Hoiame oma inimesi,
Hoolime oma kodukandist!
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Lääne-Nigula vallas sündis uus koalitsioon

Valimisliidu Tugevad Kogukonnad esindaja Mikk Lõhmus, EKRE esindaja Hardi Rehkalt ja Eesti Reformierakonna esindaja Jaanus Ratas allkirjastasid neljapäeval, 28. oktoobril koalitsioonilepingu

Mikk Lõhmus

28. oktoobril allkirjastasid
Valimisliit Tugevad Kogukonnad esinumber Mikk
Lõhmus, EKRE esinumber
Hardi Rehkalt ja Eesti Reformierakonna esinumber
Jaanus Ratas Lääne-Nigula
koalitsioonilepingu LääneNigula valla juhtimiseks eeloleval 4 aastal.
Loodud koalitsioon näeb
Lääne Nigula valda
atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonnana ning
uuendusliku omavalitsusena, kus kõigil on
hea elada, töötada ning
ettevõtlusega tegeleda.

l Sünnitoetus kasvab 1000 euroni.
l Ranitsatoetus kasvab 250 euroni.
l Lähtume sotsiaaltoetuste
sh ravimitoetus maksmisel
vajaduspõhisusest.
l Kahekordistub kaasav eelarve,
tulevikus saab iga piirkond
10 000 euro.
l Alustatakse volikogu istungite
veebiülekannetega.
Lähimate aastate prioriteediks on
kindlasti haridus. Koalitsioonipartnerid leiavad, et valla koolivõrk peab
lähima 4 aasta jooksul säilima, sa-

maaegselt tuleb tõhustada lasteaedade
ja koolide omavahelist koostööd, tugevdada hariduse tugiteenuste keskust
(koolipsühholoogid, eripedagoogid,
logopeedid, sotsiaalpedagoogid jms)
ning panustada koolide õppevarasse,
hoonetesse ja spordiplatsidesse. Täiesti uue algatusena käivitame õpetaja- ja
tugispetsialisti stipendiumi ja motivatsioonisüsteemi.
Vald panustab jätkuvalt kohalikku elukeskkonda – asulate keskuste heakord,
mustkattega teed, valgustus, hajaasustuse programm on jätkuvalt prioriteediks, samuti seisame igati selle eest, et
kiire interneti ulatuslikum väljaehitamine algaks ka Lääne-Nigulas. Meie
elukeskkonda oluliselt mõjutavad arendused (tuulepargid, päikesepargid, kar-

jäärid jms) saavad sündida vaid valla,
kogukonna ja arendaja ühisel kokkuleppel. Vald peab suutma neid läbirääkimisi ja kokkuleppeid eest vedada.
Koalitsioonilepingus on käsitletud ka
kogukondade jaoks olulisi väiksemaid
teemasid, näiteks taastame Palivere
lasteaia köögi.
Koalitsiooni kandidaat volikogu esimehe kohale on Mikk Lõhmus, kandidaadid aseesimeeste kohale Jaanus Ratas ja
Hardi Rehkalt. Vallavanema ametikohale kuulutame avaliku konkursi.
Koalitsioonilepingu täistekstiga saab
tutvuda valla veebilehel aadressil
https://www.laanenigula.ee/uldinfo

Valla valimiskomisjon kuulutas välja Lääne-Nigula Vallavolikogu valimistulemused
Lääne-Nigula valla valimikomisjon kuulutas
9. novembril 2021 otsusega nr 8 välja valimitulemused, mille kohaselt on Lääne-Nigula
Vallavolikogu teise koosseisu liikmeteks registreeritud:
1 Hardi Rehkalt
(Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)
2 Mikk Lõhmus
(Valimisliit Tugevad Kogukonnad)
3 Andres Kampmann
(Eesti Keskerakond)
4 Jaanus Ratas
(Eesti Reformierakond)

5 Neeme Suur
(Valimisliit Tegusalt Tulevikku)
6 Aivo Hirmo
(Valimisliit Tugevad Kogukonnad)
7 Risto Roomet
(Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)
8 Tenno Laanemets
(Valimisliit Tugevad Kogukonnad)
9 Kaido Rehkalt (Eesti Keskerakond)
10 Lea Lai (Eesti Reformierakond)
11 Aivar Oruste
(Valimisliit Tegusalt Tulevikku)
12 Einar Pärnpuu
(Valimisliit Tugevad Kogukonnad)

13 Elvo Leppmaa
(Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)
14 Lauri Lilleoks
(Eesti Keskerakond)
15 Ago Kirsipuu
(Valimisliit Tugevad Kogukonnad)
16 Elle Ljubomirov
(Eesti Reformierakond)
17 Argo Kliss
(Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)
18 Oliver Tammemägi
(Valimisliit Tegusalt Tulevikku)
19 Kadri Lukk
(Valimisliit Tugevad Kogukonnad)

20 Kadi Paaliste
(Eesti Keskerakond)
21 Gertu Lorents
(Valimisliit Tugevad Kogukonnad)
22 Marek Topper
(Eesti Reformierakond)
23 Ülle Heinleht
(Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)
24 Erlend Kotkas
(Eesti Keskerakond)
25 Arvo Ninn
(Valimisliit Tegusalt Tulevikku)
Kersti Lipu, valla valimiskomisjoni esimees

2 volikogu/teated
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Noarootsi osavald 2018-2021
Maanteeametiga mustkatte Hara küla
vaheline tee;
• 2019. aastal avasime koostöös
Veeteedeametiga ja Päästeametiga
külastajatele Osmussaare tuletorni;
• 2021. aastal õnnestus saavutada
Hara, Hara-Kudani ja Spithami
riigitee mustkatte alla viimine;
• 2021. aastal saime Majandusministeeriumist toetust Österby objektiteele
asfaltkatte paigaldamiseks.
Aivo Hirmo
Noarootsi osavallavanem
Üks valimisperiood on möödas.
Neli aastat on möödunud lennates
ja igapäevastes askeldustes kipub
kiiresti ununema, et mis siis ikkagi tehtud sai ja mis mitte. Allpool
lühike kokkuvõte tehtud asjadest.
Teede rekonstrueerimine on olnud
meie prioriteet. Aastatel 2018-2021
sai mustkatte ligi 30 km Noarootsi
teid. Arvestades, et enne seda oli Noarootsis vaid 3-4 km mustkattega kohalikke teid, on see tugev tulemus, lisaks
enamuse kruusakattega teede remont.
Hea koostöö on olnud erinevate
ametkondadega:
• 2018. aastal õnnestus koostöös
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega
täiendada Pürksi-Haapsalu-Pürksi
avaliku liinibussi graafikut, mis
nüüdseks sõidab päevas 3 korda
endise 2 korra asemel, mõni päev
isegi 4 korda;
• 2018. aastal rekonstrueeriti
koostöös Maanteeametiga (nüüd
Transpordiamet) Pürksi keskväljak;
• 2019. aastal sai koostöös

