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MõisaProuad Tuhamägedel
2. veebruaril toimus Kohtla-Nõmmel
9. Tuhamägede tantsupidu.
MõisaProuad
avastasid selle toreda
talvise ürituse enda
jaoks eelmisel aastal ja
nii võtsimegi juba teist
aastat osa talves tantsimisest.
Kohtla-Nõmme
vanas
kaevanduses
jagati
osavõtjatele
kaevurisuppi ja vanades maa-alustes kaevanduskäikudes läks
lahti Kaevur-Jaani tantsimine. Rongkäik, mis sai alguse maa
alt, viis lähedal asuvale hiiemäele. Sinna asetas iga tantsurühm kaasa võetud kivi. Loitsuga õnnistati sisse 9. Tuhamägede tantsupidu ja süüdati tantsupeo tuli. Ning võiski alata suur
talvine ühistantsimine.
Kava koosnes ligi 30-st k-tähega seltskonnatantsust. Ka
MõisaProuad olid enamuse neist selgeks õppinud. Lisaks

ühistantsudele esinesid
ka tantsijad Leedust,
Narvast
ja
NarvaJõesuust. Kokku osales
50 tantsurühma.
Hämaruse
saabudes
lasti lendu laternad parimate soovidega ja jagati
tõrvikud. Järgnes tuleshow ja õleskulptuuride
süütamine. Tõrvikutega
rongkäik lookles pimedas tuhamägede vahelt
Kohtla-Nõmme kultuurimajja, kus õhtu jätkus
kuuma tee, kringli ning
simmaniga. Kui teised rühmad ennast kodu poole sättisid,
sõitsid hiidlased ööbimispaika Maidlasse.
Süda ja jalad on soojaks tantsitud ning nüüd keskendume
uue hooga suvistele tantsudele.
MõisaProuad

Piirkonnapolitseinik tuletab meelde
Juhiksin tähelepanu mõnele ununema kippuvale asjale,
mida olen märganud oma kolme töökuu jooksul ning samas on
need ka probleemiks terves maakonnas.
Pime aeg ei ole veel läbi ning tihti liigutakse sellel ajal
jala. Jalakäija on paratamatult liikluses kõige kaitsetum. Et
ennast natukenegi nähtavamaks teha, tuleks liikuda asulavälisel
teel vasakpoolsel teepeenral ning tingimata kasutama helkurit
või valgusallikat. Pimedal ajal korralikku helkurit kandes oled
autojuhile lähitulede valguses nähtav juba 130...150 meetri
kauguselt ning tal on aega teist ohutult mööduda. Et kõik vallaelanikud õhtuks tervelt koju jõuaksid, peaks kandma helkurit
nii täiskasvanu kui ka laps. Lapsed on siinkohal heaks eeskujuks täiskasvanutele.
Tuletaksin meelde ka kasside ja koerte pidamise korra mõned punktid Pühalepa vallas. See kohustab lemmikut hoidma
oma territooriumil ning registreerima oma koera Pühalepa vallas kolme kuu jooksul. Viimasel ajal sõidavad meie külavaheteedel suured kiviveoautod, kahjuks osa koeri ei taju nendest
ohtu. Soovitan pöörata sellele tähelepanu, sest suurte autode
juhid ei märka väiksemaid koeri, kes lumevallide vahel teele

tulevad. Keegi ju ei soovi oma loomast sel kurval kombel ilma
jääda.
Autojuhtidele tuletaksin meelde udutulede kasutamise.
Viimasel ajal on pimedal ajal teedel tihti märgata autosid, millel põlevad koos lähituledega ka udutuled. Selline tegevus pimestab vastutulevaid sõidukijuhte ja tekitab liiklusohtlikke
olukordi. Tegelikult ei tule põhituledele lisatud udutuli kasuks,
vaid halvendab nii meie endi kui ka vastusõitjate nähtavust.
Udutulesid võib kasutada ainult selleks, milleks nad on ette
nähtud, ehk sõitmiseks udus või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral.
Lõpetuseks pöördun ka vallaelanike poole soovitusega
julgemalt teavitada politseid kõigest, mis tundub kahtlane või
teid häirib. Et muuta oma koduvald turvalisemaks meile, meie
lastele ja lähedastele, on igasugune informatsioon teretulnud.
Politsei numbrile 110 saab helistada ööpäevaringselt ja
tasuta. Tööpäeviti võib anda infot või rääkida ka muudest muredest Helle-Triin Nisumaale telefoninumbril 5126127.
Helle-Triin Nisumaa
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PÜHALEPA VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
18.detsember 2012
Istungit juhatas volikogu aseesimees Antti Leigri. Istungist võtsid osa volikogu liikmed Antti Leigri, Tiiu Alas, Arne
Kuli, Aivo Pere, Kalev Liit, Viktor Rõbtšenko. Puudusid volikogu liikmed Toomas Remmelkoor, Annika Undo, Jaanus
Ernes, Tago Laevameister, Reet Sauer. Istungist võtsid osa
vallavanem Ants Orav, abivallavanem Eve Kustala, sotsiaalnõunik Urme Soonvald.
1. Otsustati kinnitada Pühalepa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis alates 01.04.2013.
2. Otsustati kinnitada Pühalepa Vallavalitsuse hallatavate
asutuste töötajate maksimaalne koosseisuliste kohtade arv
alates 01.01 2013.
3.
Määrusega
(vt
https://www.riigiteataja.ee/
akt/428122012023) kehtestati toimetulekutoetuse määramise
aluseks olevad eluruumi alaliste kulude piirmäärad Pühalepa
vallas.
4. Sadama kohanime määramine
Otsustati: määr ata Pühalepa vallas Helter maa külas
Heltermaa sadama katastriüksustel asuva sadama nimeks
Heltermaa sadam; Suuresadama külas Suursadama katastriüksustel asuva sadama nimeks Suursadam; Sarve külas Sarve sadama katastriüksustel asuva sadama nimeks Sarve sadam ja Vahtrepa külas Vahtrepa väikepaadisadama katastriüksustel asuva sadama nimeks Vahtrepa sadam.
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Arvestades Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega
nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut
ning asjaolusid, et Pühalepa kalmistu maa-ala on kasutusel
avaliku kalmistu maana ja Kummistu kalmistu on üks Pühalepa valla vanimaid kalmistuid mitmete ajalooliste ja kultuurilise väärtusega hauaplatsidega, kuhu matmisi ei korraldata,
ning mõlemaid kalmistuid haldab Pühalepa vald,
otsustati: taotleda munitsipaalomandisse Hiiu maakonnas Pühalepa vallas Pühalepa külas Pühalepa kalmistu

