Vabaduse nimel, kõik koos!

LÄÄNE-NIGULA LEHT
Lääne-Nigula valla ajaleht aastast 2013

Mida toob
Lääne-Nigula
vallale 2022.
aasta eelarve?
Lääne-Nigula Vallavolikogu
kinnitas 17. veebruaril valla
2022. aasta eelarve.
Jaan Soots

Finantsjuht
2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tuludeks
13,6 miljonit eurot, millest 52% moodustab maksutulu,
34% saadavad toetused tegevuskulude katteks, 12% tulud
kaupade ja teenuste müügist ning 2% muud tulud. Eelarve
tulud kasvavad 0,9 miljoni euro võrra võrreldes 2021. aasta
eelarvega ja valdav osa sellest (0,7 mln eurot) on tingitud
maksutulu suurenemisest.
Põhitegevuse kuludeks on planeeritud samuti 13,6 miljonit
eurot kuid tulud ületavad kulusid siiski 2 tuhande euro võrra. Võrreldes 2021. aasta eelarvega suurenevad kulud kokku
0,9 miljoni euro võrra ja enamus kulude kasvust (0,88 mln
eurot) on tingitud palkade suurenemisest. Seadusemuudatuse tulemusel suurenesid õpetajate palgad ning tõusis ka
miinimumpalk. Lisaks sellele tõstis vald teatud osas madalamapalgaliste inimeste töötasu niipalju kui eelarve võimaldas. Põhitegevuse kuludest 60% moodustab palgakulu, 36%
majandamiskulu ja 4% toetused.

Joonis 1, 2022. aasta eelarve põhitegevuse kulude jaotus
valdkondade lõikes
Investeeringuteks on planeeritud kokku 3,7 miljonit eurot,
mida finantseeritakse 1,2 miljoni (32%) ulatuses saadavate
toetustega ning ülejäänud osas on katteallikaks laen.
Suuremateks investeeringuteks on: teed ja tänavad (440
tuhat eurot), Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskus (400
tuhat eurot), Taebla kool (440 tuhat eurot), Nõva sadam (287
tuhat eurot), Hara sadam (198 tuhat eurot).
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Linnamäel LASi majas avati
Ukraina lastele päevakool
Teisipäeval, 22. märtsil avas Lääne-Nigula
vald Linnamäel LASi
majas Ukraina lastele päevakooli, kelle
õpetajaks sai rõõmsameelne Linnamäe
elanik Oksana Bilinska.
Päevakooli teed alustas Linnamäel esialgu kaks Ukraina
last Taeblast, kes esimesel
koolipäeval tulid koos vanematega uue päevakooli ja
õpetajaga tutvuma. Mõned
päevad hiljem lisandusid Ukraina lapsed Roostalt. Hetke
seisuga käib päevakoolis 9 last
– kõige vanem 15 aastane ja
kõige noorem 6 aastane. Nooremad lapsed on kohad leidnud
erinevates Lääne-Nigula lasteaedades nii Linnamäel, Kullamaal kui Paliveres.
Lähiajal avatakse päevakool
ka Kullamaal, kus Klara Altmets asub päevakooli juhendajaks. Kullamaal on hetkeseisuga vanemad lapsed, kes
osalevad Ukraina koolisüsteemis distantsõppel ning
kellele Kullamaa Keskkooli
poolt tagatakse võimalused ja
tingimused distantsõppel osalemiseks. Kaks nooremat last
hakkavad koos juhendajaga
päevakoolis õppima eesti keelt.
Valla haridusnõuniku Solveig
Edasi sõnul on käesoleva kooliaasta lõpuni jäänud loetud
kuud ja praegu on peamiseks
eesmärgiks toetada laste,
noorte ja nende perede kohanemist uue elukorraldusega. Erilist tähelepanu tuleb
pöörata laste vaimse tervise
hoidmisele ning selleks lõimime igapäevastes õppetegevustes formaalharidust ja
mitteformaalset õpet. Koolis
pakume lastele ja noortele
ea- ja võimetekohaseid mõtestatud arendavaid tegevusi,
et säiliksid õpiharjumused
ja aitame kaasa eesti keele
omandamisele. Neid tegevusi toetab ja võimaldab läbi
viia märtsis valitsuskabinetis vastu võetud otsus, mille
alusel täiendavalt hüvitatakse
Ukraina sõjapõgenike alus-,
üld- ja kutsehariduse ning huvihariduse, -tegevuse ja noorsootöö kulud aastal 2022.
Koolipäev Linnamäel LASi
majas algab eesti keele tuniga. Peale keeletundi lähevad
lapsed Oru kooli, kus osale-

