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Uue parvlaeva
nimeks saab
ORMSÖ
Vormsi Vallavalitsuse ja
Lääne Maavalitsuse
poolt läbi viidud Vormsi
laeva nimekonkursile
esitatud kolme väljavalitud nime hulgast pidas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium sobivaimaks nime
ORMSÖ, mis viitab nii
Vormsi saare ajaloolisele nimele ning ühtib
seni riigi poolt väikesaartele soetatud laevade nimevaliku loogikaga.
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Krista Veisson
on esimene
kutsetunnistusega
kultuurikorraldaja
Vormsi kultuurijuht Krista Veisson
on Läänemaal esimene, kellel on ette
näidata kultuurikorraldaja kutsetunnistus. «Eelõige on endal enesetunne
parem», ütles Veisson, kes juhib 2011.
Aastast Vormsi kultuuriühingut. Veissoni sõnul tuli tunnistuse saamiseks
esitada portfolio korraldatud üritusest
ja läbitud kursustest ning läbi teha
vestlus komisjoni ees. Läänemaa rahvakultuurispetsialisti Marju Viitmaa
sõnul on ta utsitanud teisigi kultuuritöötajaid kutsetunnistust taotlema,
kuid seni pole vedu võetud. «Ikka on
öeldakse et miks seda vaja on kui kohalik omavalitsus seda palga arvestamisel nagunii ei arvesta», rääkis Viitmaa.
Kultuurikorraldaja kutsestandart
on registreeritud kutsekojas, kutset
annab välja Eeesti rahvamajade ühing.
Allikas: Lääne Elu
Autor: Kaire Reiljan

Nüüd on ta siis toimunud,
Vormsi 7. kultuuripäev. Vaatamata ilmale ja sellest tulenevale praamiliikluse ärajäämisele tol 15. märtsi laupäeval ja
haigustele, mis mõne mehe
maha murdis just selleks
ajaks. Need, kes tulla said,
olid kohal ja üks ettekanne toimus lausa videoülekandena
Tallinnast.
Kultuuripäeva teema – Vormsi maastik, mis oli välja kuulutatud juba
eelmisel aastal, oli igati asjakohane
ja juttu jätkus terveks päevaks. Päeva vedaja Ants Rajando avasõnade järel ütles Vormsi valla poolsed
tervitussõnad Eidi Leht. Nii nagu
alati, nii ka seekord esitasid Vormsi lasteaia ja kooli lapsed õpetaja
Malle juhendamisel muusikalise
põimiku päeva sissejuhatuseks ning
vanu kirikukoraale kandis ette kaunil koolitatud häälel Johanna-Liisa
Müürisepp.
Põhiettekannetega alustas Ants
Rajando, kes arutles varase asustuse
jälgedest tänapäeva Vormsi saarel –
rannajoone muutused läbi aastatuhandete, nendega kaasnenud külade
paiknemised otse mere ääres ja teedevõrgustik on hästi jälgitavad va-

nematel kaartidel ja üllatavalt sageli
ka tänasel päeval looduses. Vanade
teede kasutamine tänapäeva kergliiklusvahenditega ja teede tähistamine
aitaks kaasa taoliste pärankultuuriobjektide säilitamisele looduses.
Ajaloolane ja tõlkija Ivar Rüütli
oli üks nendest, kes jäi Rohukülla
praami ootama aga tänu tänapäevastele tehnikavahenditele sai oma
ettekande siiski pidada üle interneti. Tema poolt oli põhjalik ülevaade
Vormsi asustusest, koha- ja perenimedest ülemöödunud sajandil.
Lõunaks said kõik kohalolijad sooja suppi ning suures valikus
Vormsi kodudes valminud erinevaid
küpsetisi ja aiasaadusi. Kehakinni-

tuse ajal oli hea võimalus arutada
päevateemal.
Et toit saaks rahulikult seedida,
esines lõunapausi järel hiljuti oma
20. aastapäeva tähistanud Vormsi rahvatantsurühm talharpa elava
muusika saatel.
Tallinna Ülikooli teaduri geograafiakandidaadi Urve Ratase ettekanne Vormsi maastikest avas
pealelõunase ettekannete paneeli,
rääkides maastikest üldse ja tutvustades saare eri paikkondi. Urve Ratas
on üks neist vähestest teadlastest,
kes sügaval nõukogude ajal, alates
kaugetest kuuekümnendatest, uuris
Vormsi loodust ja avaldas 1977. aastal sellest ka väikese raamatu, mis jäi