Oleme püüdnud vastavalt võimalustele maksimaalselt kaasata projektiraha erinevatest programmidest
Noarootsi piirkonna arenguks:
• 2018 a. paigaldati Interreg ranniku
matkaradade projekti raames Österby
ja Hara sadamasse katusealusega
istumiskohad ja grillimisahjud;
• 2019.a. korrastasime ja taastasime tänu Riguldi/Noarootsi kodukandiühingu toetusele Rooslepa
vana kalmistu metall- ja kiviristid;
• 2020. aastal korrastasime ja tähistasime Eesti-Läti Interreg programmi
toel infotahvlitega Noarootsi militaarpärandi turismiobjektid:
• 2020. aastal saime toetust Maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest Österby
sadamahoone ehituseks;
• 2021. aastal saime toetust Leader
programmist, mille abil paigaldasime
kõikidesse Noarootsi küladesse infostendid, mis annavad ülevaate külade
rannarootsi ajaloost koos pildimaterjaliga.
Österby sadamas valmis 2021. aastaks sadamahoone ja korrastati parkla.
Alustas tööd sadamakohvik ja käima
hakkas Haapsalu–Österby veetakso. Kõik see on oluliselt elavdanud

poolsaare majandus- ja kultuurielu.
Järgmisel aastal on plaanis laevatee
süvendamine, oleme selleks saanud
ka osalise projektitoetuse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.
Väiksematest investeeringutest nelja
aasta jooksul:
• koolihoones remonditi klassiruume ja kaasajastati valgustus,
uuendati tööõpetusklassi sisustus,
rekonstrueeriti sillutis, internetikaabeldus ja võrguseadmed, valvekaamerate süsteem;
• remonditi sotsiaalmaja kortereid,
paigaldatud on uued välisuksed;
• lasteaias on remonditud rühmaruum ja tualett;
• õpilaskodus remonditi üldkasutatavad ruumid ja osaliselt toad;
• Pürksi raamatukogu küttesüsteem
annab nüüd sooja;
• Kultuurimajal on korralik helivõimendussüsteem;
• täiendati Pürksi mänguväljakut;
• Sutlepas ja Pürksis asendati vanad
valgustid LED valgustitega;
• Sutlepa vabaajakeskuses
rekonstrueeriti fuajee põrand.
Sutlepa keskus sai mänguväljaku ja
kiige, Noarootsi Kooli juurde ehitati
välijõuväljak professionaalsete jõuseadmetega, lisaks valmib veel sel
aastal rulapark koostöös MTÜ-ga
Nuckö kogukond.
Aastatel 2018-2021 viisime ellu Umbaia elamuarenduse alates maa ostmisest, teede ja elektriliitumise väljaehitamisest kuni kruntide müügini. See
loob hea eelduse uute elanike lisandumiseks poolsaarele.

Noarootsi on atraktiivne piirkond
elamute ja suvekodude rajamiseks.
Kui sel aastal on Lääne-Nigula vallas
välja antud 161 ehitusluba, siis sellest
83 ehitusluba on välja antud Noarootsi osavallas, projekteerimistingimusi
vastavalt 55 ja 31, puurkaevude asukoha kooskõlastusi vastavalt 116 ja
53. Järjest rohkem uutest elanikest
registreerivad end sisse, kuid siin on
kindlasti mõttekoht, kuidas seda veel
rohkem soodustada.
Hea meel on, et Noarootsis on
olnud kogu aeg aktiivne kultuurielu ja
rohkelt erinevaid üritusi: teatriõhtud,
kontserdid, peoõhtud, tähtpäevade
tähistamine, fotokonkurss, mälumäng,
laadad, külade mängud, mitmevõistlus, kino, rahvatants jm. Kuigi koroona jättis väikse jälje, on enamik traditsioonilisi üritusi toimunud. Suur tänu
kõigile mittetulundusühingutele ja
inimestele, kes on panustanud erinevate suuremate ürituste korraldamisse
nagu Noarootsi kohvikute päev, Saunaralli, Hara kaluritepäev jm.
Sel aastal sai alus pandud Haapsalu-Noarootsi merepäevade ja üle
lahe ujumisvõistluse traditsioonile
koostöös Haapsalu linna, SA Läänemaa, Avaveeujumise Liidu, Kaitseliidu, Vabatahtlike päästjatega ja
paljude teistega. Üritus läks korda ja
järgmiseks aastaks on juba kuupäev
paigas. Töös on praegu ka projekt ühe
teatrietenduse toomiseks Österby sadamasse kogu järgmise aasta suveks.
Oluliselt on paranenud sotsiaalhoolduse teenus. Kui enne ühinemist oli
meil 2 koduhoolduslepingut, siis hetkel on neid 14. Ühes kuus osutatakse

sotsiaaltranspordi teenust Noarootsi
inimestele kokku ligi 3000 km. On
hea meel, et oleme jõudnud rohkem
tegelike abivajajateni.
Samas oleme säilitanud valla bussiga
niinimetatud leivaringid kauplusesse
ja oleme maksnud osavalla eakatele erinevalt teistest piirkondadest
iga-aastast ravimitoetust.
Loodetavasti saab edasi minna Hara
sadama arendamisega. Lahendust ootab pikaleveninud kohtuvaidlus Ramsi
neeme tippu valla krundile avaliku
juurdepääsu tagamiseks. Kahjuks
pole olnud võimalik ka kergliiklusteedega edasi minna rahastusmeetme
puudumisel. Laual on pidevalt olnud
ka riigipoolse rahastuse leidmine Hara
lahe ja Tagalahe vahelisele kanalile,
Vööla mere ja ühenduskanali setetest
puhastamisele, samuti ei ole maha
maetud Noarootsi-Haapsalu silla mõtet, kuid siin ei ole suutnud läbimurret
saavutada. Kasuks ei tulnud siinjuures
ka valitsuse vahetus.
Kokkuvõttes leian, et pärast 2017. a
haldusreformi on Noarootsil läinud
oluliselt paremini kui kardetud,
võib-olla kellegi jaoks isegi liiga hästi,
kuna nüüd soovivad kõik piirkonnad
saada osavallaks. See on arusaadav,
aga kätkeb ka riske suure valla jaoks
arvestades keerulist juhtimisstruktuuri
ja lisanduvaid tegevuskulusid. Loodetavasti õnnestub see paljude muutujatega võrrand kõigile vastuvõetavalt
lahendada.
Suur tänu kõigile Noarootsi elanikele, kes ühel või teisel moel kodukoha
arengusse panustavad.

Lumetõrje 2021-2022 talveperioodil
Olev Peetris
Teede- ja kommunaalnõunik

• Rõude – Kasari piirkond – Kesküla Põllumajandusühistu, juhataja Marge Kanna,
telefon +372 5349 0867;

Lääne-Nigula valla territooriumil tegelevad
lumetõrjega järgmised ettevõtted:

• Kullamaa, Koluvere, Leila ja Kalju piirkond –
Arvo Tiits, telefon +372 5647 2620

• Taebla alevik, Turvalepa, Nigula, Kadarpiku,
Kedre, Leediküla, Pälli, Kirimäe, Nihka, Koela,
Tagavere - OÜ Servik - Marko Siilmann,
telefon +372 5663 3519 ja Ivar Moroz
telefon +372 5697 5216;

• Kullametsa, Silla, Jõgisoo, Päri, Üdruma
piirkond – Jaan Kuusik,
telefon +372 5629 3631

