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Enam ruumi laias ilmas kui kitsas kehas
TANEL
VIKS,
vallavanem

M

ai eelviimase nädala
Vormsi üks kuumimatest
teemadest oli kindlasti uudis
karust Fällärna ja Suuremõisa
vahelisel põllul. Paraku me ei
tea, kas meid väisab sama
isend, kes eelmisel korral ning
me ei tea ka, kas ehk lausus too
eelmine saarelt lahkudes Arnold Schwarzeneggeri kehastatud terminaatori kombel «I’ll be
back». Igatahes siin ta nüüd on,
kuid tema edasistest plaanidest
pole seni veel aimu.
Karusse on rahvad alati
austusega suhtunud ning minu
arust on mõistlik meil sama
joont jätkata. Meie lõunanaabrite rahvuseepos «Lāčplēsis»
tähendab ju tõlkes karutapjat
ning lätlaste Karutapja orden

oli kõrge sõjaväeline autasu,
millega autasustati teiste hulgas ka 148 Eesti kodanikku.
Ehk siis – karu on ekvivalent, millega inimest võrrelda.
Usutavasti meil kellegi siiski
mõmmiga kurje plaane ei ole –
Vormsi on piisavalt suur ja siia
mahuvad nii inimesed, pudulojused kui ka metsaloomad.
Karu tulek on pisut märgilise tähendusega. Võime ju
laiendada teemat ja mõelda,
et ka temale meeldib kõik see,
mis teeb Vormsi nii eriliseks
paljudele inimestele. Ja mida
rohkem selliseid inimesi on,
kes ennast Vormsiga siduda
tahavad, seda rikkamaks me
muutume. Nii otseses mõttes
(läbi maksude) kui ka kaudses
mõttes.

I

ga uus inimene võib tuua
uusi värskeid mõtteid ning
kui need langevad viljakale pinnasele, siis võib traditsioonide
ja innovaatilisuse sünteesist
tekkida sootuks uus sünergia.

Loodetavasti tekitab positiivset
koostoimet pisut enne karu saarele (taas)naasnud Lauri. Tema
on see (noor)mees, kelle vedada on nüüdsest Vormsi kultuurielu. Laurist on käesolevas lehes pisut pikemalt juttu – informatsiooni peab jagama, muidu
tekivad mõtetud kuulujutud.

V

iimastest muidugi ei pääse
Vormsil nii ehk naa, kui
veel mõned kuud tagasi tegid
kõikvõimalikud informatsiooni
meelevaldsed interpretatsioonid
mind nõutuks, siis täna ajavad
juba muigama. Kuidas ma
peaksin suhtuma näiteks mulle
tõsimeeli räägitud loosse sellest,
kuidas vallavalitsus ning muud
kurjad ja hämarad jõud planeerivad vaikselt tagatubades
Vormsi kooli kuueklassiliseks
muutmist?!? Selle täiesti jabura mõttekonstruktsiooni peale
tahaks küll lennartmerelikult
ohata «Tule taevas appi!».
Tegelikult on asjad konkreetses küsimuses hoopis

teistpidi. Aga nii nagu enamus
asjadega siin ilmas kehtib ka
siin põhimõte «enne mune, siis
kaaguta».
Plaane-mõtteid-ideid on
vallavalitsusel väga palju ning
enamus on viisil või teisel ka
liikuma lükatud. Paraku võtavad asjad avalikus sektoris
erinevalt erasektorist kordades
kauem aega ja seega tuleb mul
endale vahel meelde tuletada
ütlust, et «Roomat ei ehitatud
ühe päevaga». Seda eriti siis,
kui asjad just inimeste ülekoormatuse tõttu venima kipuvad.

A

rvestades vallavalitsuse ja
vallaametnike ees seisvaid
ülesandeid tuleb nentida, et ega
meil vallamajas just ülemäära
palju inimesi tööl ei ole. Viimastel nädalatel vallaga suhelnud on kindlasti tähele pannud, et meil on uus aktiivne referent Jane, kelle panusest sõltub väga palju. Erinevad spetsialistid peavad saama keskenduda oma tööle, mitte end pi-
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devalt ühelt teemalt teisele ringi lülitama. Hüplemine erinevate küsimuste või kõrvaltegevuste vahel ei kindlusta töö
produktiivsust ja oht vigade
tekkimisele on suur.
Rõõm on aga tõdeda, et
Vormsi ei ole stagnatsioonis

vaid on «elus» vald, kus mõtted
liiguvad ja kus ka reaalsete tegudeni jõutakse! Alustame siis
oma peagi algavat suve koos
karu ning teiste toredate kaaslastega. Kas karu on Ka Talvel
Vormsil või läheb sügisel ära
näitab aeg!

Vallavalitsuse ja Volikogu tegemistest
• Volikogu algatas Norrby ja
Hosby sadamaala detailplaneeringud. Eesmärk on määrata kindlaks lautrikohtade
ja rannaalade arendamise
vajadused ning sinna juurde võimalike ja vajalike rajatiste või ehitiste rajamise
vajadus ning sadamaalade
kasutuskord. Volikogu tegi
muudatused vallaametnike
koosseisudes ja ühtlustas
ametnike palgatasemed. Volikogu võttis vastu Vormsi valla
heakorraeeskirja muudatused.
Juhime tähelepanu, et Vormsi
on saanud kõige heakorrastatuma valla tiitli ja me kõik
saame anda oma panuse, et
meie kaunis kodusaar hea välja näeks.
• Nüüdseks on ka metsa ülestöötamisega seotud materjalide ladustamise ja väljaveo
küsimused reguleeritud heakorraeeskirjaga. Kõik kes saarel metsaraietega tegelevad
peavad oma tegevusest teavitama vallavalitsust. Omavoliline
ja eelnevalt kooskõlastamata
metsamaterjali ladustamine
võõrale kinnistule või tee äärde
ei ole lubatud. Teeme koostööd
Keskkonnaameti metsaspetsialistiga, kes väljastab koos metsateatisega ka metsaomanikule vastava blanketi täitmiseks.
Blanketid on kättesaadavad ka
valla koduleheküljel.
• Vallavalitsuse

seitsmendaks

liikmeks kinnitati järelevalveametnikuna ja saarevahina
töötav Jonne Berggren. Volikogu 28. märtsi istungil andis Urmas Pau ülevaate MTÜ
Nutikas Vormsi tegemistest.
Volikogu 21. aprilli istungil
toimus põhjalik koostöövõimaluste arutelu Eesti politseija piirivalve esindajatega, istungi salvestust saab vaadata
meie koduleheküljel rubriigis
«demokraatia» ja «volikogu».
Volikogu istungite ülekandmise katsetused käivad ja tulevikus saab istungeid jälgida ka
otse internetivahendusel.
• Vallavalitsus vallavanem Tanel
Viksi eestvedamisel on teinud
ümberkorraldusi vallavalitsuse töökorralduses. Vormsi Raamatukogu enam valla
ajalehte välja ei anna ja selle
arvelt vähendati tööaega 0,25
koha võrra. Raamatukogu on
esmaspäeviti suletud, kuid
avatud nüüdsest ka laupäeviti.
Töökorralduse ja lahtiolekuaegade muutmise eesmärgiks on
arvestada rohkem raamatukogu spetsiifilise tööiseloomuga
ja pakkuda meie raamatukogu ja infopunkti kasutamise
võimalust ka neile, kellel ei
ole võimalik tööpäevadel raamatukogu külastada. Vormsi
Raamatukogus on palju häid
ja nõutavaid raamatuid, millele mujal raamatukogudes on
tihti pikad järjekorrad. Raamatukogu juhataja Esta Paulus

