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Jõuluaja üritused Pühalepa vallas
16. dets. kell 10.30 Suuremõisa põhikoolis jõulunäidend „Tuhkatriinu“
16.dets. kell 18.00 Vennastekoguduse Pühalepa palvemajas advendi laulu – ja
palvetund
17. dets. kell 16.00 Suuremõisa lasteaia jõulupidu Soeras
17. detsembril kell 18.00 Pühalepa valla eakate JÕULUPIDU. Transpordisoov
ja info telefonil 4694630.
18. dets. kell 10.00 Suuremõisa põhikoolis jõulunäidend „Tuhkatriinu“
18. dets. kell 16.30 Palade koolis jõululaat ja kell 18.00 kooli jõulupidu
19. dets. kell 16.00 Suuremõisa kooli jõulupidu, alguskontsert Pühalepa kirikus
21. dets kell 14.30 Pastori tund Hellamaa Perekeskuses
22. dets. kell 16.00 Palade lasteaia jõulupidu
24. dets. kell 16.30 naiskoor „Anna“ jõulukontsert Pühalepa kirikus
24. dets. kell 17.00 Jõuluõhtu Jumalateenistus Pühalepa kirikus
24. dets. kell 17.00 Jõuluõhtu Jumalateenistus Palade palvelas
25. dets. kell 13.00 Palade palvela laste jõulupidu
25. dets. kell 14.30 Kristuse sündimisepüha missa Pühalepa kirikus
26. dets. kell 12.30 Jõulu Jumalateenistus koos pühapäevakooli lastega Hilleste
palvelas
28. dets. kell 14.30 Süütalastepäeva missa Pühalepa kirikus
31. dets. kell 17.00 Vana-aasta õhtu Jumalateenistus Palade palvelas
Hea vallarahvas!
Soovime kõigile kaunist jõuluaega,
tervist ja õnne uuel 2015. aastal!

Pühalepa Vallavolikogu
Pühalepa Vallavalitsus
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Volikogu 25. novembri istungilt
Juhatas volikogu aseesimees Antti Leigri. Istungist võtsid osa volikogu liikmed Antti Leigri, Tiiu Alas, Arne
Kuli, Tago Laevameister, Aivo Pere, Reijo Leiger, Liisi
Mäeumbaed, Argo Nurs. Puudusid volikogu liikmed
Toomas Remmelkoor, Aigar Lilleõis, Kristjan Lõppe.
Istungist võttis osa vallavanem Ants Orav.
1. Vallavalitsuse info
Informatsiooni edastas vallavanem Ants Orav.
Esitati Hellamaa perekeskuse rekonstrueerimistööde
lõpparuanne, kohapeal käis asja üle vaatamas EAS-i
esindaja. Probleeme pole olnud, kõik on tähtaegselt
teostatud, vaegtööd on tehtud ja viimased summad on
EAS-i poolt vallale üle kantud.
Jätkuvad Suuremõisa lasteaia ehitustööd, töödega on
jõutud siseruumidesse. Kõige tähtsam, et lasteaias töötavad inimesed ja lasteaias käivad lapsed rahul on.
Paigaldati välisvalgustus Palade koolimaja juurde, välisvalgustus paigaldatakse ka Palade endise kauplusehoone
ja vana katlamaja juurde.
Esitati projekti „Kärdla-Paluküla kergliiklustee rajamine“ eeltaotlus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.
Heakorratöödest on plaanis teha veel võsalõikust Kärdla
-Paluküla terviserajal, et seal oleks talvel võimalik suusatada.
51. nädalal toimub vallamaja akende vahetus ja töökorralduses on siis ette näha mõningaid mudatusi. Muudatustest teavitatakse.
Lumelükkamise hange on läbi viidud ja töövõtuleping
ettevõtjaga on sõlmitud.
Volikogu liige Aivo Pere tundis huvi, milliseid vallateid
on tänavu remonditud, ehitatud. Samas teavitas ta vallavanemat, et Soobametsa teel on teetamm maha sõidetud
ja tee on korrast ära, samuti pühiti suur osa teel olnud
killustikust lihtsalt kraavi.
Vastas vallavanem Ants Orav: Sel aastal oleme hooldanud ainult kruusateid ja korrastustöid tegime Linnumäe
teel, koostöös Hiiu vallaga. Kaevati uus kraav, paigaldati truup ja muudeti tee kallet. Kuna Hiiu vallal on plaanis oma osa Linnumäe teest 2015. aastal mustkatte alla
viia, siis ei olnud mõtet valla osa sel aastal teha. Seda
teeksime siis koostöös Hiiu vallaga järgmisel aastal.
Mustkattega teid tehtud ei ole, mõned teed on kaetud
pigiga. Vallal on tee-ehitajaga kokkulepe, et valla teedel

