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Eesti Vabariigi 92. aastapäev
Einar Pärnpuu,
volikogu esimees
Jüri Ott, vallavanem
24. veebruaril tähistatakse Eesti Vabariigi aastapäeva.
Möödub 92 aastat ajast, mil
Eesti Päästekomitee esimees
Konstantin Päts luges ette manifesti „Ajutise Valitsuse loo-

misest“. Vabariigi aastapäeval
tehakse kokkuvõtteid nii riigi,
kui koduvalla arengust ja seatakse sihte edaspidiseks. Käesolev aasta on sarnaselt eelmisele nii riigile, omavalitsustele
kui ka enamus inimestele raske ja keeruline aasta. Meil kõigil on vaja pingutada ja ühte
hoida. Ainult koos saadakse

raskustest üle ja elu läheb paremaks. Tunneme rõõmu oma
riigi üle ja anname igaüks oma
panuse selleks, et riik areneks
edasi, et saadaks üle majandusraskustest.
Õnnitleme kõiki Eesti
iseseisvuspäeva puhul ja
soovime õnne ja kordaminekuid!

24. veebruaril 2010 Kullamaal

Kullamaa
vald saab
hakkama

Kell 12.00 Pidulik tseremoonia Kullamaa Vabadussamba jalamil
Teenekate vallakodanike autasustamine.
Kõnelevad Kullamaa vallavanem Jüri Ott, volikogu esimees Einar
Pärnpuu, EELK Kullamaa koguduse õpetaja Ants Leedjärv.
Mängib Kullamaa Muusika Seltsi Sõprade orkester.
Kell 12.30 Kullamaa Kultuurimajas Turba Gümnaasiumi lastekoori kontsert. Dirigent Iveta Jürisson. Kohv, pidupäevakringel.

Kullamaa Vallavalitsus tunnustas vallakodanikke
Koolielu

Kullamaa
kultuuriloost

Ürituste
kalender
Tooni Leedjärve foto

Vallavalitsus otsustas Eesti Vabariigi 92. aastapäeval tunnustada vallakodanikke alljärgnevalt:
Kullamaa MEDAL:
1.Üllar Aruksaar –vallavanem
2005 – 2009.
2.Arvo Riisalu – pikaajaline osalemine valla teenistuses, põllumajanduse edendamine.
Kullamaa valla VAPIMÄRK:
1.Inge Matteus – Liivi piirkonna
külaelu edendamine, seltsimaja
rekonstrueerimine.
2.Aime Ratas – Liivi piirkonna
külaelu edendamine, seltsimaja
rekonstrueerimine.
3.Kristel Jammer - Koluvere piirkonna külaelu edendamine, seltsimaja rekonstrueerimine.
4.Viive Karnau – Üdruma piirkonna külaelu edendamine,
seltsimaja rekonstrueerimisele
kaasaaitamine, sporditegevuse
edendamine vallas.
5.Kadi Koort - valla sporditegevuse edendamine. EM hõbe ja
pronksmedal maastikuvibulaskmises.
6.Madis Jõgisalu - valla spordi-

tegevuse edendamine, noorte
võrkpallurite treenimine.
7.Õnnela Palmiste - valla mälumängu läbiviimine ja Külakilvast
osavõtu organiseerimine.
8.Maarja Jõevee - käsitöötraditsioonide hoidmine ja tutvustamine vallas, Läänemaa kultuuritegija 2009.
9.Heikki Salm – kohusetundlik
vallateenistus alates 2003.a.
10.Kersti Lipu - kohusetundlik
vallateenistus alates 2003.a.
Kullamaa valla AUKIRI:
1.Inge Rajaste - pikaajaline pedagoogiline töö inglise ja saksa
keele õpetajana.
2.Heli Mäe - inglise keele riigieksamite head tulemused,
võõrkeelte nädalate korraldamine, tantsulaagrite korraldamine õpilastele. Osalemine rahvatantsijana rahvatantsurühmas
“Kaareke”.
3.Klara Altmets - pikaajaline töö
põllumajanduses.
4.Helle ja Hannes Smitt Põllusmaa talu - pikaajaline talupidamine, maaelu edendamine.
5.Ainu Küttim Kalda talu – pi-

kaajaline talupidamine, maaelu
edendamine.
6.Maire ja Udo Ojabstein Jaagu talu - pikaajaline talupidamine, maaelu edendamine.
7.Hannes Kuuser – ettevõtluse edendamine, osalemine valla
teenistuses.
8.Leonid Koslov – kauaaegne
töö Koluvere Hooldekodu direktori asetäitjana, aktiivne ühiskondlik töö.
Kullamaa valla TÄNUKIRI:
1.Helme Vendel – Liivi piirkonna
külaelu edendamine, seltsimaja
rekonstrueerimine.
2.Tooni Leedjärv - koorimuusika edendamine Kullamaal, Läänemaa kultuuritegija 2009.
3.Lea Teder - tantsurühma “Kullamaa Kullakesed” juhendamine, Läänemaa kultuuritegija
2009.
4.Jakob Jõgisalu – silmapaistev tegu, mille eest on omistatud
päästeameti Elupäästja Medal
2009.
5.Steven Nargla - silmapaistev tegu, mille eest on omistatud päästeameti Elupäästja Medal 2009.

KULLAMAA VALLA AJALEHT

2

Kullamaa vald saab hakkama
Jüri Ott
vallavanem

T

alv on täies jõus ja ilus olnud
meie ümber juba harjumatult pikalt. Veel loetud päevad
ja me võime pidulikult üksteist
tervitada ja õnnitleda Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul Kullamaa Vabadussamba juures.
Vabariigi sünnipäeval tahame
tänada meie valla tublimaid neid, kes on aidanud mõtte või
teoga meie elu - olu pisut teisemaks, paremaks muuta, on
meie valda tutvustanud, meile
tunnustust toonud maakonnas
või veel kaugemalgi.
Kuid nagu ikka, on elul ka igapäevanägu oma rõõmude, murede ja väljakutsetega. Heameel
kaunist talvest toob esile ka teise poole, lumetõrjetööd neelavad sellel aastal oluliselt suurema
rahasumma valla eelarvest, kui
nii-nimetatud tavatalvedel. Koolimajas vajaliku toasooja hoidmine nõuab suuremaid väljaminekuid ja väga täpset arvestust.
Seni oleme mõlema valdkonnaga hakkama saanud. Kindlasti
oli vastutustundlik kokkuhoidu
silmas pidades, et lõpetasime
vallavalitsuse otsusega Goldenbecki maja täies mahus kütmise,
millest kokkuhoitav rahasumma
peaks minema eelarves lasteaiale vajaliku uue põrandaosa ehituse rahaliseks katteks.
Valla üks tähtsamaid dokumente on vallaeelarve. Kaks lugemist volikogus on toimunud
ja plaanime eelarve vastu võtta