takse koos teiste kooliõpilastega oskusainetes, nt kehaline
kasvatus, muusika, kunstiõpetus, tööõpetus ja rütmika. Päeva teises pooles suundutakse
tagasi LASi majja, kus õpetaja Oksana annab erinevaid
ukraina keelseid koolitunde
ja juhendatud tegevusi. Peale
koolipäeva saavad lapsed
minna Linnamäe noortekeskusesse, kus veedetakse koos
aega kohalike noortega. Õpetaja Oksanal on alati kõrvalruumis järgmise päeva tunde
ettevalmistades rõõm kuulda,
kuidas kõik lapsed üheskoos
naeravad ja lustivad.
Oksana sõnul on lapsed koolis väga õnnelikud. Järgmist
koolipäeva ootavad kõik - nii
uus õpetaja kui ka õpilased.
Koostöö Oru kooli ja juhtkonnaga on Oksana sõnul
väga hea. Õppealajuhatajaga
vaadatakse igapäevaselt üle
tunniplaan ja tehakse kava,
milline laps, kus tunnis osaleb. Kool tagab ka lastele
õppevahendid ja koolilõuna.
Peale esimest koolikülastust,
kus osalesid lapsed koos vanematega, saadi ka tagasisidet
lastevanematelt - rahuliku südamega saadetakse oma lapsed
kooli, kuna lastele väga meeldib
ilus koolimaja ning nende emakeelt kõnelev sõbralik õpetaja.
Lisaks õpetaja ametile, korraldab ja vahendab Oksana
ka lastele vajalikke riiete ning
jalanõude kogumist, abistab
suhtlemisel ja annab kohaliku
elanikuna nõu, kuidas uues
kodukohas kohaneda.
Hetkel on plaanis päevakooli pidada õppeaasta lõpuni.
Milliseid tegevusi, laagreid ja
keeleomandamise võimalusi
suvel valla poolt saab pakkuda
selgub lähiajal. Silma õpikoda
korraldab juunis lastele loodusteemalise 5 päevase tasuta laagri, kus saavad kokku
Ukraina lapsed Lääne-Nigula
vallast ja Haapsalu linnast.
Kindlasti vajavad lapsed suvel
ka puhkust, et sügisel alustada
uut kooliteed – seda juba tavakoolides.
Haridusnõunik Solveig Edasi
kutsub üles erinevate laagrite
või noorte huvitegevuse korraldajaid ühendust võtma, et
koos mõelda, milliseid võimalusi pakkuda Ukraina lastele suvisel perioodil. Samuti
võivad temaga ühendust võtta
vabatahtlikud, kes on valmis
mõnel tööpäeval, pärastlõuna-

sel ajal, pakkuma erinevaid
huvitegevusi Linnamäel LASi
majas Ukraina sõjapõgenikest
lastele.

ja ohutu ning lastesõbralik
keskkond. Tavapärane elu läks
edasi, kuniks päevani, mis muutis maailma meie kõigi jaoks.

Aga kes on Linnamäe päevakooli tubli ja rõõmsameelne
juhendaja Oksana?

Uus olukord tekitas uusi vajadusi ja ümberkorraldusi. Valla
ametnikud ning osavallavanemad hakkasid korraldama sõjapõgenike vastuvõtmist ning
nende toetamist. Kui hakati
mõtlema päevakooli avamise peale, siis pöördus Oru
osavallavanem Kadi Paaliste
kohe Oksana poole sooviga
teha koostööd. Rõõmuga võttis Oksana valla poolt pakutud
tööpakkumise vastu. Suureks
üllatuseks endisele tööandjale, et tegelikult oli pakkijana
töötav Oksana kõrgelt haritud
algkooliõpetaja!