killustikku ära ei pühita, kuna liikluskiirused on väiksed.
Vallal on teede peale 2-aastane garantiileping. Suvel
vaadati teed üle, leiti puudusi ning vormistati nende
kohta aktid. Ehitajal tuleb puudused kõrvaldada.
2. Projekti „Kärdla-Paluküla kergliiklustee rajamine“ eeltaotluse esitamine Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusele ja varaliste kohustuste võtmine
Otsustati: võtta vastu otsus projekti „Kärdla–Paluküla
kergliiklustee rajamine“ eeltaotluse esitamise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ja varaliste kohustuste võtmine.
3. Vallavara tasuta kasutusse andmine
MTÜ Hiiumaa Muinsuskaitse Selts esitas vallavalitsusele avalduse, milles palus anda seltsi kasutusse Veski
kinnistu (registriosa nr 1296033, katastritunnus
63902:001:0757, pindala 15 360 m², sihtotstarve üldkasutatav maa), millel asuvad Suuremõisa mõisa tuuleveski varemed (mälestise registri nr 23642). Selts taotleb
kinnistu kasutusse võtmist tasuta ja kahekümne viieks
aastaks.
Kinnistu kasutamise eesmärk ühtib Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi põhikirja p.4 lg 2: aidata kaasa mälestiste
hooldamisele ja ennistamisele, sõlmides koostöölepinguid nende valdajatega või võttes mälestisi oma valdusse.
Otsustati: võtta vastu otsus Pühalepa vallas Suuremõisa
külas Veski kinnistu (registriosa nr 1296033, katastritunnus 63902:001:0757, pindala 15360 m², sihtotstarve
üldkasutatav maa), millel asuvad Suuremõisa mõisa tuuleveski varemed (mälestise registri nr 23642), tasuta
kasutusse andmiseks tähtajaga 25 aastat.
4. Hundihänna kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Otsustati: kehtestada Pühalepa vallas Hausma külas asuva Hundihänna kinnistu detailplaneering (Arhitekt Tarbe OÜ töö nr 611).
5. Kuusiku ja Uuekuusiku kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
Otsustati: kehtestada Pühalepa vallas Hausma külas asuva Kuusiku ja Uuekuusiku kinnistute detailplaneeringud
(DAGOpen OÜ töö nr 14-19).
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6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Otsustati: taotleda munitsipaalomandisse Hellamaa külas endiste Hellamaa kooli ning Hellamaa talu maadest
maa-alad ligikaudse suurusega 3,78 ha ja 0,92 ha.
7. Muud küsimused
Volikogu aseesimees Antti Leigri andis informatsiooni:
Pühalepa valla poolt korraldatava Hiiumaa kultuurihooaja avaürituse kohta. Kultuurihooaja avaüritus korraldatakse Palade koolimajas ja sinna oodatakse ca 80–
90 külalist.
HOLi volinike novembrikuisel koosolekul esitas volikogu esimees Toomas Remmelkoor kirjalikult Pühalepa
vallavolikogu seisukoha, et Hiiu valla loodava Hiiumaa
Noorsootöö Keskuse nimi ei ole sobiv ja loodav asutus
ei saa endale võtta ise noorsootöö eestkõneleja rolli
maakonnas. Sarnase sisuga ühise pöördumise on esita-