26.02.2010 toimuval volikogu
istungil. Eelarvet on menetlenud
nii vallavalitsus, kui majanduskomisjon. Kuna selle aasta eelarve
on väga pingeline, lähtusime selle koostamisel eelkõige sellest,
et meie lapsed ei kannataks. Nii
jäid alles koolitransport ja koolitoit eelmise aasta mahus, samuti
ei ole plaanis tõsta lasteaiatasusid. Laias piires on kokkulepe,
et püüame säilitada kõik tegevused, olgugi, et väiksemates
mahtudes. Heameel on tõdeda,
et meie asutuste juhid suhtusid
kärbetesse mõistvalt ja solidaarselt.
Tulevikku vaadates annab lootust, et ka koalitsioon ja opositsioon on asunud peale valimisi tegema konstruktiivset
koostööd, teadvustades, et meie
ees seisavad väga suured väljakutsed, mis sisaldavad endas juba valla arengu seisukohalt ekstentsiaalseid küsimusi ja nendeks
on kindlasti põhikooli ja gümnaasiumi reform, kuid ka haldusreform. Esimeseks tervitatavaks
näiteks koostöö osas on niinimetatud konsensuslik kokkulepe, et
paneme õige pea käima teatud
marsruudil poebussi nn. lavka
ja kui inimesed leiavad, et see
teenus on vajalik, siis korraldame selle pikemalt. Samas jäävad
olemasolevad bussimarsruudid
vallas kehtima senises mahus.
Samuti muretsevad mõlemad
pooled hariduse andmise jätkamisest Kullamaal võimalikul parimal moel ja vormis.
Täna on mitmel tasandil aval-

datud arvamust, et laste vähesuse tõttu võib teatud aja möödudes Kullamaalt kaduda keskkooli
osa, sest Läänemaale mahub ainult kaks gümnaasiumi. Et seda
ei juhtuks, tulebki üheskoos leida
lahendused tulevikuks ja need
ellu viia. Näen siin mitmeid võimalusi, kuid kuna siin on veel tõsine töö ees, on tervikuna sellest
vara rääkida.
Kindlasti võib vallaelanik olla uhke ka nende volikogu liikmete üle, kes tegid otsuse, et
me ei lase endale liiga teha ja ei
võta osa mängust, mis pole aus
ja läbipaistev, kus kokkulepped
ei pea või neid ei peeta miskiks
(meeldetuletuseks, et rikuti rängalt KOIT kava rahajagamise
kokkulepet), mille tulemusena
Kullamaa Vald astus välja Läänemaa omavalitsusliidust. See akt
tõi kaasa tulise arutelu Omavalitsusliidus, kus meie ettepanekuid aktsepteeriti ja paljud liidu
liikmed olid meiega solidaarsed.
Eelkõige tuleb tänusõnad selle
sasipuntra lahtiharutamise eest
öelda Läänemaa maavanemale
Neeme Suurele, Lihula volikogu
esinaisele Tiina Lobjale ja Hanila
vallavanemale, eelmise Läänemaa Omavalitsusliidu juhile Arno Peksarile. Viimane Omavalitsusliidu Maapäev kutsus meid
Liitu tagasi konsensusliku otsuse
alusel, samuti võeti vastu aukohtu statuut, mida olime taotlenud.
Liit valis uued inimesed juhtorganisse - liidu juhiks sai Taebla
vallavanem Ülle Erman, asetäitjateks Jaanus Karilaid - Haapsalu

linnavolikogu esimees, Riho Erisma - Lihula vallavanem ja Jüri Ott
- Kullamaa vallavanem.
Vahepealset aega ei lasknud
me siiski tühja. Aasta algul külastasime koos volikogu esimehe
Einar Pärnpuuga Siseministeeriumi, kus rääkisime oma muredest seoses meie vallale olulise
objekti, multifunktsionaalse huvikeskuse Goldenbecki, KOIT kava rahastamisest väljajäämisega.
Täna võime konstateerida, et Siseministeeriumis mõisteti meid,
aktsepteeriti meie palvet ja ettepanekuid. Selle kinnituseks on
regionaalministri
Siim-Valmar
Kiisleri vastuskiri mõned päevad
tagasi, kus ta teatab, et Siseministeerium on nõus, et meie objekt saab rahastuse esialgu pisut
üle kuue miljoni krooni, ülejäänud osas, suurusjärgus kolm miljonit krooni, tuleb veel lahendusi
otsida ja lahenduste leidmisel on
lubanud oma kaasabi ka maavanem.
Eelpooltoodu näitab, et meil
on veel ees pikk ja huvitav tee
tõstmaks üheskoos meie vallas elavate inimeste elukvaliteeti, kuid me ei tohi seejuures ära
unustada, et elukvaliteedi tagaja
ei ole pelgalt materiaalne heaolu, vaid heaolusummas on mitte vähemtähtsal kohal ka vaimsed väärtused, rikkad ja väärikad
inimsuhted, tervislikud eluviisid,
tugev ühistunne ja õnnelikud
lapsed. Nendesse väärtustesse
võiksime alati paigutada oma
aega, mõistust, emotsioone ja
tahet.

Tahtsime talve- saimegi nüüd kõva külma ja paksu lume
Heikki Salm
abivallavanem
alvine pakane on tubli poolteist
kuud püüdnud kinni külmetada
meie veetorusid ja katsetanud, kas
raamatukogud, koolimaja, seltsimajad
ning vallamaja peavad sooja, üritanud
erinevatel moodustel teed läbimatuks
teha.
Õnneks pole need plaanid läbi läinud. Täname tublisid lumelükkajaid
OÜ-st Reinu-Einari, kes on alati valmis
loodusega vägikaigast vedama. Kel
meelest läinud, siis lund lükkasid me-

Lumine Kullamaa keskus. Tooni Leedjärve foto
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hed vana-aastaõhtulgi kella seitsmeni
välja. Pole harvad juhtumid, kus lume
koristamiseks peab üles tõusma siis, kui
teised alles magama lähevad.
Mõnda alati huvitab, mis kõik ka
maksma on läinud:
Lumelükkamiseks on 2010. aastal
kulunud 143 000 krooni, ehk rohkem
kui viimase kolme aasta jooksul kokku.
Koolimaja kütmisele on praeguseks kulunud 51 rm puid enam ja planeerimata rahakulu ca 30 000 krooni, kuigi augustis-septembris oli kokkuhoid 15 rm.
Sellest hoolimata soovime Teile kauneid talverõõme ja sooja tuba!
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Kullamaa Vallavolikogu istungid
Kersti Lipu, vallasekretär

21. 12.2009
 Tehti
otsused
volikogu komisjonide koosseisude muutmise kohta (Seoses Virve
Lehe nimetamisega vallavalitsuse liikmeks valiti MHDde hoidmise komisjoni aseesimeheks Jaanus Ratas ning
Sotsiaal-, kultuuri- ja hariduskomisjoni aseesimeheks Inge
Matteus, komisjoni liikme Linda Pärnpuu asemele nimetati
Mai Jõevee).