29. jaanuar 2013
Algus kell 15.00, lõpp kell 15.30. Istungit juhatas volikogu
esimees Toomas Remmelkoor. Protokollis volikogu sekretär
Katrin Paat. Istungist võtsid osa volikogu liikmed Toomas
Remmelkoor, Antti Leigri, Tiiu Alas, Arne Kuli, Annika Undo,
Jaanus Ernes. Puudusid volikogu liikmed Aivo Pere, Kalev
Liit, Reet Sauer, Tago Laevameister, Viktor Rõbtšenko. Istungist võtsid osa vallavanem Ants Orav, abivallavanem Eve Kustala.

alune ja seda teenindav maa ligikaudse suurusega 2,12 ha ja
Kerema külas Kummistu kalmistu alune ja seda teenindav
maa ligikaudse suurusega 0,74 ha.
6. Maamaksumäärade kehtestamine
Otsustati:
1. kehtestada Pühalepa vallas maamaksumääraks 2,5 %
maa maksustamishinnast aastas.
2. kehtestada Pühalepa vallas maamaksu määraks haritaval maal ja looduslikul rohumaal 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.
3. maamaks arvestatakse 2001. aasta maa korralise hindamise tulemusena kehtestatud maa maksustamishindadest.
7. Juhani, Kopli ja Koplipõllu detailplaneeringute
kehtestamine
Juhani, Kopli ja Koplipõllu kinnistute detailplaneering
algatati Pühalepa Vallavolikogu 30.08.2011 otsusega nr 144.
Pühalepa Vallavalitsuse 13.09.2012 korraldusega nr 378 otsustati detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist mitte algatada. Detailplaneering võeti vastu ja kuulutati
välja avalik väljapanek Pühalepa Vallavolikogu 23.10.2012
otsusega nr 215. Juhani, Kopli ja Koplipõllu kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 09.11.-–07.12.2012.
Avaliku väljapaneku kestel ei esitatud planeeringulahenduse
kohta ühtegi ettepanekut ega vastuväidet. Hiiu maavanem on
oma 17.12.2012 kirjas nr 12-2/548-5 „Järelvalve detailplaneeringu koostamise üle“ andnud heakskiidu detailplaneeringule.
Otsustati: kehtestada Pühalepa vallas Hausma külas
asuvate Juhani, Kopli ja Koplipõllu kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 11-86), millega muudetakse planeeringualal Pühalepa Vallavolikogu 16.12.2003 määrusega
nr 37 kehtestatud Pühalepa valla osa Suursadama-Kärdla
piirkonna üldplaneeringut ja teha mainitud üldplaneeringus
detailplaneeringuga ettenähtud muudatus – määrata planeeritavate elamukruntide ala elamumaaks ja tootmiskrundi ala
tootmismaaks.
1. Vallavalitsuse infotund
Informatsiooni edastas vallavanem Ants Orav.
Alates 1. jaanuarist töötab Hellamaa Perekeskuse juhataja
kohusetäitjana Heli Tuisk.
Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse noortejuhina
alustas tööd Silvi Laidro.
Majandusspetsialistina alustas tööd Mait Karukäpp, tema
hooldada on kogu vallas olev tehnika (maaküttesüsteemid, katlad, ventilatsioon jms), samuti mitmesuguste pisiremontide
tegemine, heakord, kalmistud.
Volikogu liikmetel vallavanemale küsimusi ei olnud. Volikogu liikmed võtsid esitatud informatsiooni teadmiseks.
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2. Pühalepa valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine
Pühalepa valla 2013. aasta eelarve eelnõu koostas vallavalitsus. Ette kandis eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees Antti
Leigri. Sõna võttis abivallavanem Eve Kustala. Eelarve eelnõu
ja seletuskiri avalikustati valla koduleheküljel 17. jaanuaril.
Vallavolikogu komisjonidele olid väljastatud koos eelarve
seletuskirjaga abitabelid allasutuste põhikulude ülevaatega aastate lõikes. Kõik vallavolikogu komisjonid on 2013. aasta
eelarve eelnõud oma koosolekutel arutanud. Ettepanekuid
eelarve muutmiseks ja täiendamiseks nad esitanud ei ole. Kõik
komisjonid tegid ettepaneku suunata eelarve volikogu jaanuarikuu istungile vastuvõtmiseks.
Eelarve eelnõu koostamise aluseks on Pühalepa valla arengukava 2011–2020, Pühalepa valla eelarvestrateegia 2012–
2016 ning valla põhimäärus.
Valla võlakohustuste (laenud + rendid) maht kokku on
01.01.2013 seisuga 53 027 eurot.
Valla likviidsete varade kogusumma seisuga 01.01.2013
on 266 981 eurot, millest suunatakse likviidsed varad eelarve
investeeringute katteks summas 54 328 eurot. Eeldatav likviidsete varade jääk seisuga 01.01.2013 seega ületab valla võlakohustusi.
Tulumaksu laekumise prognoos on 760 000 €. Arvestades
valla elanikkonna, sealhulgas maksumaksjate arvu ja tegeliku
maksulaekumise dünaamikat aastatel 2007–2012 on valla
eelarvestrateegias 2012–2016 arvestatud üksikisiku tulumaksu
kasvuks Pühalepa vallas 2013. aastal 10,8%.
Riik tõstis 2013. aastast kohalikele omavalitsustele üksikisiku tulumaksu laekumise protsenti 11,4%-lt 11,57%-ni, millega kompenseeritakse kohalikele omavalitsustele maamaksu
vähemlaekumine seoses kodualuse maa vabastamisega maamaksust.
Maamaksuseaduse § 11 lõigete 2 ja 2¹ kohaselt võis kohalik omavalitsus vabastada maamaksust pensioni saaja, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku volikogu poolt
kehtestatud ulatuses ja korras. Maamaksuseaduse muudatusega
saab kohalik omavalitsus vabastada maamaksust pensioni saajat ainult tiheasustusega alal, linnades, alevites, alevikes, vallasisestes linnades. Pühalepa vallas selline alus puudub. Arvesse
võttes maamaksuseaduse muudatust, vabastab Pühalepa vald
maamaksust ainult represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
isiku volikogu poolt kehtestatud korras. Arvesse võttes maamaksuseaduse muutmist (nii kodualuse maa maamaksuvabastust kui pensioni saaja maamaksust mittevabastamist), on 2013.
aastaks maamaksu laekumise mahuks prognoositud 84 800 €,
mis tulenevalt eeltoodust on tagasihoidlikum strateegia prognoosist summas 90 880 .
Maksudest saadav tulu kokku on planeer itud 844 800
€, mis moodustab eelarve eelnõus 68,3% põhitegevuse tuludest koos toetusfondi laekumistega riigieelarvest.
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks planeeritakse
eelarvesse siis, kui nende eraldamise otsused on tehtud ja need
jõustuvad enne eelarve kinnitamist. Hilisemad eraldised ja nende otsused lülitatakse eelarvesse nende laekumise ajalises järjekorras.
Sarnaselt sihtotstarbeliste toetustega ei ole kõiki mittesihtotstarbelisi toetusi eelarvesse planeeritud. Selliste tulude laekumine on analoogne sihtotstarbelistega –– nende laekumise
järjekorras lülitatakse need eelarvesse. Eelarve eelnõu sisaldab
eeldatavaid laekumisi riigieelarve toetusfondist summas
276 833 eurot ning täpsustatakse riigipoolsete laekumiste täpsustumisel. Erinevalt eelarvestrateegias prognoositule on riigilt
laekumine toetusfondist kasvanud laekumistes hariduskulu-