KADRI-MARDI KOHVIÕHTU
Reede, 21. novembri õhtul kogunesid perekeskusse lõbusad „kadrid“. Kes kostümeeritud, kes lihtsalt heas tujus.
„Marte“ kahjuks ei esinenud. Tõsi küll, üks käis korra
uurimas, kuid kadus kohe ära. Olime veidi aega omakeskis istunud ja mardi-kadri-kombestiku teemadel vestelnud, kui korraga olid meil ukse taga päris „kadrid“, viimaks lubasid ukse maha murda, kui sisse ei lasta. Ei me
julenud enam aega viita, vaid palusime nad lahkesti tuppa. Olid uhked „kadrid“ küll, puha pitsid ja satsid, kulda
ja karda. Häid soove ja lõbusat tuju aga oli neil lausa
suur kotitäis kaasas. Üheskoos mõistatasime mõistatusi,
nii vanemaid kui ka uuemaid, eriti vahvad olid uued
„euro“-vanasõnad. Kui istumine ära väsitas, tuletasime
meelde vanu seltskondlikke ringmänge ja laulsimetantsisime need ka ära. Õhtu möödus meeleolukalt ja
lõbusalt, naeruteraapiat sai igaüks korraliku doosi.

EAKATE MÄLUMÄNG
Selle hooaja teine eakate valdadevaheline mälumäng
toimus 4. detsembril Emmaste Noortekeskuses. Osalejateks igast vallast üks eakate võistkond, nagu ka novembris Viskoosas. Küsimused ikka Hiiumaa-teemalised. Seekord osalesime 8-liikmelise võistkonnaga, täpselt nii palju mahtus meie sõidukitesse. Vastuvõtt oli tore ja hästi
korraldatud. Jaanuaris toimub ajuderagistamine Käinas,
veebruaris on meie valla kord seda üritust korraldada.
Tiiu Vannas

nud Emmaste, Käina ja Pühalepa noortekeskuste töötajad maavanemale ja Hiiu Vallavolikogule, et nad ei ole
nõus Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nimega ja nad ei
soovi, et Hiiu valla allasutus võtab endale noorsootöö
eestkõneleja rolli terves maakonnas.
Hiiumaa Omavalitsuste Liidu töö ei suju korrektselt,
eelnõud ei jõua liidu liikmeteni, et neid saaks enne HOLi volinike koosolekut arutada ja valla seisukohta kujundada. 2015. aasta eelarve eelnõu viimane variant ei ole
liikmeteni jõudnud. HOLil on tegevjuht, kes peab korraldama liidu tööd korrektselt.
Aivo Pere küsis, kes võttis tegevjuhi tööle ja kas oli konkurss? Samas lisas Pere, et Pühalepa panustab oma
eelarvest märkimisväärse summa HOLi tööks ja olukord
peab olema parem.

