valla ajaleht

nr 5 (80) 28. oktoober 2010

Volikogus ja
vallavalitsuses arutati ja
otsustati

Algas mälumängu
hooaeg

Tulekul uus
projekt - ideid
töö leidmisel

Riigikogu esindus sõitis
4. oktoobril Läänemaal ringi
Linda Pärnpuu

Sport

Kullamaa
Rahvuspäev

Koguduse
tegemised

Euro tulekuks
valmistumine
Vaade Kullamaa kiriku tornist
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ingsõidul osalesid Riigikogu liikmed
Ene Ergma (esimees IRL), Lauri Luik
(Re), Kalle Laanet (Ke), Tarmo Kõuts (IRL),
Kalev Kotkas (SDE), Valdur Lahtvee (EER).
Neid saatis maavanem Neeme Suur.
Kullamaa valla külastus kandis alapealkirja „Elu maal“.
Üdruma seltsimajas toimunud kohtumisel osalesid meie poolt vallavanem
Jüri Ott, ettevõtja ja volikogu esimees
Einar Pärnpuu, Virve Leht - ettevõtja,
vallavalitsuse liige ja Liivi Naisseltsi esindaja, Rita Saviir - volikogu liige ja Kullametsa Külaseltsi esindaja. Võõrustas
Üdruma Küla Selts, keda esindasid juhatuse esimees Vaike Nõu, liige Viive Karnau, juhatuse ja vallavalitsuse liige Linda
Pärnpuu.
Külastati ka põllumajandusettevõtet
Reinu-Einari OÜ, räägiti euroopa rahade
taotlemisest ja kasutamisest, põllumajandusest, tutvuti tehnika ja tootmishoonetega, maamajanduse mitmekesistamise meetmega rajatud kaasaegse Üdruma
autoteenindusega, Külameetme raames
Üdrumale maantee äärde rajatava puhkealaga.
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Kullamaa Vallavolikogu istungid
Kersti Lipu, vallasekretär
27.08.2010
 Otsustati algatada Kullamaa valla arengukava muutmine.
 Otsustati Kullamaa valla territooriumile
nelja maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringus tuuleparke mitte planeerida.
 Anti vallavalitsusele luba sõlmida leping Kullamaa Keskkooli 2010 – 2011
talvise kütteperioodi küttepuudega va-

rustamiseks OÜ-ga Reinu-Einari.
 Kinnitati Kullamaa valla 2010.a. eelarvemuudatused.
01.10.2010
 Nimetati Maarahva V kongressi delegaatideks Kullamaa vallast volikogu aseesimees Hannes Kuuser ja vallavalitsuse liige
Virve Leht.
 Anti vallavalitsusele luba Kullamaa valla
teedel lumetõrje hanke korraldamiseks.

 Kinnitati Kullamaa valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni kasutuseeskiri. Eeskiri sätestab
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse
osutamise nõuded ja tingimused ning teenuse
osutamise ja kasutamise korra Kullamaa vallas.
 Võeti vastu otsus Ollimäe tee aluse maa
taotlemiseks valla omandisse. See on esimene
taotlus pikas protsessis. Kokku on Kullamaa
vallas 115 km avalikke teid, valla teid saab olema 59,5 km, erateid 51,5 km ja ca 4 km jääb
Riigimetsa Majandamise Keskuse valdusse.

Kullamaa Vallavalitsuse istungid
Kersti Lipu, vallasekretär
31.08.2010

21. 09. 2010
 Anti korraldused kahele isikule seatud
hoolduste lõpetamiseks.
 Määrati tugiisik alaealisele ja otsustati
sõlmida tähtajaline käsundusleping tugiisiku poolt teenuse osutamiseks ja selle eest
tasumiseks.
 Otsustati maksta ravimitoetust a´500
krooni üheksale isikule puudest tingitud
kulude kompenseerimiseks.

05.10.2010
 Otsustati maksta küttetoetust 10-le abivajavale isikule vastavalt sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise korrale toimetulekutoetuse vahendite arvelt.
 Anti korraldus hanke korraldamiseks
Kullamaa valla teedel talvise lumetõrje teostamiseks.
 Moodustati vallavalitsuse riigihankekomisjon Kullamaa huvikeskuse (Goldenbeck)
rekonstrueerimisega seotud riigihangete läbiviimiseks.
 Anti kirjalik nõusolek majapidamishoone
ehitamiseks Lemmikkülas.
 Pikendati projekteerimistingimusi Kullamaa külas asuva hoone ümberehituseks
kohvik-galeriiks (Kullamaa keskus Rändaja).
 Anti nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks 7 maaüksuse kohta Kullamaa vallas
Kalju, Leila ja Ubasalu külas vastavalt RMK
taotlusele.
 Lubati Kullamaa Spordiklubil kasutada
soodushinnaga valla bussi ja tasuta kultuurimaja ruume seoses projektiga „Terves kehas terve vaim“.
 Võeti vastu korraldus „Ettepaneku tegemine riikliku autasu andmiseks“.

