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Pühalepa muusikafestivalil kõlavad Tüüri ja Panufniku esiettekanded
III Pühalepa muusikafestival
toimub 15.-17. augustil Hiiumaal, Pühalepa kirikus. Festivali keskmes on vanamuusika
ja kaasaja heliloojate looming.
Kolme päeva sisse mahub viis
omanäolist ja kõrge tasemega
kontserti, sh Erkki-Sven Tüüri
a cappella kooriteose „Missa
brevis“ esiettekanne.
„On sümboolne ja rõõmustav,
et see Erkki-Sven Tüüri uus
teos kammerkoor Collegium
Musicale esituses esmakordselt
just
Hiiumaal
kuulajateni
jõuab,“ ütles festivali kunstiline juht Endrik Üksvärav. Ta
lisas, et festivali kava kokku
pannes on ta püüdnud järgida
sisemist häält ja pakkuda selliseid kontserte, mida ka ise rõõmuga naudib. „On tore, et
kontserdid on kõnetanud ka
paljusid neid, kes igapäevaselt sellise muusikaga kokku
ei puutu.“
Üksvärava sõnul on Pühalepa festivali puhul tegemist
teatud mõttes nišifestivaliga. „Nii vanamuusika kui kaasaja loomingu nautijaid on lihtsalt vähem kui näiteks
folgi või popi kuulajaid. Samas annab iga festival meile
võimaluse publikut juurde kasvatada – need, kes on saanud elamuse, tulevad uuesti ja kutsuvad ka sõbradtuttavad kaasa. Festivali üheks märksõnaks on kindlasti
väga heal tasemel kontserdid ja esitajad.“
Tänavuse festivali avakontserdi annab reedel, 15. augustil kell 18 Eesti Filharmoonia Kammerkoor kavaga
„Laulud Hiiumaalt“. Dirigeerib Heli Jürgenson.
Laupäeval, 16. augustil kell 14.30 astuvad publiku ette
ETV telekonkursi „Klassikatähed“ kaksikutest võitjad
Marcel Johannes Kits (tšello) ja Katariina Maria Kits
(viiul).
Kell 16 pakub festivali külastajatele suurepärast vanamuusikat kõrgbarokki viljelev ansambel Floridante,
koosseisus Meelis Orgse (barokkviiul), Saale Fischer
(klavessiin), Tõnu Jõesaar (gamba) ja Ele Raik (oboe).
Päeva viimane kontsert algab kell 18 ja kannab pealkirja