pikkadeks aastateks ainsaks Vormsi
looduse ülevaateks.
Tänapäeva metsadest saarel rääkis nende parim tundja Ants Varblane, kes muretses meie rohelise kulla
saatuse pärast.
Helgi Maurer meenutas aastaid,
mil Vormsil oli aktiivne põllumajandus piirkond.
Lisaks olid stendiettekanded
Borby rebasefarmist ja kooli poolt
tehtud ülevaade mõningatest Vormsi pärandkultuuri ehitistest vanade
ning tänaste fotode kaudu.
Saalis olid vaatamiseks Vormsi
koolipoiste ja -tüdrukute valmistatud esemed, milledest esile tõusis
vana tuuliku meetrikõrgune stiilne
koopia. Käsitöö Seltsi daamid olid
välja pannud nii Vormsil kasvatatavate lammaste villa, kui nendest
valmistatud esemeid ja muid käsitöötooteid.
Konverents päädis aruteluga
Vormsi edasise saatuse üle, kuidas
paremini uurida, kaitsta ja nähtavaks muuta pärandkultuuri objekte
saarel.
Kohtumiseni 2015. aasta
kultuuripäeval!
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• Volikogu võttis 28. veebruaril vastu Vormsi valla
2014. aasta eelarve ja vaatamata eelarve pingelisusele said töötajad 8% palgatõusu. Otsustati seada
servituut Förby külas Pihlaka katastriüksusele, et
tagada külatee avalik kasutus ja juurdepääs Förby
sadamakohale. Vormsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste
osutamise korras tehti rida olulisi muudatusi, mille
tulemusena suurenesid ka Vormsi vallas makstavate toetuste määrad. Algatati Norrby sadamaala
detailplaneering. Määrati 2013. aasta majandusaasta audiitor ja kinnitati volikogu revisjonikomisjoni tööplaan. Volikogu otsustas üldplaneeringu
ülevaatamise käigus, et üldplaneeringus vajavad
täpsustamist maakasutuse põhisuunad, juhtotstarve ja ehitustingimused. Volikogu istungid on avalikud, istungi kutse avalikustatakse valla kodulehel
ja lähitulevikus saab volikogu istungeid jälgida ka
otse internetivahendusel.
• Vallavalitsus esitas KIK-i taotluse osade Hullo
tööstusplatsil asuvate hoonete lammutamiseks.
Eesmärk on korrastada Vene kiriku muinsuskaitsetsoon, parandada Hullo heakorda ning lammutamisel saadavast materjalist teha vajalikus mõõdus killustik, et seda oleks võimalik kasutada valla
teede remondi ehitusmaterjalina.
• Vallavanem ja vallavalitsuse esindajad sõitsid läbi
kõik valla teed ja viisid läbi tööde vajaduse inventuuri. Alustatakse teede hööveldamisega, avatakse
Saxby tee, et ka suured bussid pääseksid rannaala
parkimiskoha ja infostendini. Vastavalt eelarve
võimalustele jätkatakse teeäärte korrastamist.
• Anti välja ehitusload rahvamaja rekonstrueerimiseks, kooli kinnistule välitrenažööride paigaldamiseks, Sviby küla Meripuju katastriüksuse hoone
juurdeehituse ehitamiseks, Borrby külas Hugo
katastriüksusele sauna ehitamiseks ning kooskõlastati Diby küla Uus-Mattase kinnistu jagamine.
• Vallavalitsus tegeleb saare lautrikohtade planeeringutega. Eesmärk on vaadata merelepääsu kohti
saarel ühtse tervikuna võttes arvesse elanike huve,
merepääste vajadusi, võimalikke rekreatsiooni alasid jms. Tehke kindlasti oma ettepanekud ja ootame aktiivset osavõttu planeeringute aruteludest.
• Vallavalitsus kooskõlastas Lääne Maavalitsuse ettepaneku Vormsil ühtse piletihinna kehtestamiseks.
Tulevikus hakkab sarnaselt linnaliinile ka Vormsi
liinibussis maksma pilet 1 euro olenemata sõidetavate kilomeetrite arvust. Kui kogu saarel kehtib
üks hind ja hinnakujundamisel sõidukilomeetreid
arvesse ei võeta, siis on neid kes sellest võidavad ja
neid kellel tuleb natuke rohkem maksta. Kuid nagu
ajakirjandusest on olnud võimalik lugeda, oleks
meil piletihinna tõus ilmselt nagunii ees oodanud ja
nüüd saab see lahendatud siis sedamoodi.
• Selleks, et Vormsi inimestel oleks mugavam Rohukülas praamile minna on peetud läbirääkimisi
Vormsi kai juures linnaliini nr 1 nõudepeatuse
lisamiseks. Rohuküla sadam on lubanud koostöös
bussifirmaga selle küsimuse lahendada.
• Vastavalt volikogu määrusele suurenes alates 1.
aprillist Vormsi elanikele makstav sünnitoetus 320
eurolt 500 euroni ja muutusid toetuse maksmise
tingimused. Matusetoetus on nüüdsest alates 200
eurot ja ravimitoetuse aastaseks piirmääraks on 70
eurot aastas ühe inimese kohta. Üksikvanematele
ja paljulapseliste peredele üks kord aastas makstav
toetus tõusis 19 eurolt 30 euroni lapse kohta. Alates 70. eluaastast makstakse Vormsi elanikule juubelitoetust 0 või 5-ga lõppeva juubeli puhul senise
15 euro asemel 50 eurot ja alates 80. eluaastast
igal sünnipäeval, kui tegu ei ole juubeliga senise 10
euro asemel 20 eurot.
• Vallavalitsus võttis vastu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja
sotsiaalteenuste osutamise rakendamise korra ja
kehtestas tasuliste teenuste hinnad.
• Hullo külakeskuses on võimalus kasutada pesupesemise teenust, mille hinnaks on 3 eurot ja dušši kasutamise teenust hinnaga 1.50 eurot kasutuskord.
Uus on ka tasuline sotsiaaltransporditeenus. Järgmises lehes tutvustame põhjalikumalt sotsiaaltoetuste
ja teenustega seotud uuendusi ja muudatusi. Täpsemat informatsiooni saab sotsiaaltöötajalt.

KADRI SUKKO
Mitte kunagi ei oleks ma osanud
arvata, et mõni lihtne geograafiline paik saab nii südamelähedaseks ning vajalikuks, nagu seda
on minu jaoks saanud mu armas
Vormsi. Samas pole ju tegu ka
mingi niisama lihtsa kohaga. Ilmselt selles ongi asi.
Vormsiga olen seotud olnud
esimesest elukuust saati, kui
mind Tallinnast koju toodi, ja etterutates julgeksin arvata, et olen
temaga ühel või teisel moel seotud ka kõik järgnevad aastakümned. Meie omavaheline suhe on
olnud just nagu üks suhe ikka –
kord oleme sõbralikud, teinekord
lahutamatud, kord kraakleme,
siis jälle lepime ning on ka ette
tulnud, et kirun teda suisa maapõhja. Aga selles viimases ei ole
tegelikult süüdi ju saar kui selline.
Veel Vormsi kooli õpilasena
erinevatel ekskursioonidel käies
oli teinekord tunne, et ma mitte
mingil juhul ei taha, et keegi võõras saaks teada, et ma Vormsist
olen. Enam ei oska täpselt öeldagi, mis selle tunde tekitas, ent
häbi mul oli. Õrn puberteediaeg...
See kõik muutus vaata et
päevapealt, kui hakkasin linnas
gümnaasiumis käima. Esimene
koolinädal oli lõpmata pikk, seega
reedel viimaks koju Suuremõisa
jõudes jäin peaaegu koheselt teleka ette magama. Ja see ütleb nii
mõndagi, sest tavaliselt on televiisor minu jaoks liialt pilkupüüdev,
et mõelda magamisele.
Mida aega edasi, seda rohkem
suutsin end linnarütmiga kohandada ja sisse elada (tõsi ta on, et
Vormsil liigub aeg teisiti – sellest
olen sestsaati aina enam aru saa-