Suuremõisa koolist
Teine õppeveerand hakkab läbi saama ja seega juba
pool kooliaastat seljataga. Alustasime tööd sügisel
uutes ruumides, endises Noortekeskuse majas. Alguses
oli kerge ärevus, et kas kool saab nendes tingimustes
hakkama, kuid täna võib öelda, et meil on parem olla
kui endises lossitiivas. Meil on mõnus soe maja, toitlustus alumisel korrusel ja oma tore hoov.
Eriline olukord on olnud ka lasteaias, kuna juunis kolisime vanast majast välja lähedal asuvasse korrusmaja
kolmetoalisesse korterisse. Olime valmis raskusteks,
aga kõik on sujunud ilusti ja ilma probleemideta. Tänaseni on kestnud lasteaia uue hoone ehitus ja kohe on
tööd valmis. Lapsed lähevad oma uude majja jaanuarikuus. Lasteaia uuest majas kirjutame täpsemalt järgmises aastaalguse Teatajas.
Head meelt on teinud kooli õpilased, kes õpetajate juhendamisel on osa võtnud paljudest võistlustest, konkurssidest ja uurimistöödest. Toreda algatuse tegi Klubi Pühalepa Vanamehed, kes kuulutasid välja koduloo
uurimise võistluse meie koolide VI klasside õpilastele.
Suuremõisa koolist võttis osa Mihkel Mattias Proos,
kes kirjutas sisuka uurimuse oma vanavanaemast ja
pälvis selle eest ka väärika tunnustuse.
Hea koostöö on Palade kooliga ja Palade Loodushariduskeskusega, kus meie valla õpilased saavad oma igapäevast koolitööd rikastada paljude uute ning põnevate
teadmiste ja kogemustega.
Soovin kõigile meie õpilastele, õpetajatele, vanematele,
vallavalitsusele ja volikogule ilusat pühade aega!
Antti Leigri
Suuermõisa Lasteaed-Põhikooli
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Advendiaeg on rahuaeg ehk põgusalt pürotehnikast
Käes on advendiaeg –– aasta kõige pimedam ja rahulikum aeg.
Paljudele meist on see aeg talviseks puhkuseks: nauditakse lihtsalt talvist rahu ja vaikust või
külastatakse oma lähedasi ja tuttavaid. Paraku kipuvad igal aastal
kõike seda ilusat rikkuma teedelt
ja tänavatelt kostuvad kärgatused, viled ja valgussähvatused. Tekitavad neid mitmesugused pürotehnilised tooted,
mida juba varakult kaubandusasutustes müüma hakatakse. Kel õigus neid soetada, võib seda aastavahetuse ootuses aegsasti teha, aga siis tuleb varuda ka kannatust, et
õige aeg ära oodata.
Kõikvõimalikud viled, praginad ja raketid tekitavad poisikeste hulgas suurt huvi ja vastavate müügilettide juures
ei näi klientidest puudust tulevat. Siiski tuleb müüjatel
meeles pidada, et kõike, mis on müügiletis olemas, ei või
kõigile müüa. Ostja peab arvestama aga sellega, et neid ei
või kõikjal oma suva järgi kasutada.
Igal aastal on see teemavaldkond politseile palju peavalu
valmistanud ja tavaks on saanud, et jagame neid meeldetuletusi aastast aastasse.
Esmalt puudutan paugutite teemat. Lõhkematerjaliseaduse tähenduses on pauguti teravaid kilde mitteandvasse
paberist või plastmassist kesta paigutatud pürotehniline
toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt heliefekti
(paugu).
Paugutite jaekaubandus ja kasutamine on keelatud.
See keeld ei laiene pürotehniku pädevustunnistusega isiku suhtes, kes kasutab paugutit oma majandus- ja kutsetegevuses.
Teine lugu on pürotehniliste toodetega. Avalikus kohas
on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt oleks teist isikut oluliselt häiriv.
Nii avalikus kohas kui avalikuks kohaks mitteolevas kohas ei või kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasneb
kestev või korduv teist isikut häiriv müra- või valgusefekt, ajavahemikul kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni. Käesolevas lõikes sätestatud keeld ei laiene ööle vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit või kui kohalik omavalitsus
on andnud ilutulestiku korraldamise loa.
Alla 14-aastasele isikule on keelatud pürotehnilist toodet
müüa. Müügi keeld ei laiene üksnes I klassi pürotehnili-