Panufnik ja Tüür. Siis astuvad
publiku ette Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia rektor, pianist
Peep Lassmann, kauaaegne Sibeliuse Akadeemia õppejõud
metsasarve virtuoos Kalervo
Kulmala ja tenor Endrik Üksvärav. Nende esituses kõlab Eesti
esiettekandena
Suurbritannia
helilooja Roxanna Panufniku
teos „Generation of Love“ (2009). Samal kontserdil on
ka teine esiettekanne – kammerkoor Collegium Musicale esituses Erkki-Sven Tüüri verivärske
kooriteos „Missa brevis“.
Traditsioonilisel Hiiumaa muusikute kontserdil esineb seekord
Hiiumaa juurtega pereansambel
Ulmus Domini. Tegemist on
Kuusalu kirikuõpetaja Jaanus
Jalakase perega, kes hiidlastele
juba ammu tuttav. See on ühtlasi
festivali viimane kontsert ja toimub pühapäeval, 17. augustil kell 12.30.
Festivali ajal pakub kohalik toitlustaja kontsertide vahel
kehakinnitust. Lastega peredel on võimalus jätta lapsed
kontserdi ajaks batuudile hullama.
Festivali piletid on müügil Piletilevis ja saadaval ka koha peal. Neile, kes plaanivad külastada mitut kontserti,
tuleb soodsam soetada festivalipass. Festivali piletimüügitulu annetavad korraldajad Pühalepa kiriku orelifondi.
Festivali korraldajad on MTÜ Kerema Kultuurikoda ja
MTÜ Collegium Musicale. Festival toimub koostöös
Pühalepa vallavalitsusega.
Festivali toetajad on Eesti Kultuurkapital, Pühalepa
vald, Digiprint, Hiiumaa Sõprade Selts, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Raadio Kadi, Liviko, MuusikaElu.
Festivali kohta jagab jooksvalt infot ning hoiab kätt ettevalmistuste pulsil Facebooki leht: www.facebook.ee/
keremakultuurikoda.
Täpne kava ja lisainfo esinejate kohta:
www.keremakultuurikoda.ee. Lisainfo: Kristel Üksvärav
5156329, www.keremakultuurikoda.ee.
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Vallavolikogu istungist 27. mail 2014
Juhatas volikogu esimees Toomas Remmelkoor. Istungist
võtsid osa volikogu liikmed Toomas Remmelkoor, Antti
Leigri, Tiiu Alas, Aigar Lilleõis, Tago Laevameister, Aivo Pere, Kristjan Lõppe, Reijo Leiger, Liisi Mäeumbaed.
Istungist võttis osa vallavanem Ants Orav.
1. Vallavalitsuse info
Informatsiooni edastas vallavanem Ants Orav.
Hellamaa Perekeskuse rekonstrueerimistööd valmivad lõplikult k.a. jaanipäevaks.
Saime Regionaalsete investeeringutoetuste andmise
programmist toetust Palade põhikooli rekonstrueerimise IX etapi elluviimiseks summas
31349.70 eurot. Tehakse korda II korrusel asuv
õpetajate tuba, pikapäevarühma ruumid, ajalooklass, kõikide klasside uksed ja koridori põrand.
Töödega alustatakse peale jaanipäeva.
Korrastati Kummistu kalmistut; on paigutatud Palade
ja Pühalepa kalmistule infosildid prügimajanduse
korraldamiseks; lähemal ajal viiakse Kuri kalmistule vesi.
Peale hanke läbiviimist alustame Suuremõisa lasteaia
rekonstrueerimisega. Töödega plaanime alata
juunis ja tööd peaks lõppema k.a. oktoobriks.
Kõik vajaminevad tuletõrje veevõtu mahutid on
maasse paigaldatud. Mahuteid paigaldati üle valla, vaja on paigaldada veel sildid. Samuti on korrastatud vanu mahuteid ja juurdepääsuteid mahutitele.
Alates 15. maist kuni15. septembrini 2014 on Pühalepa vallas värvikampaania.

koostamise käigus ilmnesid hoone varasema ehituse käigus tehtud ehitusvead ja see tingis hoone kvaliteetseks
rekonstrueerimiseks ulatuslikud muudatused algselt eeldatud ehitustöödes. Ehitustöödega on plaanis alustada
juunis ja lõpetada käesoleva aasta oktoobris.
Lasteaiahoone rekonstrueerimise eelprojekti baasil viiakse läbi lihthange ehitustööde teostaja leidmiseks ja telliti
hoone rekonstrueerimiseks teostatavate ehitustööde eelarvestamine. Tänu hoone rekonstrueerimiseks vajalike ehitustööde ulatuslikule suurenemisele on vajalike ehitustööde eelarveline maksumus palju suurem kui valla 2014.
aasta investeeringute eelarves Suuremõisa lasteaia rekonstrueerimiseks ja selle tarbeks maaküttesüsteemi rajamiseks rahalisi vahendeid on. Seoses valla 2014. aasta
eelarvesse lülitamata reservvahendite olemasoluga ja kaevandamisõiguse tasude eeldatava ülelaekumisega on võimalik 2014. aasta valla lisaeelarvega suunata puuduvad
vahendid täiendavalt valla investeeringute eelarvesse.