ootab kõiki huvilisi raamatukokku.
• Vallavalitsuses võttis tööle
referendi. Meie uus referent
on alates maikuust Jane Koska. Registreerib vallavalitsuse
kirjad ja dokumendid, vastab
telefonidele ja kodanikele,
peab valla kodulehte, haldab
vallavalitsuse uudiste listi ja
hoiab korras vallavalitsuse
infotahvlid. Samas täidab ka
majaperenaise ja kassapidaja
ülesandeid ning tegeleb muude jooksvate küsimustega.
Kuna raamatukogus vähendati tööülesandeid ja tööaega,
siis seoses töö ümberkorraldusega lisati see 0,25 kohta
referendi ametikoha juurde ja
nüüdsest paneb referent kokku ka vallavalitsuse infolehe.
• Vallavalitsus arutas kodanike poolt tasumata nõudeid.
Enamus võlgu on maksmata
prügiarved. Vormsil on väga
eripärane kuid ka tõhus jäätmete kogumise süsteem. Meil
ei mõõdeta kellegi jäätmete
koguseid, prügimajad on kõigile avatud, mille tulemusega
enamus jäätmeid ka tegelikult
prügimajja jõuavad.
Ehitusjäätmed saab eelneva etteteatamisega viia Rumpo ehitusjäätmete platsile ja
ohtlikud jäätmed ning suuremad jäätmed, mis pole mõeldud prügimaja konteinerisse
panemiseks saab viia meie

uude jäätmejaama. Kasutage seda võimalust julgesti.
Meie armas kodusaar on ilus
ja puhas.
Vallavalitsus on omalt poolt
teinud kõik, et hoiduda jäätmeveo teenustasu tõstmisest.
See on aastaid olnud samal
tasemel ehk siis tegelikult arvestades hindade ja palgatõusu on muutumatuna püsides
sisuliselt isegi vähenenud.
Panustame siis kõik ühiselt
oma kodusaare puhtusesse
ja maksame oma jäätmeveo
teenustasu arved korralikult
ära. Raamatupidaja saatis välja meeldetuletused maksmata
arvete kohta ja kui arved siiski
ei laeku, siis oleme sunnitud
alustama kohtukorras kiirmenetlust tasumata arvete sissenõudmiseks. Enamus Vormsi
elanikest maksab korralikult
oma prügiarveid ja arvete
maksmata jätmine on maksjate suhtes väga ebaõiglane.
• Vallavalitsus viis läbi vallale
kuuluvate ehitiste ülevaatuse
ja tegi ettekirjutused ehitusvigade parandamiseks. Rahvamaja remondiks ja küttesüsteemide kaasajastamiseks
saime täiendavaid vahendeid
regionaalsete investeeringute
programmist. EAS on meie
projekti heaks kiitnud. Loodame veel enne uue kütteperioodi rahvamaja renoveerimisega
alustada, et rahvamaja leiaks
rohkem kasutust, et seal oleks

võimalik rohkem sportlikult
aega veeta. Lõppes Hullo
kaupluse külmakambri paigaldamine ja sügiseks peaks kool
saama uue küttesüsteemi.
• Seoses riigieelarveliste vahendite vähendamisega selgus
maavalitsuse
nõupidamisel, et Vormsi liinibussi riigi
poolt doteeritavaid liinikilomeetreid vähendatakse sügisest 6000 kilomeetri võrra
aastas. Seoses sellega peame oma bussigraafikud üle
vaatama ja need hõrenevad
kindlasti. Siiski peavad lapsed hommikul kooli ja inimesed praamile ning õhtul koju
tagasi saama. Septembrist
ootavad meid selles osas ees
suuremad muudatused ja
püüame siin võimalikult paljude sõitjate huvidega arvestada.
• Vallavalitsus eraldas Rälby
külaseltsile traditsiooniliste
laatade läbiviimiseks 270 eurot, juba iga-aastaseks saanud
Hiiu Kandle festivali korraldamiseks 600 eurot ja Mittetulundusühingule Vormsi Veri
500 eurot Vormsiga seotud
luuletajate kakskeelse luuleraamatu väljaandmiseks ja
esitluseks. Vallavalitsus arutas
ka toetuste andmise korda ja
leidis, et see vajab uuendamist.

Korras ei ole selgelt välja
toodud taotlusele esitatavad
nõuded, tihti ei ole esitatud
taotlustele lisatud hinnapakkumisi ja hinnakalkulatsioonide põhjendusi, mistõttu on
taotlusi rakse hinnata. Ilmselt
vajavad täpsustamist taotluste
vormid ja esitamise nõuded.
• Vallavalitsus võttis vastu
Kiviaia, Vensiku, Nistuschi,
Uus-Mattase ja Annuse maaüksuste jagamise korraldused
ja kooskõlastas puurkaevu
asukohad Kõrkja ja Kivihindersi maaüksusele. Anti välja
ehitusload Hullo külas UusPoolsi saunamaja ja garaaži
ehitamiseks, Borrby külas
Nigosa elamu, saunamaja ja
garaaži ehitamiseks, Saxby
tulepaagi 594 rekonstrueerimiseks ning kirjalik nõusolek
Nigosa väliköögi ehitamiseks.
• Vallavalitsus pöörab suurt
tähelepanu infovahetuse parandamisele ning hetkel tegeletakse kodulehe uuendamisega. Jälgige meie kodulehte,
seal avaldame kõik olulised
teated, hanked, tööpakkumised, ürituste kutsed ja muu
vajaliku info.
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Vormsil avati turismindust elavdav QR-kood ehk «Ärku»
Kuidas sündis nimi «Ärku»?
Vallavalitsuses QR-koodiga märgist kõneldes, kutsus
igaüks seda erineva nimega
– märk, silt, plakat, tahvel, QRkood ning ühel hetkel küsis
segaduses olev vallatöötaja,
mis asi see Ärku (RQ) ikkagi
on, kuhu ta tuleb ja mismoodi
välja näeb. Nõnda sündis hellitusnimi «Ärku».
Vormsi sadamas avati
projekti «Armastame Eestimaad» raames silt skaneeritava QR-koodiga, millelt avaneb
mobiilne veeb ümbruskonna
vaatamisväärsustest, majutusasutustest ja aktiivse puhkuse
võimalustest. Lähiajal levivad
QR-koodiga sildid ka teistesse
Eesti valdadesse.
Projekti algatajaks on pikaaegse staažiga ettevõtja Erko