 Arutati Kullamaa valla
2010.a. eelarve esialgset projekti.
 Kehtestati Kullamaa valla
pedagoogide töötasustamise
alused.
 Otsustati taotleda laenupuhkust SEB pangalt võetud
laenude osas.
 Otsustati jätta maamaksumäärad ja maamaksust vabastamise kord samale tasemele,
mis eelmistel aastatel.
 Otsustati astuda välja
Läänemaa Omavalitsuste Liidust.
 Anti vallavalitsusele luba

sülearvutite rentimiseks.
 Kuulati vallavanema infot AS Hoolekandeteenused
kliendilepingute teemal.

22. 01.2010
 Toimus valla 2010.a. eelarve projekti II lugemine.
 Kinnitati Kullamaa valla
arengukava muudatused.
 Määrati valla 2009.a. majandusaasta aruande auditeerijaks OÜ AMC Audit.
 Võeti vastu Raieloa andmise kord Kullamaa vallas. Kord
määrab kindlaks Kullamaa
valla üldplaneeringuga keh-

testatud kompaktsetel aladel
puude raieks loa taotlemise
vormistamise ning väljastamise tingimused.
 Toimus Kullamaa valla
ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni kasutuseeskirja I lugemine.
 Toimus Kullamaa valla ehitusmääruse I lugemine.
 Kiideti heaks Kullamaa vallavolikogu tööplaan 2010.
 Kuulati vallavanema ja
Kullamaa KK direktori informatsiooni koolivõrgu võimalikest arengutest lähiaastatel
Läänemaal.

Kullamaa Vallavalitsuse istungid
Kersti Lipu,
vallasekretär

28.12.2009
 Otsustati esitada vallavolikogule ehitusmääruse eelnõu, ÜVK
kasutuseeskirjade eelnõu, raieloa
andmise korra eelnõu ja arengukava muutmise eelnõu.
 Anti kirjalik nõusolek majapidamishoone ehitamiseks Kullamaa külas, kasutusluba Kullametsa külas valminud laste
mänguväljakule ja Kullametsa
seltsimaja rekonstrueeritud I korrusele.
 Otsustati maksta ravimitoetust 9-le inimesele puudest tingitud kulude kompenseerimiseks.
 Anti korraldus hooldusküsimustes.
 Arutati ja otsustati ühekordse
sotsiaaltoetuse andmist.
 Anti luba Kullamaa Spordiklubile projektirahade (Risti
võimla üür) kasutamise tähtaja
pikendamiseks kuni 28.02.2010.

12.01.2010
 Otsustati esitada volikogule II lugemisele Kullamaa valla
2010.a. eelarve projekt, volikogu tööplaani kavand ja audiitori
määramise otsuse eelnõu.
 Väljastati rajatise kasutusluba
puurkaevule Kastja külas.
 Otsustati muuta 2008.a. korraldust ostueesõigusega erastamise kohta vastavalt maavalitsuse ettepanekule.

 Anti volitused Maret Lõhmusele eestkosteasutuse esindajana
3 isiku pangatoimingute tegemiseks.
 Anti korraldus toimetulekutoetuse määramise ja maksmise
täpsustamiseks.
 Otsustati sõlmida 3 hoolduslepingut püsivalt eakate hooldeasutuses viibivate isikute kohta (lepingute pikendamine).
 Anti korraldus tugiisiku määramiseks ja teenuse eest maksmiseks vallaeelarve vahenditest.
 Eraldati Liivi NS-le toetust
seltsimaja renoveerimisega seotud pangaintresside tasumiseks.
 Otsustati lõpetada Goldenbecki hoone kütmine senises
mahus. Hambaraviruumide kütmine jätkub.
 Määrati tuleohutuse alase töö
korraldamiseks vastutavad isikud.
 Otsustati rajada Kullamaa
kooli staadionile liuväli päästeteenistuse Risti komando abiga.

22.01.2010
 Algatati
detailplaneering
Kullamaa järv-puhkeala kinnistul.
 Määrati tähtaeg kokkuleppe
saavutamiseks kolmele maa tagastamise subjektile.
 Arutati ja otsustati mittetulundustegevuse eraldamist vastavalt laekunud taotlustele. Kuna eelarve ei ole veel kinnitatud,
otsustati esialgu rahastada ainult lähiajal toimuvaid projekte. Kullamaa Spordiklubile eral-

dati 2000 kr projektile „Noored
võrkpallurid“, 5000 kr projektile
„II klassi laste ujuma õpetamine“ ja 3000 kr projektile „Läänemaa võrkpallimeistrivõistlused“;
Kullamaa Küla Seltsile eraldati
1350 krooni teatri ühiskülastuse
korraldamiseks; Lääne Vibulaskjatele eraldati 3000 kr projektile
„Sisetreeningute korraldamine ja
Kullamaa valla meistrivõistlused
siselaskmises“; Kullametsa külaseltsile eraldati 1000 kr vastlapäeva tähistamiseks.
 Anti korraldus kogu apteegi
hoone tasuta kasutada andmiseks Kullamaa Käsitöö Seltsile.
 Lubati valla pensionäridele
tasuta buss sõiduks Tallinna, Solarise keskuses toimuvale näitusele.
 Lubati Ü. Tammearule valla
bussi soodustingimusel kontsertreisiks Soome Vabariiki.
 Lubati MTÜ-l Kodukant Läänemaa tasuta kasutada Kullamaa
kultuurimaja ruume 5.03.2010
ühisürituse läbiviimiseks.
 Anti korraldus 2010 jaanuarikuu toimetulekutoetuste väljamaksmiseks.
 Arutati ja otsustati ühekordsete toetuste andmist.
 Arutati ja otsustati hooldusega seotud küsimusi.
 Arutati isiku avaldust korteri
üürimiseks, otsust veel ei tehtud.
 Anti eestkosteasutuse nõusolek pärandist loobumiseks.
 Kuulati vallavanem Jüri Oti ettekannet koolivõrgu võimalikest

arengutest Läänemaal.
 Kuulati vallavalitsuse liikme
Linda Pärnpuu ettekannet Kullamaa ja Silla külade arengukava
projekti tutvustuseks.