Otsustati:
1. Vallavalitsusel viia läbi lihthange „Suuremõisa Põhikool-Lasteaia lasteaiahoone rekonstrueerimine ja sellele
maakütte rajamine“ algselt eeldatust suuremas ehitustööde mahus.
2. Pühalepa valla 2014. aasta investeeringute eelarves
puuduvad vahendid, millises osas punktis 1 nimetatud
lihthanke kogumaksumus ületab eelarvelisi vahendeid,
suunata eelarvesse Pühalepa valla 2014.aasta lisaeelarvega.
3. Lisada Suuremõisa Lasteaed-põhikooli lasteaiahoone
rekonstrueerimise ehitustööde hankekomisjoni liikmeks
volikogu poolt ehitus- ja planeerimiskomisjoni esimees
2. Pühalepa valla 2013.a majandusaasta aruande kin- Aigar Lilleõis.
nitamine
Otsustati: kinnitada Pühalepa valla 2013.a majandu- 4.
Detailplaneeringu
koostamise
algatamine
saasta aruanne.
(Häbeliku)
Otsustati: algatada Häbeliku kinnistu detailplaneer ingu koostamine.
3. Loa andmine riigihanke korraldamiseks
Pühalepa Vallavolikogu 26.11.2013 määrusega nr 2 kinnitatud Pühalepa valla eelarvestrateegias 2014–2017 ja 5. Detailplaneeringu vastuvõtmine (Hella)
Pühalepa Vallavolikogu 28.01.2014 määrusega nr 1 vas- Otsustati: võtta vastu Pühalepa valla Hellamaa küla
tuvõetud Pühalepa valla 2014. aasta eelarves on 2014. Hella kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 14eelarveaasta ühe prioriteetsema investeeringuobjektina 04) ja kuulutada välja detailplaneeringu avalik väljapanek
13. juunist kuni 11. juulini 2014 tööpäevadel kell 9.00–
kajastatud Suuremõisa lasteaia rekonstrueerimine.
Pühalepa Vallavalitsuse 12.02.2014 korraldusega nr 91 16.00 Pühalepa vallamajas. Detailplaneering avaldada
„Suuremõisa Põhikool-Lasteaia lasteaiahoone rekonst- Pühalepa valla veebilehel www.pyhalepa.hiiumaa.ee kuni
rueerimine ja sellele maakütte rajamine“ algatas vallava- avaliku väljapaneku lõpuni. Detailplaneeringu avalik arulitsus lasteaiahoone rekonstrueerimise ja tänaseks on hoo- telu toimub 18. juulil 2014 kell 15.00 Pühalepa vallamane rekonstrueerimiseks läbi viidud projekteerimise liht- jas.
hange ning hoone ehituse tööprojekti koostamiseks sõlmitud teenuse osutamise leping. Samuti on maaküttesüs- 6. Detailplaneeringu kehtestamine (Joosepi)
teemi projekteerimiseks ja rajamiseks lihthange läbi vii- Otsustati: kehtestada Pühalepa vallas Palukülas asuva
dud ja eduka pakkumuse teinud pakkujaga leping sõlmi- Joosepi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr
tud.
14-07).
Lasteaiahoone rekonstrueerimise projekteerija on tänaseks esitanud hoone rekonstrueerimise eelprojekti, mille
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7. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega
(Elion)
Otsustati: koor mata valla kinnisasi isikliku kasutusõigusega Elion Ettevõtted AS (äriregistri kood 10283074,
asukoht Endla 16 Tallinn) kasuks Pühalepa valla omandis olevale kinnistule Kergliiklustee (kinnistu registriosa
nr 1138233, katastritunnustega 63901:001:1049 ja
63901:001:0687, sihtotstarve transpordimaa) Linnumäe
küla Pühalepa vald Hiiu maakond.
Isikliku kasutusõiguse sisuks Kergliiklustee kinnistule on
rajatud side maakaabelliini ligikaudse pikkusega 188 m
katastriüksusel tunnusega 63901:001:1049 ja ligikaudse
pikkusega
118
m
katastriüksusel
tunnusega
63901:001:0687 edaspidine talumine ja majandamine
(korrashoid, remontimine, hooldamine). Maakaabelliini
maa-ala kaitsevöönd on kaks meetrit liinirajatise keskjoonest või rajatise välisseinast liinirajatisega paralleelse
mõttelise jooneni.
Koormatava maa-ala suurus katastriüksusel tunnusega
63901:001:1049 on 680 m² ja katastriüksusel tunnusega
63901:001:0687 on 462 m². Kasutusõigus seatakse viiekümneks (50) aastaks.
8. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega
(Elektrilevi)
Otsustati: koormata valla kinnisasi isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (äriregistri kood 11050857, asukoht
Kadaka tee 63 Tallinn) kasuks Pühalepa valla omandis
olev kinnistu Kärdla kergtee (kinnistu registriosa nr
1138233, katastritunnus 63901:001:1049, sihtotstarve
transpordimaa) Linnumäe küla Pühalepa vald Hiiu maakond ja Pühalepa valla omandis olev kinnistu Kärdla
kergtee (kinnistu registriosa nr 1138233, katastritunnus
63901:001:0687, sihtotstarve transpordimaa) Linnumäe
küla Pühalepa vald Hiiu maakond.