QR-koodiga silt Vormsil. Foto autor Lauri Levo

Reinmann, kes ehitas «Armastame Eestimaad» üles koos
kolme sõbraga ja seda, muide,
puhtalt kodumaaarmastusest.
«Idee tekkis nagu parimad
asjad elus ikka – juhuslikult ja
siirast soovist midagi ära teha,»
kirjeldab Reinmann ja jätkab:
«Sõitsin parajasti Rõugest Pärnusse ning valisin sõiduks ebatraditsioonilisema raja. Tee peal
sattusin ühte pisikesse talukohta, kus sümpaatne vanapaar
peab juba mõnda aega kodurestorani – mis on muide suurepärane! Ma ei oleks sellest kohast
mitte kunagi kuulnud ja sellest
olnuks tuline kahju!»
«Tänane reaalsus näitab, et
lühiaegselt maakonda või alevit külastav inimene ei suudagi
kohalikke pärleid ise üles leida
– olgu selleks siis mahekauban-

dus, eriline turismiobjekt või
kodumajutus. Seega on «Armastame Eestimaad» projektil
teine lisaväärtus veel – kohaliku
majanduse- ja turismielu elavdamine ning Eesti siseturisti
elamustepagasi rikastamine,»
tunnustab projekti pilootvalla
Vormsi vallavanem Tanel Viks.
Kohalike omavalitsuste
poolt infoga täiendatav «Armastame Eestimaad» on ja
jääb kõigile osapooltele reklaamivabaks ning tasuta kasutatavaks. See omakorda garanteerib, et inimene leiab reisides
erinevates paikades pakutavad
teenused, sündmused ja emotsionaalsed väärtused mugavalt
üles. Lahendus on loodud
mobiilse veebi baasil, vältides
iOS või Android rakenduste
loomist, et võimalikult suur

sihtgrupp saaks seda kasutada
ilma tehnoloogiliste piiranguteta.
Tulevikus on «Armastame
Eestimaad» koduleheküljel
võimalik ka Facebooki kaudu
sisenedes oma Eestimaa reise
planeerida ja sõpradega jagada. Reisi detailid salvestuvad
ning on seotud kasutaja kontoga, selle detaile saab muuta
ja reisi kulgu jälgida mobiilselt.
Projekt «Armastame Eestimaad» on ellu kutsutud nelja
vabatahtliku poolt: pikaaegse
staažiga ettevõtja Erko Reinmann, auhinnatud loovjuht
ja disainer Marko Russiver,
Vatson Digital tegevjuht Madis
Lunkov ja reklaamispetsialist
Peeter Aatonen.
Refereerinud pressiteatest
Jane Koska

Meie kool eile, täna ja homme
VEIKKO KÕRV

Muutused meie igapäeva
elus on viimasel kahekümnel aastal olnud suures osas põhjustatud
tehnoloogia ülikiirest
arengust.
Enamus valdkondi on sunnitud ellujäämise nimel selle
arenguga kaasa minema. Inimestel on tulnud ümber õppida.
Haridus on selles osas kõige konservatiivsem valdkond.
Enamasti näeme õppetundides
ikka seda sama, mida siis, kui
ise koolipingis istusime. Jätmata «iluoperatsioonid» tähele
panemata näevad enamus koole ja klassiruume oma funktsionaalsuselt samamoodi välja,
kui 100 aastat tagasi.
Õpetamise protsess koolis ei ole oma olemuselt eriti
muutunud. Küll on muutunud
teadmiste ja oskuste hulk, nende hankimise ja omandamise
mitteformaalsed meetodid
ning võimalused. Pakutav ületab tarbimise võimekuse. Valikute paljusus ja vabadus ühiskonnas ei ole suutnud hariduse
omandamise protsessi oluliselt
muuta. Kahjuks on selline
konservatiivsus, mõttelaiskus
või lihtsalt mugavus endaga
kaasa toonud tagajärjed, millega me täna suurt midagi peale
ei oska hakata. Millised on siis
need tagajärjed?
Õpilaste, kohati ka õpetajate, süvenev huvipuudus.
Ainus motivatsioon on väline
– hinne, eksam, vanematelt
raha jms. Nutikatel, rääkimata
andekatest, lastel on igav, sest
õpetaja tegeleb enam aeglastega.
Teiselt poolt lastel, kes ei
suuda säilitada tempot või
meetodid ei sobi isiksuse tüübiga, puudub eduelamus. Mõlemal eelneval juhul võib mõne
aja pärast hakata rääkima nn
riskilastest ja tugisüsteemidest.
Õpetaja ei ole enamasti ja

enamusele positiivne eeskuju,
veelgi enam, tema isiksus jätab
õpilased täiesti ükskõikseks.
Tõenäoliselt võiks seda rida
jätkata.
Kooliigavus, tüdimus, ükskõiksus, pinge või lihtsalt kartus eksida algab umbes 4.-5.
ja mõnikord isegi 2.-3. klassis
ning süveneb väga jõuliselt 7.8. klassiks.
Põhjused? Nii väga oodatud «kool» ei olegi nii põnev.
Puudub eakohane mänguaeg
või on see liiga reguleeritud.
Soovitud hinnete saamine ei
ole kõigile ühtemoodi tore ja
hakkab peagi kujunema võistluseks ning usalduse eelduseks, viimast halvemal juhul ka
kodus.
Kaob julgus katsetada,
proovida, eksida, millega omakorda saab pärsitud loovus ja
loomingulisus. Õpetajale sobivad terad eraldatakse peagi
sõkaldest (küll nendega tegelevad olematud tugisüsteemid).
Kui see kõik on esimeses kooliastmes juhtunud, siis tagajärgede likvideerimine teismeeas
ei ole praktiliselt enam võimalik.
Vaatamata sellele ei tundu, et midagi oluliselt muuta
tahetakse. Pigem tehakse hulganisti projekte nn riskilaste
nõustamiseks ja tagasitoomiseks kooli. See on tänaseks
kujunenud olukorras küll vajalik, kuid miks me ei suuna
seda raha koheselt keskkonda,
kus laps veedab oma esimesed
kuus eluaastat?
Tänast olukorda hariduses
iseloomustab hästi ühel konverentsil kuuldud mõttekäik:
«Kui sa oleksid kooli asemel
supermarketi omanik ja näeksid, et 30 klienti sajast lahkub
iga päev poest oste sooritamata, kaaluksid sa kahtlusteta
kaubavaliku muutmist. Koolis
ei juhtu asjad nii lihtsalt, sest
uskumus, et õppimine saab
toimuda vaid teatud viisil on
sügavalt juurdunud, isegi juhul kui teadustulemused seda