• Allikmaa küla ning üle viadukti olev osa Luigu
külast ja Palivere alevik – Kortle OÜ,
Kalle Kiisa, telefon +372 5344 2193
• Võntküla, Vidruka, Väänla, Luigu, Jalukse,
Keedika, Seljaküla, Kirna ja Kaasiku kant –
Osaühing Pullmullikas, juhatuse liige Hardi
Rehkalt, telefon +372 515 8237;

• Liivi, Mõrdu, Patsu, Ubasalu piirkond – Jaan
Jalakas, telefon +372 518 7429
• Nõmmküla piirkond - FIE Paul Pigul, Rätsepa
talu, Palul Pigul, telefon +372 5690 0750;
• Pürksi, Sutlepa ja Riguldi piirkond - OÜ Warren Safety, esindaja Aive Sakkius,
telefon +372 5190 1421

järjekorras lükatakse lumest puhtaks koolibussi
marsruut, bussipeatused, üldkasutatavad
teed ja tänavad, üldkasutatavate hoonete
juurdepääsud (koolid, lasteaiad, kauplused jne.)
Palve maaomanikele. Kui teie maad ja metsad
piirnevad teedega siis raiuge vähemalt 2 meetri
laiuselt, mõlemalt poolt teed, teeääred võsast
ja puudest puhtaks. See on seadusest tulenev
nõue ja kohustus. Kui tehnika ei mahu lund
lükkama siis jääb lumi lükkamata. Kui tekkib
olukord, et vald peab teeääri puhastama,
siis maaomanike eraldi teavitama ei hakata.
Materjal, ladustatakse teeäärde ja omaniku
kohus on see ära koristada.
Vallapoolsed koordinaatorid:
Endine Lääne-Nigula vald, teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris,
telefon +372 504 9561;

• Saunja, Kärbla, Linnamäe, Salajõe, Ingküla,
Niibi, Auaste, Uugla, Oru, Auaste, Vedra,
Mõisaküla ja Soolu küla - OÜ Norwich Ehitus, juhatuse liige Janek Loorens, telefon +372 5646 1410

Lumelükkamise põhimõtted on samad, mis varasematel aastatel, teed peavad olema lahti lükatud
iga majapidamise väravani, kuhu tehnikaga ligi
pääseb. Lund hakatakse lükkama, kui lume paksus
on 8 cm tänavatel ja 10 cm teedel.

Martna osavald, haldur Enno Heinaste,
telefon +372 517 9834;

• Risti alevik, Kuke, Rehemäe, Jaakna, Rõuma,
Piirsalu ja Kuijõe küla – OÜ Pumi, juhataja
Anton Martin, telefon +372 511 0101;

Koduõuesid ja krundi siseseid teid vald ei lükka.
See on iga inimese ja lükkaja omavahelise kokkuleppe küsimus.

Noarootsi osavald, osavallavanem Aivo
Hirmo, telefon +372 509 6190;

• Nõva ja Variku piirkond – Kementrans OÜ,
juhataja Tõnu Toime, telefon +372 506 1350;

Kortermajade kinnistud ja kinnistusisesed teed
(majaesised) on ühistute või majavaldajate
puhastada. Vallal ei ole midagi selle vastu, kui
lükatakse hädasolijate õued lumest puhtaks.
See saab olema aga teises järjekorras. Esma-

• Martna-Oonga-Tammiku piirkond – OÜ Viljatare, juhataja Arvo Ninn, telefon +372 506 7521;

Nõva osavald, osavalavanem Aivi Heinleht,
telefon +372 529 9364;

Kullamaa osavald, majandusjuhataja Jaanis
Samberk, telefon +372 5656 8373.
Seoses osavaldade moodustamisega võivad
koordinaatorid muutuda, jälgige jooksvat
informatsiooni.

Lääne-Nigula Vallavalitsus otsib
osalise ja täiskoormusega

TUGIISIKUID
ERIVAJADUSTEGA LASTELE
Palivere ja Taebla piirkonnas

Tugiisik on lapse saatjaks ja suunajaks
haridusasutuses.
Täpsema info saamiseks pöörduda
lastekaitse spetsialisti poole.
Lastekaitse spetsialist
Lisett Randlepp 5292463

Lääne-Nigula Vallavalitsus otsib
osalise koormusega (nädalavahetustel)

ISIKLIKKU ABISTAJAT
Palivere piirkonda

Isiklik abistaja aitab isikut tema
igapäevaelu tegevustes,
nagu liikumisel, söömisel, toidu
valmistamisel, riietumisel,
hügieenitoimingutes,
majapidamistöödes ja muudes
toimingutes, milles isik vajab
juhendamist või kõrvalabi.
Täpsema info saamiseks palun
pöörduda sotsiaaltöö spetsialisti poole.
Sotsiaaltöö spetsialist
Maarika Maripuu 5268113
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TULE VAKTSINEERIMA JA HOIAME EESTI ELU AVATUD
Haapsalu vaktsineerimiskabinet on AVATUD kahel päeval nädalas kell 9.00–17.00:
l

REEDETI SA Läänemaa Haiglas aadressil Vaba 6 Haapsalu

Läänemaa haigla registratuur: +372 472 5800
l ESMASPÄEVITI Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses aadressil Sadama 16 Haapsalu
Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse registratuur: +372 472 5413
Vaktsineerimiskabinetti on võimalik tulla vaktsineerima eelregistreerimisega digiregistratuuri kaudu (valides piirkonnaks Läänemaa)
Vaktsineerida saab ka ETTE REGISTREERIMATA nimetatud päevadel ja kellaaegadel. Ette
registreerimata tulles palume varuda veidi aega, sest kabinetis võib olla registreeritud
aegadega vaktsineerimise huvilisi.
Samuti saab vaktsineerimise aja broneerida telefonil 1247 (iga päev kell 8-20) või digiregistratuuri kaudu www.digiregistratuur.ee.
Perearstikeskuses saab vaktsineerida COVID-19 vastu nii esimese, teise kui tõhustusdoosiga ning üle 65-aastastel on samaaegselt võimalik ära teha ka tasuta gripivaktsiin. Vaktsineerimiseks võta palun ühendust oma perearstikeskusega!

KUST KÜSIDA INFOT?
Tervist puudutavate küsimuste korral helista perearsti nõuandetelefonile ☎ 1220 (välismaalt helistades +372 634 6630).
l Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista hädaabinumbrile
☎ 112.
l Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud
tasuta häirekeskuse kriisiinfotelefon ☎ 1247 (välismaalt
helistades +372 600 1247).
l Küsimuste korral pöörduge terviseameti poole e-posti teel:
info@terviseamet.ee
l Täiendav informatsioon piirangute kohta www.kriis.ee

Läänemaa ettevõtjad kutsuvad meedikuid toetama
„Hoiame meedikuid“ tänukingituste kampaaniaga, millest võiksid osa saada kõik
Läänemaa meditsiinitöötajad.
Meedikutele tänu avaldamiseks saavad panustada nii kohalikud ettevõtted kui
ka eraisikud. Kohalikel toidutootjatel on võimalus kinkida oma tooteid ning teine
võimalus on teha ülekanne selleks spetsiaalselt loodud kontole Swedbankis: Kaire
Tammet, EE072200221077956982, märksõna „Hoiame meedikuid“.
Kontole laekuva raha eest hakatakse täitma kinkekorve, mis toimetatakse Läänemaa meditsiiniasutustesse.
Sarnaseid kampaaniad toimub juba mujalgi Eestis.
Kampaania käigust saab jooksvalt ülevaate Facebooki lehelt „Hoiame meedikuid“.
Ettevõtetel, kes soovivad kampaaniasse panustada oma toodetega, palun pöörduda Kaire Tammeti poole: meiliaadressil kaire@puise.ee või telefonil 56 616 307.
Kampaania annetuskonto: Swedbank, Kaire Tammet EE072200221077956982,
märksõna „Hoiame meedikuid“.