Isikliku kasutusõiguse sisuks Kärdla kergtee kinnistule
katastritunnusega 63901:001:1049 on rajatava 0,4 kV
pingega maakaabelliini ligikaudse pikkusega 12 m ja kinnistule paigaldatavad perspektiivsete maakaablite reservtorud ligikaudse pikkusega 65 m ja kinnistule paigaldatav
0,4 kV pingega jaotus- ja liitumiskilbi edaspidine talumine ja majandamine (remontimine, hooldamine). Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev
ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid ja liitumiskilbi kaitsevöönd on 2 m kapi seinast.
Isikliku kasutusõiguse sisuks Kärdla kergtee kinnistule
katastritunnusega 63901:001:0687 on rajatud keskpinge
maakaabelliini ligikaudse pikkusega 130 m edaspidine
talumine ja majandamine (remontimine, hooldamine).
Koormatava maa-ala suurus on 99 m² katastriüksusel tunnusega 63901:001:1049 ja 269 m² katastriüksusel tunnusega 63901:001:0687. Kasutusõigus seatakse tähtajatult.
Isiklike kasutusõiguste seadmisega seotud kulud
(notaritasud lepingu sõlmimisel, teadete avaldamine
Ametlikes Teadaannetes, eksperdikulud, maa omaniku
poolt tehtud muud seotud kulud) kuuluvad tasumisele
kasutusõiguse omandaja poolt.
9. Teede avalikuks kasutuseks määramine
Teede avalikuks kasutuseks määramise aluseks on Pühalepa Vallavalitsuse ja teede omaniku vahel sõlmitud lepingud.
Otsustati: määr ata avalikuks kasutuseks 20 teelõiku.
Volikogu järgmine istung toimub 26. juunil k.a kell
16.00 vallamajas

450 aastat Hellamaa ja Tempa külade esmamainimisest
Hiiumaa läks Liivi sõja käigus Rootsi riigi alla ja 1564.a koostati niinimetatud inventariloetelu, mis kannab
nime Mantalet opa Dagöö bönder anno 1564. Dokument asub senini Stockholmi Kammerarhiivis ja on
vanim teadaolev daatum Hellamaa ja Tempa külade kohta. Selles dokumendis on esmakordselt üles tähendatud paljud Hiiumaa ja Pühalepa valla külad. Hellatempa Külaselts kutsub kõiki koos seda sündmust tähistama laupäeval
16. augustil kell 15:00 Hellamaa Perekeskuses.
Kavas:
●Vello Kaskori ettekanne külade dokumentaalsetest allikatest
●Valter Voole meenutus eelmisest sajandist
●Mälestusi võivad pajatada kõik, kes kohale tulevad
●Fotoesitlus paikade muutumisest
●Väljapanek koduloolistest materjalidest
●Kohvipaus
Kell 17:00 matkame külades.
Kell 19:00 koguneme igaüks oma piknikukorviga kiigeplatsile koos Iiukala bändiga laulma ja tantsima.
Oodatud on kõik, kes on huvitatud piirkonna külade, eriti aga Hellamaa ja Tempa ajaloost.
ÜRITUSED ON OSAVÕTJATELE TASUTA.
Projekti toetatakse siseministeeriumi Kohaliku omaalgatuse programmi, Kultuurkapitali ja Pühalepa valla
vahenditest.
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Heakorrast ja turvalisusest
Pühalepa kalmistud
Kevadel sai võsast välja raiutud Pühalepa kalmistu, langetati hulk vanu puid, koristati aegade jooksul ladestunud pinnas ja prügi, korrastati ümbrus. Pühalepa kalmistu sai tagasi oma ajaloolise välimuse ja nüüdsest on kõigile jälgitav kivivalliga piiratud matmisala. Korrastustööde käigus leidsime uue asukoha ka prügi ladustamisele, liivale ja mullale. Kalmistu esine ala on mõeldud
nüüdsest ainult parklaks ja haljastuseks. Kalmistul tekkiva prügi kogumise kohaks on territooriumi vasakule
poole jääv ala, kuhu viib purre üle kraavi tööriistade
kuuri tagant. Seal on ka liiv ja muld. Kalmuküünalde
jaoks on endiselt prügikast. Palume kõiki jälgida uut
sisekorda ja mitte otsida võimalikke prügi ladestamise
kohti erinevate puude, põõsaste ja küngaste taha. Ka
ülejääva pinnase ladustamisel palume kasutada eelmainitud kogumiskohti. Kui on küsimusi või probleeme
olukordade lahendamiseks, et mida ja kuhu vedada või
viia, siis võib julgelt helistada kalmistu infotahvlitel
olevatele telefoninumbritele ja leiame ühiselt parima ja
lõpliku lahenduse, et mitte hiljem kogu tehtut ümber
teha.
Palade kalmistul on sügisest vee kättesaamise koha asukohaks kalmistu keskkoht, uue ja vana matmisala piiril.
Vesi tuleb kraanist vajutades klahvile, elektrilise pumba
abil. Ümber sai kujundatud ka liiva, mulla ja tekkivate
jäätmete kogumise ala. Samaselt Pühalepa kalmistuga,
kõikide probleemide ja olukordade lahendamiseks võib
julgelt helistada infotahvlitel olevatele numbritele.
Haljastus- ja korrastustööd käivad pidevalt kogu valla
territooriumil. Koostöös Muinsuskaitseametiga korrastame jätkuvalt kalmistuid, Pühalepa kiriku aeda, veskivaret ja Suuremõisa mõisasüdant. Kellel on küsimusi
või ettepanekuid, võib neid julgesti teha, ajalehest piirkondade korrastamisel abi ei saa, aga kellel on soovi
abiks tulla, siis olete lahkesti oodatud.