19.10.2010
 Väljastati kasutusluba Kullametsa seltsimaja juures valminud laste mänguväljakule.
 Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammi aruanded Leila külas asuvate Pae
talu ja Saare talu programmi raames tehtud
tööde osas.
 Talvisteks lumetõrjetöödeks korraldatud hanke tulemusel otsustati sõlmida hankeleping osaühinguga Reinu-Einari.
 Otsustati maksta ühekordset toetust
vastavalt sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise korrale.
 Kinnitati oktoobrikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri (6 isikut).
 Kinnitati Lihula, Kullamaa ja Hanila valla
ühise kriisikomisjoni põhimäärus.
 Eraldati 3000 krooni toetust mittetulundustegevuseks järgmiselt:
Projekt „Kullamaa
Kullamaa 2500 võrkpalliturniir“ 9.okt.
Spordiklubi kr.
2010 Risti võimlas ja
Üdruma seltsimajas.
Projekt „Jõuluhetk“
Liivi
500
28.11.2010 Liivi
Naisselts
kr.
seltsimajas.

 Võimaldati Kullamaa Spordiklubile tasuta bussi sõiduks orienteerumisvõistlustele Pullapääle 6. oktoobril 2010.
Kõigi avalikustamisele kuuluvate õigusaktide
ja protokollidega saab tutvuda Kullamaa valla
kodulehel: Avalikud dokumendid - Dokumendiregister.
Kullamaa valla kodulehel saab
25.oktoobrist kuni 14.novembrini
2010 tutvuda Kullamaa valla arengukava 2011 – 2015 eelnõuga. Ettepanekuid eelnõu kohta saab esitada
kuni 15.11.2010 e-posti teel info@
kullamaa.ee või kirjalikult Kullamaa
Vallavalitsuse aadressil.
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 Anti korraldus ühele isikule seatud
hoolduse lõpetamiseks.
 Määrati projekteerimistingimused elumaja ehitamiseks Üdruma külas.
 Väljastati ehitusluba korteri ümberehituseks Kullamaa külas ja kasutusluba hajaasustuse veeprogrammi abil valminud
puurkaevule Üdruma külas.
 Nõustuti ligikaudu 12,75 ha maa jätmisega Eesti Vabariigi omandisse Silla ja Jõgisoo külas.
 Otsustati kinnitada hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajate nimekiri (8
majapidamist).
 Seoses erakordselt suure tuleohu möödumisega lõpetati võõras metsas viibimise
keeld.
 Kiideti heaks koostööleping OÜ Saarmann Meediaga. Lepingu eesmärgiks on
Kullamaa valla ajalehe ning valla kodulehe
uudiste kajastamine üleriigilises omavalitsuslehtede portaalis www.eestielu.ee.
 Otsustati sõlmida leping FIE Helgi Loose Aidavahi taluga Kullamaa Keskkooli
söökla toidukartulitega varustamiseks.
 Anti korraldus Kullamaa Vallavalitsuse
ametiautode kasutamise reguleerimiseks.
 Kullamaa Käsitööseltsi pöördumise
põhjal võeti seisukoht, et vald osutab piirkonna arendusprojekti „Kullamaa keskuse
Rändaja“ teostamisel igakülgset abi oma
võimaluse piires.

 Kinnitati septembrikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri (5 isikut).
 Otsustati maksta ühekordset toetust
vastavalt sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise korrale.
 Anti nõusolek vee erikasutusloa taotlusele Kullametsa külas.
 Väljastati kasutusluba Üdruma seltsimaja juures valminud varikatustele ja tantsuplatsile.
 Arutati avaldust vallale kuuluva korteri
ostmiseks Üdruma külas. Otsustati tellida
korterile hindamine.
 Lubati Kullamaa Spordiklubil kasutada
soodushinnaga valla bussi.
 Võeti vastu määrus „Kullamaa Vallavalitsuse infoturbepoliitika“.
 Lubati eakatele kasutada tasuta valla
bussi sõiduks Tallinna eakate festivalile.
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Hea vallarahvas
Jüri Ott
vallavanem

S

uur sügis on kätte jõudnud.
Põllumeestel on saagid salves. Kuum suvi kahandas kõvasti saaginumbreid, kuid seeeest tavahinnast pisut kõrgem
hind kompenseeris seda pisut.
Vallavalitsus töötas ka suvel ja
lahendas vallaelanike probleeme. Meie pole läinud seda
teed, nagu mitmedki vallad, et
paneme suvel uksed kinni ja
puhkame kollektiivselt. Hetkel
on vallavalitsuses koostamisel
aasta tähtsaim dokument - Kullamaa valla eelarve, mille järgi tuleb järgmisel aastal elada.
Kohe võib ära öelda, et ka järgmisel aastal oleme väga raskes majandussituatsioonis, sest
eelarve maht praktiliselt ei tõuse, küll arveldame siis juba eurodega. Eelarve prioriteetidest
rääkides püüame säilitada tasuta koolitoidu, samas mahus
õpilasliinide teenindamise, õpilaskodu kulude maksimaalse
toetamise, samuti püüame jätkata juba sissekujunenud head
traditsiooni, et valla teed saak-