Pensionide, toetuse ja hüvitiste
kojukanne muutub soodsamaks
Sotsiaalkindlustusamet
Alates järgmise aasta 1. veebruarist hakkab pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukannet tegema
AS Hansab koostöös turvaettevõttega Viking Security ning ühe kojukande hind muutub ligi 20
protsenti soodsamaks.
Sotsiaalkindlustusameti finantsarenduste projektijuhi Regina Maslova sõnul puudutab see muudatus
ligi 5500 ameti klienti, kellele pension, toetus või hüvitis koju tuuakse.
„Kindlasti on meie klientide jaoks hea uudis see, et pensionide ja sotsiaaltoetuste ühe kojukande
hind muutub 1.40 eurot soodsamaks. Kui täna tuleb pensioni koju toomise eest maksta 8.10, siis
järgmise aasta 1. veebruarist maksab koju toomine 6.70 eurot," rääkis Maslova.
Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad hajaasustusega piirkondades ning kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja hüvitised koju tasuta. Pensioni või
toetuse kojukande tellimiseks tuleb esitada avaldus, mille leiab ameti kodulehelt.
Pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamakseperiood jääb samaks ja see on 5.-12. kuupäevani. „Osade
klientide jaoks võib küll muutuda senine koju toomise kuupäev aga nende inimestega, võtab teenuseosutaja eraldi ühendust ning täpsustab uue kuupäeva," lisas Maslova.
„Hansabil on äärmiselt hea meel, et Sotsiaalkindlustusamet on valinud meid koos Viking Security´ga enda partneriks, et pakkuda turvalist ja kvaliteetset toetuste ning hüvitiste kojukandeteenust
kõikidele oma klientidele," rääkis AS Hansabi teenindusdirektor Kaarel Ajaots. Alates oktoobrist
pakub Hansab sarnast kojukandeteenust ka Töötukassa klientidele.
Ajaotsa sõnul alustati sularahaveoteenuse pakkumist Eestis ligi kaks aastat tagasi ning tänaseks
omatakse hinnanguliselt 40% suurust turuosa.
Kõigile inimestele, keda see muudatus puudutab, saadab sotsiaalkindlustusamet jaanuari jooksul
koju ka infolehe, mis sisaldab täpsemat infot uue teenusepakkuja ja tingimuste kohta. Infolehelt
leiab muuhulgas info, kuidas uus teenuseosutaja ära tunda ja kuidas toimub toetuste kätte toimetamine.
Uus kojukande teenuse leping sõlmitakse 18. oktoobril 2021 ja see kehtib neli aastat. Kuni järgmise
aasta jaanuarini toob pensione, toetusi ja hüvitisi koju postiettevõte Omniva.

Lääne-Nigula Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond tuletab meelde,
et seoses viiruse laialdase levikuga
toimub vastuvõtt vaid eelneval kokkuleppel ametnikuga.
Palume pöörduda oma küsimuste ning muredega töötajate poole
eelkõige telefoni teel.
Risti ja Linnamäe piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Epp Nelis tel. 5341 6266
Taebla ja Palivere piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Maarika Maripuu tel. 526 8113
Noarootsi ja Nõva piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Maire Koppelmaa tel. 518 7159
Martna piirkonna sotsiaaltöötaja
Riina Randmaa tel. 5344 7140
Kullamaa piirkonna ning üldiste
küsimuste puhul sotsiaalhoolekande
osakonna juhataja Tuuli Varik
tel 59194936

COVID-19 viiruse levik on
väga kõrgel riskitasemel
Koroonaviirus levib praegu kõikjal,
asutustes, kogukondades, peredes ja peame olema kõik koos väga
hoolivad ja kohusetundlikud, et viiruse levikule piiri panna.
Väga kõrge riskitaseme puhul on ülioluline viia miinimumini inimeste omavahelised näost näkku kohtumised.
Lääne-Nigula vallavalitsus palub
kõigil oma küsimustega pöörduda ametnike ja töötajate poole
eelkõige telefoni või e-kirja teel.
Kohtumised toimuvad ainult eelneva kokkuleppe alusel.
Ametnike kontaktid on valla kodulehel www.laanenigula.ee
Lääne-Nigula vallavalitsuse üldkontaktid on tel 4720300, e-post:
vv@laanenigula.ee
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Läänemaa õpetajate
tänuüritus
Palmi Lahe
Haridusnõunik
FOTO: Silver Raidla
06.10. toimus vastvalminud Oru Kultuurisaalis Läänemaa õpetajate tänuüritus. Meie valla õpetajad ning tugispetsialist olid nominendid enamuses kategooriates ja kokku saadi muljetavaldav hulk tänukirju. Oleme väga uhked
oma kvaliteetset õpet tagava koolipere üle!

Aasta lasteaiaõpetaja tiitli nominent
Eve Tamm Kullamaa lasteaed
Aasta klassiõpetaja tiitli nominent
Marju Konrad Palivere Põhikool
Merle Tamm Taebla Kool
Merlin Karm Oru Kool
Riina Gilden Kullamaa Keskkool
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Noarootsi Koolis allkirjastati
hea kooli kokkulepe
Maire Uusen
Noarootsi kooli huvijuht
Juba septembri alguses tekkis mõte,
et koolil võiks olla kirjas väärtused,
mida järgides oleks kõigil – nii õpilastel kui õpetajatel üheskoos hea koolis
käia. Selleks tarbeks kogusid klassijuhatajad oma õpilastelt kokku sisendid
väärtuste jaoks ja ühiselt sai parimad
sõnastused välja mõeldud. Kokku sai
kümme väärtust, mida on nüüd edaspidi hea hakata lahti mõtestama.
Kui väärtused olid leitud, koostati ka
hea kooli leping, millele 19.oktoobril
toimunud pidulikul allkirjastamise
sündmusel Pürksi kultuurimajas kirjutas töötajate poolt alla kooli direktor
Signe Matteus ning õpilaste poolt õpilasesinduse president Minna Matilda
Reinmann.
Et leping ei jääks vaid kaustade vahele seisma, sai raamitud ka suur
plakat kõigi väärtuste kohta, kuhu
samuti kogutakse töötajate ning õpilaste allkirjad kinnitamaks, et oleme
nõus enda panuse andma selle nimel,
et meie koolis oleks hea käia.

Aasta klassijuhataja tiitli nominent
Kaja Kaabel Taebla Kool
Marina Laurits Risti Põhikool

Meeleolukal üritusel ei puudunud ka
õpilaste etteasted ning suur logoga
tort, mida hiljem koolimajas ühiselt
söödi.