Tuletõrje veemahutid
Tulenevalt valla elanike turvalisuse nõuetest ja ehitusning planeerimisseadusest peab elamutega haaratud ala
sisaldama ka tuletõrje veevõtu kohad.
Lauka kütusetankla likvideerimise käigus õnnestus vallal ära osta kütusemahutite park ja planeerida valla seni
tuletõrje veevõtukohtadeta piirkondadesse veemahutid.
Asukohtade valikud, erinevate kooskõlastuste jada ja
lõpuks kaevetööd jõudsid maikuus lõpule ning uute
tuletõrje veemahutite asukohad on järgmised: Vahtrepa,
Tubala, Hausma, Kuri, Hellamaa, Hagaste, Sarve, Vilivalla. Nendes piirkondades on maa sisse paigaldatud 50
m3 mahutid,
mis on veega
täidetud
ja
mida saab vajadusel kasutada aastaringselt. Eelnevatel
aastatel
koos ehitustöödega
on
mahutid paigaldatud veel
Soerasse, Palade Lasteaia
juurde ja Palade spordihoone ette (100
m3). Värskelt
paigaldatud
mahutid saavad varsti ka
tähistatud.
Ants Orav
vallavanem

Palade Põhikooli 2013./2014.
Õppeaasta
Käes on kaunis ja kauaoodatud suvi, kus aeg puhkami- Koolis toimus käesoleval õppeaastal 94 üritust, maakondlikel üritustel osaleti 78 korral ja väljaspool Hiiumaad 39
seks ning aiamaad ja lillepeenrad vajavad hoolitsevat
kätt. Hellamaa Perekeskus on samuti seadnud end suvi- korral. Kokku said lapsed vabariigist ja maakonnast 219
esikolmiku kohta. Esikoha rõõmu saadi tunda 52 korral,
sele lainele ja avatud E-R 8.30-16.00
teisi kohti oli 57 ning kolmandaid 110. 1.–8. klassi lõpetas kiitusega 12 õpilast ning „4–5“-tega 23 last, mis on
Saab tellida autot arstil käimiseks ning samuti on või65% õpilastest ja keskmine hinne oli 4,54.
malik ruume rentida ühistegevusteks.
Et kooliaasta nii huvitavaks ja tulemuslikuks kujunes,
Soovime Teile kaunist ja päikeselist suve.
selle eest suur tänu kõikidele õpilastele ja nende vanematele, õpetajatele-ringijuhtidele, kooli personalile, kooli
Kontakt 46 94 630, 5145365
hoolekogule ja vallavalitsusele. Uno Kõiv, direktor
Armas Pühalepa elanik
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Suvi Pühalepa valla Kultuuri-ja Noortekeskuses
vandeid ootame noortekeskuse mailile noortekeskus@pyhalepa.hiiumaa.ee või noortekeskusesse kuni 30.08.2014. Laste joonistustest
ja kavandatud logodest teeme septembris näituse. Täname kõiki abistajaid ja toetajaid, kes
aitasid kaasa selle toreda päeva õnnestumisele!