sid lumest kenasti puhtaks lükatud, et me kõik saaksime ka
talvel praktiliselt koduõue välja
sõita. Ka selletalvise lumetõrje
hanke võitis Reinu-Einari OÜ,
kes eelmisel, väga lumerohkel
talvel, näitas head suutlikust
hankega võetud kohustustega
toime tulla. Ka kooli varustamine küttepuudega kütteperioodil jäi Reinu-Einari OÜ korraldada, kuna rohkem pakkumisi
polnudki. Ilmselt on pakkujad
eemale peletanud väga ranged tingimused (puude kvaliteet ja väga täpne tarnegraafik,
kuna koolil pole vaheladustamise võimalusi). Ka kooli kartulitega varustamine jäi omakandi kartulikasvataja õlgadele,
kes seni on oma ülesandega
hästi hakkama saanud ja kvaliteet vastab igati nõuetele. Vahepeal kohtus valla juhtkond
ka hambaarstiteenust osutajatega. Meie palve oli, et vaadataks veelkord üle hinnad, sest
hinnatase kippus väga kõrgeks
minema ja inimesed ei olnud
võimelised seda hinda maksma. Hetkel on hinnad oluliselt madalamad, kuid peame

arvestama ka teise poolega.
Ots otsaga peab kokku tulema, muidu on võimatu seda
teenust pakkuda. Kooliaasta
alguses käisime meie koolipere ja Lihula koolipere esindajatega Tallinna Tehnikaülikoolis,
kus meid võttis vastu Ülikooli
rektor Andres Keevallik isiklikult oma meeskonnaga. Meile
näidati Ülikooli, tema laboreid,
raamatukogu - kirjutasime alla koostöölepingule Tallinna
Tehnikaülikooliga. Koostööleping tagab, et meie noored
õppurid saavad soovi korral
kasutada Tehnikaülikooli võimalusi oma teadmiste täiendamiseks. Uks on lahti tehtud,
nüüd peaksime seda võimalust kasutama. Murekohaks
on veel külaseltside tegevustoetamise rahastamine. Külaseltsid on meil asjalikud ja
elujõulised, seepärast on vallavalitsuse üks prioriteete seda
tegevust toetada. Kuna meie
eelmise aasta eelarvekärbe
oli seoses eurole üleminekuga riigi poolt ülisuur, sattusime
väga keerulisse seisu, millest
hetkelgi ei näe head väljatule-

ku teed. Kindlasti on see aga
üks valdkond, millega hetkel
tõsiselt tegeleme ja loodame
ka lahendusi leida. Kiita tahaks
Kullamaa Rahvuspäeva korraldajaid (Loit Lepalaan oma
aktiiviga), kus põhiteemaks
oli Silla kooli juubel. Tagasiside on olnud väga positiivne
ja loodan, et ka tulevikus jätkub kultuuri ja koduloohuvilistel inimestel entusiasmi meie
juuri esile tuua. Lõpetuseks
tahan veel ära märkida meie
valla jaoks kahe olulise dokumeni hetkemenetlust - need
on Kullamaa valla arengukava
uuendamine ja Kullama valla
terviseprofiil (koostas Sotsiaalkomisjoni esimees Rita Saviir
oma aktiiviga). Need dokumendid puudutavad meid kõiki, seepärast ootaks aktiivset
kaasamõtlemist (ettepanekud
palun saata vallasekretär Kersti
Lipu kätte).
Juba tuli maha ka esimene lumi ja maa sai valgeks. Peatselt
on käes jõuluaeg ja esimene
advent. Traditsiooniliselt süütame ka sellel aastal esimesel advendil advendiküünla.

19. oktoobril algas mälumängu uus hooaeg
Õnnela Palmiste

T

änavu osaleb Kullamaa valla mälumängus 10 võistkonda. Koolist
1 õpetajate ja 3 õpilaste võistkonda, vallavalitsuse, Liivi, Üdruma ja Kul-

Võistkond VÕHIKUD

lametsa külade, Kullamaa Lasteaia
võistkonnad ning uustulnuk VÕHIKUD. Mängud toimuvad kord kuus ja
pidulik lõpp aprillikuus. Ürituse läbiviimist toetab Kullamaa Vallavalitsus.
Esimese etapi 3 paremat: paraja edu-

ga võitsid õpetajad Eha Eindorf, Riina
Leidsalu ja Ervin Rannik, kellele järgnesid võrdselt Kullametsa ja Üdruma
võistkonnad.
Järgmine mälumäng on 23. novembril 2010!
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Kullamaa koguduse tegemised
Ants Leedjärv

L

aupäeval 30.okt kell
11.00 toimub koguduse
majas EAKATEPÄEV. Oodatud on kõik, kellel aega ja
huvi, alustame armulauaga
palvusega kirikus.
Teisipäeval 02.novembril
on hingedepäev. Kell 17.00
õhtul on kirikus palvus, kus
on võimalik lahkunuid mälestada ja süüdata mälestusküünal.
Kolmapäeviti
alates
03.nov. kell 11.00 algab
PISIPERE
MÄNGURING.
Oodatud on kõik väikesed

alates 1. eluaastast.
Laupäeval 06.novembril
kell 11.00 on kirikus hingedeaja kontsert, laulab segakoor Raudam, kes ka aasta
tagasi I advendil meil laulis.
Kõik on oodatud osa võtma
ja kuulama.
Iga kuu teisel reedel alates
12.nov. REEDERING, vestlusring kõigile huvilistele.
Kirikuaasta viimane pühapäev ehk surnutemälestuspüha on sel aastal 21.novembril. Kell 11.00 on
kirikus armulauaga jumalateenistus.
Uut kirikuaastat ja sellega