Stiilinädal ja halloweeni pidu Noarootsi Koolis
Noarootsi kooli õpilasesindus

Aasta klassijuhataja
Liisa Lints Oru Kool
Aasta põhikooli aineõpetaja tiitli nominent
Denis Naumov, Risti Kool
Heili Lukas Oru Kool
Peeter Alekand Taebla Kool
Terje Remma Risti Põhikool
Ülle Ehanurm Oru Kool
Aasta põhikooli aineõpetaja
Margit Ülevaino Palivere Põhikool
Aasta gümnaasiumiõpetaja
Heli Mäe Kullamaa Keskkool
Aasta tugispetsialisti tiitli nominent
Ave Bachman Taebla Kool
Aasta tugispetsialist
Kärt Lusmägi. Kärt valiti ka „Eestimaa õpib ja tänab
2021“ tunnustusüritusel Aasta Tugispetsialist kolme
nominendi hulka, kus ta esindas Lääne-Nigula valda ja
selle õppeasutusi.
Aasta õppeasutuse juht
Mare Tereping Noarootsi Kool
Aasta hariduse sõbra tiitli nominent
Lääne-Nigula vallavalitsus
Aasta haridusteo tiitli nominent
Pirja Laanemets Kullamaa Keskkool
Läänemaa aastate õpetaja

Lehte Jõe Palivere Põhikool

Saali panime palju valgusteid, arvuti, millest leidsime
muusikat, mis oleks rahvale meeldiv ja kaasahaarav, jaTere kallis Lääne-Nigula valla rahvas.
gasime auhindu ja lugesime ,,rahva lemmiku” hääletuse
Oleme Noarootsi Kooli õpilasesinduse liikmed ja räägime hääled üle ning selle järgi sai ka auhindu jagada. Pidu läks
natukene, mis toimus meie koolis vaheajale eelneval näda- väga hästi ja seda oli lahe korraldada.
lal. Meie koolis oli stiilinädal ja selle raames ka üks vahva
Halloweeni pidu ning sellel nädalal toimus ka hea kooli Stiilinädalal oli koolis näha väga palju erinevaid arusaami
kokkuleppe sõlmimine.
nendest teemadest. Tore oli näha, et paljud võtsid osa nendest tegevustest. Aga räägime lähemalt, siis ka Teisipäevast
Stiilinädalal oli igal päeval oma stiil, stiilid olid järgnevad: ehk pidulikust päevast. Selle päeva stiil oli pidulik, sest
Esmaspäev – Tudupäev
sellel päeval sõlmiti leping ,,Hea kooli kokkulepe”. Selle
Teisipäev – Pidulik
kokkuleppega kinnitasime kõik selle, mis oli lepingus välja
Kolmapäev – Vanad ja Kobedad
toodud. Selle lepingu mõte on, et muuta kool mugavaks ja
Neljapäev – Halloween
heaks kohaks, kus tahetakse olla – kus ollakse kiusuvabad,
Reede – Retro
kus ei kasutata palju nutiseadmeid ja kus ollakse kõigiga
võrdsed. See on üks väga hea asi ja me loodame, et ka palNendel päevadel oli palju huvitavaid tegevusi. Õpilasesin- judele teistele koolidele eeskujuks.
duse lastel oli palju tööd: viia läbi üks pidu, sõlmida kokkulepe, jälgida stiilinädalas osalejaid ja kaunistada peoks Kahjuks algas koroona ja me ei saa enam selliseid üritusi
ära kultuurimaja saal.
praegu korraldada. Aga siiski see oli üks äge nädal.
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Lahe Koolipäev
n

Palmi Lahe
Haridusnõunik

7. oktoobril osalesid
õpilased Noarootsi
Koolist, Taebla Koolist,
Oru Koolist, Risti Põhikoolist ja Kullamaa
Keskkoolist Eesti suurimal noortekonverentsil
Lahe Koolipäev Alexela
kontserdimajas. Ürituse
eesmärgiks oli pakkuda
õpilastele üks unistuste koolipäev, mis
oleks täis naeru, uusi
sügavaid ideid, tutvusi
ning huvitavaid teadmisi.
Lääne-Nigula vald andis
võimaluse osaleda üritusel igast koolist kahel
õpilasel koos juhendajaga. Kohal käinud noored
jäid üritusega väga rahule.
n

Mulle meeldisid kōige rohkem esinejad, eriti tooksin esile Tuuli Roosmaa,
kelle kōne oli kōige pōnevam. Ta
rääkis oma reisimistest perega erinevates maailma kohtades, juurde näitas
ka ülilahedaid videoid.
Sain mitmeid erinevaid ideid oma
tulevikku koolitee jätkamiseks. Sooviksin kindlasti oma tuleviku õpingud
siduda reisimisega. Kuna Tuuli Roosmaa näitas, et maailmas on nii palju
eri paiku ja erinevat kultuuri mida
näha ja avastada.
Kes kahjuks üritusele ei jõudnud, siis
neile ma ütleks, et minge järgmine
aasta kindlasti, see oli tõesti lahe
koolipäev!
Mariel (Noarootsi Kool, 6. klass)

Kõige rohkem meeldis mulle see boksimäng ning väga meeldisid ka need
vaatlused kus käisid erinevad kuulsused nt Tuuli Roosma jne.
Sain mõtteid, kuidas asju paremini teha
ja kuhu edasi õppima/tööle minna.
Adele (Noarootsi Kool, 8. klass)
n

Kõige rohkem meeldis, et erinevad
inimesed rääkisid oma lugu, oli ka
palju iidoleid ja tuntud nimesid, keda
paljud teavad.
Sain mõtteid, et olla inspiratsiooniks
ja eeskujuks teistele inimestele. Mõte,
mida jagaksin teistele noortele, kes
üritusele ei jõudnud oleks, et alati
anda endast kõik ja olla eeskujuks
teistele inimestele.
Kristofer (Taebla kool, 8A klass)
n

Roosma ütlus: “ Ära iial kahetse asju
mida sa teinud oled, vaid kahetsema
peab seda mille sa tegemata jätad.“
Raul (Kullamaa Keskkool, 12. klass)
n

Mulle meeldis kõige rohkem see, et
seal oli palju huvitavaid esinejaid.
Sain mõtteid tuleviku koolitee jätkamiseks, et tee kindlasti seda, mis sa
arvad, et on õige ja ära karda olla
teistsugune.
Ürituselt saadud mõte, mida jagaks
teiste õpilastega oleks, et vaata maailma avarama pilguga ja julge tulla
oma mugavusstoonist välja!
Mariette (Kullamaa Keskkool,
10. klass)
n

Kohtasin uusi inimesi ja sain palju uusi kogemusi ning häid mõtteid.
Inimesed olid väga toredad.

Lahedal Koolipäeval meeldis kõige
rohkem boksimäng, kus pidi etteantud
tähtedest saama mingi asutuse nime
(näiteks; WEDSKNAB on Swedbank)
ja peale seda käia kuulamas ja küsimustele vastamas.

Sain julgustust, et olla see kes ma olen
ja eriti suhtlemise alal, sain motivatsiooni asju teha ja ette võtta.
Mõte teistele õpilastele oleks, et ole
sina ise ja kõik inimesed eksivad ning
see on inimlik.

Koolitee jätkamiseks tuleb kiusajaid
peatada ja olla veel sõbralikum ehk
anda endast kõik, et kõigil oleks hea
koolis käia.