sele tootele, s.o väga madala ohutasemega ja minimaalse
müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks piiratud alal, kaasa arvatud elamute siseruumides kasutatavad ilutulestikud. Vastavat teavet saab kasutusjuhendist, kus see on eraldi välja toodud väikseima
vanusepiiranguna, või toote müüjalt.
Alla 18-aastasele isikule on II klassi pürotehnilise toote
(madala ohutasemega ja madala müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas piiratud
alal) müümine keelatud.
III klassi pürotehnilist toodet (keskmise ohutasemega
ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas suurel avatud alal ja mille müratase ei kahjusta inimeste tervist) võib müüa vähemalt 21-aastasele isikule
isikut tõendava dokumendi esitamisel. Müüja peab toote
müügi registreerima vastavasse raamatusse, kuhu kantakse ostetud toote nimetus ja kogus ning ostja nimi, isikukood ja elukoht. Ostjalt võetakse allkiri selle kohta, et
pürotehnilist toodet kasutatakse üksnes kasutusjuhendis
ettenähtud viisil ja otstarbel ning kooskõlas Lõhkematerjaliseadusega.
Pürotehniliste toodete müümisel peab müüja rangelt kinni
pidama toote kasutusloale märgitud vanusepiirangust ja
müügiajast. Muidugi on sellega teatud raskusi, kuna sageli leidub keegi hea vanem sõber, kes vajaliku kauba
välja ostab. Sellest patust ei ole kahjuks puhtad ka mõningad vastutustundetud lapsevanemad. See tekitab muret, kuna pürotehnika oskamatu kasutamise tulemusel
võib juhtuda õnnetusi, mis võivad jätta endast jälje kogu
eluks. Kas keegi soovib elada teadmisega, et minu kaasabil on sõbra, tuttava tervis kahjustatud pikaks ajaks või
koguni elu lõpuni?
Head lapsevanemad ja ka vanemad sõbrad-tuttavad,
mõelge võimalikele tagajärgedele, enne kui teete nn
„heateo“ ja ostate noortele kasutamiseks keelatud kaupa.
Jõulud on rahulikud pühad, mil tullakse kaugelt koju,
pered saavad kokku, käiakse kalmistutel ja kirikus, meenutatakse meie hulgast lahkunud lähedasi. Õhtul jõululauas tehakse tavapäraselt üheskoos tagasivaade möödunud aastale. Austagem oma ligimeste soovi pühi rahulikult tähistada ja vaikust nautida.
Ilusat advendiaega, rahulikke ja turvalisi jõulupühi ning
meeleolukat aastavahetust.
Mihkel Karjamaa
piirkonnapolitseinik
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Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse tegemistest
Ei teagi kohe, millest alustada.
Kuna tegemisi ning toimetusi
on üsna palju olnud, siis alustame sügisesest koolivaheajast.
Vaheaja-nädal algas sellega, et
meile tuli külla Käina noortekeskus koos oma toredate
noortega ja meil oli kaks erinevat töötuba: keraamika töötuba, kus nad valmistasid tasse,
ja tindipliiatsi-akvarellitehnika
töötuba, kus nad tegid imearmsaid pilte.
Järgneval päeval korjasime
oma vallast noored kokku ja
kihutasime oma vallabussiga
külla Käina noortele. Algatuseks külastasime väikeses saalis olevat kolme hiidlasest
kunstniku näitust, mis oli võrratu.
Tagasi alla noortekeskusse minnes ootas meid ees puidupõletamise töötuba, ning õhtu lõpetasime helkuri valmistamise töötoaga. Küll oli tore ja emotsionaalne kohtumine.
Loomulikult ootasid kõik järgmist päeva, kuna Käina
noored kutsusid meid ujulasse ja kinno, kuhu me kõik
ka järgnenud päeval suundusime. Noored arvasid, et me
võiksime seda iga nädal teha.
Ei saa ka mainimata jätta meie kahte karnevali: Elu
Müstikat ja Halloweeni, mille lapsed võtsid hästi vastu.
Aga kõigest ei jõua kirjutada ja midagi peab jääma ka
lastele kodus rääkimiseks.
1.12–7.12 oli noorsootöö nädal, mille raames käisime
koos Käina valla noortega Emmaste valla noortel külas.
Sealgi oli keraamika ning animatsiooni töötuba. Noorsootöö nädalale pani punkti reis Sõmeru valda. 5. detsembri hommikul ootas Lehter oma bussiga meid Suuremõisas, et kõik peale korjata ja minna külla Sõmeru
valla noortele. Sõmeru vallas toimus noorteseminar
teemal „Noored ja Haldusreform“. Vastu võeti meid nii
positiivselt!
Korjasime kokku noorte esimese päeva emotsioonid
peale Sõmeru valla tuuri: Jalad on märjad, aga emotsioonid on põhjas! Algus on lahe! :) Tuuril oli palju

Puupõletuse töötuba Käina noortekeskuses

vägevaid asju ning noortekad olid põnevad. Inimesed
on sõbralikud, toit on hea.
Õhtul oli meil koos Sõmeru noortega disko ja kahju oli
kell 23.00 noortega hüvasti jätta, aga samas ootasid nad
meid juba laupäeval Sõmeru vallamajas, kus toimus
seminar. Oli pikk päev, kuid noored said hakkama ja
meie võime vaid nende üle uhkust tunda.
Pühapäeva hommikul tagasi sõites olid tunda kurbust –
– noored ei tahtnud üksteisest lahkuda ja juba peeti uusi
plaane, et kiiremini kohtuda. Sõmeru valla noored ütlesid, et neil on palju külalisi käinud, aga meie oleme kõige lahedamad. Kui enne ei näe, siis kindel plaan on neil
tulla augustis meie laiulaagrisse.
Klaire on vaikselt uue tuule sisse puhunud noorte keraamikaklubile –– nad on juba 2 korda kohtunud.
Plaanis on veel teha tüdrukuteklubi ja poisteklubi, kus
tegeleme asjadega, mis hetkel noortele aktuaalsed, kutsume külalisi ning oleme lihtsalt mõnusalt. Samas tuleb
29.12 meile külla Emmaste noortekeskus oma noortega.
Ja juba on ka üks uue aasta üritus paigas: 8.01.2014
tuleb meile külla Allan Vibur. Ta tutvustab oma uut
filmi „Allan“ ja raamatut, mille ta tõlkis ––„Pudelist
välja”.
Ülejäänud infot üritustest jagame jooksvalt.
Ilusat Jõuluaega soovides
Klaire ja Silvi
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Laste Teadusklubi ja loodushommikud