ühtlasi jõuluaja ootust alustame I advendil 28 novembril. Kell 11.00 on kirikus jumalateenistus. Kell 17.00
võtame kirikust advenditule
ja suundume vallamaja ette,
kus ühiselt süütame advendivalguse.
Kullamaa koguduse segakoor vajab väga uusi lauljaid,
et säilitada pika-ajaline järjepidevus (56 aastat) kooritegevuses. Oodatud on kõik
laulda oskajad, olenemata kogudusse kuulumisest.
Muidu kaob Kullamaa kultuuripildist viimanegi koor.
See oleks väga kurb ja piin-

lik meie kultuuriloos. Proovid
toimuvad igal teisipäeval kell
19.00 koguduse majas.
Koguduses algab uus leerikursus. Esimene kogunemine on reedel 05.novembril
kell 17.00 kogudusemajas.
Siis saame ka kokkuleppida
leerikursuse toimumise edasises ajas, nii et kõigile oleks
sobiv. Leerituleku ainsaks
eelduseks on inimese soov
tundma õppida kristliku elu
põhialuseid. Leeri saavad
tulla kõik, kel õnnistamise
ajaks täitub 15 eluaastat. Info ja registreerimine võimalik tel 477 5517.

SPORDIUUDISED
Mai Jõevee
Kullamaa Spordiklubi

Mängud olid põnevad, ikkagi omadomade vastu ja väga tasavägised. Mehed jagunesid võistkondadesse vanuse järgi: kuni 20, 21-30, 31-40 ja 41 ja
vanemad. Võitjaks tulid 21-30.a.:Tenno
Laanemets, Tarvo Priimägi, Jüri Laats,
Andrus Ihermann, Mihkel Pärnalaas,
Romet Priimägi. Turniir oli meelepärane ka neile, kes ei olnud aastaid enam
võrkpalli mänginud.
Päeva lõpetasime Üdruma seltsimajas Rivo Rehe muusika järgi tantsu
lüües. Mängijad arvasid, et aasta pärast
võiks olla samalaadne turniir.

26. septembril toimus VII
Rattakross Kullamaal
Võrkpalliturniiri võitjaks tuli
21.-30.-aastaste meeskond

Seekord uutmoodi. Kokku sai kutsutud veel mängivad võrkpallurid, kes on
võistelnud eri aegadel Kullamaa võistkonnas. Mängud toimusid 16.oktoobril
Risti võimlas. Kohale tuli 14 nais- ja 30
meesmängijat. Moodustasime 2 naiskonda ja 4 meeskonda. Võistluste avamisel esines rulluiskudel oma kavaga
Kertu-Marta Süld.
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33. Kullamaa
võrkpalliturniir

Taas igati õnnestunud rattakross Kullamaal. Osalejaid oli pikal 25 km distantsil 218 ja 12 km matkarajal 8. Tänavu toimus Marimetsa Kapp raames 8
etappi, viimane ja kokkuvõtete tegemine oli Kullamaal.
Ürituse avas vallavanem Jüri Ott. Korraldus oli ladus ja seda tänu Paralepa
rattaklubile, eesotsas Jaan Saviiriga.
Sekretariaat tegutses kiiresti ja osavalt.
Üritust juhtis Avo Kirsipuu, koos Kaido
Kanguriga olid nad Kullamaa etapi organiseerimise hinged.
Tänada tuleb kehalise kasvatuse õpetajaid Viive Karnaud ja Peep Jõeveed.
Tänud ka kokkadele Olga Krausbergile
ja Erika Matveile.

Abilisi oli rajal palju, nii õpilasi, koolitöötajaid, õpetajaid, lapsevanemaid.
Kullamaa vallavalitsus toetas üritust
oma eelarvest, saime osta meeneid ja
loosida kinkekaarte.
Kuulsamatest olid kohal taas Jaan Kirsipuu ja Riho Suun. Tore, et maadlejad
Heiki Nabi ja Tarvi Thomberg olid ka
rattarajal kiired mehed.
Kullamaa vallast oli osalejaid 31,
neist 21 kooliõpilast.
Valla parimad (oma vanusgruppides)
Ülle Kollo, Helena Loorits, Sandra
Pärnpuu, Mai-Roos Jõevee, Avo Kirsipuu, Mihkel Pärnalaas, Tõnis Kirsipuu ja Kevin Saar.
Kohalikud sponsorid: Margot Smitt,
Vaike Nõu, Linda Pärnpuu ja Maarja
Jõevee. Aitäh!
Oli mõnus üritus. Kuna on ka matkarada, siis ootaks uuel aastal sinna rohkem rahvast!
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Tulekul uus projekt - ideid töö leidmisel