uskumust ei toeta.» (Andreas
Schleicher (OECD Education
Directorate).
Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi teadur ja
Haridustehnoloogia Keskuse
juhataja Mart Laanpere sõnul
on hariduses mingid teadvustamata enesestmõistetavused
nn «pühad lehmad», mis hoiavad meie kooli kinni sajandivanuses mudelis.
Paradigmaatilise õppeprotsessi muutumist on takistanud klassikaline suhtumine
selle osadesse, keskkonda ja
vahenditesse nagu õppeaine,
õpikud, õpetaja ja õpilase rollid, 45-minutiline ainetund,
õpetaja laud, tahvel ja nende
asend klassiruumis, õpilaste
pingiread, klass, hinne (enamasti 2-5) ning ühetaoline
koolikohustus.
Tänapäeva ühiskond ei
vaja enam ühesuguse mõttelaadiga, hästi tööjuhendit
järgida oskavaid liinitöölisi,
nii nagu see oli tööstusrevolutsioonijärgses maailmas.
Meie, täiskasvanud elame
oma autobiograafilises ajaloos.
Meil puudub võime märgata
maailma muutumist ehk sellesama kasvukeskkonna muutumist, milles meie lapsed arenevad. Me ei vaevu mõtlema, veel
vähem uurima, kuidas mõjub
näpuga üle ekraani libistamise abil maailmaga suhtlemine,
enese tegemiste pidev korduvnägemine, kaasaskantav
«maailm» jms meie laste aju ja
psüühika arengule ning nende
maailmavaate kujunemisele.
Kui omal ajal siirduti tööle
teadmisega, et kaarjäär kestab
kogu elu, siis praegu tuleb meil
lapsi ette valmistada tööks,
mida täna veel ei eksisteeri.
Paar-kolmkümmend aastat tagasi mõõdeti teadmiste
eluiga aastakümnetes, siis täna
on teadusharusid, kus teadmised muutuvad kuudega, õpilasi
tuleb ette valmistada tehnoloogiate kasutamiseks, mida ei ole
veel leiutatudki, probleemide

lahendamiseks, mille esilekerkimist ei oska täna prognoosidagi. Muutunud on lugemine:
tekst on multimodaalne, lehekülgi keritakse, elektroonilist
teksti loetakse kasutades otsingut («F» muster), hüperteksti
kasutaja on lugeja ja autor korraga, kasutatakse enam arvutipõhist teksti, ühiskirjutamine,
kirjutatu pidev muutmine.
Muutunud on õpikeskkond: füüsiline keskkond ja
virtuaalruum vs klassiruum;
ekraan kui õpikeskkond, mis
kättesaadav, kus iganes ja millal vs õppimiseks ettenähtud
koht ja aeg.
Muutunud on õppija: teeb
mitut asja üheaegselt, esikohal
visuaalsus-ikoonilisus, ta on
tehnoloogiaga sõber, pidevalt
ühendatud, koostöine ja mänguline, aktiivsus põhineb ainult huvil ja kohesel kasul.
See muutumine ei peatu.
Käivitunud on trendid: informaalne õppimine formaalharidusest olulisem – internet,
kaaslased, raamatud, oma
kogemused, kogukond; tehnoloogia kasutamine kujundab
mõtlemist ja aju; kirjaoskus on
enamat kui kirjutatud tekstid;
digiajastul on õppijate heterogeensus suurem.
Ülaltoodud trendidest
lähtuvalt tuleb tegeleda täna
koolis eksisteerivate vastuoludega. Vastuoludega ootuste ja
pakutava vahel. Kui õpilased
ootavad koostööd, siis täna
soodustatakse konkurentsi. Tegevuse eesmärgid määrab standard, mitte personaalne areng,
huvid ja võimed. Kooli ja õpetaja vastutus põhineb testidel,
mitte usaldusel. Erapooletuse
asemel rakendatakse koolides
pigem selektiivsust.
Üheks suurimaks puuduseks on see, et tänases koolis
ei saa õpilased teadlikuks oma
kirglikkusest.
Teadmiste hulk on viimase
kümne aasta jooksul kahekordistunud ja jätkab kasvamist,
aga endiselt ei lubata palju-

des tundides igal ühel taskus
olevat faktivaramut kasutada.
Faktiteadmised peaksid loovutama ruumi efektiivsetele infootsingustrateegiatele, info ja
infoallikate kriitilise hindamise
oskustele.
Faktide taasprodutseerimine ei anna meile seoste nägemise ja loomise oskust uues
kontekstis või igapäevaelus.
Lineaarsed tekstid tuleb asendada hüperlingitud tekstidega.
Visuaalsus ja tegutsemine on
eelistatud abstraktsetele kirjeldustele.
Iga õpetaja teab, et erinevatele isiksusetüübile sobivad
erinevad õppemeetodid, samas
pakutakse kõikidele endiselt
samu asju, samal ajal ja samamoodi. Endiselt on õppetunni keskmes õpetaja tegevus,
oskused ja teadmised ainest.
Õpilaste passiivsus tuleb muuta osalemiseks – tehnoloogia
võimaldab teadmiste loomises
kõikide osalemist.
Me oleme saaginud kaua
oksa, millel ise istume. Oleme
koolis hädas, et lapsed ei oska
õppida. Enamusel puudub
enda õppimise juhtimise oskus, sest alati on käsuread ja
ülesanded ette antud. Samuti
on lastel kesised eneseregulatsioonioskused. Miks?
Enamasti on koolis kõik
hästi reguleeritud väliselt –
ühtne tunniplaan ja päevakava. Aga, mis siis, kui meie
täiskasvanutena täna ei soovi
koristada või omale pangalaenu tagasimaksegraafiku põhimõtet selgeks teha. Me lihtsalt
tunneme, et praegu pole õige
aeg ja teeme seda siis, kui
vaim peale tuleb. Aga, mis siis,
kui keegi meile sellise tegevuse eest hindeks ühe paneks?
Ja üldse võiksime täiskasvanutena mõelda, mis tunne
oleks, kui meid keegi tööjuures terve päev jälgiks ja enne
töölt lahkumist tööraamatusse
järjekordse numbri kirjutaks,
millest kodus abikaasale aru
peaks andma. Üks, mis kindel,