deks. Eelarves ei kajastu veel laekumised majandusministeeriumist valla teede hooldusele.
Eelarve põhitegevuse kulude maht on eelarves planeeritud
1 193 506 eurot.
Jätkuvalt on Pühalepa valla eelarves suuremad väljaminekud suunatud haridusele.
Valdkondade põhikuludes on majanduskulude 2013. aasta
eelarved planeeritud konservatiivselt võrrelduna eelmise aastaga, välja arvatud kulud hoonete kütmiseks, elektrile ja sõidukite ülalpidamisel kütuse kulud, millised on planeeritud kasvuga.
Enam kasvavad majandamiskulud Palade Loodushariduskeskuse alaeelarves seoses alles loodud asutuse tegevuste kasvuga ning 2013. aasta kuludes on ka KIK-i poolt rahastatavad
loodushariduse tegevuste projektikulud, mille tulud laekuvad
alles 2014. aastal.
Personalikuludes on 2013. aastal vastavalt Pühalepa Vallavolikogu 25.09.2012 määrusega nr 41 kinnitatud Pühalepa valla eelarvestrateegias 2012–2016 kokkulepitule arvestatud töötajate ja ametnike kuupalgamäära tõusuga 5%, töötasu alammäära kasvuga 290 eurolt 320 euroni ja sellest tuleneva asutuste ja struktuuriüksuste personalikulu kasvuga. Arvestatud on ka
töötuskindlustuse alanemisega 2013. aastast.
Enam kasvab personalikulu majandushalduse alaeelarves
seoses majandusspetsialisti tööleasumisega 2013. aasta jaanuarist täiskohakoormusega; valla põhikoolide alaeelarvetes seoses
riigipoolse haridustoetuse vähendamisega 2013. aastal koolijuhtide palgavahenditele ja eripedagoogide palgavahendite
mittetoetamisega; Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse
alaeelarves noorsoojuhi tööleasumisega täiskohakoormusega
senise 0,75 kohakoormuse asemel; Palade Lasteaia alaeelarves
seoses kõrgharidusega õpetaja tööleasumisega.
Sotsiaalvaldkonnas suurenevad sotsiaaltoetuste eraldamise
kulud vallaeelarve vahenditest, kuna riigivahendite toimetulekutoetuse jäägi vahendeid ei lubata enam kasutada kohalikel
omavalitsustel täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks nende
endi kehtestatud tingimustel ja korras.
Volikogu võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. Volikogu liikmed määruse eelnõusse parandusi ega täiendusi ei
esitanud. Määruse vastuvõtmiseks viidi läbi hääletus.
Pühalepa valla volikogu võttis vastu määruse nr 50
„Pühalepa valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine“.
3. Audiitori määramine
Otsuse eelnõu esitas vallavalitsus. Otsuse eelnõu on heaks
kiitnud vallavolikogu eelarve- ja rahanduskomisjon. Ette kandis komisjoni esimees Antti Leigri.
Vallavalitsus teeb ettepaneku määrata 2012. majandusaasta auditeerijaks audiitor Dana Mihelsoni. Pühalepa valla volikogu võttis vastu otsuse nr 231 „Audiitori määramine“.
4. Vallavanema palgamäära kinnitamine
Otsuse eelnõu esitas eelarve- ja rahanduskomisjon. Ette
kandis vallavolikogu esimees Toomas Remmelkoor.
Vastavalt Pühalepa Vallavolikogu 25.09.2012 määrusega
nr 41 kinnitatud Pühalepa valla eelarvestrateegias 2012–2016
kokkulepitule on 2013. aasta eelarves arvestatud töötajate ja
ametnike kuupalgamäära tõusuga 5%. Vastavalt sellele tuleb
volikogul kinnitada ka vallavanema palgamäär. Otsus rakendub
tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2013. Pühalepa valla volikogu võttis vastu otsuse nr 232 „Vallavanema palgamäära kinnitamine“.
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5. Vallavolikogu aseesimehele töötasu määramine
Otsuse eelnõu esitas eelarve- ja rahanduskomisjon. Ette
kandis vallavolikogu esimees Toomas Remmelkoor. Vallavolikogu aseesimees Antti Leigri taandas ennast antud küsimuse
arutelust ja lahkus istungisaalist.
Vastavalt Pühalepa Vallavolikogu 25.09.2012 määrusega
nr 41 kinnitatud Pühalepa valla eelarvestrateegias 2012–2016
kokkulepitule on 2013. aasta eelarves arvestatud töötajate ja
ametnike kuupalgamäära tõusuga 5%. Vastavalt sellele tuleb
volikogul kinnitada ka vallavolikogu esimehe palgamäär. Otsus
rakendub tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2013. Pühalepa valla
volikogu võttis vastu otsuse nr 233 „Vallavolikogu aseesimehele töötasu määramine“.

7. Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku
maamaksust vabastamise kord
Määruse eelnõu esitas vallavalitsus. Otsuse eelnõu on
heaks kiitnud vallavolikogu eelarve- ja rahanduskomisjon ja
maamajanduskomisjon, ette kandis maamajanduskomisjoni
esimees Tiiu Alas.
Maamaksuseaduse § 11 lõigete 2 ja 2¹ kohaselt võis kohalik omavalitsus vabastada maamaksust pensioni saaja, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku volikogu poolt
kehtestatud ulatuses ja korras. Maamaksuseaduse muudatusega
saab kohalik omavalitsus vabastada maamaksust pensioni saajat ainult tiheasustusega alal, linnades, alevites, alevikes, vallasisestes linnades. Pühalepa vallas selline alus puudub. Arvesse
võttes maamaksuseaduse muudatust vabastab Pühalepa vald
maamaksust ainult represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
isiku volikogu poolt kehtestatud korras .
Pühalepa valla volikogu võttis vastu määruse nr 51
„Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord“.