P

rojekt on mõeldud inimestele, kes on pikemat
aga olnud töötud või inimestele, kes soovivad uut
erialast tööd leida ümberõppe kaudu. Eriti neile kellel
puudub võimalus kaugemal
tööl käia.
Sihtgrupiks oleks siis:
1. puuetega inimesed ja
aktiivsed pensionärid, kes
soovivad teha kodus tööd;
2. väikelaste emad, koduperenaised;
3. keskustest eemal elavad töötud, kellel transpordi puudumise tõttu on
raskendatud
kaugemal
töölkäimine.
Vanuselisi piiranguid ei
ole.
Tahetakse pakkuda inimestele väljaõpet, mis või-

maldaks kodus tööd teha.
Samuti on kavas koolitada tuumikgrupp, kes
projekti raames looks kodutöötajate toodangu realiseerimiseks OÜ/TÜ ja
asuks seda juhtima.
Tegevusteks on planeeritud 2 -2,5 aastat.
Esimesel aastal koolitatakse inimesed välja nii kodutöö kui ka ettevõtluse alal.
Ettevõtluses ka tootearendus ja turundus Koolitused
tellitakse professionaalidelt.
Projekti raames muretsetakse inimestele tööks vajalikud
vahendid ja materjalid. Koolitatakse välja müügitiim.
Kõigile soovijaile antakse ka
ettevõtluskoolitust ja soovikorral aidatakse luua oma ettevõte.

Suuremad koolitused:
Ettevõtluskoolitus tulevastele juhtidele
Müügikoolitus
Florist – lilleseadja (kuivkompositsioonid, seinavaibad, pärjad, krässid.)
Lapsehoidja koolitus
Lemmikloomade massöör,
juuksur- vannitaja (salongi
tegemise võimalus)
Kodutöötajate professionaalsuse tõstmiseks
Mitmekesine puutöö
Puulõige
Puuskulptuurid
Titehamba lusikad kadakast/männist
Laastukorvide tegemine
Roomattide ja aedade tegemine aiapidajatele.
Nukumajad
Lindude söögimajad

Pokud koduaeda
Puidust lillekastid jne.
Võimekatele ja kohusetundlikele veel:
Hoonete makettide valmistamine– koostöös Samaariaga Soomes.
 Loomade mänguasjad
(kassidele kraapimispuud
vahetatava pealisega jne).
Sussikotid erinevatest materjalidest, turukotid
Tsemendist aiatarvikud
Piirdeaedadesse valatavad
lillekastid
 Omamoodi aiamööbel
poolpalkidest.
Maakividest kaminad
Koolitustest huvitatud kodanikel võtta ühendust valla
sotsiaalnõunik Maret Lõhmusega, et registreerida end
selles projektis osalejaks.

Lasteaed alustas uut õppeaastat majatäie lastega
Imbi Post
lasteaia juhataja

30-

nest mudilasest 8
on meie majas esmakordselt. Uued lapsed on
jõudnud möödunud kahe
kuuga juba päris hästi koha-

neda ja osalevad meie tegevustes rõõmuga. Mida meil
siis on tehtud? Septembris
toimus traditsiooniline sügisene spordipäev; 30.sept.
külastas meid sipelgas Ferda,
kes õpetas Keskkonnaameti
õppeprogrammi raames las-

tele jäätmete sorteerimist ja
vähendamist. Korraldasime
õppekäigu Uus-Mõtte tallu
loomadega, lehmade ja vasikatega tutvuma. 14.okt.
oli majas fotograaf, kellelt sai
tellida nii portree-, pere- kui
ka dokumendipilte.

Kirju lehevaip valmis laste ühistööna pärast sügisest jalutuskäiku

Ees on ootamas kohtumine konstaabliga liiklusteemade käsitlemiseks, külaskäigud isade töökohtadele,
vanavanemate pidu ja veel
muudki põnevat. Uus lasteaia-aasta on hoo sisse saanud.
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Kullamaa Rahvuspäev oli pühendatud Silla
kooli 100.–le aastapäevale

9.

oktoobril
kogunes
Kullamaa
Kultuurimajja sadakond inimest:
Silla kooli vilistlased, õpilased, õpetajad ja külalised.
100 aastat tagasi alustas
Sillal kool uues kahekordses majas, õppetöö kestis
seal 56 aastat. Paarkümmend aastat hiljem hävis
see maja tules.
Oli kaunis, hubane üritus,
mille stsenaariumi oli kokku
pannud Kullamaa kultuurijuht, Silla kooli viimase lennu lõpetaja, Loit Lepalaan.
Kuulati meenutusi vilistlastelt, vahepaladeks muusika ja laul Alar Tammelt ning
Loit Lepalaanelt. Ei puudunud ka ühislaulud. Üheskoos käidi kalmistul endiste
Silla kooli õpetajate haudadel mälestusküünlaid süütamas.
Kooli sööklas oli maitsev
lõunasupp. Kultuurimajas
söödi üheskoos sünnipäevatorti. Tantsumuusikat tegi ansambel. Loit Lepalaane
eestvõttel olid kultuurimaja galeriis üles pandud Silla kooli ajalugu tutvustavad kaunid stendid. Tore
oli kohtuda endiste klassi-