09.02.2010
 Otsustati esitada volikogule kinnitamiseks Kullamaa valla
2010.a. eelarve, vallavalitsuse
struktuuri muudatused, ehitusmääruse eelnõu, toimetulekutoetuse arvestamiseks eluruumi
alaliste kulude piirmäärad, mittetulundustegevuse toetamise
korra muudatused.
 Anti korraldus kodanike tunnustamiseks seoses Eesti Vabariigi 92. aastapäevaga.
 Väljastati projekteerimistingimused Koluvere mõisa turbiinihoone rekonstruktsiooniks.
 Väljastati kasutusluba valminud puurkaevule Liivi külas.
 Anti korraldus kinnistu jagamiseks Üdruma külas.
 Eraldati toetus Koluvere KSle seltsimaja ehitusega seotud
elektri- ja intressikulude hüvitamiseks.
 Muudeti varasemat korraldust seoses hoolduse määramise ja hooldajatoetuse maksmisega
 Anti korraldus vallavara müügiks (kasutatud arvuti).
Kõigi avalikustamisele kuuluvate
õigusaktide ja protokollidega saab
tutvuda Kullamaa valla kodulehel:
Avalikud dokumendid > Dokumendiregister.
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Haridusreform säilitab koolid maal
Meelis Välis
Kullamaa Keskkooli direktor

V

iimasel ajal on paljudes
meediaväljaannetes
kirjutatud ja kõneldud suurtest
muutustest koolivõrgus, õppekavades jne. Õppekavad
on tänaseks tõepoolest kinnitatud ning üleminek uutele
õppekavadele algab 2011.a.
1. septembrist 1., 4., 7. ja 10.
klassides. See toob kaasa palju muudatusi ainekavade sisus
ning mahus. Saabuvad uued
õpikud ja töövihikud. Gümnaasiumiastmes vähendatakse
kohustuslike kursuste mahtu
ning suurendatakse valikkursuste mahtu. Gümnaasiumiastmes peab olema õpilasel õigus
valida ka selliseid aineid nagu
riigikaitse ja religiooniõpetus.
Eelmine õppekava võeti vastu
1996. aastal ning küllap see oli
ajale jalgu jäämas. Kas uus on
parem, see selgub lähiaastail.
Hoopis suurem ja olulisem

teema maakoolidele ning nende tulevikule on kindlasti see,
mis saab nendest peale põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
vastvõtmist Riigikogus. Seadus
on ise vastu võtmata, kuid mõned olulised muudatused võrreldes algvariandiga on juba
toimunud. Nimelt kaotatakse
sealt säte, mis kohustab gümnaasiumiastme lahutamist põhikoolist ning ei räägita enam
gümnaasiumiastme riigistamisest ning maagilisest numbrist – vähemalt 120 õpilast igas
gümnaasiumis.
Koolivõrgu korrastamisest
on kõneldud täiesti objektiivsetel põhjustel. Nimelt asub
õppima Läänemaal 2013. aastal gümnaasiumiastmes 4- 5
klassikomplekti. Gümnaasiume on aga Läänemaal 6, lisaks
veel Täiskasvanute Gümnaasium. Jaanuaris toimus Haapsalus koolijuhtidele ja kohalike
omavalitsuste juhtidele koolivõrgu korrastamisalane nõu-

pidamine, kus oma visiooniga
esines Lääne maavanem Neeme Suur ning põhjaliku Lääne
maakonda hõlmava aruandega HTM asekantsler Kalle Küttis. Ühtisid need ettekanded
ühes, säilib gümnaasium Noarootsis, kindlasti peab olema
üks gümnaasium Haapsalus
ning teine maakonna lõunapoolses osas, kas Lihulas või
Kullamaal. 28. jaanuaril toimus
koolivõrgu korrastamise teemaline hariduskonverents Lihulas, kus arutleti teemal Lihula
gümnaasiumi edasisest arengust ning kujunemisest LõunaLäänemaa hariduskeskuseks.
Kohalik ajakirjandus tituleeris
need sündmused kahe gümnaasiumi vaheliseks kakluseks
õpilaste pärast. Mingit kaklust
õpilaste pärast pole kahel koolil küll olnud. Küllap sellepärast,
et teeninduspiirkonnad on erinevad ning vähekattuvad. Samal konverentsil esines ka haridusminister Tõnis Lukas, kelle

olulisemaks sõnumiks oligi see,
et väevõimuga koole liitma ei
hakata ning säilib vana kord,
kus kohalik omavalitsus korraldab kohalikke haridusküsimusi ning otsustab koolide jätkamise või mittejätkamise üle.
Kõigil eelpool nimetatud konverentsidel on osalenud ka
Kullamaa vallavanem Jüri Ott.
Kohalikul tasandil on küsimust
arutatud Kullamaa Vallavolikogus ning vallavanema ja volikogu esimehe kohtumisel õpetajatega. On tekkinud erinevaid
mõtteid, kuidas täiendada olemasolevaid õppesuundi ning
kellega selleks koostööd teha. Kullamaa Keskkoolis jätkub
täiesti kindlasti gümnaasiumi
vastvõtt. Osaleme oma kooli
reklaamiga Läänemaa õpilaste karjääripäeval. Lahtiste uste
päev Kullamaal ümbruskonna
koolidele on 14. aprillil 15.00
ning dokumentide vastuvõtt
kooli toimub 21. ja 22. juunil
2010.a.

Kullamaa Keskkooli
tegemised III veerandil
Piret Kollo
Kullamaa KK huvijuht

M

Lumine vaade Liivi teele Kullamaal.
Tooni Leedjärve foto
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eie kolmas veerand on alanud väga aktiivselt ja teguderohkelt. Läänemaa Koolide võrkpallivõistlustelt tuli meie
meeskond tagasi I kohaga.
Meeskonda kuulusid: Taavi Roosi, Keiro Jõgisalu, Hendry Kullamäe, Aleks Vaarpu, Mart
Vaarpu, Kristo Klementi, Jarmo Koppel, Timo Rohula. Treenerid Peep Jõevee ja Madis Jõgisalu.
Kullamaa Vallavolikogu saalis
toimus abiturientidele 100 päeva
vastuvõtt. Abiturientidega vestlesid koolidirektor Meelis Välis,
meie vallavanem Jüri Ott ja volikogu esimees Einar Pärnpuu.
Kooli õpilasesindus käis oma
kogemusi jagamas Ridala Põhikoolis. 5 aktiivset kooliõpilast

võistlesid Taebla Gümnaasiumis
„Tordirallil” ja tõid ära sealt I koha,
valmistades tervisliku hamburgeri. Väikesed tantsutüdrukud tantsisid kahepäevases tantsulaagris. Lihulas toimus konverents”
Kodutütred Läänemaal”, millest
võtsid osa ka Kullamaa Kodutütred ja Noored Kotkad.
Tulemas on: sõbranädal, kus valitakse kooli sõbralikumad tüdrukud, poisid, õpetaja ja koolitöötaja; tordioksjon, mille tulu läheb
Haapsalu kasside ja koerte varjupaigale; teadusbussi külaskäik;
külastatakse Kadrioru muuseumi,
kus eksponeeritakse Leonardo da
Vinci kuulsat portreemaali; meile tuleb külla Eesti Kontsert muusikaseminariga „Muusika loomise moodused läbi aegade”; 23.
veebruaril on koolis EV aastapäeva aktus; tulemas on 6. klasside
olümpiaad ja veerandi viimasel
päeval toimub koolikonverents.
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Lugemisaasta 2010
Helme Vendel
Liivi raamatukogu
juhataja