varsti hakkaksime otsima põhjuseid, miks sinna minemata
jätta. Seda sama teevad ka õpilased!
Pigem sooviksime me personaalset motiveerivat tagasisidet, kuidas meil tegelikult töö
välja tuleb.
Ameerika juhtimisteadlane
Peter Drucker on öelnud, et
põhiprintsiibiks on vabatahtlikkus. Vaimne töö peab olema
vabatahtlik ehk õpetaja peab
tekitama õpilases tunde, et
õpilane ise tahab seda selgeks
saada.
Mida peab koolis õpetama
ja õppima. Kõige kokkuvõtlikumalt saab seda väljendada
nelja pädevuse kaudu (National Education Association):
Kriitiline mõtlemine
Probleemide lahendamine
Suhtlemine
Koostööoskused
Kuidas seda teha? Tuleb
välja kasvada õpetajakesksest
ja loengupidamisele toetuvast
koolist. Haridusuuenduslikud
võrgustikud ja visionäärid nimetavad 21. sajandi õppimise
võtmeks projekt- ja probleemõpet.
Lapsed õpetavad end õpetaja juhendamisel ja suunamisel ise.
Mööda ei pääse me ka
õppekorralduse muutusest:
tundide asemel soovitatakse
nelja tunniseid õppesessioone,
ainete asemel interdistsiplinaarseid teemasid, tavapärane
klassiruum asendub avatud
ruumiga paljudele lastele, ühetaoline koolikohustus muutub
jätkuvaks ja individuaalseks
õppimise rajaks.
Koolis ei õpetata enam
seda, mida õpetajad on ettevalmistanud, vaid fookuses on
see, mida õpilased õpivad.
Hindamine ja monitooring
lähtuvad taotletavatest pädevustest, mitte konkreetsest
õpitulemusest.
Ülaltoodu on vaid osa uue
kooli võimalustest.
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Euroopa
Parlamendi
valimistest
Vormsil
MARGE TIIK
Vormsi valla jaoskonnakomisjoni esimees
Euroopa Parlamendi valimised on selleks korraks
jälle lõppenud ning nüüd
on aeg teha kokkuvõtteid.
Jaoskonnakomisjoni
esimehena saan vormsilasi
ainult kiita. Kui Vabariigi
valimiskomisjoni andmetel käis Euroopa Parlamendi valimistel hääletamas
36,5 % valijaist, siis Vormsi valimisaktiivsus oli 47,2
%. See tegi meist ka aktiivseimad valijad Läänemaal.
Vormsi valija on ka väga
korralik – raisku ei läinud
ükski hääl. Kõik sedelid olid
selgelt ja arusaadavalt täidetud ning ka e-hääled olid
kehtivad. Vormsi valijatest
105 käis valimas jaoskonnas
(93 Vormsi jaoskonnas 12
mujal), 69 andsid e-hääle.
Valimiste võidu pärast
käis meil tihe rebimine –
kui sedeliga hääletajate
hulgas oli populaarseim
Indrek Tarand (22 häält),
siis e-hääletajate hulgas oli
populaarseim Andrus Ansip (18 häält), lõppkokkuvõttes jäi võitjaks Andrus
Ansip ühe häälega.
Vormsi populaarseimad olid: 1. Andrus Ansip
32 häält; 2. Indrek Tarand
31 häält; 3. Marju Lauristin 14 häält; 4. Marko
Mihkelson 12 häält; 5. Kaja
Kallas 11 häält.
Veel Euroopa Parlamenti pääsenutest sai Tunne-Väldo Kelam Vormsilt 5
häält, Yana Toom 3 häält.
Tänan kõiki, kes valima tulid ning oma tublisid
komisjoni liikmeid Lijat,
Natasat, Pillet ja Eha!

Maaparandussüsteemide inventuur
TANEL VIKS
vallavanem
Kindlasti on paljud märganud valla kodulehel keeruka
nimega hanget «Vormsi vallas
olemasolevate maaparandussüsteemide väljaselgitamiseks
ja registrisse kandmise dokumentatsiooni ettevalmistamiseks.» Püüan alljärgnevalt selle
temaatika lihtsamalt lahti seletada ning avada ka põhjuseid,
miks me seda teeme ja mida
see kaasa toob.
Ei ole saladus, et osa meie
saarest kannatab liigniiskuse
all, kraavid on osaliselt kinni
kasvanud ehk siis viimane aeg
on midagi ette võtta. Kraave
on meie maal alati kaevatud
Erinevate melioratsioonirajatiste eripära, mida kraavid või
kraavide süsteem on, seisneb
selles, et isegi kui ma enda
maal asuva kraavi korda teen,

kuid naabrimees enda oma
mitte, siis pole sellest mingit
kasu. Halvemal juhul võib
hoopis naabrimehele kergemat
sorti uputus tekitada.
Ehk siis kraavide puhul on
oluline süsteemsus ja koostöö.
Vormsi kohta on 1930. aastate
lõpus tehtud väga korralikud
kraavistike plaanid ja kaardid,
milledest osa jõuti ka ellu viia.
See alusmaterjal on Põllumajandusametis õnneks olemas.
Nõukogude ajal võidi neid
süsteeme pisut muuta ning
kindlasti on mõni kraavijupp
kaevatud ka hilisemal ajal.
Häda on selles, et tegelikku ülevaadet olemasolevast
olukorrast me ei oma. Lisaks
komplitseerib asja ka see, et
rannaalad kuhu eesvoolud
suubuvad on roostunud ja
teisest küljest on Vormsil mitmeid piirkondi, mis on Keskkonnaameti poolt defineeritud

kui mõne floora või fauna esindaja elupaik ning kui juhtumisi
vajab see liik just (liig)niiskust,
siis seda kuivendada ei tohi.
Selleks, et me saaksime
omale adekvaatse pildi ning
maaomanikel tekiks võimalus
taotleda kraavide taastamiseks
spetsiaalsetest fondidest raha
on vaja luua teatud eeldused
ning selleks on vaja saada kraavid spetsiaalsesse registrisse.
Tegemist ei ole Vormsil ühe
suure süsteemiga, vaid mitmete
erinevate väikeste kraavisüsteemidega, milledest igal peab olema konkreetne eesmärk st mets,
põld vms, mida ta peaks mõjutama. Kui eesvoolud lähevad
läbi külade, siis loetakse ka need
abikõlbulikeks, kuid lihtsalt elamumaa kuivendamist mitte.
Täna on Vormsi kraavidest
registris vaid kolm kraavisüsteemi – Sviby, Ralby ja Kärre. Selleks, et saada vajadusel ka muid

kraavisüsteeme registrisse tuleb
teha järgnevad tegevused.
Esmalt kraavid kaardistatakse ning antakse hinnang
nende seisukorrale. Seejärel valitakse välja kraavid, mis on vajalikud ühe või teise piirkonna
kuivendamiseks või veerežiimi
mõistlikuna hoidmiseks. Siin
kooskõlastatakse ülaltoodud
põhjustel asjad ka Keskkonnaametiga, kuigi kuivendada teatud piirkondi ei tohi võib sealt
siiski läbi juhtida eesvoolud.
Järgmise sammuna peavad
kõik maaomanikud, kelle maid
kraavid läbivad andma oma
kirjaliku nõusoleku, selle kraavi registrisse kandmiseks. Läbi
selle nõusoleku võtab maaomanik aga ka kohustus hoida
enda maad läbiv kraavijupp
toimivana ja korras.
Vallavalitsus tellib nimetatud eskiisi ning aitab vajadusel
maaomanikel üksteisega kon-

takti saada, kuid edasine jääb
juba maaomanike enda vedada. Kraavide (osaline) taastamine ei pruugi olla odav lõbu,
kuid õnneks toetatakse seda
täna veel spetsiaalsetest fondidest. Toetuse määr on tulundusmaade puhul üldjuhul 90%,
st 10% rahast peavad loodavate
ühistute osanikud ise leidma.
Samas saavad ilmselt kõik aru,
et nende maa (metsa) väärtus
sellest ainult kasvab. Kõik need
tegevused on mõistlik teha nii
kiiresti, kui võimalik sest EL-i
uuel rahastamisperioodil on
Eestil veel päris kenad toetused
erinevateks tegevusteks, kuid
mis saab pärast aastat 2020.
aastat ei oska täna keegi öelda.
Ehk siis üleskutse maaomanikele – hoidke silma peal ning
kui võimalused loodud, siis kasutage seda kindlasti! Kui tellitav
skeem hakkab valmis saama, siis
informeerime kõiki täiendavalt.