Kaidi (Oru kool, 8. klass)

Mõte, mida jagaks teistega, oleks olla
sõbralikum, abivalmim ja proovida
näha võimalikult palju asju, et takistada kiusamist, aidata teisi koolitööga
ja olla kõigiga head sõbrad.

Läänemaa Aasta
raamatukogutöötaja
on Janet Kärp

n

Mulle meeldisid väga boksid, kus sai
palju erinevaid asju teada ja õppida.
Neid oli lahe otsida ja võtsin enamusest osa.

Oskar (Taebla kool, 8A klass)

Ma sain palju erinevaid arvamusi
kohal olemisest. Ja kohal olemine on
ka väga oluline koolis nii vaimselt kui
füüsiliselt.

n
Mulle meeldisid teemad ja külalised.
Samuti oli huvitav ülesehitus.
Sain mõtteid kuidas pingele mitte alla
vanduda.

Mõte teistele õpilastele, et kui oluline
on olla kohal vaimselt kui ka füüsiliselt. Ainult füüsiliselt kohal olles ei
pruugi te õppida korralikult või aru
saada kellestki.

Mõte, mida jagaksin teistele noortele,
kes üritusele ei jõudnud oleks Tuuli

Agata Brete (Oru kool, 8. klass)

Lääne-Nigula vallas väikses Rõude külas tuksub süda nimega – raamatukogu.
Täna pika nimega Martna Raamatukogu Rõude haruraamatukogu raamatukoguhoidja Janet Kärp on olnud külamajas asuva raamatukogu tegemistega
kursis juba enne sinna tööle asumist. Kui endine raamatukogutöötaja otsustas
pensionile minna, ei olnud Janetil pikka mõtlemist. Ise on ta 2019 aasta alguses kandideerimisel öelnud nii: „Mind on alati raamatukogutöö paelunud ning
sellega igapäevaselt kokku puutudes huvitab see mind üha rohkem.“ Nii see
ongi. Janet laenutab raamatuid, ajalehti, peab postipunkti.
2020/21 läbis Janet Rahvusraamatukogus kutsekoolituse, korraldas raamatukogu remondi ja ümberkolimise. Remondi järgselt kujundas raamatukogu vastavalt kogukonna soovidele, et lugejale meeldiks tema koduraamatukogu ja
lugemisharjumus ei kaoks. Hea näitena kogukonna vajadustega arvestamisest
on see, et Rõude raamatukogu on avatud ka laupäeviti.
Kuna raamatukogu asub külamajas, siis „ei pääse“ Janet igasugusest kogukondlikust tööst, sinna hulka kuulub postipunkti teenuse korraldamine, käsitoa
töös kaasalöömine, majutus- ja peokorralduse teenuse pakkumine, töö kogukonna lastega ja isegi jäätise müümine! Mitmel järjestikusel suvel on Janet
korraldanud lastele ja noortele suvelaagrit, mille käigus toimetasid lapsed ka
raamatukogus. Laste- ja noortetöö on Janetile nii sobiv, et ta plaanib selles
valdkonnas ka enesetäiendamist.
Janet on väga õpihimuline ja energiline. Elu maal ei pea ta igavaks – „tuleb ju
ise midagi teha, et maal oleks hea“.
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Oru Koolis õppisid ühiselt noored
erinevatest Euroopa riikidest
Liisa Lints
Oru Kooli huvijuht
4. - 8. oktoobrlni võõrustas Oru Kool
projekti „We only have one Planet. Now
ise the time to take action“ raames
õpilasi mitmetest Euroopa riikidest.
Tegemist on Erasmus + programmi rahastatud projektiga, milles jagame kogemusi ja töötame ühiselt
keskkonnaalastel teemadel. Toome
esile osalevate koolide häid keskkonnaalaseid kogemusi ning murekohti. Arutleme üheskoos, kuidas
inimeste tarbimisharjumusi muuta
ning millised säästliku tarbimise teemad kõnetavad just noori inimesi.
Olenemata praegusest keerulisest olukorrast õnnestus seekordne õppereis
hästi. Osalevad noored olid motiveeritud ning täis tahtmist üheskoos aega
veeta ja õppida. Ühine grupitunnetus
tekkis kiiresti ning aitas nädala õnnestumisele palju kaasa. Keeleõppe
vaatevinklist vaadatuna on ühises inglise
keelses keskkonnas toimetamine hindamatu väärtusega. Nii mõnigi noor
sai kindla teadmise, et ainult harjuta-

des saab meistriks ning tuleb lihtsalt
hakata võõrkeeles suhtlema, nii tulevad ka kogemused.
Ühisesse nädalasse mahtus hulganisti
külastusi, grupitöid, matkamist, loenguid ja omavahelist suhtlust. Näiteks
külastati Matsalu rahvuspargi külastuskeskust, matkati Tuhu rabas, osaleti
Silma Õpikoja õppeprogrammis ning
laternamatkal.
Tutvuti MTÜ Mondo tegevusega ning
nende töös ette tulevate muredega,
mis on seotud just kliima muutustega. Külastati Tallinna Tehnikaülikooli
Meresüsteemide instituuti, kus saadi
ülevaade mikroplastiku olemusest ja
levikust Läänemeres.
Lisaks veel Kadarbiku köögiviljataluga tutvumine, Haapsalu linnuse külastus, Tallinna vanalinna ekskursioon.
Õpilased tegid grupitöid, töötasid
projekti Twinspace keskkonnaga ning
filmisid tarbimise ja säästliku eluviisiga
seotud lühivideoid. Valmistasid seenepaberit ning lahkasid kalu. Kooli

laternamatk
külastas ka Oru Kooli vilistlastest
koosnev õpilasfirma Plink, mis on hea
näide taaskasutusest.
Projekt kestab kuni 2022. aasta augustini. Ees ootavad veel õppereisid Lätti
ja Portugali.

Varasematele projektikogemustele
tuginedes tooksin välja, et selline õppimisviis on noorte jaoks oluline, sest
aitab mõista, et oleme osa laiemast
maailmast. Suurendab tolerantust,
kuuluvustunnet, erinevate kultuuride
mõistmist ning aitab noortel välja

tulla oma mugavustsoonist, rääkimata inglise keele praktikast. Just neil
põhjustel plaanime rahvusvahelise
koostööga jätkata ka edaspidi, peale
antud keskkonnaalase projekti lõppemist.

Palivere Põhikool pälvis teist korda Ettevõtliku Kooli
baastaseme kvaliteedimärgi
Lehte Jõe
Palivere Põhikooli õppealajuhataja

n
n

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse
kvaliteedimärk, mis on koondnimetus
põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm,
mis toob koolidesse ja lasteaedadesse
rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja
ärgitab tegutsemishimu.

n
n

laste kiiremat iseseisvumist,
suuremat huvi uute teemade
vastu,
õpilaste poolset kriitilise enese
analüüsi võimekuse suurenemist,
usalduslikku suhet pedagoogide
ning õpilaste vahel.