VORMSI KOOLI SIHISEADE

Vallavalitsuse ja
Volikogu tegemistest
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Minu Vormsi
nud), kuid ikkagi olid nädalavahetuse puhkused saarel need, mida
pikisilmi ootasin. Vormsi oli järsku
tunduvalt südamelähedasem. Harjusin linnakooliga ning samal ajal
oli tekkimas kindel muster – 5 x
linn, 2 x saar. Seega ei osanud ma
oodatagi midagi nii segadusseajavat, nagu küsimus füüsikaõpetajalt,
et kuidas ma sealt siis igal hommikul koolis käin. Paistis teine olevat
haritud noorhärra... Aga ehk on
asi hoopis selles, et minu jaoks oli
see argipäevad-linnas-nädalavahetused-saarel-elu juba nii tavaliseks
ja ennekõike loogiliseks saanud. Ei
ole olemas rumalaid küsimusi.
Mingist hetkest hakkasin kodus käima igal teisel nädalavahetusel ning mõningate mööndustega
on see rütm minu elus säilinud
siiani. See on minu jaoks kuidagi
nii loomulik ja lihtne. Seetõttu ongi
mul mõneti raske mõista inimesi
(siin pean silmas nii saarelt lahkunuid, kui oma sõpru-tuttavaid, kes
ikka külla on oodatud), kes näevad
selles sajas või mõnesajas kilomeetris vahemaas midagi ületamatut (mõtleks, kui meie riik suurem
oleks!) ja ehkki nad suusõnaliselt
oma vaimustust ja igatsust saare
vastu igati usutavalt väljendavad,
siis pea iga kord, kui on põhjust
või võimalust (külla) tulla, leitakse mustmiljon erinevat vabandust.
Kord sai sõbrannaga isegi kodukootud statistika näol kindlaks tehtud, et hea meelega tulijad on alati
need, kel on elu jooskul olnud oma
maakoht, kus käia, ning vabandusi
leiavad need, kel seda võimalust
pole olnud. Aga lõppkokkuvõttes
pole ju nende süü, et nad ei tea,
millest nad ilma jäävad.
See aga tuletab mulle meelde,
kuidas suvel ühel järjekordsel teis-

VEIKKO KÕRV
Vormsi Lasteaed-Põhikooli
direktor
Oma kooli sihid oleme püüdnud
seada just kõike eelnevat arvestades. Kooli ülesandeks on luua
lastele selline arengukeskkond,
milles iga laps saaks teadlikuks
oma annetest ja huvidest. Peame ennekõike hoolt kandma selle eest, et iga Vormsi kooli lõpetaja omaks iseseisva mõtlemise
ja enesearendamise soovi, tahet
ning oskusi. Valikute aluseks
olgu õiged väärtused. Soovime
saada kooliks, kus süvendatakse
arusaamist sellest, kes me oleme
ja millele oleme pühendunud.
Koolitöö keskmes on lapse
areng, tema anded ja kutsumus.
Õppeprotsessis püüame esikohale seada loomise, uurimise,
katsetamise ja avastamise.
Kasvatus- ja õpetamisprotsessi käsitlemise paradigmade ühtlustamine.
Meie laste kasvukeskkonda kujundavad täiskasvanud on üles
kasvanud ja oma väärtushinnangud ning alusprintsiibid kujundanud sõltuvalt oma arengukeskkonnast, kasvatusest ja
koolitusest. Seega on esmatähtis arutleda üheskoos nii koolis
kui perekonnas kasvatamise ja
õpetamisega seotud teemade
üle, lugeda vastavat kirjandust
ja osaleda koolitustel.

test üldse mitte erineval nädalavahetusel saabus külla sõber Tartust
lubatud ühe autotäie inimeste asemel kolme autoga. Aga mis sest!
Vähe sellest, et maakohas on hea
eksprompt-külalisi vastu võtta
ning nad õue peale telkima panna,
on hea ka see, et on küllalt ruumi
nendega aega veeta ja ka omaette
olla, nii et keegi kellelegi jalgu ei
jää. Millest ma aga rääkida tahtsin,
oli üks neiu sellest seltskonnast.
Mind ajab siiani naerma tema
küsimus, et kuidas me siin täpsemalt aega veedame ja kas meil
ikka mõni ööklubi on, ja samavõrd
tema siiras imestus, kui vastasime,
et ei ole – on kõrts ja sellest meile piisab. «Kas teil igav ei hakka
nii?» Minu jaoks ideaalne näide
linnainimesest, kes ei ole ehk kunagi maakohaga rohkem kokku
puutunudki, kui sõpradega rannas või metsas grillipidudel käies
(just täpselt nagu tema tookordne
reiski). Siinkohal ei tee ma mitte
kellelegi ühtki etteheidet, vaid väljendan kentsakate näidete kaudu,
kui rahul olen ma sellega, et minul
on selline üks ja kindel koht, kuhu
põgeneda akusid laadima. Kirsiks
tordil on, et ma saan seda seejuures kutsuda oma koduks.
Õnneks olen praeguseks oma
kõrvale leidnud inimese, kes minu
«vasikavaimustust» samaväärselt jagab. Jube oleks vastupidist
mõelda. Eriti tore on see, et tema
vaimustus algas juba vaata et esimest korda mulle sõbrana külla
tulles. Meeletult tore oli läbi aastate tajuda temapoolset positiivset
emotsiooni minu kodukoha suhtes ning kuulda tema arvamust
saarest, mis mulle omakorda alati
naeratuse näole tõi. Ilmselt just
tänu kõigele sellele on ta nüüd-

Vanemate ja kohalike meistrite toomine kooli tegevuste
juurde, õpetama, õppima,
ringides osalema.
Teadmine ja oskus kinnistub läbi
praktilise tegevuse, millel on tegija jaoks mõte igapäevaelu kontekstis. Õppimise ja õpetamise
võimalikkuse aluseks on usalduslik kontakt. Üks usalduse
võitmise teguritest on professionaalsus. Oma ala meistrit austatakse ja usaldatakse. Tööle hakkab selline võimas tööriist nagu
eeskuju. Meie eesmärgiks on
hakata korraldama õppetundide
raames projektõppena erinevaid
õpitubasid, kuhu soovime kaasata erinevate alade meistreid kohalikust kogukonnast. Siinkohal
kutsun üles lugejat oma oskusi
meie õpilastega jagama tulema.
Kui teie tutvusringkonnas on
keegi, kellele väärtuslikud kogemused peaksid kindlasti edasi
kanduma järgmisele põlvkonnale, siis andke meile sellest teda.
Koostöös kohalike loodusuurijate ja keskkonnakaitsjatega
keskkonnaharidusalaste
tegevuste aktiviseerimine.
Oleme alustanud loodusteaduste- ja keskkonnaharidusalase huvitegevuse aktiviseerimisega. Algamas on koostööd
Keskkonnaagentuuriga ilmavaatluste osas. Jätkame osalemist GLOBE projektis. Tänu
Elle Puurmani aktiivsele kaa-