Mul on olnud suur rõõm olla osaline kahe Palade loodushariduskeskuse väga eduka projekti juures.
Esimene neist on teist hooaega Hiiumaa laste ja lapsevanemate südameid võitnud Laste Teadusklubi projekt
ning teine loodushommikute sari.
Laste teadusklubi hakkas Palade Loodushariduskeskuse juures tööle 2013. aastal. See on Hiiumaa esimese
kooliastme lastele pakutav huviring. Kahe Teadusklubi
hooaja jooksul on selgunud, et huvi ja nõudlus sellise
huviringi jaoks on Hiiumaal olemas. Seda on näidanud
aktiivne osavõtt ning lastelt, lapsevanematelt ja õpetajatelt saadud positiivne tagasiside. Lapsi oli Teadusklubi nimekirjas 50 ringis. Enamus lapsi käis kohal
kõik korrad ja ka uusi tulijaid oli iga kord. Lisaks on
huvitav see, et katkestajate hulk on ääretult väike. See
annab aluse arvata, et Teadusklubi tegevused ei ole
mitte ainult harivad, vaid lapse jaoks väga põnevad.
Kusjuures peamiseks katkestamise põhjuseks ei olnud
huvi puudumine, vaid see, et laps on samal ajal hõivatud teiste tegevustega.
Laste teadusklubi üldiseks eesmärgiks on pakkuda harivat, mitmekülgset, huvitavat ja lõbusat tegevust, viies
läbi lihtsaid katseid. Katsed tulenesid käsitletavast teemast, milleks 2013. ja 2014. aastal oli
„Keskkonnaseisund”. Nii olemegi näiteks puhastanud
vett, mõõtnud mürareostust, meisterdanud prügist põnevaid asju, teinud limakollidest looduskatastroofe
ning proovinud igasugu võimalikke ja võimatuid katseid. Laste Teadusklubi moto on, et küsi küsimusi kõige kohta, mis sind keskkonnas ümbritseb, ning kui vaja, vii läbi eksperiment oma teooria tõestuseks.
Juhendajana pean ütlema, et lastele teaduse õpetamine

on ka minu enda jaoks väga motiveeriv. Ma tunnen,
kuidas aitan neil avastada ja tundma õppida maailma,
mis meid ümbritseb. Kindlasti aitab teaduslik lähenemine noortel teadusklubilistel arendada kriitilise mõtlemise oskust. Lisaks ka selliseid omadusi nagu näiteks vaatlemine, käeline tegevus, loomingulisus, ettevõtlikkus, püsivus, eesmärgi realiseerimine jne.
Loodushommikud oli üritustesari, mis oli mõeldud
kogu perele. Loodushommikuid ajendas meid planeerima see, et väga sageli on loodustemaatikaga seotud
üritused suunatud kas ainult täiskasvanutele või ainult
lastele. Puudub võimalus terve perega koos midagi
vahvat ette võtta. On aga ilmselge, et kui terve pere
leiab endale võimalusi koos tegutsemiseks, siis nad
otsivad sarnaseid võimalusi ja väljundeid ka hiljem.
Samuti on erinevas vanuses inimestel erinevad teadmised ja erinev tunnetamise võime ning nii täiendatakse
üksteist. Kui täiskasvanu omab paremaid faktiteadmisi,
siis lapse lähenemine loodusele võib olla palju vahetum.
2014. aastal toimus 3 loodushommikut.
Kevadel leidis aset kalahommik, kus lisaks kaladest
rääkimisele suundusime terve seltskonnaga kalapüügiretkele. Aitäh kalamees Ergole, kes meie kalahommiku
edukale toimumisele kaasa aitas.
Septembris toimus lemmikloomahommik „Erilised
lemmikud”. Lemmikloomahommikul olid kohal väga
erinevad loomakesed: konn, maod, hamstrid, deegud,
tuhkur, kilpkonn, jänes jne.
Erilised tänusõnad Kerttule, kes suhtus meie üritusse
suure entusiasmiga ja viitsis oma eksootiliste lemmikutega pika reisi Hiiumaale ette võtta.
Loodushommikute sarja lõpetas kivihommik. Kivihommikut alustasime Palade Loodushariduskeskuse
Kivimitemajas ning lõpetasime Helmerseni kivikülvis
vahva metsamänguga.
Kuna mõlemad projektid on ennast tõestanud, siis on
lootus, et 2015. aastal mõlemad projektid jätkuvad.
Nii Laste Teadusklubi kui ka loodushommikud on olnud osalejatele tasuta, sest nende toimumist on toetanud KIK ja Pühalepa vald. Palade Loodushariduskeskuse laboriklassi valmimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.
Liisi Mäeumbaed
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Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja koomikspostkaardi konkursi “NOOR POLE PIDUR”. Konkursist on oodatud osa võtma kõik Eesti noored vanuses 7-26 eluaastat. Konkur si eesmär k on läbi huumoriprisma tegeleda noorte osaluse teemaga.
Koomiksit kujundades ole ühiskonnakriitiline või üleskutsuv, kujuta enda kogemust või kujuteldavaid olukordi, mõtle oma elu, kooli, linna ja riigi kontekstis! Pane
koomiksisse kõik takistused, mida näed noorte osaluses
ja noorte hääle kuuldavaks tegemisel ja arvestamisel
olevat!
1. Tehnika ja stiili osas on vabad käed – kasuta arvutit,
fotosid või joonista käsitsi.
2. Formaadi osas arvesta, et tööd oleks võimalik trükki-