L

ugemisaasta eesmärk
on tuletada meelde, et
lugemine on nauding, mis
annab nii elamusi kui teadmisi. Pealegi on lugemine
üks vähestest tasuta ajaveetmisviisidest - raamatukogude kasutamise eest
ei küsita endiselt midagi.
Iga uut raamatut lahti tehes avaneb meile uus maailm, mille tegelastele kaasa
elame ja paremal juhul end
mõnega neist ka samastame. Või jälgime autori mõttelendu ja püüame sellega
resoneerida. Või hangime
infot või õpime midagi. Või
teeme seda kõike korraga,
sest hea ilukirjandus õpetab nii mõndagi sõnavara,
kirjavahemärkide ja lauseehituse kohta, aga ka mõtete väljendamise selguse,
metafooride ja tihti ka loo-

gika kohta. Veel parem, kui
teos paneb meid, lugejaid,
elu ja maailma üle järele
mõtlema, kogema katarsist
ja juhatab uutele (ja loodetavasti parematele) radadele. Ilukirjanduski võib
sisaldada lugeja jaoks uusi
teadmisi ajaloost, geograafiast, filosoofiast, kunstist
ja paljudest muudest valdkondadest. Teabe-ja õppekirjanduski on ideaalis
keeleliselt nauditavalt kirja
pandud. Lühidalt öeldes:
lugemisaastat on vaja selleks, et loetaks rohkem. Lugemisaasta toimub esimest
korda. Varem on olnud mitu raamatuaastat: aastatel
1935, 1975 ja 2000. Kõigil
neil kordadel on tähistatud
esimese eestikeelse trükise ilmumise aastapäevi.
2010. aastal möödub 475
aastat esimese eestikeelse osaliselt säilinud trükise (Wanradt-Koelli katekismuse) ilmumisest ja 485

aastat esimese teadaoleva
eestikeelse trükise ilmumisest. Seekord on rõhk just
lugemisel, mitte raamatul
kui sellisel.
Kodulehel: http://www.
lugemisaasta.ee
kajastatakse aasta jooksul toimuvat.
Lugemisaasta
plaanidest saab lugeda http://
www.eeselts.ee/www/
v1/?Lugemisaasta_2010
Raamatusoovitused
KÕIGE TAGA OLI HIRM.
Autor Imbi Paju, Sofi Oksanen
Artiklikogumikus
kirjutavad Eesti ja Soome asjatundjad Nõukogude Liidu hirmutusvõtete mõjust
Eestile ja eestlastele.
MU KODUNE EESTIMAA.
LÄÄNEMAA
RADADEL.
Autor Harri Jõgisalu
Võib küsida: mida ongi Läänemaa kihelkondade

kitsastest oludest kirjutada? Aga mis on mujal Eestis olnud teisiti? Sageli on
ju nii, et väiksesse mahub
suurem, kui ta ise parajasti on. Läänemaa inimeste
lood on kõigi Eesti inimeste lood.
ELLE KULL. UNES JA
ILMSI. Autor Hille Karm
Mis on peamine Elle Kulli
elus? Vastuse annab ajakirja
Eesti Naine eluloosarja järjekordne raamat „Unes ja
ilmsi“, mille peategelaseks
on Elle Kull.

Kullametsa külaselts korraldas 20. detsembril
2009 piparkookide ja küpsetiste päeva
Rita Saviir
Kullametsa külaseltsi juhatuse
esimees

K

ohale tuli üle 20 inimese. Osavõtjaid oli nii Kullametsa külast, kui ka
kõrvalküladest. Igaühel oli võimalus ise
valmistada omanäolisi piparkooke. Kõik
hakkasid rõõmsalt piparkoogi tainast rullima. Paljudel olid kaasas oma vormid,
mida sai omavahel vahetada. Peale küpsemist oli võimalik ka piparkoogid erinevat värvi glasuuridega kaunistada. Lisaks
piparkookidele sai küpsetada ka vahvleid, mis valmides söödi kohe krõbinal
koos vahukoorega ära. Kõik valminud
piparkoogid sai hiljem igaüks kaasa võtta või kohapeal koos tee või kohviga ära
süüa.
Õhtul toimus Kullametsa seltsimajas jõulupidu, kus täiskasvanute muljete vahetamist mööduvast aastast ja laste
rõõmsaid mänge jätkus südaööni.
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AMETIISIKUTE MAJANDUSLIKE HUVIDE
DEKLARATSIOONIDE AVALIKUSTAMINE

J

ärgnevad
majanduslike
huvide
deklaratsioonid
esitasid Kullamaa vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed Korruptsioonivastase
seaduse § 13 lg 1 ja § 14
lg 5 alusel volikogu majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjonile.
Andmed on avaldatud
järgmises järjekorras:
1. ees- ja perekonnanimi
2. ametikoht
3. ametipalk (ametikohajärgne ametipalk + asutuses makstavad lisatasud)
4. kinnisvara või ehitused
5. registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid
6. aktsiad, osad ja muud
väärtpaberid (emitent, liik,
kogus, nimiväärtus, koguväärtus)
7. pangaarved (pank, arve
liik ja nende arv)
8. võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele
9. muud varalised kohustused
10. muud regulaarsed tulud
(tulu suurust ei avalikustata).
Andmed isikukoodi, maksustatava tulu ja dividendide ning andmed abikaasa,
vanemate ja laste kohta ei
avalikustata.