salöömisele plaanime korralda
veel sellel õppeaastal loodusõppe ürituste seeria (talvematk
on tänaseks juba toimunud).
Kõigil osaüritustel osalejaid
premeerime Roosta seikluspargi ühiskülastusega. Kaugem
eesmärk on kool ja koolimaja
siduda Vormsi saare loodusturismi ja selle tutvustamisega.
Lapse huvide, annete,
kutsumuse ja arengu
toetamiseks tervikliku
seiresüsteemi loomine.
Et juhtida ja õpetada last oma
õppimist ise juhtima on meil
vaja õpilast ning tema arengut
tunda. Pärast Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi vastava
kogemusega tutvumist, oleme
loomas oma õpilaste arengu jälgimiseks andmekogu. See saab
olema üheks aluseks õpilaste ja
lastevanematega arenguvestluste läbiviimisel kui ka õpilasele
nn oma õpinguraja koostamisel.
Reprodutseerivalt õppimiselt
üleminek valdavalt teadmusloomele, uurimuslikule,
probleem- ja projektõppele.
Ees ootab mitmeaastane töö ainekavade ümberkujundamisel
ja integreerimisel. Õpetajatel tuleb õppida vastavaid meetodeid
üha enamate teemade käsitlemisel rakendama. Kindlasti on
vaja julgust katsetada ja kannatust, kui kohe kõik ei õnnestu.
Üha enam püüame õppekesk-

seks ka ise vormsilaste hingekirjas. Koos on toredam plaane teha
ja palju parem neid ellu viia, hõlpsam töid teha ja vahvam koosistumisi korraldada. Ja pealegi peaks
ma vastasel juhul ju ise talvekülmas kuurist puid tooma, et soe
majja saada! Nali naljaks ja ehkki
on tore, kui saad kellelegi «meestetöödes» loota, siis üks saare naine
saab kõige vajalikuga hakkama ka
ise (ja kuigi ma ei ole veel näiteks
trimmerit kätte võtnud, et kraavikaldaid pügada, siis ei kahtlegi, et
ka selle tehtud saaksin)!
Oma «ülistuslaulu» jätkates
pean tõdema, et olen aastatega
aina enam täheldanud, et alati on
mistahes seltskonnas vähemalt
üks inimene, kes haarab jutust
kinni, kui mainida Vormsit. Kes
on seal ise käinud ja saab nüüd
mulle väljendada oma vaimustust,
kes nägi midagi teemakohast telekast või kellel on selles ja tolles
külas tuttavad-sugulased, kelle
juures ikka teinekord käidud saab.
Ja see teeb asja nii vahvaks! Vähemalt üks ühine teema on garanteeritud, et piinlikku vaikust vältida!
Enam ma ei häbene oma kodukohta, absoluutselt mitte! Pigem
võiks tunnistada, et olen selle üle
uhke ning kipun ehk eputamagi.
Minu jaoks on võimalus seal olla,
askeldada, lõbutseda ja puhata
üks piiritu rikkus. Olen enam kui
kindel, et minu kui maalapse lapsepõlv oli mitmekordselt sisutihedam ja rõõmsam kui linnalaste
oma. Vaadates üleüldse praeguseid linnalapsi tekib paratamatult
kurb tunne, et neil siin ei eksisteeri
enam sellist aega nagu «lapsepõlv».
Maast madalast on kõigil tohutult
kiire üles kasvamise ja suureks saamisega. Väiksed vanainimesed...
konda laiendada, suurendada
õppekäikude, praktiliste ülesannete arvu. Tõenäoliselt ei pea
tulevikus ka iga lihtsa teoreetilise ülesande õppimiseks või
loengu kuulamiseks ilmtingimata koolimajas viibima. Pigem
saab klassiruumist ennekõike
katsetamise, suhtlemis- ja koostööoskuste lihvimise koht.
Õppetöös kasutatav tehnoloogia ja õppematerjalid vastavad
kaasaja nõuetele, õppetöös on
soodustatud loovus, innovatsioon ja kaasaegse tehnoloogia kasutamine.
Oleme juba täna keskmisest
paremini IKT-ga varustatud
põhikool. Õpilaste ja õpetajate
käsutuses on arvutiklass, kolm
interaktiivset klassitahvlit, dokumendikaamera, laenutamise
korras saame koostöös Haapsalu Põhikooliga loodusainetes
kasutada digitaalseid andmelugereid ja sensoreid, inglise keele
õpetamisel on iga õpilase käsutuses tahvelarvuti, lisaks huvitegevuseks uuema põlvkonna
liikumisanduritega varustatud
mängukonsool. Kõik esimese
kooliastme õpilased saavad veel
sellel kevadel õppetööks oma
kasutusse tahvelarvuti iPad.
Kiiresti arenev tehnoloogia
annab õpetajale ja õpilastele
uued võimalused muuta tund
mitmekesisemaks, diferentseerida õppetööd järgides õpilase
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Kuidas Vormsi metsa majandada?
ANTS VARBLANE

Kuidagi harjumatu on näha teede äärde aina lisanduvaid raiutud puidu
virnasid ja sellega kaasnevaid lagedaid alasid.
Esimesel pilgul riivavad
silma suurte metsaveomasinate märgatavad
tegutsemisjäljed.
Mäletan enam kui 10 aastat
tagasi toimunud arutelusid
meie metsade majandamise
üle. Siis olid vastuvõetamatult
harjumatud ka mõnekümne
meetri laiused langid ja traktori jäljed märjal pinnasel. Tollasel Vormsi Metsaühistul oli
tõsiselt tegemist, et oma liikmete suhteliselt tagasihoidlikke hooldus ja sanitaarraieid
põhjendada.
Metsaseaduse kohaselt tohib raiuda ainult neid metsi,
mille kohta on koostatud inventeerimisandmed. Viimased
vajavad iga 10 aasta tagant
uuendamist ja nende alusel
on võimalik koostada perioodi
metsamajandamise kava.
Metsaregistri andmetel on
ainult pooled erametsadest
inventeeritud ja vaid veerand
andmetest kuni 10 aastat vanad. Nagu teada kaasnevad
igasuguste raietega korraldamise kulud ja metsamaterjali
hind sõltub suuresti puidu kogustest, mida korraga müüakse.
Viimasel ajal on püütud
koondada erinevate metsaomanike võimalikud 10 aasta
raied üheks müügipaketiks ja
individuaalset arengut, rakendada enesereflektsiooni ja parandada tagasisidestamise võimalusi. Eesmärk on viia õpilaste
IKT kasutamise pädevus täiesti
uuele tasemele alustades sellega
juba esimeses kooliastmes.
Usun, et aastate pärast on
võimalik Vormsi kooli õppetunde ka veebis nii otse kui ka
järele vaadata.
Õppekavast
Eelmisel kevadel valminud
kooli õppekava üldosa vajab
juba täiendamist, mis kinnitab
veelkord, et kool ei saa olla tänapäeval enam konservatiivse
hoiakuga. Näitena võib siin tuua
õpilaste IKT alaste pädevuste
kirjeldamise muutmise vajaduse. Ainekavade kirjutamine on
õpetajatel pooleli, kuna teha
seda igapäevase koolitöö kõrvalt
ongi peaaegu võimatu missioon.
Alljärgnevalt peatun õppekava mõnedel mulle ehk kõige rohkem huvipakkuvamatel
punktidel.
Eriealiste õpperühmade
moodustamise põhimõtted.
Täna ja ka tulevikus toimub
I kooliastmes eriealiste laste
õppetöö koos kõikides ainetundides. Liigume üha enam
üldõpetuse rakendamise poole
st, et tulevikus ei küsi õpilane
enam, mis tunnid meil homme
on, vaid mida me homme teeme-õpime. Veel enam, tulevi-