Meie eesmärk on arendada õpilastest
ettevõtlikud inimesed, keda iseloomusTöötame selle nimel, te õpilased tab tahan-suudan-teen eluhoiak.
õpiksid ise eesmärke seadma, õpiksid
märkama, kuidas nad õpivad, olema Ettevõtliku Kooli võrgustik on laieõppeprotsessis aktiivsed ja oskaksid nenud igasse Eesti maakonda.
analüüsida oma tegevust. Oluline on,
et õpilased oskaksid koostööd teha, Läänemaalt kuuluvad Ettevõtliku
anda tagasisidet kaasõpilastele ja Kooli võrgustikku veel Uuemõisa
õpetajale.
Lasteaed-Algkool, Noarootsi Kool,
Oru Kool, Haapsalu Linna Algkool ja
Sellel sügisel oleme kooli toonud mitu Haapsalu Viigi Kool.
ettevõtlikkust arendavat töötuba: Ra-

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate
ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et
initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.
Ettevõtliku Kooli metoodikat rakendades taotleme:

Nelja kooli ühisprojekt “Õpilaselt õpilasele”
Kategoorias „Parimad praktikad TULEMi rakendamisel” pälvis III koha
Noarootsi Kooli veetud nelja kooli ühisprojekt „Õpilaselt õpilasele“.
Projektis osalesid Palivere Põhikool,
Haapsalu Viigi Kool ja Uuemõisa
Lasteaed-Algkool.

Tiina Järv
Noarootsi Kooli õpetaja
4. novembril selgusid haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude
konkursi „Õppimine on põnev!“
laureaadid. Parimad kuulutati välja
virtuaalsel hariduskonverentsil „Ennast juhtiv väärtust loov noor ei ole
imeloom!“. Kokku esitati konkursile
103 lugu neljas erinevas kategoorias.

kett69 õpihuvilaagrid, Tartu Ülikooli
füüsika ja programmeerimise õpitoad.
1.-6. klasside tüdrukutele toimuvad
HK Unicorn Squad tehnoloogia õpitoad. Kõikides nendes töötubades toimub nn käed külge õppimine.

Projektist võtsid osa nelja kooli 7.
klasside õpilased, kes käisid koolides
üksteisel külas ning tutvusid projektis
osalevate koolide õpilaste ning nende
tegemistega. Seekord olid eestvedajateks õpilased, kes valmistasid külalistele ette erinevaid töötube.
Noarootsi Kooli õpilased korraldasid oma külalistele joogatunni, neli
töötuba ning tutvustasid koolimaja
ja kooli õppetööga seotud hooneid.
Töötubades olid õpetajateks meie 7.
klassi (praegune 8.klass) õpilased, kes
õpetasid külalistele Noarootsi ajaloo
ja kultuurilooga seotud tegevusi.
Päev algas ühise joogatunniga ning

iga õpilane sai endale päevaks kaasa
meie õpilaste poolt valmistatud ja kujundatud päevaraamatu, mida ta erinevates töötubades käies pidi täitma.
Edasi liiguti gruppidena töötubadesse.
Nii saadi päeva jooksul selgeks rootsi
keele põhitõed ja õpiti ka rannarootslaste
ringmängu ning saadi teada, kuidas üks
rannarootslane vanasti riides käis.
Punuti Noarootsi lipuvärvides võtmehoidjat ja valmistati tervislikku ning
maitsvat kuuseokkakokteili.
Antud projekti käigus õppisid lapsed
planeerima ja läbi viima üritust ning
said uusi teadmisi selle kohta, kuidas
on töötada õpetajana.
Noarootsi Kooli 8.klassi õpilased ja
klassijuhataja Tiina Järv tänavad kõiki
õpetajaid koolitöötajaid (Kaili Leht,
Tiiu Tulvik, Endla Kersman ja projekti
kirjutaja Mare Tereping), kes andsid oma
panuse antud ettevõtmise õnnestumisse
ning neid vajadusel juhendasid.
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Kultuurisõnumeid Kullamaalt
Loit Lepalaan
Kullamaa kultuurimaja juhataja

3. juulil olid Kullamaaga tutvumas kunstnik Friedrich Ludwig von Maydelli sugulased Saksamaalt.

Meie kultuurilugu on mitmekihiline ja kirev
nagu rahvariidemuster. Pea iga ehitise, üles seatud mälestuskivi või - tahvli taga on oma lugu.
Aastakümneid tagasi õpetati koolis ainet, mille
nimi oli kodulugu. Kodu ja lugu on kaks väga
kena sõna. Igal kodul ning kodukandil on oma
lugu. Need lood moodustavad terviku meie kultuuri-ja ajaloolisest mälust. Huvi ja teadasaamise
soov Kullamaa rikkalikust ajaloopärandist on
toonud meie kodukülla üha rohkem ekskursioone ja rännuseltskondi. Sirvides käesoleva
aasta kevadsuvisel perioodil Kullamaad külastanud ekskursioonide sissekandeid külalisteraamatus tuleb tõdeda, et rännuseltskondade koguarv
ületas 20 piiri. Kui siia lisada veel samas suurusjärgus kirjutised üksikisikute poolt, teeb see kokku muljetavaldava tulemuse.

17. juulil 2021 Läänemaad avastav seltskond
Tallinnast ja Harjust on kirjutanud: „Väga
põnev avastusrohke külastus. On tõeline üllatus,
et siit kandist on pärit nii suur hulk väljapaistvaid isiksusi. Elagu Kullamaa“.

Siinjuures olgu toodud mõningaid tähendusi
Kullamaa kultuurilooga tutvunud külaliste poolt.
6. juunil 2021.a. on külastanud Kullamaad
viiulikunstnik Leevi Rosin ja kirjutanud järgmise
sissekande: „ Põnev, südamlik, elamuste rohke
ja kuldne Kullamaa tegi südame kuldseks“!

Sirje ja Vambola Tallinnast on 3. augustil kirjutanud: „Täna on imeline päeva Kullamaal.
Lahkume siit kõige paremate mälestustega“.
4. augustil kirjutavad Vinni valla lugejad:
„Ühtki tundi ära iial kuluta asjatult. Tunnid
Kullamaal kulusid ülivõrdes sisukalt. Täname
Kullamaad väga hariva ja põneva päeva ning
südamliku vastuvõtu eest“.
8. augustil on Virve ja Anu Lääne-Virumaalt kirjutanud: „Jäägu kestma Kullamaa ja Kalevite
kange rahvas!“
Olgu need mõningad külaliste kirjutised kinnituseks, et Kullamaa ajalugu on pakkunud tõelist
avastamisrõõmu. Selle tõdemusega lõpetades.
Kena sügist kõigile ja olge ikka terved!