Volikogu liikmed
1. Inge Matteus 2. vallavolikogu liige 3. ei ole
4. Korteriomand Kullamaa
vallas Liivi külas 5. Sõiduauto Mazda- 1998.a.;
Haagissuvila
SCSÄVSJÖ1980.a.; Veoauto GAZ1983.a. 6. Swedbank pensionifond V 3; 1094,29
osakut a´15358,14 EEK 7.
Swedbank – 1 arvelduskonto, 1 krediidikonto, 2 ko-

gumispensionikontot, SEB
Pank- 1 arvelduskonto 8. ei
ole 9. Õppelaenu käendus55000.- EEK 10. Töötasu
(Kullamaa Keskkool), volikogu liikme hüvitis.
1. Tiia Topper 2. vallavolikogu liige 3. ei ole 4.
1 korter, 1 saun-elamu ja 1
maaüksus Kullamaa vallas
Läänemaal 5. ei ole 6. ei
ole 7. Swedbank – 1 a/a 8.
ei ole 9. liisingleping (Nordea Finance Estonia AS2550 EEK) 10. töötasu (AS
Hoolekandeteenused); volikogu liikme hüvitis .
1. Arvo Riisalu 2. vallavolikogu liige 3. ei ole 4.
9 maatulundusmaad Kullamaa vallas; 1/2 maatulundusmaast Märjamaa vallas
5. s/a Audi-90 1991; 6. TÜ
E-piim 1 osak 10 000 kr 7.
Swedbank - a/a, SEB – a/a
8. Swedbank 1,7 milj. EEK
9. Liisingleping- 640 000.EEK 10. FIE tulu, volikogu
liikme hüvitis.
1. Rita Saviir 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. 1
maatulundusmaa ja 1 maatulundus-, üld- ja ärimaa
Kullamaa vallas
5. kaubik Gaz 2705 1999.a. 6.
Kullamaa Kaup OÜ osakud
(8 % ) 7. Swedbank- a/a;
SEB Pank- arveldusarve 8.
Swedbank - 231 265 EEK 9.
ei ole 10. FIE tulu, volikogu
liikme hüvitis.
1. Hannes Smitt 2. vallavolikogu liige 3. ei ole 4. 4
maatulundusmaad Kullamaa vallas, põllumaj.tootmishoonete alune maa 1 ja
1/3 5. v/a SAZ 3507- 1990
a. ; s/a Hyundai SANTA FE2006 a. 6. ei ole 7. Swedbank- 2 a/a 8. ei ole 9. 2
liisinglepingut (AS Nordea
Finance Estonia; Swedbank)
10. volikogu liikme hüvitis.
1. Kristel Jammer 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole.

4. ½ kinnistut Kullamaa
vallas; ½ maatulundusmaad Kullamaa vallas 5.
s/a Ford Escort- 1993.a.;
s/a Seat Toledo- 2001.a.
6. ei ole. 7. Swedbank- 2
a/a; SEB Pank- 1 a/a; Sampo Pank- 1 a/a 8. ei ole 9.
ei ole 10. volikogu liikme
hüvitis.
1. Marek Topper 2. vallavolikogu liige 3. ei ole.
4. maatulundusmaa Kullamaa vallas 5. maastur
Suzuki Vitara- 1995.a. 6.
ei ole 7. Swedbank- 1 a/a,
Sampo Pank- 1 a/a 8. ei
ole 9. liisingleping (Nordea Pank- 171 778,43 EEK)
10. volikogu liikme hüvitis,
töötasu (Risti Vallavalitsus),
FIE tulu.
1. Hannes Kuuser 2.
vallavolikogu liige 3. ei
ole 4. ½ maatulundusmaa
Kullamaa vallas; korteriomand Kullamaa vallas 5.
s/a Opel- 1994.a. 6. OÜ
Kambekor Puit osakapital
79 000.- 7. Swedbank- a/a;
SEB Pank – a/a 8. ei ole 9.
ei ole 10. FIE tulu, volikogu
liikme hüvitis.
1. Harry Loorits 2. vallavolikogu liige 3. ei ole 4. ei
ole 5. s/a Volkswagen Passat
- 1994 a 6. ei ole 7. Swedbank -1 a/a, SEB- 1 krediidiarve 8. ei ole 9. liisingleping
(Hansa Liising Eesti AS- 74
547.- EEK) 10. töötasu, volikogu liikme hüvitis.
1. Jaanus Ratas 2. vallavolikogu liige 3. ei ole 4. ei
ole 5. s/a Opel Vectra Caravan- 2000.a 6. ei ole 7.
Swedbank -1 a/a 8. ei ole
9. ei ole 10. volikogu liikme hüvitis.
Vallavanem
Jüri
Otti ja volikogu esimees Einar
Pärnpuu
deklaratsioonid
avalikustatakse Siseministeeriumi poolt Riigi Teatajas.
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Vallavalitsuse liikmed
1. Tenno Laanemets 2.
vallavalitsuse liige 3. ei ole
4. 2 maatulundusmaad Kullamaa vallas Läänemaal 5.
ei ole 6. Swedbank Pensionifond K3 2.sammas;
1326,954 osakut a´13,4790
EEK 7. Swedbank - arvelduskonto,
kogumispensionikonto; AS LHV Pank
väärtpaberikonto 8. Swedbank- 38372 EUR 9. liisingleping (Hansa Liising Eesti AS- 123134,44 EEK) 10.
töötasu (ipMedia OÜ), vallavalitsuse liikme hüvitis.
1. Jaanus Allika 2. val-

lavalitsuse liige 3. ei ole
4. 1 maatulundusmaa; 5. 1
korteriomand ja 1 ehitusjärgus maja Kullamaa vallas Läänemaal 6. s/a Chrysler Stratus- 1995.a. 7.
ei ole 8. Swedbank – 1 a/a;
SEB Pank- 1 a/a SEB Pank44530 EUR 9. ½ hüpoteegist summale 1 200 000
10. töötasu (AS Mecro),
volikogu liikme hüvitis.
1. Linda Pärnpuu 2. vallavalitsuse liige 3. ei ole. 4.
4 maatulundusmaad Kullamaa vallas, 5 Martna vallas ja 1 Lihula vallas 5. ei
ole 6. ei ole 7. Swedbank
– 1 a/a, SEB Pank – 1 a/a,
8. ei ole 9. hüpoteegid(433 715 EEK) 10. töötasu
(Reinu-Einari OÜ, MTÜ Kodukant Läänemaa); lepingutasu (Eesti Põllumajandus-kaubanduskoda), üür
(eraisik), volikogu liikme
hüvitis.
1. Virve Leht 2. vallavalitsuse liige 3. ei ole 4. korteriomand Kullamaa vallas;
8 maatulundusmaad Kullamaa vallas ja 1 Pöide vallas;
1/2 elamust Taebla vallas 5.
ei ole 6. SEB Panga likviidsusfond (500.-) 7. Swedbank- a/a, SEB- 3 a/a 8. ei
ole 9. 2 maa hüpoteeki; 2
käenduslepingut 10.töötasu (Valdek Lehe Selja talu),
pension, FIE tulu, vallavalitsuse liikme hüvitis.
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Mõnda uut Kullamaa vanemast kultuuriloost
Loit Lepalaan
Kullamaa kultuurimaja
direktor