Vesteldes päevakoolis Oksanaga sai kohe selgeks, et
päevakool on saanud endale
õige eestvedaja – noore, särasilmse, suure sisemise motivatsiooniga, vastava hariduse
ja töökogemusega õpetaja.
Oksana on pärit Ukrainast,
kus ta oli algkoolis õpetaja.
Eestisse tulid nad perega 5
aastat tagasi, kui abikaasa sai
Linnamäele tööpakkumise.
Algus uues kodus oli keeruline, võõras keelekeskkond ja
uus kodukoht vajas harjumist.
Oksana ja tema abikaasa õppisid eesti keelt iseseisvalt,
kuna soov suhelda ja leida
töö oli suur. Kiiresti leidis
ka Oksana endale töö Linnamäe Lihatööstuses pakkijana. Salamisi unistas ta aga
edasi õpetaja tööst, mis tema
enda sõnul on talle kõige südamelähedasem. Eestis sündis
perre ka teine laps. Oksanale
ja tema perele meeldib väga
Linnamäel elada, kuna siin on
tore kool, lasteaed, sõbralikud
inimesed ja uued sõbrad. Oksana sõnul on siin ilus loodus

Oksana tänab kõiki Eesti inimesi, kes on tema kaasmaalasi
aidanud sellel väga raskel ajal!
Lääne-Nigula vallavalitsus
ühineb Oksana tänuga ning
ütleme SUUR AITÄH kõigile, kes seni on koostöös
vallaga või iseseisvalt abistanud Ukraina sõjapõgenikke.
Suur kummardus kõikidele
ettevõtjatele, eraisikutele, sotsiaaltöötajatele, õpetajatele,
vabatahtlikele, kes on sõjapõgenikke abistanud erineval
moel, leidnud elamis- ja töökohti, andnud riide- ja toiduabi, igaüks on panustanud sellega, milleks tal on oskused ja
võimalused.
Sõda kestab tänaseni. Ukraina
rahvas vajab meie abi ja mõistvat suhtumist. Jätkuvalt Ukrainat abistades anname oma
panuse, et ühel päeval oleks taas
Ukraina naistel ja lastel võimalik elada oma kodumaal!
Oksana Bilinskal käisid
külas valla turundus- ja
kommunikatsioonispetsialist
Maris Siemes ja
haridusnõunik Solveig Edasi.

2 volikogu/teated

Lääne-Nigula valla ajaleht nr 4

Vo l i ko g u e s i m e h e ve e rg

Kokkuvõte 17.03.2022. a volikogu istungist
Mikk Lõhmus
Volikogu esimees
Märtsikuu volikogu istung toimus 17. märtsil
2022. a Pürksi Kultuurikeskuses. Istungil osales
20 volikogu liiget ja puudus 5.
Istungi esimese punktina käsitleti kõige aktuaalsemat teemat – Ukraina kriisi.
Vallavanem Aivar Riisalu andis ülevaate
olukorrast Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina
kriisiga. Sõjapõgenike vastu võtmiseks ja
abistamiseks on loodud süsteem, mille kohaselt
esmaseks kontaktisikuks on vallavalitsuse liige
Katrin Viks. Tema tegeleb kogu programmi
koordineerimisega ja info kaardistamisega.
Taivo Kaus koordineerib põgenike majutamist.
Valla infokanalite kaudu on välja kuulutatud ka
vabatahtlike värbamiskampaania.

Lääne-Nigula Vallavalitsus
Aadress: Haapsalu mnt 6, Taebla alevik,
Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond
Üldtelefonid: 472 0300, 5919 1637
e-post: vv@laanenigula.ee
Avatud: E – N 8.00-16.30, R 8.00-14.00
Konkreetsete ametnike vastuvõtuajad on erinevad. Kui soovite vallavalitsust või osavallavalitsust külastada väljaspool vastuvõtuaega,
siis palun leppige kindlasti ametnikuga
eelnevalt kokku.