müüa need enampakkumisel.
Kuidas mõjub loodusele selline, suhteliselt lühikesele ajaperioodile planeeritud intensiivne metsaraie?
Iseenesest ei ole see midagi
erilist, sest tormid ja metsapõlengud on suuremahuliste
raiete mõjuga küllaltki sarnane. Muutusi aga on oodata
veerežiimis, sest ajutiselt enam
vett endises mahus ei kasuta.
Võsastuvad langid on soodsad
toitumispaigad metskitsedele
ja põtradele. Viimaste arvukus peaks lähiajal hüppeliselt
kasvama. Maasika, vaarika ja
põldmarja korjajatel saab lähiajal olema palju uusi võimalusi.
Inimese eluiga on lühike ja
metsa kasv aeglane ning seepärast ei suuda me korraga harjuda sellega, et armas metsatukk
on ootamatult kadunud.

Metsade majandamise
juures on kõige olulisem
nende järjepidev
kasutamine.

Ants Varblane
Foto autor M. Veisson

Vormsi metsade viimane tõsisem majandaja oli 1967. aasta
sajanditorm, mis murdis maha
põhilise osa küpsest metsast.
Veel enam kui 10 aastat hiljem, kui esimest korda Vormsile tulin, tegelesid tollase
Vormsi Metskonna metsavahid ja raietöölised tormimurru likvideerimisega. Suur osa
langenud puudest jäigi koristamata.
Täna kasvab just koristamata kohtades mitmekesine
noor mets, kus endale elupaiga leidnud ka mitmed põlismetsadele omased taimeliigid.
Tormijärgsel perioodil tehtud
sanitaar- ja hooldusraied on
puistute keskmist vanust kasvatanud ja nagu varemgi olen
kirjutanud, on Vormsi riigimetsade keskmine vanus üle 85
aasta ja erametsade keskmine
vanus 65 aastat.
Kui 1967. aastal toimunut
nimetasime sajanditormiks
ja sellest on varsti möödas
50 aastat, siis on üsna suur
tõenäosus, et varsti võib tulla
järgmine torm, mis meie metsade tormikindluse proovile
paneb.
On üldtuntud teadmine,
et noored ja mõõdukalt hooldatud metsad on tormikindlamad. Eriti tormihellad on aga
viimasel ajal propageeritud
valikraietega majandatavad
metsad, kus püütakse lageraieid täiesti vältida. Sellised
raied sobivad Kesk-Euroopas-

kus me ei räägi enam esimeses
kooliastmes klassidest, vaid
kolmeaastasest õppeperioodist.
II ja III kooliastmes arvestame rühmade moodustamisel
õpilaste andekusega ja aine spetsiifikaga. Rühmad muutuvad
vastavalt vajadusele, õppemeetodid on paindlikumad ja vaheldusrikkad (rühmatööd, paaristööd, projektid, individuaalsed
tööd, rollimängud, simulatsioonid, väitlused), ainekavad on
võimalusel integreeritud.
Ainekavade rõhuasetused.
Nii ainekavade koostamisel
kui nende rakendamisel õppeprotsessis keskendume järgmistele õpilase jaoks olulistele
pädevustele.
Esiteks inimeseks olemine
ja kutsumus – alusprintsiipide
mõistmine ja enesearendus.
On ülimalt oluline, et õpilane
mõistaks IX klassi lõpuks, et
sellised printsiibid, nagu – ausus, ausameelsus, aupaklikkus, suuremeelsus, mõõdukus,
ustavus, vastutus, headus,
hoolivus, empaatilisus, eneseväärikus, pühendumus ja töökus, on õnneliku elu aluseks ja
seda ka pikas perspektiivis.
Teiseks enesearenduse oskus – õppimine ja pidev harjutamine.
Kolmandaks kirjaoskus
(eesti keel, inglise keel, kultuuriline kirjaoskus, digitaalne

kirjaoskus) – vajadus ja oskus
mõtestatult ning mõttemaailma
rikastavalt lugeda (kirjanduslik
tarkus), kirjalik ja suuline eneseväljendus (vestlustarkus),
kultuurikonteksti mõistmise oskus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise oskus.
Neljandaks matemaatilise
mõtlemise oskus – induktiivne ja deduktiivne mõtlemine,
sümbolite mõtestamine, loogika ja mudelite äratundmine.
Enesehindamine – hindamise kõige mõjuvam viis, ei ole
mõeldav ilma võrdlemise, eristamise, mõõtmise, hindamiseta, mis kõik sõltuvad matemaatilise mõtlemise oskusest.
Hindamisest ja tagasisidest.
Täna koosneb meie koolis õpilaste hindamine kahest komponendist. Esiteks hinnatakse
õpilase teadmisi ja oskusi nö
klassikaliselt numbrilise hindega skaalal 1-5, mis annab õpilasele ja lapsevanemale tagasiside
õpitulemuste kohta võrdluses
õppekavas nõutuga. See peaks
olema kõikidele üheselt mõistetav, sest meid kõiki on alati
just nii hinnatud. Siinkohal on
kindlasti enamus lugejatele üllatuseks alljärgnev lõik riiklikust
õppekavast: «hindega «väga
hea» hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui
saavutatud õpitulemused vasta-

se, kus metsa moodustavad
mitmeid varjutaluvaid puuliike
nagu pöök, tamm jne. Meil on
varjutaluvad kuusk ja mõned
noored lehtpuud nagu saar,
vaher ja pärn. Viimased muutuvad hilisemal kasvuperioodil
valgusnõudlikeks.
Vormsi paesel pinnasel
kannatab kuusk juuremädaniku käes ja on seetõttu väga
tormihell ning vastuvõtlik putukate rüüstamistele.
Kuusikute majandamine
õnnestub meil häilraietega,
kus häilu läbimõõt ei tohiks
olla üle 40 meetri. Sellistes häiludes jääb vana mets osaliselt
uuele tärkavale metsapõlvele
varju pakkuma.
Viimasel ajal on näha üha
rohkem tamme looduslikku
uuenemist. Vaatamata kitse ja
põdra ning vahel ka lammaste
ja veiste karjale, kes metsas
elavad on praegusel suhteliselt
soojal kliimaperioodil võimalik
ehk mõni tamme enamusega
puistugi üles kasvatada.