Kruntide heakorrast, teeäärtest ja kraavidest
VALVI SARAPUU
kinnisvaraspetsialist
Vormsi vald on saavutanud
tunnustuse ja tuntuse, kui kõige heakorrastatum vald Läänemaal.
Vormsi vallavalitsus ja vallavolikogu soovib, et hoonete,
kruntide ja maa heakorrastatus paraneks veelgi. Oleme
saarevahiga, mõnede vallavalitsuse ja volikogu liikmetega
teinud ringsõitu saarel.
Väga palju muret valmistavad teeääred. Tee kaitsevööndi
maaomanik on kohustatud
kaitsevööndis hoidma korras
teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala. Maaomanik
on kohustatud ise kõrvaldama
või lubama kõrvaldada puu,
põõsa, heki või mõne muu
nähtavust piirava rajatise. Kui
tee äär ei ole lahti raiutud 5-6
meetri laiuselt või on palju oksi

tee kohal raiumata jäetud, halvendab see oluliselt tee seisukorda.
Päike ja tuul ei saa teed
kuivatada, ka tee peale langevad lehed ei lase teel kuivada.
Eriti on näha seda Kärre ja
Hosby teel. Palume maaomanikel teede ääred puhtaks raiuda ning oksad, mis ulatuvad
tee kohale samuti maha võtta,
et kõrgemad veosed pääseksid
läbi. Kui teede ääred on puhtaks tehtud, siis saame tellida
kord aastas kettniiduki, see ei
lase enam võsal kasvada ja teed
saavad kuivada. Samuti saab
siis niidukiga rohtu niita ning
talvel lund lükata. Tuleohutuse
seisukohalt peaksid omanikud
lahti raiuma ja korras hoidma
ka metsasihid ning ajaloolised
teed, et vajadusel päästetehnika läbi pääseks.
Tuletame meelde maaomanikele, et hekke ei tohi istutada

väljapoole oma aeda ja hekk ei
tohi ulatuda ka teele, see piirab
liikluses nähtavus. Hekid on
suureks probleemiks Rälbys,
Kersletis ja Förbys.
Piirdeaedade ehitamisel
peab kindlasti võtma kooskõlastuse tee omanikult, kelleks
on Maanteeamet või vallavalitsus.

Külas peavad olema krundid niidetud ja hooldatud ning
võsast puhastatud, vastavalt
Vormsi valla heakorra eeskirjale https://www.riigiteataja.ee/
akt/408052014075. Krunt ei ole
ainult natuke ümber maja, vaid
kogu isikule kuuluv maa. Samuti
tuleb maaomanikul puhastada ja
niita külas aiatagune tee serv.

Vormsi küladevaheline tee. Foto autor Karl Kokk

Kraavide korrashoid on
üldjuhul maaomaniku kohustus. Kui kraavides on veidi
vett ainult kevadeti, suurvee
ajal, siis võib arvata, et ilmselt
saaks ka ilma kraavita hakkama. Kui aga kraavides on vett
kasvõi paar korda suve jooksul, siis võib juba arvata, et
ilma kraavita oleks maa märg.
Kahtlemata on enamus kraave
vajalikud, miks nad muidu on
rajatud. Kahjuks ei ole käesoleval ajal ükski maaomanik
oma maa peal olevat kraavi
puhastanud puudest ja võsast.
Kui maaomanik ise ei suuda või ei saa oma krunti korras
hoida, siis saab tellida vastavat
teenust saare elanikelt. Vormsi
kodulehel on erinevad teenusepakkujad kirjas, sealt saab
igaüks ise valida.
Teeme saare kõik koos veel
ilusamaks!

Uuendustest Vormsi sotsiaalteenustes- ja toetustes
RIIMA KOCH
Vormsi valla haridus- ja
sotsiaaltöö spetsialist
Märtsis võttis Vormsi vallavolikogu vastu valla eelarvest
sotsiaaltoetuste määramise,
maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korra muutmise
määruse. Aprillis valmistas
vallavalitsus ette korralduse
selle määruse rakendamiseks.
Alljärgnevalt tahaksin selle
korralduse, mis hõlmab kõiki
toimunud muudatusi, üksikasjalikumalt lahti seletada.
1. Sünnitoetus – vallavalitsuse eesmärgiks on toetada
suurema summaga eelkõige
neid peresid, kus saarel elavad mõlemad vanemad, seega
tõusis sünnitoetuse määr just
selliste perede jaoks. Sünnitoetuse maksimum määr on 500
eurot, mida makstakse kahes
osas – esimene osa 300 eurot

makstakse täies mahus juhul
kui lapse sünd registreeritakse
eesti rahvastikuregistris Vormsi valla aadressiga ja mõlemad
vanemad on olnud vahetult
enne lapse sündi Vormsi valla
elanikud vähemalt ühe aasta.
Kui ainult üks vanematest
on olnud Vormsi valla elanik
ühe aasta, siis makstakse sünnitoetust pooles määras – 150
eurot. Sünnitoetuse teine pool
200 eurot makstakse tingimusel, et laps ja mõlemad vanemad on jätkuvalt Vormsi valla
elanikud, kui Vormsi valla elanik on laps ja ainult üks vanem,
makstakse sünnitoetust pooles
määras – 100 eurot. Kaksikute
sünni puhul on määrad vastavalt kahekordsed.
2. Matusetoetus tõusis uue
määrusega seoses 200 euroni.
3. Koolitoetused – esimesse klassi mineva õpilase toetus
tõusis 70 euroni, põhikooli lõ-

petava õpilase toetus tõusis 40
€, üld- või kutseharidust omandava õpilase igakuine toetus
tõusis 70 €, seda toetust makstakse esmakordselt päevases
õppevormis üld- või kutseharidust omandavale õpilasele, kes
on lõpetanud Vormsi Lasteaed
– Põhikooli, kelle pere elab aastaringselt saarel ja kelle vanus
ei ületa 19. eluaastat.
4. Juubelitoetus – Vormsi valla elanikele makstakse
juubelitoetust alates 70. eluaastast 0-ga ja 5-ga lõppevatel
sünnipäevadel 50 eurot. Alates
80. eluaastast igal sünnipäeval
välja arvatud juubel on toetus
20 eurot.
5. Ravimitoetuse määr ühe
inimese kohta aastas tõuseb 70
euroni.
6. Üksikvanemate või kolme- ja enamalapseliste perede
ühekordne toetus tõuseb lapse
kohta 30 euroni.