Uued töötajad:
Lääne-Nigula Vallavalitsuse tervitab oma
kollektiivi uusi töötajaid:
Olen Tiit Kirs ning asusin 14. märtsist tööle
Lääne-Nigula Vallavalitsuses Risti, Kullamaa ja
Martna piirkonna ehitus- ja planeerimisnõunikuna. Varasemalt olen töötanud Põllumajandus- ja Toiduametis ning erasektoris
väikeettevõtjana. Ootan uuelt ametikohalt
võimalust rakendada oma teadmisi ja pikaajalist
töökogemust maakorralduse, planeerimise
ning projekteerimise valdkonnas. Minuga saab
ühendust võtta telefoni
5446 0165 kui ka e-posti: tiit.kirs@laanenigula.
ee teel.
***
Olen Solveig Edasi ja alates 7. märtsist
töötan Lääne-Nigula Vallavalitsuses
haridusnõunikuna. Pärit olen Haapsalust ja
töötasin Transpordiameti ennetustöö osakonna
juhatajana, hetkel olen ka külalislektor
Haapsalu Kolledžis. Olen läbi õpetajakoolituste,
nõustamise ja erinevate projektide koostööd
teinud kõikide Läänemaa õppeasutustega. Riigi
tasandil olen osalenud läbiva teema „Tervis ja
ohutus“ liiklusalaste õpitulemuste, ohutuslaste
õpetajaraamatute ning erinevate ainekavade
väljatöötamises.
Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis
haldusjuhtimise ja Tallinna Ülikooli Haapsalu
Kolležis riigiteaduse magistri eriala ning
liiklusohutuse eriala. 2020 aastal tunnustas
Tallinna Ülikool mind liiklusohutuse eriala
arendamise ja populariseerimise eest Tallinna
Ülikooli silmapaistva vilistlase tiitliga.
Soovin omalt poolt aidata kaasa, et kõik
meie valla lapsed, õpetajad, haridusjuhid ja
lapsevanemad tunneksid end hästi oma koolis
või lasteaias.
Minuga saab ühendust võtta telefonil 56681667
või e-posti teel solveig.edasi@laanenigula.ee
Soovime uutele töötajale edu!

Volikogu liikmetel oli ka arvukalt küsimusi, kuid
vähemalt istungi ajaks ei olnud paljud olulised
nüansid, näiteks ka riigi poolt eraldatavad
toetused omavalitsustele, veel piisavalt selged.
Ilmselgelt on see tragöödia nii volikogu kui
vallavalitsuse fookuses veel järgmistel ja järgmistel istungitel.
Ühehäälselt otsustati omandada Räägu-Rannaküla kergliiklustee rajamiseks vajalikud
kinnistute osad ja Risti alevikus uue raudteejaama juurdepääsu rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks olev tänava jupp, Sireli tänaval.
Otsustati palgalistele valitsuse liikmetele isikliku
sõiduauto kasutamise hüvitamine.
Ühehäälselt otsustati AS-le Eesti Post tasuta
kasutusse anda maajupp Nõval, kuhu ettevõte
püstitab pakiautomaadi.
Olulise otsustusena kinnitati Lääne-Nigula
valla sisekontrolli rakendamise süsteem. Sisekontrollisüsteem fikseerib erinevad sisekontrolli
elemendid (asutuste enesekontroll – seire ja
teenistuslik järelevalve-, revisjonikomisjon ja

siseaudit), seab nõuded dokumenteerimisele
ja aruandlusele ning selle peamine eesmärk on
tagada valla juhtimise usaldusväärsus.
Sisekontrolli konkreetse rakendamise eest vastutab siis iga asutuse konkreetne juht, on selleks
siis vallavanem, kooli- või lasteaiadirektor või
valla äriühingu juhatus.
Ühehäälselt otsustati, et Lääne-Nigula vald
omandab Putkaste külas Metsavahi tee osa, mida
vald tegelikkuses kasutab juba aastaid.

varem, kuid vallaga 2017. ühendatud Rehemäe
ja Kuke külad kuulusid seni veel Lääne-Harju
Koostöökogu tegevusgruppi. Nüüd on kogu vald
ühe tegevusgrupi alla kokku toodud ja tähtsust
omab see LEADER meetme raames.

Kooskõlastati Oru Hooldekodu poolt munitsipaallaenu andmine ja laenu võtmine. Nimelt
tuleb Oru Hooldekodu rekonstrueerimise ehitusarved maksta enne seda, kui on võimalik
saada ehituseks eraldatud riiklik CO2 toetus.
Kuna teisel valla äriühingul – Lääne-Nigula
Varahaldusel – on vaba raha olemas, siis laenab
üks valla äriühing teisele ja saab oma raha pärast
CO2 toetuse laekumist jälle kenasti tagasi.