6. Vallavolikogu aseesimehele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamine
Otsuse eelnõu esitas veelarve-ja rahanduskomisjon. Ette
kandis vallavolikogu esimees Toomas Remmelkoor. Vallavolikogu aseesimees Antti Leigri taandas ennast antud küsimuse
arutelust ja lahkus istungisaalist. Pühalepa valla volikogu võttis
vastu otsuse nr 234 „Vallavolikogu aseesimehele isikliku sõi- Vallavolikogu istungi protokollid ja otsused on kättesaadaduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamine“.
vad Pühalepa valla veebilehel
(www.pyhalepa.hiiumaa.ee ) asuvast dokumendiregist-

Palade Loodushariduskeskuse keskkonnaharidusvõimaluste laiendamine
Keskkonnalabor Palade Loodushariduskeskuses

Palade Loodushariduskeskuses valmis 2012 aasta sügisel keskkonnalabor või siis lihtsamalt öeldes üks väga korralik labor
katsete tegemiseks. Looduskeskuse labor annab hea võimaluse
uurimusliku õppe paremateks läbi viimiseks Palade Põhikoolis.
Minu teada pole üheski Hiiu maakonna koolis praktiliste tööde
tegemiseks nii häid võimalusi. Klassi tööle rakendamine on
veel algusjärgus, otsime vajalikke kemikaale ja töövahendeid.
Lisaks klassikalisele laboratooriumi sisustusele on ruumis televiisor, arvuti, projektorja suur ekraan. Seega kõik võimalused
huvitavaks tööks.
Palade kooli õpilastel on laboris töötamisel loomulikult eelised,
looduskeskus ja kool töötavad ühe katuse all ja koostöös. Samas pakun võimaluse ka kõigile meie maakonna lastele.
19. veebruaril alustab tööd laste teadusklubi. Teadusklubi ees

märgiks on pakkuda harivat, mitmekülgset, huvitavat ja lõbusat
tegevust, viies läbi lihtsaid katseid. Kaudseks eesmärgiks on
suurendada huvi loodusainete vastu juba varases eas. Vahetu
kogemus looduse tundmaõppimisel on väga tähtis. Teadusklubi
tegevused toetavad tavakoolis antavaid teoreetilisi teadmisi
praktilise poolega. 2013 aastal on teadusklubi üldiseks teemaks
„Keskkonnaseisund“.
Laste teadusklubi tegevus on lastele tasuta, ettevõtmist toetavad Pühalepa vald ja KIK.
Laboriklassi ehitamine ja sisustamine sai võimalikuks tänu
Pühalepa vallale ja ERF meetmele „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine“.
Karin Poola
Palade LHK
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Vahvad vastlapäevalised
Vastlad on eestlastele üks tuntumaid tähtpäevi,
mida ikka oodatakse vastlakukli,
hernesupi ja pika
liu pärast.
Praegu räägitakse palju lõimumisest nii õppeainetes kui ka
suhtlemise tasandil. Nii otsustas
Hellamaa pereHelmi Napp ja Anne Pilv kelguk
keskus ka lõimuda noorusega, ehk tunda end väärikas eas hullava lapsena.
Vastlapäeval kogunesid vapramatest vapramad Hellamaa Perekeskuse majja, et siis koos tunda ennast noorena. Eelnevalt oli
nagu võluväel õuele ilmunud kolm soomekelku ja koridoris
koperdasid mõned salvokad. Enne kui jõudsime stardipositsioonid võtta, kukkus Maimu ristseliti isakese maa manu. Oh
seda tormijooksu, et teda üles aidata ja vaadata üle kõik luud,
kondid.
Kepikõnniga astuti vapralt Lenini mäe poole (eks väärikamad teavad), ehk siis Pühalepa vallamaja juures olevale nn
mäele. See tundus meite jaoks päris paras olevat, ei liiga kõrge
ega ka madal. Osalejad said nüüd valida kolme tee vahel (nagu
muinasjutus): esimene tee viis kepikõnniga suure tee poole,
teine tee viis soomekelguga suure tee poole ja vapramatest
vapramad vallutasid mäge. Päris tormijooksuga mäge just vallutada ei saanud, aga kõik kelgud said ära testitud. Võitjaks

Peeter

osutus must salvokelk ja punane salvokas jäi teiseks. Muud
liulaskmise instrumendid jäid tagasihoidlikumatele kohtadele.
Mäest alla kulgeti nii kõhuli kui jalad ees, ära sai katsetatud
isegi tandemkelgutamine. Need liud tulid ikka kõik omamoodi, mõni ikka ühte külge vildakile ja teise külge vildakile, aga
sai ka korraliku vastlaliu ikka tehtud. Vahel oli püstitõusmiseks küll vaja abitugesid või käpakil olekut, aga kuda see inimene ikka käima õpib , kui mitte käpakil. Teine seltskond võttis mõõtu soomekelguga kiirliuglemises, kus osaleda sai vaid
paarikaupa. Siin oli vapram just Tiiu ja tugevat konkurentsi
pakkus Maimu. Kepikõnniga käijaid jäid kelgutajatest ikka
maha.
Liud liueldud, suunduti perekeskusse keha kinnitama.
Ootas meid soe hernesupp ja kõhukas

vastlakukkel ning

punane soojendusjook. Vestlemist ja muljetamist jagus juba
soojas toas veel pikalt ning sooja naha ja pika liu said kõik
osalejad kaasa. Aitäh osalejatele ja ikka uute kohtumisteni.
Päev enne oli perekeskuses vastlapäeva tähistamas
„pöialpoiste“ seltskond - puuetega inimesed, kes käivad perekeskuses koos üle nädala. Koos meisterdati ise vastlakukleid.
Igaühel oli oma kindel toimetamine kukli valmimisel: üks tühjendas sisu, teine pani moosi ja kolmandad täitsid kuklid vahukoorega. Kuklid said valmis, siis tuli ikka üks liug ka teha.
Eelnevalt oli perekeskuse parkimisplats uhkelt puhtaks lükatud
ja sai rõõmuga lustida soomekelguga. Kordamööda tehti osalejatele sõitu. Pärast kosutavat õuesviibimist söödi omavalmistatud vastlakukleid.
Perekeskuse poolt TEILE KÕIGILE SUUR AITÄH osalemast ja meile rõõmu pakkumast.
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Pühalepa valla 2013. aasta eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD
30 Maksud 844 800
300 Füüsilise isiku tulumaks 760 000
303 Maamaks 84 800
32 Kaupade ja teenuste müük 53 747
320 Riigilõivud 4 500
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 38680
3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 1400
3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 4500
3225 Laekumised elamu- ja kommunaalmajandus. 3 447
323 Muude kaupade ja teenuste müük 1 220
35 Saadud toetused 291 322
350 Sihtotstarbelised toetused 14 489
352 Mittesihtotstarbelised toetused 276 833
38 Muud tulud 47 100
382 Tulud varadelt 45 900
388 Muud tulud 1 200
PÕHITEGEVUSE TULUD 1 236 969
PÕHITEGEVUSE KULUD
1 Üldised valitsusektori teenused 162 854
1111 Vallavolikogu 10 544
1112 Vallavalitsus 80 430
1120 Reservfond 11 800
1330 Keskne infoteenistus 20 684
1330 Keskne raamatupidamine 23 752
1600 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevus 11 300
1800 Üldiseloomuga ülekanded 2 100
valimised 2 244
4 Majandus 77 675
4210 Maakorraldus 21 322
4430 Ehitus 14 236
4510 Maanteetransport 16 300
4511 Liikluskorraldus 600
4740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 0
4900 Majanduse haldus 25 217
5 Keskkonnakaitse 19 396
5100 Jäätmekäitlus 2 500
5400 Bioloogiline mitmekesisus-haljastus 11 783
5600 Keskkonnakaitse projektid 5 113
6 Elamu- ja kommunaalmajandus 13 300
6300 Veevarustus 0
6400 Tänavavalgustus 3 180
66051 Elamumajandus 3 951
66052 Kalmistud 6 169
7 Tervishoid 150
7210 Üldmeditsiiniteenused 150
8 Vabaaeg, kultuur ja religioon 142 635
8102 Sporditegevus 1 278
8105 Muusika- ja kunstikoolid 8 696
8106 Huvialakeskus-Palade Loodushariduskeskus 23 012
8107 Pühalepa Kultuuri- ja noortekeskus 38 377