K

ullamaa Püha Johannese
kirik asub oma ajaloo - ja
kunstiväärtustega meie kultuuriloos vaieldamatult kõige väärikamal l. ja auväärsemal kohal. Kõikide rõõmuks
on selles sakraalehitises tänini säilinud mitmed esemed,
mis pärinevad XVII sajandist
ja omavad suurt kunstilist
väärtust. Kahest sellisest teosest ja nende autoritest tuleb
järgnevalt põgusalt juttu.
1641. aastal saabus Kullamaale pastoriks tulevane
keelemees, tõlkija ja estofiiil Heinrich Göseken. Elanud ja töötanud 40 aastat
Kullamaal, lahkus väsimatu
töömees, Läänemaa praost
ja Kuningliku Konsistooriumi assessor siit maisest elust
4. detsembril 1681.a. Gösekeni soov oli, et pärast tema
surma paigutataks Kullamaa
kirikusse ... ”Jumala auks, kiriku iluks ja endale kirklikuks
mälestuseks ....”võidukaare grupp-ristpalk. Auväärt
pastori soov sai tõepoolest
täidetud ja 1682. aastal val-

minud töö ning koguduse
poolt tellitud Gösekeni perekonnapildiga epitaaf on
tänaseni kõikidele külastajatele kirikus näha.
Nimetatud tööde autoriteks on siiani peetud nn.
„Kullamaa meistrit” puunikerdajat Budewin Budelochi, maalijat aga anonüümseks. Selguse tegelike
autorite leidmiseks annab
Heinrich Gösekeni matusetalitust läbi viinud Haapsalu
praosti Joachim Selliuse matusejutluse trükis (JESUS der
Betrüben ) ja Gabriel Herlini
palvel ülemmaakohtule esitamiseks koostatud seletus
(:EAA: f 858, n 2,s 1683).
„ ... Gösekeni matusetalitus
Kullamaal oli kavandatud
31. augustiks 1682. Kuna
kadunuke oli tähtis ja väga
lugupeetud mees, oodati
nii rohkesti peielisi, et lauahõbedat, laud – ja voodilinu
tuli kokku laenata ümbruskonna mõisatest. Päev enne matuseid käisid Gösekeni
poja juhatusel ettevalmistamised matuserahva vastuvõtuks, pastoraadi köögis
kolde kohal podises pada
pasteedilihaga ning kirikus

andsid Tallinnast kutsutud
puunikerdaja Christian Acermann ja maalija Lorenz Buchaw viimast lihvi ristpalgile seatud triumfikrutsifiksile,
mis oli valminud praosti ühe
viimase soovina, ning perepildiga epitaafile, mille tellis
kogudus kauaaegse õpetaja
mälestuseks. Esimesed külalised, nende seas Juuru pastor Johannes Justus Ludwig
pojaga, olid juba kohale
jõudnud ja kõhugi täis söönud, kui puunikerdaja Acermann ja sulane Jaan õues
kella ühe paiku pilgud katusele pöörasid ning korstna kõrval kerkivat tuleleeki
märkasid....”
Järgneb Kullamaa pastoraadi tulekahju põhjalik kirjeldus. Kirjeldusele on teiste
tunnistajate seas alla kirjutanud ka puunikerdaja Christian Ackermann ja maalija Lorenz Buchauw. Seega
võib kindlalt väita, et Eestimaa kuulsaim ja hinnatuim puunikerdaja Christian
Acermann ja maalermeister
Lorenz Buschaw on nende
kahe väga väärtusliku Kullamaa kirikus paikneva kunstiteose tegelikud autorid.

Teine huvitav leid on seotud 2009. aasta oktoobris
„Kullamaa Rahvuspäeva” ettevalmistamisega. Eelpool
mainitud üritus oli pühendatud maalikunstnik Valdemar
Väli 100.-le sünniaastapäevale. Väli näituse ettevalmistamisel suureks abiks olnud
Eesti Kunstimuuseumi maalikogu juhtaja Rita Kroon tõi
ühel külaskäigul KUMU „varakambrist„ välja töö, mille
olemasolu ei tea ega teadnud kindlasti enamus kunstisõpru.
See on Oskar Hoffmanni
1885. aastal valminud maal
„Kullamaa köstrimaja” .
Teos on oma kompositsioonilt jaotatud kolmeks.
Pildi keskosas paikneb köstrimaja, ülaosas vaade Kullamaa kirikule idast ja maali alumises osas kangastub
Kullamaa panoraam lõunast.
Nimetatud leid on seda väärtuslikum Kullamaale ja kõigile kullamaalastele, sest pole
teada ühtegi teist nii kuulsa
meistri tööd, mis kajastaks
tolle ajastu Kullamaa kirikuküla miljööd. Maali saab
kindlasti varsti näha Kullamaa Kultuurimaja galeriis.

Suri helilooja Helen Tobias-Duesberg

4.

veebruaril suri Ameerika
Ühendriikides
Savannah’s
Rudolf Tobiase
noorim tütar Helen TobiasDuesberg. Helen Tobias-Duesberg sündis 11. juunil 1919
New Yorgis. Ta õppis Tallinna
konservatooriumis kompositsiooni Artur Kapi ja Heino Elleri juures ning lõpetas konservatooriumi oreli erialal 1943.
aastal August Topmani õpilasena. Hiljem täiendas ta end
Berliini Kuninglikus Muusikakõrgkoolis (Königliche Hoshschle für Musik), kus tema
isa töötas alates 1914. aastast
kuni surmani muusikateooria
professorina. Pärast siirdumist
Ameerikasse 1951. aastal jät-

kas Helen Tobias-Duesberg
kompositsiooniõpinguid
ja
tegutses New Yorgi kirikutes
organistina. Heliloojana on ta
paljude vokaal- ja kammerteoste ning sümfoonilise muusika autor. Tema loomingust
on laiemat tähelepanu pälvinud Reekviem solistidele, segakoorile ja orkestrile. Alates
1989. aastast külastas Helen
Tobias-Duesberg
korduvalt
Eestit, kus esitati ka tema helitöid.
Helen Tobias maetakse
Kullamaa kalmistule orienteeruvalt 20. oktoobril 2010
Eesti Muusika Infokeskus
www.emic.ee
645 4395