Pildil Silla kooli õpetajad Tiia Topper, Leida Lukas, Lehte Ale ja Külliki Alesmaa
kaaslastega. Vilistlastel jätkus ürituse kohta palju kiidusõnu. “Kahju ainult, et
minu klassist nii vähe kohal
oli“ - nii lausus nii mõnigi
vilistlane.
Ürituse
lõpus
kiideti

heaks Silla kooli vilistlaste
üleskutse – annetada Silla
kooli kroonika trükkimiseks
raha. Loit Lepalaanel on
selle raamatu trükkimiseks
kõik materjalid koos. Raha saab annetada Kullamaa

Vallavalitsuse
arveldusarvele nr.10602002426009
SEB Pank märksõnaga „Silla
kool“.
Mai, Silla kooli lõpetanud
50 aastat tagasi

Sotsiaaltoetuste, hüvitiste ja pensionite
arvestamise korrast alates 01. jaanuarist 2011
Riho Rahuoja
Sotsiaalala asekantsler
otsiaalministeerium
vastutab selle eest, et
alates 01. jaanuarist 2011
laekuvad inimeste pangakontodele toetused, hüvitised ja pensionid juba
eurodes. Nende ümberarvutused tehakse detsembris. Ükski pension, toetus
ega hüvitis seeläbi ei vähene. Samuti ei muutu pen-

või Sotsiaalkindlustusameti infotelefonidel: 16106;
744 8300; 357 9021;
664 0126 ning e-postilt:
ska@ensib.ee.
Tuletame veel meelde, et pangakontol olevad
kroonid vahetuvad eurodeks automaatselt. Sularaha saab teenustasuta ja üleminekukursiga
eurodeks
vahetada juba alates 01.
detsembrist 2010. Pangakontorid vahetavad kroone

eurodeks teenustasuta ja
kuni 30. juunini 2011. Eesti
Pangas saab kroone ümber
vahetada tähtajatult. Raha saab vahetada ka Eesti
Posti kontorites, kuid Eesti
Postil on õigus kehtestada
piirang kuni 1000 eurot inimese kohta päevas.
Kogu teave eurole ülemineku kohta on üleval internetis aadressil: euro.eesti.
ee või tasuta euro infotelefonil 800 3330.
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S

sionide, toetuste ja hüvitiste saamise tingimused ja
kord ning rahaline väärtus.
Muutub üksnes valuuta –
kroonide asemel saab need
eurodes. On oluline, et
kõik omavalitsustes elavad
pensionite ja peretoetuste
saajad oleksid nendest põhimõtetest teadlikud.
Lisainfot penisonide, toetuste ja hüvitiste kohta saab
alates detsembrist elukohajärgsest pensioniametist
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Apteegimajas korraldatakse huvitavaid näitusi
Imbi Post
Kullamaa Käsitöö Selts

A

pteegimaja on jätkuvalt käsitööd tegevate ja
käsitööst huvituvate inimeste päralt.
Et ka külmal ajal oleks võimalik koos käia, muretsesime puid ja tegime puuladumistalgud. Siinkohal suur aitäh Hannes Kuuserile ja Argo Aavekukele.
9.-15.oktoobrini oli meie maja näituse päralt.
Nimelt olid laiemale huviliste ringile vaatamiseks
välja pandud Ester-Helmiine Eindorfi väga kaunid
tikitud ja heegeldatud linikud. Ise on ta öelnud,
et juba üle 10 aasta on tema päevi täitnud ja ajaviidet pakkunud linikute tikkimine – heegeldamine, kusjuures igaüks neist kätkeb endas mälestusi, mõtteid, ajalugu.
Kes näitust külastas, sai kindlasti kauni elamuse.

Väike valik Ester-Helmiine Eindorfi tikitud linikutest

Pangaklientidele tuleb euro rahulikult
Katrin Talihärm
Eesti Pangaliidu
tegevdirektor

J

ärgmise aasta 1. jaanuari saabudes vahetub Eestis käibelolev raha – 1992.
aasta juunist kasutuselevõetud krooni asemele tuleb
euro ehk Euroopa ühisraha.
Kuna raharingluse toimimisel on pankadel kanda tähtis roll, siis on kindlasti hea
veelkord üle rääkida, mida
tähendab eurole üleminek
pangaklientidele.
Kõigepealt tuleb öelda,
et pangaklientidele on üleminek tehtud lihtsaks. Aktiivsed pangakliendid, kes
hoiavad raha kontol, ei varu suuri summasid sularaha koju ning maksavad igapäevaselt pangakaardiga ei
pea tegema euro tulekuks
erilisi ettevalmistusi. Juhul
kui teil on kodus suurem
kogus Eesti sente, siis soovitame need novembri lõpuks kampaania „Too mündid panka!“ käigus panka
tuua. Juhul kui hoiate kodus
suuremat summat sularaha,
siis saate sama pangaskäiguga selle kontole panna.
Kontol olevad kroonid va-