8109 Vaba aja üritused 1 278
82011 Hellamaa Raamatukogu 12 648
82012 Palade Raamatukogu 12 575
82013 Suuremõisa Raamatukogu 13 229
8208 Kultuuriüritused 5 112
8300 Kirjastamisteenused-valla infoleht 7 957
8500 Kultuuri arendus-projektid 5 113
8600 Kultuuri haldus 13 360
9 Haridus 616 179
91101 Palade Lasteaed 71 752
91102 Suuremõisa Lasteaed 40 833
91103 Eraldised teistele omavalitsustele – munitsipaal lasteaiad
10 449
91104 Lasteaedade pedagoogide koolitus-riik 276
92121 Palade Põhikool
921211 Palade Põhikool-vald 133 605
921212 Palade Põhikool-riik 155 970
92122 Suuremõisa Põhikool
921221 Suuremõisa Põhikool- vald 57 414
921222 Suuremõisa Põhikool-riik 50 701
9213 Eraldised teistele omavalitsustele 37 781
9600 Õpilasveo eriliinid 37 889
96011 Hariduse abiteenused-sotsiaalpedagoog 3 221
96012 Hariduse abiteenused-haridusüritused,ainesektsioonid 0
9800 Hariduse haldus 16 288
10 Sotsiaalne kaitse 161 317
10 121 Puuetega inimeste hooldaja toetus 8 000
10 200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 3 500
10 201 Muu eakate sotsiaalne kaitse-perekeskus 54 080
10 402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 7 863
Vajaduspõhine peretoetus 1 841
10 700 Riiklik toimetulekutoetus 73 340
10 702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 0
10 900 Muu sotsiaalne kaitse, haldus 12 693
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 1 193 506
s.h. PÕHITEGEVUSE SEES
ANTAVAD TOETUSED 130 195
MUUD TEGEVUSKULUD 1 063 311
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 1 193 506
PÕHITEGEVUSE TULEM 43 463
INVESTEERIMISTEGEVUS
15 Põhivara soetus , s.h renoveerimine( - ) -96 923
3502 Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks
18 112
4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ( - )
3821 Finantstulu-intressitulu 500
65 Finantskulu-intressikulu ( - ) -617
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -78 928
EELARVE TULEM +/- -35 465
FINANTSEERIMISTEGEVUS
20.5. Kohustuste võtmine 0
20.6. Kohustuste tasumine -18 863
Laenude tagasimaksed -18 863
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU -18 863
MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES
-54 328
Toomas Remmelkoor
Vallavolikogu esimees
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TORE konverentsil
Käisime reedel,
8. veebruaril, torekatega TORE konverentsil Tallinna Sikupilli keskkoolis. Hiiumaalt läksid konverentsile Palade põhikoolist 11 torekat.
Torekad on tugiõpilased, kes on alati valmis aitama ja olema
sõbraks kõigile! Torekaks saamiseks tuleb
läbida kümme teemakoolitust ja neist puududa tohib vaid
kolmest! Kohale jõudes algas aktus, kus näidati slaidi möödunud aasta tegemistest. Samuti valitakse iga kolme aasta
tagant juhatus ja nii ka seekord! Rahvas võis ise välja pakkuda, kes võiks saada juhatusse! Välja pakuti ka Palade PK
vilistlane, igati aktiivne ja tore Karmen Aasma, kes on TORE
liikumisega tegelenud juba kuus aastat. Iga kandidaat vastas
küsimusele –– miks just nemad sobiksid juhatusse, kuid oli
ka neid, kes taandasid oma kandidatuuri, kuna tahtsid keskenduda veel koolidele. Samuti oli Karmenil soov olla veel
TORE

vabatahtlik ja tegeleda üritustega oma koolis. Ome-

tigi oli ta kindel, et kunagi, kui koolid lõpetatud, tahab ta
kindlasti uuesti juhatusse kandideerida. Peale aktust saadeti

grupid
töötubadesse,
kus tehti tööd terve tund
ja hiljem tuli töid esitleda! Töötubadesse tuli
ise ennast registreerida.
Valikutes oli mängude
tuba, rahvatants, mõjutamisnõksud, fantaasia
ning ühe töötoa moodustasid
juhendajad.
Paladelt läksid 8 torekat
mängude tuppa ja 3
torekat
rahvatantsu.
Mängude toas mängiti palju lauamänge ja nuputamismänge,
mille käigus leiti palju uusi sõpru! Lahendati Rubiku kuubikuid ja muid tähelepanu arendavaid mänge. Tubades sai palju
nalja ja kindlasti tekkisid ka mõned head mälestused! Kui
aeg täis sai, siis mindigi uuesti saali, kus alustati oma tööde
esitlemisega. Kõik esitlused oli väga toredad ja igati meeltlahutavad. Konverentsi lõpetuseks laulsid Sikupilli keskkooli
kuuenda klassi tüdrukud ühe südantsoojendava laulu. Peale
aktuse lõppu suunduti suurt ja kaunist torti sööma. Seejärel
võis alata tore sõit tagasi Hiiumaale! See oli üks igati tore
päev ja ma kordaksin seda kindlasti uuesti.
Johanna Aasma
TORE õpilane