Endistele heina- ja
karjamaadele kasvanud
väheväärtuslik mets vajab
hooldamist ja uuendamist.

Käsitsi kaevatud suhteliselt madalate kraavidega juhiti
saare keskosast ära liigvesi, mis
kevadel ja sügisel maad ülearu
märjaks muutis. Saadi juurde
väärtuslikku põllumaad ja paranesid heina- ja karjamaade
kasutamise võimalused. Pärast
põliselanike lahkumist algas
nende maade võsastumine ja
see kestab tänaseni.
Esimesed liigid, mis mahajäetud põllumajanduslikele
maadele tulevad on kadakas,
sarapuu, hall lepp ja haab.
Alusmetsas hakkab domineerima paakspuu ja toomingas.
Kadastikest kujuneb hiljem
männik, mis reeglina nooruses ulukite poolt kahjustatud
ja suhteliselt hõre ning okslik.
Sellised männikud, millest ei
ole kunagi võimalik raiuda
kvaliteetset ehituspalki, moodustavad ligi poole erametsadest.

Ajalooliste teede ja
kraavide võrgustik tuleb
taastada tegelikku olukorda
arvestavalt

Võrreldes Vormsi vanemaid ja
tänapäevaseid kaarte näeme
suuri muudatusi maastikus.
Põlised metsamaad on säilinud seal, kus nad on olnud
sajandeid. Möödunud sajandi
esimesel poolel rajati ulatuslik
kraavide võrgustik selleks, et
peatada soostumine. Eestimaa
kliimas, kus sademete hulk
ületab aurumise on viimane
paratamatu nähtus.

On üldiselt teada, et kuivenduskraavid töötavad normaalselt ilma hooldamata 25-30
aastat. Tänu suurtele veehulkadele ja kraavi kallastel kasvavatele puudele on meie põhikraavid toiminud juba 80
aastat. Kinni on kasvanud nn
voolunõvad ja vesivaod, millega juhiti sulglohkudest vesi
kuivenduskraavi või eesvoolu. Ei ole põhjendatud endise
vooluvõrgu täielik korrastamine.
Käsitsi kaevamine oli aega-

vad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid.»
Kellel huvi, saab õppekava
täistekste uurida veebiaadressil http://www.oppekava.ee/
On üsna tavaline, et I klassis esimesel poolaastal numbrilisi hindeid õpilane ei saa. Nii
on ka Vormsil. On koole, kus
kasutatakse hinnete asemel
värve, sõnalist ekvivalenti vms.
Meie kasutame nn eksperthinnangute komponenti.
Eksperthinnangud on tagasiside lapsevanemale ja õpetajatele õpilase akadeemilise
arengu, motivatsiooni ja integratsiooni kohta. Õpilase arengu jälgimiseks anname selliseid
hinnanguid kaks korda õppeaastas – novembris ja märtsis.
Hindamise alla kuuluvad:
Akadeemiline tase - näitab
õpilase õpitulemusi, õppematerjali omandamise taset antud aines. Võimekus - näitab
õpilase potentsiaali ja eeldusi
omandada õppematerjal antud aines. Tööoskused - näitab
õpilase oskust õppematerjali
üldistada, meelde jätta ja oma
tegevust planeerida antud aine
omandamisel. Kvaliteetselt
omandamise tempo - näitab
teadmiste, oskuste, vilumuste omandamise kiirust antud
aines käesoleval õppeaastal.
Tahe ja enesedistsipliin - näi-

tab õpilase oskust ennast teadlikult pingutada ja mobiliseerida antud aine omandamiseks;
ennast juhtida lähtudes kokkulepitud normidest. Huvitatus näitab õpilase huvitatust töötada omal initsiatiivil, õpetaja
juhendamisel või ainult õpetajate ja vanemate sundusel
antud õppeaines. Suhtumine
kaasõpilastesse - näitab õpilase hoiakut kaasõpilaste suhtes.
Kaasõpilaste suhtumine õpilasse - näitab õpilase kuuluvust
kollektiivi antud aine tundides
(kas suhtleb aktiivselt kõigi
kaasõpilastega või on kõrvale
jäetud, tõrjutud).
Kõikide õpetajate hinnangute põhjal analüüsime õpilase arengut eksperthinnangute
koosolekul, millest võtavad
osa kõik õpetajad, kooli psühholoog ja direktor. Tagasisidet õpilase vanematele annab
klassijuhataja suulise vestluse
teel kahe nädala jooksul pärast koosolekut. Järgnevatel
aastatel on kavas järk-järgult
suurendada eksperthinnangute osatähtsust ja vähendada
numbrilist hindamist.
Julgen lõpetuseks tuua
välja kolm uut põhjust, miks
valida õppimine Vormsi koolis.
Seda lisaks kõikidele teada ja
tuntud positiivsetele mõjuritele, mida pakub Vormsi saar ja
väikekooli õppekeskkond.

nõudev töö ja seepärast valiti
lühim tee loodusliku eesvooluni ja looduslikud voolunõvad
lakkasid töötamast. Heina ja
karjamaadele viisid kõrgemaid
kohti mööda teed, mida saadi
kasutada enamasti vaid kuival
ajal või talvel.
Tänane metsamajandamine nõuavad aga praktiliselt
aastaringset raiet. Vaid keskkonnasõbralikud majandajad
püüavad jälgida kevad-suvist
nn «linnurahu» aega, mil püütakse tegeleda jõudumööda
noorendike hooldamise ja lankide uuendamisega.
Uute kraavide kaevamisel
on otstarbekam jälgida looduslikke voolusänge, rajada
kärestikke, tekitada kaladele ja
kahepaiksetele sobivaid kudemispaiku ning vajadusel peaks
saama ka veetaset reguleerida.
Kraavide kaldaid tuleks kujundada selliselt, et neid saaks
kasutada metsamaterjali veol,
jahipidamiseks ja miks ka mitte matkaradadena.