Meie tegus suvi algas üritusega „Tere Suvi“ 1.06.2014.
Ilmaga oli meil vedanud ja kõik kohale tulnud pered said
nautida koos ilusat pühapäeva. Lapsed said hullata batuudil ja julgemad katsetada skyjumperit. Kui kõht tühjaks
läks, sai nautida kohapeal küpsetatud pannkooke ja juua
morssi. Täname oma poolt: Sandrat , Railit, Meritit, Merjet, Triinu ja Joosepit abi eest, kes pika päeva küpsetasid
pannkooke ja hoolitsesid, et kõigile neid jätkuks.
Osavamatele nobenäppudele oli meil töötuba, kus kõik
said toreda juhendaja Liisa Laidro käe all valmistada endale sobiva unenäopüüdja.
Kohale tuli ka Pühalepa valla konstaabel Helle-Triin Nisumaa koos Lõvi Leoga ning abilisega, kes tutvustasid
soovijatele oma tööd ja näitasid, kuidas jalgrattaga sõita.
Üritus sai teoks tänu Hiiumaa ANK projektikonkursile.
Loodame, et suudame hoida traditsiooni ja tore päev toimub ka järgmisel aastal.
„Tere Suvi“ pereüritusel sai välja kuulutatud ka Pühalepa
valla Kultuuri- ja Noortekeskuse logo konkurss. Kõik, kes
soovivad, võivad osaleda, olenemata vanusest. Logo ka-

Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuses
on tulemas põnev suvi – Klaire ja mina plaanime täita noorte vaba aja erinevate tegevustega. Juulikuus on tulemas keraamikanädal
neile, kes võitsid noorte infomessil „Mul on
mõte 2014“ keraamika töötoa Pühalepa valla
Kultuuri- ja Noortekeskuses. Veel on plaanis
ühel nädalavahetusel korraldada kunstilaager
koos erinevate töötubadega.
Plaanis on minna koos Käina valla noortega Soomaad
avastama, võõrustada külalisi Verioralt (18.–19. august)
ning Pühalepa Ernal (21.–23. august) panna proovile
noored nii Hiiumaalt kui ka Narvast.
Lisainfo nimetatud ürituste ning muu meil toimuva kohta
leiad
jooksvalt
noortekeskuse
kodulehel
www.pknk.webbyt.com ja facebooki lehel.
Seoses Suuremõisa lossi renoveerimisega on ka muudatused meie ruumides. Praegusesse Kultuuri- ja Noortekeskuse hoonesse kolib remondi ajaks Suuremõisa Lasteaed-Põhikool. Ja meie oma tegevustega kolime Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse laiendusse ehk
siis rahva suus tuntud „käsitöömajja“.
Ruumi on meil küll vähem kui põhihoones, aga me saame hakkama ja mõtleme „raamist välja“.
Silvi Laidro

Palade
raamatukogu
lahtiolekuajad
T, R 10.00 - 16.00
K, N 10.00 - 18.00
E, L – suletud
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LUSTILISTE KEVAD...