da postkaardina (10,5×14,5cm). Originaal võib olla
suurem, kuid peab olema vähendatav postkaardi mõõtmetele. Digitaalselt saadetud tööd peavad olema esitatud .jpg formaadis.
Võistlustööd võib esitada konkurss@enl.ee või postiaadressil Estonia pst. 5A, 10143, Tallinn hiljemalt
22. jaanuariks 2015.
Parimad tööd tulevad esitlusele noortekogud.ee Facebookis, www.noortekogud.ee ja www.enl.ee kodulehel ja
3 parimat tööd antakse välja tasuta postkaartidena,
mis saadetakse üle Eesti laiali.
LISAINFOT KÜSI NOORTEKESKUSEST VÕI
VAATA MEIE FB LEHTE!

HÄID JÕULE TEILE,
NOORED ja
TEGUDEROHKET
UUT AASTAT!
Pühalepa valla KultuuriKultuuri- ja
Noortekeskus
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Hellamaa Perekeskus
soovib kõigile oma sõpradele
kaunist jõuluaega ja
rahulikku
Uut aastat!

Tantsurühm
MõisaProuad
ootavad oma rõõmsasse
kollektiivi uusi tantsijaid,
info 53811541.
MõisaProuad soovivad kõigile
ilusaid jõule!

Pühalepa vallamaja on
seoses akende vahetusega
suletud 15.-19. detsember
Info telefonidel:
* Vallavanem Ants Orav, tel
5015015
* Abivallavanem Eve Kustala
tel 5042379
* Vallasekretär
Riina Lilleõis, tel 53423573
* Maanõunik
Mai Julge, tel 5042390
* Vallavaranõunik (ehitus)
Aare-Villu Kattel, tel 5062131
* Sotsiaalnõunik
Urme Soonvald tel 5210997
Perekonnaseisu toiminguid
(sünni / surma registreerimine)
on võimalik teha Hiiu Maavalitsuse perekonnaseisuosakonnas, Käina või Emmaste vallavalitsuses.

Vallateede
talihooldust
korraldav isik on vallavanem
Ants Orav.
Info talihoolde
kohta telefonil
463
6841;
501
5015

Õnnitlused
meie valla detsembrikuu
juubilaridele

Hilma Voolaine
Ellen Kadak
Hilda Laevameister
Silvi Liik
Ilse Lauri
Malle Paulus
Sven Erik Svensson
Arvo Vannas
Elmo Alas
Tiia Teder
Aive Pilvar
Toomas Paat
Tiit Niglas
Külli Elmi

Pühalepa Vallavalitsus
ja
Vallavolikogu

Pühalepa valla Kultuuri–
ja Noortekeskus
AVATUD

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

