015

Auris Rätsep
Eesti Grilliliit
5043000

ants.orav@pyhalepa.hiium
aa.ee

www.grilliliit.ee

www.pyhalepa.hiiumaa.
ee

grilliliit@grillfest.ee
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Pühalepa Vallavolikogu ja
Vallavalitsus õnnitlevad
aprilli ja mai
juubilare ja eakaid sünnipäevalisi

Helga Laupa
Erle Sergo
Karli Kaevats
Helju Kaskor
Helvi Känd
Otto Paat
Aser Köster
Linda Ala
Taavi Stomma
Vello Reose
Juta Sikkel
Õnne Kaevats
Elve Sinijärv
Urmas Voolaine
Kalle Laid
Ulvi Voolma
Hannes Soobik
Amanda Kimber
Hilda Mammuspuu
Leida Zeljonaja
Hella Pilpak
Eliise Lees
Paul Hanikat
Leida Teivas
Eedi Kuli
Aadam Apri
Enno Tuisk
Gennadi Zahharov
Helgi Kaskor
Valentina Aasma
Merike Saimre
Jaak Hiiemets
Helmut Pihlamägi
Ülo Tali
Tiiu Tammaru
Tamara Karjama
Ruth Liit
Ain Villmäe
Taavi Köster

Meie valda on sündinud
Lisette Aus
Luukas Mägi
Hugo Ruudi Juhe

27.03.2012
31.03.2012
04.04.2012

Palju õnne vanematele!
Pühalepa Vallavolikogu ja Vallavalitsus

Suuremõisa lossis on sel suvel remont
Seoses remondi- ja ehitustöödega pole Suuremõisa
lossis sel suvel kahjuks võimalik külastajaid vastu võtta
ega ekskursioone läbi viia.
Ei toimu ka traditsioonilist "Unustatud mõisate"
külastusmängu. Palume vabandust ja loodame mõistvale
suhtumisele.

Hellamaa Perekeskus
20.juunil kell 18.00 Eakate jaanituli
Hellamaa rannas.
Juunis toimub ravimtaimede matk,
täpsem info tel 4694630

Meie hulgast on lahkunud

Sulev Lauri
Tõnu Tikka
Leida Hanikat
Viljar Mürk

19.03.2012
30.03.2012
09.04.2012
04.05.2012

Avaldame kaastunnet lähedastele
Pühalepa Vallavolikogu ja Vallavalitsus

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