5. märtsil tähistasime vastla- ja naistepäeva. Kuna ilmaolud eriti liulaskmist ei võimaldanud, siis keskendusime vastlapäeva kommetele ja läksime üle naistepäevale. Meile käisid esinemas meie oma valla kaks Indrekut
kitarridega. 13. märtsil käis Viktor Rõbtšenko läbi viimas praktilist aiahoolduse õppepäeva, põhirõhk puude
lõikamisel. Saime ka hea ülevaate aiatööriistadest ja
nende hooldusest. Nüüd oskame neid ka õigesti kasutada. Lõpuks saime kõik ise kätt proovida ja ära arvata,
mis vaja välja lõigata ja millised oksad säilitada. Õppe-

päev lõppes tee ja muhvinitega, milles veel eelmise aasta õunte tükid. Õppepäeva rahastas KOP. 13. aprillil
käisime Leisi vallas, Pärsama Rahvamajas, valla eakate
kevadpeol esinemas. Koos Kärdla „Kohvitantadega“
andsime tunnise kontserdi. 26. aprillil toimus Käinas
traditsiooniline maakonna eakate kevadkontsert, millest
oleme igal aastal osa võtnud ja muidugi ka tänavu. 30.
aprillil käisid meil külas Hiiu valla Kõrgessaare kandi
eakad, kes on koondunud Lauka päevakeskuse alla, ehk
„Martad“. Naljakuu sai toreda lõpu.

... JA SUVI
Maikuu oli vahepeal nii soe, et võib juba suvi olla küll.
Kahjuks ei toimunud sel aastal valla taidlejate kevadkontserti. Arvamusi on selles suhtes nii- ja naasuguseid,
aga kõik on sügisest alates usinasti uusi asju õppinud,
võiks ju neid ka vallarahvale näidata. Meie käisime 17.
mail Muhus, Koguva muuseumis „Muuseumiööl“. Sisustasime ca pooletunnuse kontserdiosa ja osalesime ka
teistel üritustel muuseumikompleksi õuel. Seal toimus
laste joonistusvõistluse võitjate väljakuulutamine ja

murdeuurijate autasustamine. Kohtusime ka sõpruskollektiiviga „Ätses“. Meie lauljad käisid Kärdla koduhooldusel olevatele eakatele laulmas 27. mail. Selleks toodi
nad Vabaduse tänava sotsiaalkeskuse majja kokku, nii
tehakse igal aastal. Veel osaleme 8. juunil maakondlikul
tantsupäeval Käinas, Hiiu nalja päeval Paladel, mis toimub 14. juunil ja punkti sellele hooajale võime panna
ilmselt 12. juulil, Kärdlas Käsitöölaadal.
Tiiu Vannas

"Et keha mäletaks"

Hiiumaal Suursadamas 21/22 juunil, algus kell
21!
Keha elab alati ajas. "Et keha mäletaks" trupp on
kehamäluga seotud lugusid põhjalikult uurinud
ning nendel põhinevatest improvisatsioonidest
arendanud välja paljutahulise ja kauni lavastuse,
mis puudutab vaatajat hämmastavalt isiklikult.
See on reis iseenda sisse. Omamoodi ajatu odüsseia. Ja väga leidlik lavastus.
NB! 24. juunil kell 20 lavastuse trupi poolt ühekordne välk-lavastus Hiiumaa inimeste lugude
põhjal.
Etendus on tasuta!
Piletid: www.piletimaailm.com ja kohapeal
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Perekaardist
Ees Lasterikaste
Perede Liit, kuhu
kuulub üle Ees
18 liikmesorganisatsiooni erinevatest maakondadest, on ellu kutsunud
PEREKAARDI lasterikastele peredele.
Tegemist on magnetkaardiga, millega antakse lasterikkale perele võimalus saada erinevaid teenuseid ja tooteid parematel ngimustel. See kätkeb endas soodsamaid hindasid, kampaaniapakkumisi, lisaväärtusi jm
olulist perele, kus kasvamas 4 ja rohkem last. Teisest
küljest on see posi ivne võimalus e)evõtetel näidata
oma sotsiaalset vastutustunnet, hoolimist ja posi ivset
hoiakut Ees lastesse ning suurtesse peredesse.
Kõigi Perekaardi partneritega sõlmitakse leping, mis
e)evõtja poolt hõlmab soodustuste andmist ning perekaardi-kleebiste asetamist nähtavale kohale ning Ees
Lasterikaste Perede Liidu poolt e)evõtja kajastamist
enda poolt hallatavates meediakanalites.
Perekaar on võimalik taotleda kõigil Ees Lasterikaste