Ü r i t u s e d meie vallas
22. veebruar Vabariigi 95 aastapäeva kontsert-

www.keremakultuurikoda.ee)

aktus Suuremõisas
5. aprill- Kolhoosi pidu

Palade Loodushariduskeskuse üritused:

Aprill- Pühalepa Pääsuke

info www.lhk.palade.edu.ee/loodus/

24.mai- Pühalepa valla isetegevuslaste kevad-

19. veebruar Tööd alustab Laste Teadusklubi

kontsert Hellamaa rannas

(looduskeskuse laboriklassis)

8.juuni- Hiiumaa meistrivõistlused discgolfis Palu- 04. märts Emmaste PK õpilased savitoas.
külas

27. märts Linnupesakastide meisterdamine Suu-

21.juuni Hiiu nalja ja naeru päev- Tõnu Otsasoni

remõisas

dendropargis

11. aprill Keskkonnaalaste uurimistööde konve-

23.juuni- Pühalepa valla jaanituli Hellamaa ran- rents
nas

03. mai Maakondlik II klasside päev Soeras

27.juuni Unustatud mõisate mäng Suuremõisas

10- 11 mai Maakondlik keskkonnalaager Kõpus

6.juuli- eesti meistrivõistlused grillimises Hellamaa 17. mai Palade ja Suuremõisa kooli kevadlaarannas (info www.grillfest.ee)

ger Ristnas

6.-7. ;27.-28. juuli ja 8. aug. Unustatud mõisate

14. juuni Kõigeväeliste taimede päev Soeras

mäng Suuremõisas
22.-25.august Pühalepa II muusikafestival (info
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Kui palju meid siis on?
Aastavahetusega toimub traditsiooniline Eesti Vabariigi
elanike registrite-põhine ülevaatus. Uue aasta esimese kuupäeva seisuga fikseeritakse, kui palju on sellel hetkel omavalitsustesse sisse kirjutatud elanikke.
Pühalepa vallas oli käesoleva aasta alguse seisuga 1636 elanikku. See on 3 inimest vähem, kui aasta tagasi samal ajal. See
number näitab neid inimesi, kes on meie valda sisse kirjutatud.
Möödunud aastal avalikustatud 2011. a. 31. detsembri seisuga
toimunud Eesti Vabariigi rahvaloenduse tulemused (rahvastiku
paiknemine, soo- ja vanuskoosseis) näitasid Pühalepa valla
püsielanike arvuks 1433 inimest. Vahe registris olevate inimeste ja loenduse ajal vallas asunud inimeste erinevuseks on ligi
200 inimest. Sellest valla elanike hulgast kindlasti enamus inimesi töötavad väljaspool Hiiumaad, õpivad mujal, olid lähetuses või reisil, aga kindlasti on selles loetelus ka inimesi, kes
peavad oma Hiiumaa suvekodu päriskoduks, aga elavad ja töötavad tegelikult väljaspool saart . Rahvaloendusel peeti püsielanikeks neid, kes ütlesid end elavat vastavas piirkonnas enam
kui pool aastat.

Valla elanike vanuseline astmestik (elanike registri põhjal)
on järgmine.
Kuni 19-aastased
249
20 – 40 aastased
477
41 – 63 aastased
593
63-aastased ja vanemad
317
Meie valla koolides käib: Suuremõisa koolis 17 ja Palade
koolis 66 last.
Meie valla lasteaedades käib: Suuremõisa lasteaias 21 ja
Palade lasteaias 39 last.
Meie valla lapsi õpib 56 teistes Hiiumaa koolides ja 8 last
õpivad mandri koolides. Enamik nendest lastest õpib gümnaasiumi astmes.
Meie valla koolides ja lasteaedades käib väljastpoolt valda:
koolides 18 last ja lasteaedades 8 last.
Maksumaksjaid oli 2012. aastal keskmiselt 725 vallaelanikku,
võrreldes eelmise, 2011. aastaga on see ca 65 maksumaksjat
rohkem.
Ants Orav
vallavanem

Naabrimehe mälestusteraamat
Meremees Arvo Takking andis välja raamatu oma elust
„Elu keeristuultes“. Naabrimees on ta Sääre küla Juhandi talus
elamise ja Kuri koolis õppimise pärast. Ta ise viitab, et aknast
paistev Suursadam määraski tema elusaatuse. Pärast merekooli
viis töö ta Murmanskisse, Mauretaaniasse, Kanadasse, Mosambiiki ja paljudesse teistesse kohtadesse. Väga emotsionaalselt
on kirjeldatud saabumist Tallinna 1991.a., kui võim oli muutu-

nud ja laevamehed pidid otsustama oma saatuse. Eestis teenis
Arvo Takking Mereväe staabiülemana ja õppelaeva „Tallinn“
kaptenina, töötas Eesti Mereakadeemia Merekoolis. Raamatus
on palju fotosid ja dokumentide koopiaid. Hellamaa Raamatukogus on see raamat olemas.
Maili Eller

LASTE TEADUSKLUBI

NOORTE KERAAMIKARING

Palade Loodushariduskeskuse juures alustab tööd LASTE
TEADUSKLUBI, kuhu on oodatud lapsed vanuses 6-10
eluaastat.
Esimest korda on Laste Teadusklubi uksed huvilistele avatud
teisipäeval, 19.veebruaril, kell 16.30. Laste teadusklubi üldiKarin Poola
seks eesmärgiks on pakkuda
harivat, mitmekülgset, huvitavat ja
lõbusat tegevust, viies läbi lihtsaid katseid. Katsed tulenevad
käsitletavast teemast, milledeks 2013 aastal on vesi, õhk ja prügi. Teadusklubi kaudseks eesmärgiks on suurendada huvi loodusainete vastu juba varases eas. Vahetu kogemus on loodusainete õppimisel väga olulisel kohal, seega on oluline teoreetilisi
teadmisi toetada praktilise kogemusega. Lisaks tööle laboris on
klubilistele kavas erinevad väljasõidud ja käigud loodusesse.

Keraamikaring toimub noortekeskuses K ja N õhtutel üle nädala kell 16.00-18.00.
Järgmised ringid juba 20. ja 21. veebruaril!

Kuna Palade Loodushariduskeskuse uus labor ei ole kummist,
siis palume väikestel teadushuvilistel eelnevalt registreeruda
telefonil 5135971 (Liisi).