hetab pank 1. jaanuaril juba
ise teenustasuta ja ametliku
kursiga eurodeks.
Need, kes eelistavad sularaha saavad alates 1. detsembrist pankades kroone
teenustasuta ja ametliku
kursiga eurodeks vahetada.
Kroonimüntide ja -kupüüride vahetuse võimalus säilib
ka hiljem: kommertspangad
teevad seda 2011. aasta suveni kõigis sularaha teenust
pakkuvates kontorites ja pärast seda piiratud kontorivõrguga, Eesti Pangas saab
aga kroone vahetada tähtajatult.
Kroonilt eurole „ümberlülitumisel“ on pangasüsteemid (internetipank,
makseautomaadid,
teleteenused,
telefonipank,
mobiilipank jne) osaliselt
suletud. Teenused hakkavad samm-sammult taastuma 1. jaanuaril. Et vältida
pangasüsteemide ülekoormust on soovitav mitte kohe aasta esimestel tundidel
uudishimust oma internetipanka siseneda, vaid teha
seda siis, kui on tõesti vajadus tehinguid teha. Niipalju raha kui teil oli pangakontol kroonides saab

ametliku kursi järgi olema ka eurodes. Näiteks 12
000-kroonine hoius muutub 766,94-euroseks.
Alates €-päevast väljastavad sularahaautomaadid ainult eurosid. Lisaks sularahaautomaatidele tuleb euro

sularaha käibele pangakontorite ja jaekaubanduse kaudu ning 2011. aasta 1.-15.
jaanuarini saab kroone eurodeks vahetada maksimaalselt 1000 euro väärtuses
päevas ka 179 Eesti Posti
postkontoris.

TÄHTIS TEADA
€-päev - 1. jaanuar 2011
1 euro = 15,6466 krooni
Krooni saab kasutada maksevahendina kuni 15. jaanuarini, pangakaart on alati õiges vääringus.
Krooni münte saab eraisik teenustasuta kontole panna
alates 1. oktoobrist.
Krooni sularaha saab euro sularahaks vahetada teenustasuta alates 1. detsembrist.
Pangas olev raha vahetatakse automaatselt euroks
1. jaanuaril.
Ühtegi lepingut muutma ei pea - pank arvestab teenustasuta kõigi lepingute väärtused automaatselt eurodesse.
Kui teil on küsimusi seoses pangateenustega, siis kõige
parem on pöörduda oma kodupanka.
AJAKAVA
1. oktoober 2010 Pangad alustavad eraisikutelt teenustasuta krooni müntide vastuvõttu.
1. detsember 2010 Pangad alustavad eraisikute sularaha
kroonide eurodeks vahetamist.
1. jaanuar 2011 Eesti võtab kasutusele euro.
1.-14. jaanuar 2011 Krooni ja euro sularaha paralleelkäive.
1. juuli 2011 Krooni sularaha vahetus läbi piiratud kontorivõrgustiku kuni 31.12.2011.a. ning seejärel tähtajatult
Eesti Panga poolt.
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Palju õnne!

Pangabuss on Kullamaal vallamaja juures 22. novembril ja 27. detsembril 2010 9.00 – 10.30.
Sooduskampaania Märjamaa ujulas
Kolmel viinakuu nädalalõpul: 16.-17., 23.-24. ja 30.-31.
oktoobril on ujula perepilet 50 krooni odavam!
Piletit, mis tavaliselt maksab 160 krooni, on neil päevil võimalik osta 110 krooni eest. (Pere = kuni 5 inimest, kellest vähemalt 1 on täiskasvanu.)
Laupäeviti on ujula avatud 12.00 - 18.00, pühapäeviti 12.00
- 22.00, muudel päevadel 12.00 - 22.00.
Ujula on avatud ja ootab külastajaid ka kõigil teistel
päevadel.
Ujula pakub mitmeid lisateenuseid (sh jõusaali kasutamist),
mille kohta loe lähemalt: http://www.marjamaa.ee/?id=735.
Ujula telefon: 489 2680,
aadress: Uus tn 3, Märjamaa alev.
Kutsume kokku jututoa
On tulnud ettepanekuid kodus istuvate pensionäride poolt,
et võiks olla koht ja aeg, millal saaks teiste omasugustega juttu vesta, arutada kodukoha ja maailma probleeme.
Liivi Naisselts ja Üdruma Küla Selts arvasid, et teeks kord
kuus, talvekuudel, sellise ettevõtmise. Oodatud on kõik, kellel asja vastu huvi. Iga kord kutsuks kellegi esinema. Alustaks
vallaametnikest. Järgmise korra aja lepiks kohapeal. Valla kodulehele pannakse ka info üles. Tee ja kohv oleks maja poolt,
kuid kõrvase võiks igaüks ise kaasa võtta. Transpordi saab läbirääkimiste teel.
Esimene kord on: 17.nov. k.a. kell 12.00 Üdruma seltsimajas. Tule ise ja võta naaber ka kaasa!
Info Liivil Inge Matteus tel. 5648 8302 (476 4141) ja Üdrumal Mai Jõevee tel. 518 6857 (477 5581).
Üritused Kullamaa Kultuurimajas
6. novembril kell 19.00 „Serenaad trompetile“. G. Otsa
nim Muusikakooli Big- Bandi kontsert, dirigent Siim Aimla
9. novembril kell 11. 00 Teatrietendus lastele
20 novembril kell 19.00 „80 aastat Kullamaa Rahvamaja“.
Piduõhtu laulu, tantsu ja pillimänguga
28. novembril kell 17.00 Advenditulede süütamine.
Kullamaal Piiblinäituse avamine. Mängib Kullamaa Muusika
Seltsi Sõprade orkester
11. detsembril kell 12.00 Kullamaa valla eakate jõulupidu.
Õhtu juht Küla Karla, tantsuks mängib Rain Pooleni ansambel.
15. detsembril kell 19.00 Kullamaa Keskkooli lastekoori
ja Sipa naisansambli jõulukontsert. Muusikajuht ja dirigent
Ülle Tammearu
17. detsembril Jõululaat
18. detsembril kell 20.00 Kullamaa valla jõulupidu
21. ja 22. detsembril Kullamaa Keskkooli jõulupeod
1. jaanuaril 2011. kell 01.00 Tantsuga Uude Aastasse