Perede Liidu liikmesorganisatsioonidesse kuuluvatel
peredel, kus on lapsi kasvamas neli ja enam. Hetkel on
selliseid peresid üle Ees 1200. Iga selline pere saab
taotleda ühe tasuta kaardi ning soovi korral täiendava
tasu eest lisakaardi teisele vanemale või noorele alates
vanusest 15.a.
Esimesed 21 perekaar Hiiumaa peredele jõudsid omanikeni selle aasta märtsikuus. Hiiumaal on toimumas
läbirääkimised erinevate e)evõtetega ning lähiajal loodame, et ka meie kodusaarelt on lisandumas Perekaardi partnereid. E)evõtjaid, kes on huvitatud nimetatud
projek ga liitumisest, palume ühendust võ)a Hiiumaa
Lasterikaste Perede Ühenduse esimehe Rein Jürimäega
mustikarein@gmail.com või telefonil 5082 674. Perekaardi pakkumistega saate tutvuda www.perekaart.ee,
kus on tänaseks päevaks projek ga liitunud juba 129
partnerit üle Ees .
Käesoleva projek käigus tehakse korda ka praegune
lasterikaste perede andmebaas ja viiakse see interne põhiseks. Andmebaas tagab omakorda perekaardi turvalisuse ning andmete õigsuse. Perekaardiprojek toetab Siseministeerium summas 38 978,50 eurot.
Hiiumaa Lasterikaste Perede Ühendus HLPÜ
Eesti Lasterikaste Perede Ühendus ELPL

Suuremõisa küla
jaaniõhtu toimub
20.juunil kell 19.00
tiikide juures.
Muusikat teeb
Teet Kääramees ja kohal
on kohvik.
Sissepääs on tasuta
Info:53453240
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Pühalepa Vallavolikogu ja
Vallavalitsus

Meie valda sündinud

Värvikampaania 2014

Johannes Võsamaa
13.märtsil

Pühalepa vald koostöös ehitusmaterjalide kauplusega Faasion algatab
iga-aastase
värvikampaania eesmärgiga aidata
kaasa valla välisilme parendamisele.
Kampaania kehtib fassaadivärvidele.
Nendelt värvidelt saab vallakodanik
20%
0% 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 kehtib 15.mai -

õnnitlevad mai ja juunikuu
juubilare ja eakaid
Sünnipäevalisi

Amanda Kimber
Helju Treialt
Hilda MammusJohannes Maar
puu
Melvi Mett
Leida Zeljonaja Meida Poolakene
Hella Pilpak
Vilje Liiv
Eliise Lees
Arvo Põld
Paul Hanikat
Vello Kuuskor
Eedi Kuli
Tõnu Pääsuke
Milvi RemmelMaire Paat
koor
Reet Nigols
Helje Männama
Ene Padu
Arne Erk
Helle Kimber
Õie Erk
Vello Karjamaa
Erich Leigri
Ennu Paat
Endel Varjula
Lia Rosemberg
Lia Gramakovski
Riho Maar
Andres Pisa
Inga Vain
Rein Tubala
Vello Hiius
Merike Onemar
Heino Paat
Valve Elmi
Maret Kotkas
Liivi Mõniste
Kaido Aron
Tarmo Leigri
Aimar Hansen

Romet Post
4.aprillil

Palju õnne vanematele

Meie hulgast on lahkunud

Meelis Kallam
Udo Kuli
Aita Täht
Silvia Hiis
Valvi Kimber

7.aprillil
19.aprillil
24.aprillil
4.mail
3.juunil

15.september 2014
Muud värvid on vastavalt Faasioni
hinnakirjale, kus kehtivad kõik tava-

Avaldame kaastunnet omastele

pärased soodustused (kliendikaart,
muud kampaaniad).
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Pühalepa valla Jaanituli
23.juunil Hellamaa rannas
algusega 19.00
Kavas sportlikud ja vähem sportlikud murumängud nii lastele kui
täiskasvanutele. Tantsumuusikat teeb Andrus Kasesalu & Boogie Company
Kohapeal olemas söögi-joogi ostmise võimalus.
Õhtut juhib Kristjan Arunurm

Vastutav korraldaja Indrek Elmend 56284468
Pühalepa valla leht * Väljaandja: Pühalepa vallavalitsus (tel.: 463 6842) *
* Kuulutuste, teadete lisamine lehte: tel. 463 6840

Vallavolikogu
Vallavalitsus