Vesi ei tunne kinnistu
piire, ega tee vahet
omandivormidel.
Maaparandusühistutel ja eraisikutel on võimalus taotleda
toetust metsamaaparandustöödeks Maaelu Arengukava
vahenditest ja Sihtasutusest
Erametsakeskus. Selleks, et
vesi saaks vabalt voolata ja
inimesed rahul on vaja ka
vallavalitsuse selget toetust
ja otsuseid, mis julgustavad
maaomanikke kõigile kasulikku ja kaasaegset taristut
rajama.
Meil õpivad kõik õpilased
inglise keelt alates I klassist
alates 5 tundi nädalas. Nende
kasutuses on väga kvaliteetsed
õppematerjalid.
Püüame järgida õpilase
personaalset õppimise rada.
Õppe individualiseerimiseks
teevad valikuid õpilane ja tema
vanemad koostöös õpetajatega, tuginedes eelpool mainitud
eksperthinnangutele. Muuhulgas tähendab see, et kõik õpilased saavad omale valida kuni
kahe tunni ulatuses ise aineid,
mida nad sooviksid süvendatult õppida.
Kasutame kaasaegseid õppemeetodeid ja see võimaldab
meie koolis õppida ka siis, kui
õpilane ise ei elagi Vormsi saarel. Nimelt oleme käivitanud
sellel õppeaastal nn koduõppijate projekti, mis tähendab
erinevatel põhjustel kodus
õppida soovijate õpetamist.
Näiteks täna elab meie kooli
üks VIII klassi tüdruk Itaalias.
Samuti on võimalik mittestatsionaarne või osaliselt mittestatsionaarne õpe.
Oleme koolihariduse paradigma muutumise pika tee alguses. Palju on veel teha, aga võin
juba täna öelda, et Vormsi kool
ei ole eriline mitte ainult asukoha ja õpilaste arvu poolest, vaid
eristumine toimub ka mõtteviisis ja igapäevases õppetöös.
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VALLAVALITSUS ANNAB TEADA

Õnnitleme aprillikuu juubilare!

ETTEVÕTLUSTOETUSTE TAOTLUSVOOR ON AVATUD
Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja ettevõtlustoetuste taotlusvooru. Toetuse taotlemine ja otsustamine toimub Vormsi Vallavolikogu 2012. aasta 26. novembri määruse nr 10 «Ettevõtlustoetuste maksmine» alusel. Määrus koos taotluse ja aruan-

ÜRITUSTE KORRALDAMISEKS TOETUSTE TAOTLEMISE TÄHTAEG LÄHENEB
Toetuse taotlemine ja otsustamine toimub Vormsi Vallavolikogu 2010. aasta 3. mai määruse nr 10 «Vormsi valla eelarvest
kodanikualgatuse ja mittetulundusühenduste toetamise kord»
alusel. Määrus koos taotluse ja aruande vormidega on avali-

kustatud Vormsi valla kodulehel. Taotluste esitamise tähtaeg
on iga kvartali esimese kuu 20. kuupäev. Taotlused palun esitada elektrooniliselt aadressil vv@vormsi.ee või aadressil Hullo küla 91301, Vormsi vald, Läänemaa.

UUS TEENUS
Hullo külakeskuses on võimalik abivajajatel, neil kellel pesemisvõimalused puuduvad või on puudulikud, kasutada
pesupesemise ja dušši kasutamise teenust. Teenuse pakkumist korraldab Külakeskuse perenaine Pille Põder. Reeglina saab neid teenuseid kasutada E, T, K, N kell 17 kuni 18.30.
Kui kellelegi pakutud ajad tõepoolest ei sobi, siis on võima-

lik teenuse kasutamine eraldi kokku leppida. Pesupesemine maksab 3 eurot üks masinatäis ja see hind sisaldab ka pesupulbri kulu. Dušši kasutamine maksab 1.50 eurot kord.
Teenuse eest saab tasuda Pille Põderi kätte, kes peab teenuse kasutamise ja teenuse eest tasumise kohta arvestust.

OHUTUSNÕUDED TULE TEGEMISEL, KULUPÕLETAMINE ON KEELATUD
Tuletame meelde, et täiesti ohutut tule tegemist ei ole olemas ning seetõttu tuleb valvas olla ja hoida tulel silm peal.
Lõket tohib teha vaid mittesüttival pinnasel ning tuld ei
tohi jätta üksi. Käepärast tuleb hoida ämber veega või tulekustuti. Alla ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 10
meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Üle ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest
ja 20 meetrit metsast. Üle kolme meetrise lõkke tegemiseks
on tarvis juba vallavalitsuse luba. Tugeva tuulega ei tohi lõket teha, sest sel juhul on tuli kiire levima kulusse, metsa,
eluhoonetele või muule varale.
Grillimisel tuleb meeles pidada, et grill tuleb paigutada

Rein Tarjus – 70
Viktor Kalda – 70
Arvo Allik – 55

de vormidega on avalikustatud Vormsi valla kodulehel. Ettevõtlustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2014 kell 16.
Taotlused palun esitada elektrooniliselt aadressil vv@vormsi.ee või aadressil Hullo küla 91301, Vormsi vald, Läänemaa.

tasasele pinnale ja hoonest eemale. Lahtise leegiga grill
peab asetsema hoonest, põlevmaterjalidest, metsast ja kuivanud taimestikust vähemalt viie meetri kaugusel ja söega
grill vähemalt kahe meetri kaugusel. Maastikupõlenguid
põhjustab eelkõige inimeste hooletus: ohutusnõuetele mittevastav lõkke tegemine, hooletult maha visatud hõõguv tikk
või suitsukoni vms.
Kulu põletamine on seadusega keelatud ja rahatrahviga
karistatav tegevus.
Vormsi valla avaliku ja heakorra eeskirjad on avalikustatud Vormsi valla kodulehel. Infot täpsemate tuletegemise
nõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.

Teistpidi töö
MIHKEL KOPPEL
Saxbys elas ema sõbranna
Aino. Väga toimekas proua
oli.
Just oli eesti kroonile ülemineku aeg ja oli selline lugu,
et vahetati ju ainult 150 krooni igale inimesele. Ainol oli
aga kogutud nii hoiukassasse kui sukasäärde ja raha oli
hukka minemas. Aga ega siis
tegusad inimesed jää ootama.
Ainol oli tutvusi ka palju ja nii ta siis ostiski endale
althõlma ilmatu suure uue
külmutuskapi. Vist kõige
suurema, mis saada oli. Eks
see maksis palju ka ja nii ei
läinud raha vähemalt raisku.