Vaade Kullamaale Mikka Arro fotokaamera läbi aastal 1932

Läänemaa 2021 aasta lahtised
meistrivõistlused Palivere discgolfi pargis
Mati Kallemets

Laupäeval 23. Oktoobril 2021
toimusid LEADER meede 2
toetusega uuendatud Palivere
discgolfi pargi sinisel ja punasel
rajal Lääne maakonna lahtised
meistrivõistlused discgolfis.
Lääne maakonna discgolfi meistrivõistluste esimene ring Palivere discgolfi pargi sinisel rajal ja peale lõunasupi söömist
jätkus võistluse teine ring uuel
punasel tehnilisel rajal.
Kogu päeva tibutas vihma, soojakraade napilt
üle kolme ja vaatamata ilmaoludele osales
Läänemaa lahtistel meistrivõitlustel 88 discgolfi
harrastajat ja parimad mängijad selgitati viies erinevas vanuseklassis. Võistlustele tuli osalema
mitmeid Eesti Discgolfi Liidu jooksva edetabeli
esimese saja hulka kuuluvaid mängijaid, kelle
reitingud ulatusid üle tuhande ja kelle osalemine
muutis võistluse pingeliseks.
Meeste põhiklassi võtja kauni auhinna viis koju
Rasmus Metsamaa ja võitis teise koha saavutanud Asko Karist nelja vähem viskega.
Meeste põhiklassi 52 osaleja hulgas neljanda
koha saavutanud Ivar Rajamets tuli Läänemaa
meistriks 109 viskega ja meistrivõistluste arvestuses teine koht Keiro Jõgisalu Kullamaalt 111
viskega, kolmanda koha saavutas 114 viskega
Indrek Laidoner.
Naiste põhiklassis osales 8 võistlejat ja esimese
koha auhinna võitis Maria Liivamägi. Läänemaa
meistriks tuli naiste divisjonis neljandale kohale
tulnud Mirjam Paas.
Meesveteranide divisjonis sünd. 1981a või varem osutus parimaks 14 osaleja hulgas Rene
Spitz 118 viskega. Läänemaa parim Üllar Mikk
124 viskega, talle järgnes Teet Saaberg 127 viskega ja kolmas Andrus Kängsepp
Naisveteranide sünd. 1981a või varem võitja
auhind läks Reili Kaberile 144 viskega.
Meejuunioride sünd. 2003.a ja hiljem divisjoni
10 osaleja hulga osutus võistluse parimaks ja
tuli Läänemaa meistriks 118 viskega Raul Reesar Kullamaalt jättes teisele kohale Markus Kõre
122 viskega.

SK Martna
novembrikuu
uudised
maadlusvõistlusest
Tiit Seiton
Maadlustreener
30.10.21 toimusid Põltsamaal Eesti õpilaste
meistrivõistlused maadluses. Pronksmedali võitsid kreeka-rooma maadluses Kristo Tikerpuu ja
vabamaadluses Jarmo Danilov.
Vabamaadluses neljanda ja kreeka-rooma maadluses viienda kohaga pidi seekord leppima meie
raskekaalu tubli maadleja Jarko Danilov.

Kodukant Läänemaa avab
LEADER taotlusvoorud
Meesveteranide kolm parimat Üllar Mikk, Teet Saaberg ja Andrus Kängsepp

Taotlusvoorud avatakse kolmes meetmes, toetusi jagatakse kogusummas 775 285,55
eurot.
Esimene taotlusvoor Meede 4 avaneb 8.-14.12.2021,
mille eesmärgiks on COVID-19
kriisi mõjude leevendamine
ja ettevõtluse ümberkorraldamine kriisiga toimetulekuks.
Meetme raames on võimalik
taotleda toetust:

ü e-teenuste juurutamiseks ja

Võistluste lõunapaus uues piknikuplatsi paviljonis
Palivere discgolfi pargi esimene kollane 9 korviga
rada valmis 2014. aastal LEADER/PRIA toetuse
abil. Discgolfi harrastusega tegelemiseks asutati
2016. aastal Tiina ja Raido Kängseppa eestvedamisel Palivere Discgolfi Klubi.
Palivere Discgolfi Klubi ja Läänemaa Spordiliit

Läänela olid Läänemaa Lahtiste meistrivõistluste korraldajad ning võistluste peakohtunik Raido
Kängsepp ja abikohtunik Roger Tibar.
Auhinnalaua katmisel osalesid Voldi Pruulikoda Voldi Breway, matka ja sporditarvete tootja
Disctroyer Discs ja looduskosmeetika tootja
LUUV

arendamiseks
ü ettevõtluse ümberkorraldamiseks vajalike investeeringute teostamiseks
ü turundamisele ja reklaamile suunatud tegevusteks
ü kaugtöökohtade loomiseks vajalike investeeringute tegemiseks
ü ettevõtluseks vajaliku uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks
Taotlejaks võib olla Kodukant Läänemaa piirkonnas tegutsev mikro- ja väikeettevõte (osaühing,
aktsiaselts, täisühing, usaldusühing, tulundusühing, FIE), MTÜ, SA või kohalik omavalitsus.
Täpsem info voorude ja nõustamise kohta
www.kklm.ee
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Industri Textil Job OÜ otsib oma sõbralikku meeskonda

-

KOGEMUSTEGA
ÕMBLUSMEISTRIT

üplaneerida töötajate igapäevast tootmistööd;
üõmmelda näidiseid vastavalt tehnoloogilistele kaartidele;
üõpetada töötajatele uusi töövõtteid ja operatsioone;
üteostada pistelist kvaliteedi kontrolli;
ütagada tõhusa teabevahetuse tootmiseks oluliste osapoolte vahel.
Ettevõte pakub:
ü kogenud ja sõbralikku meeskonda;
ü arenemisvõimalust ja konkurentsivõimelist töötasu;
ü lõbusaid ühisüritusi.
Töö asukoht:
üLehetu tee 15, 76201 Turba, Saue Vald, Harjumaa, Eesti.
ranno.ryyberg@industritextil.ee Tel.nr. +372 56 918 978. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Lugupeetud juubilarid!
Me pole Teid unustanud,
aga õnnitleme Teid siis, kui
viiruse levik on taandunud.
Püsime terved!
Lääne-Nigula Vallavalitus

EAKATE JÕULUPEOD
Kahjuks on koroonaviiruse levik
sedavõrd laialdane ning meil ei ole
kindlat veendumust, et saaksime
eakate jõuluüritusi turvaliselt läbi
viia.
Sellest ajendatuna anname teada,
et sel aastal valla poolt eakate jõuluüritusi ei korraldata.

Fotojaht: Leiame pimedal sügiskuul üles helged
hetked meie kodukandis!
Fotojahi „Leiame pimedal sügiskuul üles helged hetked meie kodukandis!
eesmärk on teha õues liikumine põnevamaks ja leida looduses liikudes üles meie
kodukandi huvitavad kohad ja helged hetked.
Jäädvustame kauneid hetki meie ümber, mis tekitavad positiivseid tundeid kõige
pimedamal sügiskuul ning jagame neid üksteisega.
Liikumine ja positiivsed emotsioonid teevad meile head!

ü Fotojaht toimub 1.-28. novembrini 2021. a Lääne-Nigula vallas.
ü Kogutud pildid avaldame publikule hindamiseks 29. novembril 2021. Publiku

lemmikuks osutub Lääne-Nigula valla Facebooki lehel fotojahi albumis 5. detsembriks
kõige enim MEELDIB klikke kogunud foto.
ü Lemmikpildi avaldame Lääne-Nigula valla kodulehel ning Facebookis.
ü Publiku lemmikule auhind kohalikelt tootjatelt.
Head silma ja kindlat kätt toredate hetkede jäädvustamisel!

Soovime kõigile head tervist,
hoidmist ja hoolimist!

LÄÄNE-NIGULA VALLA
AJALEHT
Tasuta vallaleht jõuab üks kord
kuus igasse Lääne-Nigula postkasti.
Tiraaž 3202 ex.
Toimetaja:
Maris Siemes
tel 5661 1620
maris.siemes@laanenigula.ee