R. Tobiase haud Kullamaa kalmistul.
Tooni Leedjärve foto
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Palju õnne!
85. juubelil
Leida Tšaban 06.märtsil
80. juubelil
Helga-Ingrid Rehkalt 02. veebruaril
75. juubelil
Vaike Jõesalu 10. veebruaril
Emilija Neerut 18. märtsil
70. juubelil
Jüri Hirjel 11. veebruaril
MTR registreeringu kinnitamine
Tuletame meelde, et hiljemalt 15. aprilliks peab ettevõtja esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta majandustegevuse
registris (MTR).
Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb eelnevalt
kontrollida MTR-s vastava registreeringu andmeid. Juhul, kui ettevõtja taotluse alusel on registreering tehtud või selle andmeid
muudetud kolme kuu jooksul enne 15. aprilli, ei pea registreeringut enam täiendavalt kinnitama.
Registreering, mille andmeid pole õigeaegselt kinnitatud, peatatakse 1. maist.
Registreeringu õigsuse kinnitamise ja registreeringu muutmise
eest ei tule tasuda riigilõivu.
Vajalik info http://mtr.mkm.ee/
Info telefonil 472 4767
Katrin Viks, registripidaja
TEATED
Jõgeva villavabriku lõngad,
heied ja vill müügil 8. märtsil
Kullamaa vallamaja juures, kell
10.00. Info tel. 5647 9102 Rene.
Üdruma Küla Selts teatab, et
21. veebruaril 2010 kell 12.00
kuni 16.00 toimub Üdruma
seltsimajas seminar:
1. Villatöötlus/viltimine nõelviltimine
2. valmib prees ehk pross

Eakate peo pildid
2009. aasta eakate peo
proovipildid on valmis.
Tellida saab sotsiaalnõunik
Maret Lõhmuse juures. Soovi
korral saab pilte vaadata ka
valla kodulehel pildigaleriis.

VEEBRUAR
23. veebruaril kell 10.00
Kullamaa kultuurimajas
Kullamaa KK Eesti Vabariigi
Iseseisvuspäevale pühendatud
aktus
24. veebruaril Kullamaal
Eesti Vabariigi Iseseisvuspäev.
Kell 12.00 pidulik tseremoonia
Kullamaa Vabadussamba jalamil
MÄRTS
5. märtsil kell 12.00 Kullamaa
kultuurimajas Kodukant
Läänemaa ühisüritus
7. märtsil Üdruma Seltsimajas
kohtumisõhtu Sipa külaseltsiga
13. märtsil kell 19.00 Kullamaa
kultuurimajas “ Kevade
ootel...” Haimre Rahvamaja
isetegevuslaste kontsert
18. märtsil kell 12.00 Kullamaa
kultuurimajas Läänemaa
terviseõpetuse olümpiaad.
19. märtsil kell 10.00
Kullamaa kultuurimajas
Kullamaa KK koolikonverents
21. märts kell 12.00 Kullametsa seltsimajas perepäev,
(spordivõistlused, mängud igale
vanusele)
27. märtsil kell 19.00
Kullamaa kultuurimajas
“Teatripäeva teatriõhtu”
APRILL
10. aprillil kell 19.00 Kullamaa
kultuurimajas „Ei Vigalas pole
viga midagi“ folkloorikava
Vigalast
16. aprillil Kullamaa
kultuurimajas Kullamaa
arengukonverents
17. aprillil kell 12.00 Küladevaheline spordipäev
Kullametsa seltsimajas
23. aprillil Jüriööjooks
25. aprill kell 12.00 Vibulaskmise treeningvõistlus ja
perepäev Kullametsa külas
25. aprillil “Sokipäev” Üdruma
seltsimajas
MAI
1. mail Maijooks
7. mail kell 18.00 Kullamaa
kultuurimajas Emadepäevale
pühendatud kontsert – aktus

9. mail kell 12.00 - Emadepäev
Kullametsa seltsimajas
14. mail Kullamaa kultuurimajas
Eesti Muusikaõpetajate Ühing
Kullamaal
21. mail kell 18.00 Kullamaa
kultuurimajas Laste
lauluvõistlus “Tingel - Tangel”
22. mail kell 9.00 - 16.00
Kullamaa kevadlaat
23. mail kell 12.00 Vibulaskmise treeningvõistlus ja
perepäev Kullametsa külas
28. mail Kullamaa kultuurimajas
Kullamaa KK kevadpidu
JUUNI
5. juunil Kunsti – muusikapidu
„Helisev Kullamaa“.
Pühendatud Heinrich Gutsleffi
330. sünni –aastapäevale
6. ja 7. juunil kell 10.00
märgviltimise kursus Üdruma
seltsimajas
22. juunil Jaaniõhtu Liivil
23. juunil Võidupüha ja
Jaaniõhtu Kullamaal
25. juunil kell 19.00 Jaaniõhtu
Kullametsa seltsimaja juures
26. juunil Jaaniõhtu Üdrumal
27. juunil kell 12.00 Vibulaskmise treeningvõistlus ja
perepäev Kullametsa külas
AUGUST
28.august Kullamaa Pärtlipäeva
laat
SEPTEMBER
1. september teadmiste päev,
ülemaailmne rahupäev
OKTOOBER
1. oktoober Rahvusvaheline
muusikapäev
9. oktoober Kullamaa
Rahvuspäev „100 - aastat Silla
kooli”
NOVEMBER
27. november Kullamaa
rahvamaja 80. aastapäev
DETSEMBER
5. detsember Advenditulede
süütamine Kullamaal
11.detsember Kullamaa valla
eakate jõulupidu
18.detsember Kullamaa valla
jõulupidu

Meie hulgast on lahkunud
12.04.1931-05.01.2010 Elfriide Härg Koluvere küla
03.02.1949-07.01.2010 Niina Maltseva Koluvere küla
12.08.1933-25.01.2010 Edvin-Alvin Kaevats Lemmikküla küla

Kullamaa Valla ajalehte annab välja Kullamaa Vallavalitsus (tel. 472 4763, e-post: kersti@kullamaa.ee). Tasuta.
Järgmine leht ilmub 2010.a. aprilli lõpus. Ilmub ka internetis www.kullamaa.ee
Tehniline teostus: Kalurileht (tel. 5649 5252, e-post: kalurileht@gmail.com, www.kalurlileht.ee)
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Pangabuss sõidab
2010 a. üks kord kuus
esmaspäeviti.
Peatub Kullamaa vallamaja
juures kell 9.00 - 10.30
22. veebruaril,
22. märtsil,
26. aprillil,
24. mail,
28. juunil.

Kullamaa lasteaia teated
Aprillis alustame
arenguvestlustega,
palume selleks varakult
registreeruda.
15. aprillil lähme lastega
Pärnusse teatrisse vaatama
etendust “Kolm põrsakest ja
hea hunt”.
Pilet 75.-.

Üritused Kullamaa vallas 2010