Tõi kapi koju ka ja sättis
paika, aga siis hädad hakkasidki. Tuleb siis Aino minu
juurde nutuvõru ümber suu
ja kurdab: panin oma viimased puusärgi pulgad selle
külmkapi alla, aga kapp ei
külmuta.
Taipasin milles asi olla
võib – kapp on ilmselt sulatusrežiimil. Ütlesin Ainole,
et ma täna vaatama tulla ei
saa, aga sa mine koju ja pane
kapp teistpidi tööle.
Lähen siis järgmine päev
Aino juurde ja ma küll aru ei
saanud kust ta selle jõu oli
võtnud, aga külmkapp urises, jalad püsti. Ma ei osanud
öelda ei a-d ega o-d.

OOTAME KÕIKI TALGUTELE
«Talgutelt leiame elu ja rõõmu, õnnetunde, õlatunde ja turvatunde – hea tunde koos tegutsemiseks. Selles peitubki talgupäeva võlu. Talgupäev annab inimestele usku, et ka mina
saan midagi muuta. Just see veendumus koos oskustega ümbritsevat probleemi märgata ning lahendamiseks käed külge
panna on tänases killustuvas maailmas suur väärtus, mis
paljudes riikides paraku juba kaduma läinud. Seepärast ongi talgud märkamatult ka Eesti ekspordiartikliks kujune-

nud.» Need tabavad sõnad on öelnud Teeme Ära talgute
eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo
Tüür. Tule 3. mail 2014 kell 10 Vormsi Püha Olavi kirikuaia
ja kalmistu kevadistele koristustöödele. Sel aastal innustab
Teeme Ära talgumeeskond tegutsema noori. Ootame talgupäeval laste ja noorte aktiivset osavõttu. Kaasa võtta reha,
töökindad, kile või riie okaste-lehtede veoks ja hea tuju.
Talgulistele tagatakse soe supp ja õhetavad palged.

Vormsi kiriku järv, 1956. Foto N. Mikelsaar

VÕTAME TÖÖLE REFERENDI
Töö sisuks on vallakantselei töö, dokumendihaldusprogrammi ning valla kodulehe haldamine ja valla ajalehe väljaandmine jms. Kandidaadilt eeldame kõrgharidust, meeskonnatööd ja vähemalt ühe võõrkeele valdamist, arvuti kasutamise oskust, arenemise ja õppimise soovi, head suhtlemisos-

kust ning eesti keele valdamist kõrgtasemel. Sooviavaldus
ja CV palume saata vallavalitsuse e-posti aadressile: vv@
vormsi.ee hiljemalt 14. aprill 2014 kell 14.
Täiendavat informatsiooni saab vallavanemalt: e-posti aadressil tanel@vormsi.ee või tel 5885 7196.

OOTAME TEID VORMSI RAAMATUKOKKU
Vormsi Raamatukogu on avatud nüüdsest ka laupäeviti.
Lahtiolekuaegade muutmise eesmärgiks on pakkuda meie
raamatukogu kasutamise võimalust ka neile, kellel ei ole
võimalik tööpäevadel raamatukogu külastada. Vormsi Raamatukogus on palju häid ja nõutavaid raamatuid, millele

Prästvike nüüd. Foto M. Tiik

mujal raamatukogudes on tihti pikad järjekorrad. Alates
1. märtsist on raamatukogu juhatajaks Esta Paulus, soovitame raamatukokku sisse astuda. Vormsi Raamatukogu on
avatud Vormsi koolimaja ruumides: T–R kl 9–16 ja L kl 10–
14. Esmaspäeviti on raamatukogu suletud.

VALLAVALITSUSE JA VALLA ASUTUSTE MÕNED TELEFONINUMBRID ON MUUTUNUD:
Vormsi Lasteaed-Põhikool: tel 5302 5275
Raamatukogu: tel 5770 4904
Vallavalitsuse üldtelefon: 529 6318
Vallavanem: tel 5885 7194
Vallavalitsuse hariduse ja sotsiaaltöö spetsialist: tel
5300 5196

Kinnisvaraspetsialist: tel 5307 3269
Raamatupidaja: tel 5332 4425
Vallasekretär: tel 507 0927
Kõik Vormsi vallavalitsuse ja volikogu üldaktid ehk määrused on avalikustatud Vormsi valla kodulehel rubriigis demokraatia.

OOTAME TEID DETAILPLANEERINGUTE ARUTELUKOOSOLEKUTELE
Volikogu algatas Norrby sadamaala detailplaneeringu, ettevalmistamisel on Diby ja Hosby. Info planeeringute arutelukoosolekute toimumise kohta avalikustame valla kodulehel. Palume aktiivselt osaleda ja kõik ettepanekud on alati oodatud.

VALLAVALITSUSE AMETLIKE TEADETE AVALDAMINE

JUUKSUR

Jälgige internetis Vormsi valla kodulehe uudiseid, sest seal avalikustatakse kõik
vallavalitsuse hanketeated, rendi- ja tööpakkumised jm teated.

Juuksur tuleb saarele 16 -17 aprillil.

Millest on tehtud vanaemad-vanaisad?
Millest on tehtud vanaemad,
naisesivanemad kallid ja
kenad?
Pühapäevastest
pannikookidest.
Mesimagusaist
mahlajookidest.
Lumivalgetest
heegelpitsidest.
Vanaaegsetest
moodsatest sitsidest.
Pehmekäelistest
soojadest paidest.
Alati ootel
kodusadamakaidest.
Klõbisevatest
kudumisvarrastest.
Kaltsuvaiba
värvilisnarmastest.
Just minule mõeldud
kallidesalatist.
Just minule öeldud
«Ootan sind alati!».

Vastutav väljaandja on Vormsi Vallavalitsus • Telefon 529 6318 • E-posti aadress vv@vormsi.ee • Hullo küla, Vormsi vald Läänemaa

Millest on tehtud vanaisad,
meesesivanemad armsad ja
visad?
Natuke kuradeist ja natuke
raiskadest.
Pärastsaunsetest veidike
laiskadest.
Kõvarasketest
tammepakkudest.
Öösiti laetavaist
autoakudest.
Siiliteravaist habemepaidest.
õite tsipadest vitsa-ai-dest.
Mutrivõtmetest,
piibuvingust.
Eriti järsust suusakingust.
Jaani- ja jõuluõllesest
hõngust.
Kalalõhnasest
püügivõrgust.
Allikas: Internet