7. Nüüd muudatusest sotsiaaltranspordi teenuses ja lähemalt uuest teenusest.
Sotsiaaltranspordi teenus
– alates aprillist on sotsiaaltransporditeenus tasuline. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise eesmärgiks on võimaldada
puudega või liikumistakistusega
isikutele avalike teenuste või
arstiabi kättesaadavust. Sotsiaaltransporditeenus on isiku
põhjendatud sõidutamine kindlasse sihtpunkti. Sotsiaaltransporditeenuseks loetakse järgmiseid teenuseid: avalike teenuste
kasutamiseks ja arstiabi saamiseks Vormsi valla territooriumil;
eriarsti vastuvõtu käimiseks või
tema poolt määratud tervishoiuteenuste kasutamiseks väljaspool Vormsi valla territooriumit.
Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab selleks õigustatud
isik pöörduma vallavalitsuse
sotsiaaltöö spetsialisti poole vä-

hemalt: kaks nädalat enne sõitu
Vormsi saare territooriumilt väljapoole; kaks päeva enne sõitu
Vormsi saare territooriumil.
Sotsiaaltranspordi teenusetasu on 0,15 euro senti/km
väljaspool Vormsit, millele lisandub praamipilet kliendile,
autole ja sotsiaaltöötajale ning
2 eurot sõidukord Vormsi valla territooriumil. Kilometraaži
või sõidukorra arvestamise
lähtekohaks on Hullo keskus.
Sotsiaaltransporditeenuse osutamisel väljaspool Vormsit abivahendi (sõidukis täiendavat
ruumi vajav kliendi liikumise
hõlbustaja, nt ratastool, käimisraam jne) olemasolul ja/
või kliendi saatmise teenuse
(kliendi aitamine liikumisel
kodust, haiglaruumist vm hoonesisesest mistahes korrusel
asuvast asukohast sõidukini
või vastupidi) osutamise korral
lisandub teenustasu 3 eurot.

Erandkorras ja vältimatu sotsiaalabi osutamisel on vallavalitsusel õigus teha kaalutlusotsuseid nii teenuse hinna kui ka
etteteatamisaja puhul.
Uueks teenuseks on isiku
igapäevast toimetulekut soodustavad teenused: nendeks
on pesupesemise võimalus
Hullo külakeskuses hinnaga 3
eurot masinatäis, hind sisaldab
pesemisel kasutatava pesuvahendi kulu; dušši kasutamise
võimalus Hullo külakeskuses
hinnaga 1.50 eurot üks kasutuskord. Tasulised igapäevast
toimetulekut soodustavad teenused on mõeldud vähekindlustatud isikutele ja isikutele,
kellel endal kodus pesemisvõimalused puuduvad või kes vajavad abi pesupesemisel.
Pesu saab pesta õhtuti alates kella viiest, muul ajal pesemise kohta saab infot Pille
käest telefonil 5343 9786.
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Ühest väikesest juubelipeost
RIIMA KOCH
Vormsi valla haridus- ja
sotsiaaltöö spetsialist

saabunud ka proua õde Tiina
ja meie oma saare mees Ilmar.
Ristil olid põrandad just

värskelt pestud ja hooldajad
koos asutuse juhataja Marjega läksid esimesena juubilari

19. mail sai 90. aastaseks Vormsi valla kõige
eakam proua Evi-Lisette
Berggren.
Alati ei ole tervise halvenedes ja abivajaduse suurenedes võimalik jääda koju oma
lähedaste juurde ja seepärast
elab Evi-Lisette praegu Risti
hooldekodus. Kuid nii suure
ja ümmarguse juubeli tähistamiseks ei ole ükski vahemaa
liiga pikk, seepärast alustasime esmaspäeva varahommikul koos Evi-Lisette poja Jonne ja poja-poja Olgeriga sõitu
Ristile.
Mandri poolt olid kohale

Evi-Lisette Berggren lähedastega. Foto autor Riima Koch

õnnitlema, sünnipäeva laul
kõlas naisansamblile omaselt profesionaalselt ja mitme
häälselt. Siis saime ka meie
juubilari juurde kätt suruma
ja häid soove edasi andma.
Vahepeal oli veel üks telefonikõne, mille 90. aastane
sünnipäevalaps voodis naerusuiselt vastu võttis.
Saime oma seltskonna
jaoks külalistetoa, kuhu kõik
koos väikese kohvilaua katsime ja tähtpäevalise ratastoolis
kohale veeretasime. Veetsime
heatujulise ja lõbusa tunni
kõik koos ja lasime juubilari
vahepeal puhkama, sest peale lõunat oli tal veel külalisi
oodata ja vastu võtta. Lillede
jaoks toodi lisaks veel üks
laud, sest juba toodutele näis
üha lisa tulevat.

Meie oma saare tubli tüdruk
RIIMA KOCH
Ilus, soe ja lillerikas kevad
on kätte jõudnud, käes on ka
koolide lõpetamise aeg. Tublisid gümnaasiumide, ülikoolide ja kutseõppeasutuste lõpetajaid on Vormsi laste hulgas
olnud ikka igal aastal.
Sel kevadel lõpetas oma
klassikalise laulu õpingud
Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis meie oma
saare tüdruk Johanna-Liisa
Müürisepp.

Johanna-Liisa alustas
oma kooliteed Vormsi Lasteaed-Põhikoolist, kuid üsna
pea oli selge, et tüdruk vajab palju laiemapõhjalist
muusikaalast õpet, kui saare
võimalused oleksid saanud
anda. Nii pidigi ta koos emaga
Haapsallu kolima ning sealt
edasi on tema maailm läinud
üha avaramaks.
Johanna-Liisa on olnud
kogu oma õpinguperioodi
jooksul avatud ja lahke tüdruk, kes kunagi pole ära öel-

nud kutsest laulda Vormsi
saare erinevatel üritustel ja
kes teda kuulanud, on aru
saanud, et sellise häälematerjali taga on peale kaasasündinud omaduste ka suur hulk
rasket igapäevast tööd.
Täna koondume kogu
saare rahvaga mõttes kokku
ja soovime Johanna-Liisale
palju õnne kooli lõpetamise puhul, edu edaspidiseks,
tuult tiibadesse ning suuri ja
avaraid maailma-lavasid esinemiseks.

Johanna-Liisa Müürisepp

TEATED
UUS PRAAMI- JA BUSSIGRAAFIK
Alates 1. juunist 2014 muutuvad praamigraafik ja Vormsi
bussiliini graafik. Hommikul buss Hullost enam otse sadamasse ei sõida.

PESUMAJA LÄHEB ÜLE SUVEAJALE
Hullo külakeskuse pesumaja on alates 1. juunist kuni 31.
augustini avatud E, T, K, N õhtuti kella 19–20.30. Hinnakiri ei muutu. 1.50 eurot dušši kasutamine ning pesupesemisel 3 eurot masinatäis. Perenaise Pille Põderi saab kätte
telefonilt 5343 9786. Kui on erandjuhtudel tarvis teenust
kasutada muul ajal, võtke kindlasti Pillega ühendust.