Liinibuss Kärdla - Kuri - Suuremõisa - Kuri - Kärdla suunal Kärdlast kell 15.15 ja tagasi Suuremõisast 18.11
Info Klaire Leigri 53337354
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Mõisa tegemistest
Käesolev
õppeaasta on kiiresti möödumas.
Meie
lasteaedpõhikoolil
on
olnud palju huvitavaid tegemisi ja
ettevõtmisi, mis
on
rikastanud
laste
igapäevatoimetamisi. Sügisel hakkasime
valmistuma Suuremõisa
jõulumaaks, mille raames võtsime vastu saare teiste
koolide algklassid
ja teised külalised. Kooliõpilased õppisid Klaire
Leigri ja Külli Kreegi juhendamisel selgeks tantsuetenduse
„Jõulusoov“, mida mängiti publikule seitse korda. Pean siinkohal kiitma õpilasi, kes pidasid need rasked päevad rõõmuga vastu ja mängisid oma tegelaskujusid väga hästi.
Edukalt on läinud sügisel alustanud uutel õpetajatel Sille
Sõlel lasteaias ja Bogdan Dobrescul kooli inglise keele õpetajana. Uuest aastast tuli meile kehalise kasvatuse õpetajana
tööle Uno Kõiv. Veel alustas jaanuarist Kerli Kreegi pikapäevarühma juhendamist ja noortekeskuses hakkas tööle
noorte meisterdamisring Puust Metallini Juri Omanni juhendamisel. Noortekeskuses noorsoojuhiks olnud Heli Tuisk
siirdus jaanuarist Hellamaa Perekeskust juhtima. Uueks
noorsootöötajaks kutsusime varem Käina noortekeskuses
töötanud Silvi Laidro.
Jätkuvalt on hea meel noortekeskuse käsitöömajas tegutsevast savikojast, kus tegutsevad regulaarselt ringid keraamikahuvilistele noortele. Kaks korda nädalas käivad keraamikaringis Palade lasteaia lapsed ja üks kord nädalas
Suuremõisa lasteaia mudilased. Tore on, et juba mitmendat
korda on tulnud meie noortekeskusse oma talvist koolivaheaega veetma Kõrgessaare noored. Veebruarikuust hakkasid keraamikaringis käima ka Emmaste noored, seda omakorda koostöös Palade Loodushariduskeskusega.
Meid on külastanud mitmeid kordi erinevad järelevalveametnikud –– päästeametist, toidu- ja veterinaarametist ja

terviseametist.
Tublid ametnikud
on jaganud häid
soovitusi ja meiega
rahule jäänud.
Kevadised-suvised
plaanid puudutavad
väga palju lasteaia
osa. Plaanis on
korrastada lasteaiaesine plats, paigaldades sinna tänavakivid, et seal oleks
parem liikuda. Oleme kaua aega tegelenud
vahendite
leidmisega, et rekonstrueerida lasteaia välismänguväljak. Vanad nõuSuuremõisa lapsed kogude-aegsed
atraktsioonid ei vasta nõuetele ja puidust valmistatud rajatised lammutasime sügisel, kuna need olid täielikult pehkinud.
Koostöös vallavalitsusega esitasime mänguväljaku uuendamiseks taotluse EASi ja detsembri lõpus saime vastuse, et
projekti toetatakse.
Korrastustööd on käinud aasta algusest kooli spordiväljaku ümbruses, maha on võetud palju võsa ja langetatud
puid. Kevade tulekul alustame koostöös Palade Loodushariduskeskusega, loodusainete õpetaja Karin Poolaga Suuremõisa pargi ja tiikide õppeprogrammidega.
Suurepärase tulemuse saavutas V klassi õpilane Sander
Miller maakondlikul matemaatikaolümpiaadil, saades viiendate klasside arvestuses Hiiumaal esimese koha; Sandri õpetaja on Külli Kreegi. Väga tublid olid samal olümpiaadil ka
Palade kooli õpilased, õpetaja Ulvi Voolma juhendamisel.
Suuremõisa kooli õpilaste saavutustega saab tutvuda läbi
aastate kooli kodulehel saavutuste lingi all.
Palju meedias kajastatud riigi koolireform Suuremõisa
koolitööd ei takista, pigem kinnitab aastatetagust muudatuste
vajalikkust ning on toeks kvaliteetse alghariduse

andmisel.

Antti Leigri
Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli direktor
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Vallavaranõunik Kaire Nõmm

Kaire Nõmm

Juba mõnda aega on meie vallas toimetanud uus vallavaranõunik. Pühalepa Teataja palus
tal ennast natuke tutvustada:
Olen väike ja tagasihoidlik
pealinna tüdruk, kellel on suure südamega mees ja kolm
imelist tütart. Umbes aasta
tagasi sai üle kümne aasta
kestnud mitme kodu vahet
pendeldamisest isu täis ning
otsustatud põhikohaga Hiiumaale kolida. Uus etapp meie

pere elus sai alguse.
Olen hingelt otsiva loomuga ning soovin näha asjades ja olukordades süsteeme, mustreid, korda. Mulle on oluline keskkond kus elan ja igapäevaselt toimetan, seepärast püüan oma
teadmiste ja oskustega valla inimestele kasulik olla ning aidata muuta meie ümbrust paremaks. Igal inimesel liigub peas
mõtteid kuidas võiks olla teisiti ja paremini. Ootan huvi ja
rõõmuga, et neid ka minuga jagataks. Mõtted vajavad ju tuulutamist, välja ütlemist.
Vaatamata kiirele elutempole ja pingelistele olukordadele,
kus võib tunduda, et inimesed on pealiskaudsed või kauged,
usun siiski, et kõik inimesed on sisimas head.
Vallavaranõuniku ülesanded on:
- valla ehitusmääruse ning ehituse ja projekteerimise korra
väljatöötamine ja selle
täiendamise ja täitmise tagamine

- ettepanekute tegemine valla arengukava koostamiseks a
vallavolikogu – ja valitsuse
töö paremaks korraldamiseks
- ehituslubade ja ehitiste kasutuslubade väljaandmisetagamine kooskõlas vastavate
seaduste, määruste ja muude õigusaktidega
- kirjalike nõusolekute väljaandmise tagamine väikehoonete
ehitamiseks
- projekteerimistingimuste väljaandmise tagamine hajaasustuses ehitamiseks
- tellija esindamine valla poolt tellitud projekteerimis- ja
ehitustööde korraldamisel ning
vastuvõtmisel
- ehitustöövõtjate leidmiseks konkursside korraldamine ja
ettevalmistamine
- valla asutuste nõustamine ja abistamine remontide ettevalmistamisel ja korraldamisel
- valla jäätmemajanduse eest vastutamine
- valla keskkonna alase tegevuse eest vastutamine
- vallavara alase tegevuse eest vastutamine
- ehitus- ja vallavaravaldkonda puudutavate dokumentide ja
õigusaktide eelnõude
ettevalmistamine , planeeriv ja projekteeriv tegevus
- ehitus- ja vallavaravaldkonna eelarve koostamine jaselle
täitmise eest vastutamine
- valla projektide kirjutamises ja nende juhtimises osalemine
Kontakt:
e-post: kaire.nomm@pyhalepa.hiiumaa.ee
tel 4636846
mobiil 5042390