Häirenuputeenus kindlustab
hädalisele kiire abi

E

akate või puuetega inimeste ja
nende omaste igipõline mure
– kas haige vanainimene tuleb endaga üksinda kodus turvaliselt toime – on saanud kõikjal üle Eesti
uut leevendust.
Meditech Estonia on selle aasta kevadest käivitanud esimesena
üle-Eestilise häirenuputeenuse.
Pidevalt käeulatuses olev häirenupp võimaldab vajadusel
kohe abi kutsuda ja end kodus
turvalisemalt tunda.
Ka väga eakad teenuse tarbijad
kinnitavad, et teenus annab juurde kindlustunnet. Seade on väga
lihtne ja selle kasutamist ei pea
keegi pelgama! Süsteem koosneb tavatelefoni- või mobiilivõrku
ühendatud hoolekandetelefonist
ja randmel kantavast häirenupust. Punasele nupule vajutades saadakse koheselt ühendust
ööpäevaringselt töötava Medi
kõnekeskusega. Vastavalt häire sisule informeeritakse abivajaja kontaktisikuid, kelleks võib olla
hooldustöötaja, lähedased, naaber jt või kriitilise olukorra puhul
kiirabi, päästeamet, politsei. Isegi
kui operaator abivajajat ei kuule,
edastatakse siiski häireteade kontaktisikule, kes läheb seejärel kohapeale asjaolusid kontrollima.
Abi on kättesaadav ka juhul, kui
abivajaja asub hoolekandetelefoni
kuuldeulatusest veidi eemal, näiteks koduhoovis.
Kokkuvõtteks:

kõnealuse sotsiaalvalvesüsteemi moodustavad:
Hoolekandetelefon ja randmel
või kaelas kantav häirenupp
Hoolekandetelefon ühendub nii
lauatelefoni- kui mobiilivõrku
Häirenupp töötab valveseadmest kuni 150 meetri raadiuses
Saadaval erinevad lisaseadmed
- suitsuandur, kukkumisandur, liikumisandur jpm.
HÄIRENUPUTEENUS
Häirenupule vajutades võtab
hoolekandetelefon ühendust 24h
töötava kõnekeskusega
Kõnekeskus võtab häireteate
vastu, püüab isikuga suhelda, selgitada välja häire põhjuse ja mure
tõsiduse ning seejärel:
o lahendab probleemi telefoni
teel
o teavitab häire andnu kontaktisikuid - hooldustöötaja, sugulane,
naaber vm
o vajadusel kutsub viivitamatult
välja kiirabi, päästeameti, politsei
vm
Kõned salvestatakse ja kõnestatistikat analüüsitakse personaalsemaks teenindamiseks.
Maksumus
Seadmed võib välja osta või
rentida. Teenuse kuutasu sõltub
mitmetest asjaoludest, ja algab
345 kroonist, seadmete rendi puhul 485 kroonist.
Kel huvi, võtke ühendus sotsiaalnõunik Maret Lõhmusega,
tel.472 4765

Meie hulgast on lahkunud
11.04.1925- 24.09.2010 Martha Raudmann Koluvere küla
15.07.1953- 27.09.2010 Viktor Kuzmin Koluvere küla
15.02.1942- 07.10.2010 Aino-Totia Jõesaar Liivi küla
25.08.1932- 09.10.2010 Nikolai Dubalasov Koluvere küla

Kullamaa Valla ajalehte annab välja Kullamaa Vallavalitsus (tel. 472 4763, e-post: kersti@kullamaa.ee). Tasuta.
Järgmine leht ilmub detsembri lõpus 2010. Ilmub ka internetis www.kullamaa.ee
Tehniline teostus: Kalurileht (tel. 5649 5252, e-post: kalurileht@gmail.com, www.kalurlileht.ee)
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Evilla lõngad, heided, villad
Müük 17. novembril kell 10.00 – 13.00 Kullamaa vallamaja
juures. Valik sokke, mütse, kampsuneid. Villavahetuse soovist
ette teatada tel. 5647 9102.
Rene Riivik, OÜ Evilla

80. juubelil
Salme Rokk 20. novembril
70. juubelil
Kalju Tikenberg 16. novembril