JUUKSUR
Juuksur tuleb saarele 11.-12. juunil.

PÕHIKOOLI PIDULIK LÕPETAMINE
Põhikooli lõpupidu leiab aset 13. juunil kell 12 Vormsi koolimajas.

VORMSI PÄÄSTEMEESKOND TULEB APPI
Üle-eestiline kampaania leiab aset ka Vormsil! Kodukülastuste käigus pööratakse erilist tähelepanu kodude tuleohutusele, kõiki koduomanikke aidatakse nõu ja jõuga. Küsige julgesti oma küttekollete ja suitsuandurite kohta. Eesmärgiks
on seatud kõik kodud hiljemalt jaanipäevaks üle vaadata.

INFO JAANIPÄEVADE KOHTA
Dibys toimub jaanipäev 21. juunil ning Hullos 23. juunil. Pidude kavade kohta leiab infot aadressil www.tule-vormsile.ee

VALLAVALITSUSE AVALIKE TEADETE
AVALDAMINE
Juhime veelkord tähelepanu, et kõik hanketeated, rendija tööpakkumised avalikustatakse internetis valla kodulehel aadressil www.vormsi.ee.

VALMIS VORMSI TURISMIINFOT
KOONDAV PORTAAL
Juuni alguses alustas
tegevust portaal tulevormsile.ee,
mis
koondab
endas
Vormsiga seotud turismiinfot.
Uus veebikodu
annab põhjaliku ülevaate saarel toimuvatest sündmustest, majutusasutustest, puhkusevõimalustest, söögikohtadest ja
paljust muust. Värskel kodulehel on ka selle aasta olavipäeva pidustuste kava.
«Varasemalt oli Vormsiga seotud materjal koondatud
valla kodulehele, kuid seal oli ka palju lisainfot, mis on
suunatud rohkem saareelanikele,» lausus Vormsi vallavanem Tanel Viks. «Tule-vormsile.ee keskendub vaid ja
ainult saare puhkevõimalustele, pakkudes lihtsas ning mugavas vormis kõige värskemat turismiinfot.»
Kodulehe jaluses saab liituda Vormsi turismialase infolistiga, mille liikmed pannakse automaatselt sõbralisti
ehk edaspidi pääsevad nad saarel toimuvatele üritustele
soodushinnaga. Lisaks sellele edastame infolisti liikmetele põnevat ja olulist Vormsiga seotud infot.
Portaalist on loodud ka nutiseadmete jaoks kohandatud
tänapäevane versioon.

Õnnitleme maikuu juubilare!
Ilona Urv – 65
Valle Pärt – 75
Lehti Umda – 85
Evi-Lisette Berggren – 90

Õnnitleme juunikuu juubilare!
Freiherr von Stacelberg – 50
Marje Targamaa – 60
Hannu Laurila – 70

Kes sa oled Lauri Levo?
JANE KOSKA
Olen sündinud ja üles kasvanud Paides, kuid juured ulatuvad otsapidi põhjarannikule ja
Võrumaale.
Millega sa tööalaselt tegeled?
Elukutselt ajakirjanik, kuid
viimased seitse aastat töötan
suhtekorralduse ja turunduse
erialal ning lisaks sellele toodan telesaateid ja dokumentaalfilme.
Mis sind seob Vormsiga?
Mind seovad eelkõige Jüri ja
Rein Levo – väga toredad sugulased, kes on kahjuks siit
ilmast juba lahkunud. Saarele
sattusin esimest korda 2006.
aastal, kui alustasime Vormsi
valla turundustegevustega. Iga
aastaga läks side saarega tugevamaks. Tõin siia üha uusi
sõpru, kes Vormsist samuti vaimustusse sattusid ning tänaseks tunnen end selle kohaga
rohkem seotud, kui mistahes
Eesti paigada.
Kas sul on nende
koostööaastate jooksul välja
tuua mõni konkreetne projekt,
mis on saarele kasu toonud ja
eriti meelde jäänud?
Eks kõik kommunikatsioonitegevused, mis tutvustasid
Vormsit ülejäänud maailma-

Lauri Levo
Foto erakogu
le, on täitnud oma eesmärki.
Kõige hingelähedasem projekt
oli Vormsi rahvatantsurühma
dokumentaalfilmi «Vormsi
tantsib» tootmine. Nautisin
selle filmi tegemist ning see on
saanud positiivset vastukaja ja
jõudnud ETV vahendusel tuhandete inimeste koju.
Sina ja MTÜ KÜ – mis
ametimees sa oled, mis ajast,
mis plaanid KÜ-ga, mida uut?
Alates käesoleva aasta maist
olen aktiivselt seotud Vormsi
Kultuuriühingu tegemistega,
mille raames toome saarele
uut hingamist. Minu suurim
eesmärk on tuua rohkem pilti Vormsi ajaloolist pärimust,
siduda seda tänapäevaste lahendustega ning muuta saar
erinevaid kommunikatsioonivahendeid kasutades veelgi
nähtavamaks.

Vajad abi - Läänemaa
Arenduskeskus on abiks
ANDRES HUUL,
Läänemaa Arenduskeskuse juht
Haapsalus tegutseb Läänemaa
Arenduskeskus ehk lühemalt
LAK, abivalmis ja suure missioonitundega töötajatega. Meie
konsultantidele lähevad väga
korda kõik hakkajad ettevõtlikud
inimesed, kes tahaksid alustada
oma äriga või korda saata midagi
head hoopis vabaühenduse vormis (tuntud ka kui MTÜ).
Nii ettevõtluse kui kodanikutegevusega alustamine eeldavad aga rohkem või vähem ametlikke protseduure, mille kohta
oskame anda head nõu ja abi.
Enamgi veel – Euroopa
Liitu kuulumine on Eestile
toonud kaasa laiaulatusliku toetusrahade taotlemise
võimaluse. Peale mõningast
kliendiga nõupidamist oskame
soovitada, millise fondi poole

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

oleks mõttekas pöörduda ja
kui taas tekib küsimusi, kuidas
seda asja täpselt ajada, et toetusraha «oma õuele» tuua, siis
oleme taas nõuga abiks.
Hetkel on küll Euroopa
Liidu uue rahastusperioodi algus ja võimalusi toetusraha küsida veel vähe, kuid juba tuleval aastal avanevad taas paljud
fondid. Seetõttu on juba täna
paras aeg hakata mõtlema milliseid tegemisi lähitulevikus
eurorahade toel ette võtta.
Sellised arenduskeskused nagu LAK tegutsevad
igas maakonnakeskuses ja on
mõeldud olema piirkonnale
toeks ja pakkuma konsultatsioone tasuta!
Kui vajad nõu ja abi, tule
Läänemaa Arenduskeskusesse! Mõtleme koos!
Lisainfot ja kontaktid leiad
www.lak.ee.