TASUTA JURIIDILINE NÕUSTAMINE
Eesti Advokatuur koostöös Lastekaitse Liiduga on algatanud heategevusliku projekti
„ Hea nõu
lastega peredele“. Advokatuur i juhatus on otsustanud koostööd laiendada ja nüüd on suur epär ane
võimalus Hiiumaa peredele saada tasuta õigusabi Hiiumaal kohapeal.
Eesti Advokatuur nõustab perekonnaõigust puudutavates küsimustes. Nõustamine toimub Hiiumaa
Teavitamis- ja Nõustamiskeskuses HUPS ruumes, Uus tn 2b, Kärdla, kolmapäeviti kell: 15:00- 18:00. Arvestatud ca 45 minutit inimene. Nõustamine toimub interneti teel Skype vahendusel.
Eelregistreerimine: 5245029; lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee

POSITIIVSE VANEMLUSE TEEMATOAD
SUUREMÕISA NOORTEKESKUSES (iga kuu 3. nädala kolmapäeval) 20. veebr uar ; 20. mär ts kell 18.00- 19.30.

Hiiumaa Lastekaitse Ühing
Info www.lastekaitse.hiiumaa.ee
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Stipendiumikonkurss
United World College Eesti Ühing on välja kuulutanud stipendiumikonkursi UWC rahvusvahelistesse
koolidesse. Konkurss on avatud 10. ja 11. Klassi
õpilastele ning sel aastal on pakkumisel täisstipendiumid Norrasse.
Täpseminfo koos konkursitingimustega on aadressil

http://uwc.ee/stipendiumikonkurss.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 24.veebruar.
Lisainformatsiooni United World Colleges liikumisest saab ühingu kodulehelt www.uwc.ee.

Uus maaelu arengukava senisest enam suunatud investeeringutele
Mida mitmekülgsem on majandusharu, seda jätkusuutlikum ta
on.”
Põllumajandusminister HelirValdor Seeder tutvustas Tartus toimunud Maaelufoorumil
maaelu arengukava 2014–2020 prioriteete, milles rõhutas
senisest enam keskendumist investeeringumeetmetele.

Lisaks investeeringumeetmetele ja võrdsema ligipääsu tagamisele rõhutas põllumajandusminister ka majandusliku ühistegevuse ning lühikeste tarneahelate toetamist. “Meie tootjate edu
võti saab olla eelkõige koostöö ja seda mitte ainult turustamisel, vaid ka ühisel investeerimisel ja töötlemisel,” rääkis Seeder. “Nii majandusliku ühistegevuse kui ka lühikeste tarneahe“Me soovime uues maaelu arengukavas rakendada eelkõige
aktiivseid, arengule suunatud meetmeid,” sõnas Seeder. “Parim late puhul jääb rohkem lisandväärtust meie oma põllumeesteroheline põllumajanduspoliitika, mida Eesti täna teha saab, on le.”
investeeringud kaasaegsetesse ja keskkonnasõbralikesse tehnoUue lahendusena kavandatakse järgmise perioodi maaelu arenloogiatesse ja hoonetesse.”
gukavasse ka finantsinstrumendi ehk nn laenufondi loomist.
Seederi sõnul on suure tähelepanu all ka võrdse ligipääsu taga- “Senise tagastamatu toetuse asemel võimaldaks seesugune finatsinstrument anda hoogu suuremale arvule projektidele,”
mine kogu sektorile. “Praegu on ikkagi mõnel valdkonnal olrääkis
Seeder.
nud väiksem ligipääs toetustele - uue maaelu arengukavaga
www.pria.ee
tahame sektorile anda võimaluse mitmekesisemaks areneda.

Sellel aastal kohtume 15.-16. juunil.
Vabatahtlike vanatehnikahuviliste kokkusaamine

Naiste kokaklubi
Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus
19. veebruar 2013. a.
Kell 17:00
Kõik naised, kes soovivad kord paar kuus
kokku saada ja oma vahel erinevaid nippe
vahetada on teretulnud esimesele kokkusaamisele. Kui võimalus võtame kaasa midagi
mida lauale panna, siis on toredam asju arutada. Info tel. 53453240

12
2013

Pühalepa Vallavolikogu ja
Vallavalitsus õnnitlevad
jaanuari ja veebruarikuu
juubilare ja eakaid
sünnipäevalisi
Aino-Lisette Rakki
Ella Kaevats
Elvi Ulla
Aino Maivel
Laine Lõppe
Helvi Saarnak
Õilme Särglep
Silvi Kaevats
Hans Ojatamm
Raivo Kimber
Viktor Huuk
Diana Varblane
Ivo Põldveer
Riina Pere
Kadri Maiste
Virve Aruoja
Taimi Roosileht
Ellen-Helga Kalmus
Johannes Liiva
Helju Matt
Lehti Sammal
Anne Tširitš
Andres Pihlamets
Sirje Heinma
Arne Kokla
Iivi Maivel
Tõnu Tõnis
Ülle Proos
Endel Kirs
Siiri Armas
Andres Voolma
Raul Aiaste

Meie valda on sündinud
Lenna Paulus
03.dets 2012
Anton Liit
28.detsl 2012

Õnnitleme vanemaid!

Meie hulgast on lahkunud

Ago Altmäe
Regina Viljaste
Arvid Maar
Kaie Kütt
Elvi Maar
Kalju Tüür
Aasa Suuster

08.12.12
18.12.12
03.01
11.01
9.02
11.02
11.02

Avaldame kaastunnet lähedastele

Pühalepa Vallavolikogu ja
Vallavalitsus

Pühalepa Vallavolikogu ja Vallavalitsus

Hellamaa Perekeskuse tegemised
Veebruaris ootame perekeskusse huvitavaid kruuse-tasse, et
koostada näitus ,,Jooginõud jutustavad”. Tore, kui kruusideltassidel on kaasas ka põnev lugu.
20. veebruaril kell 18.30 toimub järjekordne mälumäng.
Igal kolmapäeval toimuvad laulu- ja tantsuproovid. Oodatud
on ka uued liikmed.

Olete oodatud Ees Vabariigi 95. aastapäevale
pühendatud kontserdile ja järgnevale
koosviibimisele
Suuremõisa lossi ülemisse saali
22. veebruaril kell 19.00
Esinevad Naiskoor „Anna“ ja
Liina Saar – vokaal
Henno Kelp – kontrabass
Ivo Lille – saksofon

Vallavolikogu
Vallavalitsus

Pühalepa Vallavolikogu ja Vallavalitsus

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