Vallavanem andis ülevaate valla eri osades
toimuvatest parendustegevustest, taotlusprogrammidest ja vallavalitsuses sel aastal tööle asunud
ametnikest. Räägu-Rannaküla kergliiklustee osas
on otsustatud tööd jagada kahele aastale. 2022
teha muldeosa Kirimäe saare tee otsani, järgmisel
aastal katta see lõik asfaltiga ja teha ülejäänud
600 meetrit valmis. Volikogu liikmed esitasid
ka erinevaid küsimusi – Ago Kirsipuu tundis
huvi valla ajalehes juubelite ja surmakuulutuste
avaldamise ning Noarootsi Ramsi tee avaliku
kasutuse hetkeseisu kohta, Ahto Lääts aga
Noarootsi püsiühenduse rajamise kohta. Kaja
Rüütel aga küsis lasteaedade kohtasude kohta.

Otsustati, et Lääne-Nigula vald osaleb Kodukant
Läänemaa tegevusgruppides. Kodukant Läänemaa tegevusgrupis osales Lääne-Nigula vald juba

Järgmine volikogu istung toimub 21. aprillil
2022 ja jätkuvalt on kõik vallaelanikud oodatud
seda otselingil jälgima.

Ootame vallaelanikelt 2022. aasta kaasava
eelarve ettepanekuid
Kaasav eelarve annab vallaelanikele võimaluse osaleda valla
eelarves ettenähtud rahasumma kasutusotsatarbe määramisel.
2022. aastal on kaasavaks eelarveks 80 000 eurot ja see jaguneb
kõikide osavaldade vahel võrdselt.
ØInvesteeringuobjekt peab olema avalikult kasutatav, projektiga
seotud kulutused teostatavad eelarveaasta jooksul ning ei tohi
tekitada ebamõistlikke kulusid järgnevateks aastateks. Investeeringuprojektiks võib olla näiteks vajaliku inventari soetamine,
remont või ehitus.
ØKaasava eelarve ettepanekul võiks olla võimalikult lühike ja
konkreetne nimetus ning kirjelduses seletage sisu kõigile arusaadavalt lahti. Praktika on näidanud, et kaasava eelarve ettepanekute hääletaja teeb valiku paljuski ettepaneku nime ja kirjelduse
põhjal. Mõelge loovalt!
ØLisaks ettepanekule tuleb esitada ka eelarve. Mõelge eelarve
hoolega läbi, näiteks kas inventari ostmisel lisandub ka transpordi või paigaldamise vms kulu. Vajadusel küsige nõu oma idee ja
eelarve osas osavallavalitsusest.
Kaasava eelarve ettepanekute esitamise periood on 20. aprill
kuni 20. mai 2022. a. Ettepanek esitatakse digiallkirjastatuna
aadressil vv@laanenigula.ee või VOLIS keskkonnas.
Elektroonilise hääletuse perioodist anname täpsemalt teada valla
kodulehel ja FB lehel.
Kontaktisik kaasava eelarve menetluses on Varje Paaliste,
varje.paaliste@laanenigula.ee, tel 56469191

Palivere osavalla sümboolika konkurss
Palivere Osavallakogu kuulutab välja konkursi Palivere osavalla
sümboolika (lipu ja vapi) leidmiseks. Konkurss on avalik, osavõtumaksuta ja ühe-etapiline. Konkursil võib osaleda nii füüsilise
kui juriidilise isikuna ja esitada võib ühe töö. Konkursitöö tuleb
tuua või saata posti teel A4 formaadis paberil ja elektroonilisel
infokandjal hiljemalt 16.05.2022 Palivere osavalda aadressil Raba
tn 2, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 90802 suletud
ümbrikus, märkega „Palivere osavalla sümboolika konkurss".
Konkursile esitatud kavandeid hindab Palivere Osavallakogu poolt
moodustatud ajutine komisjon, mis on 7-liikmeline.
Konkursi tingimused on leitavad valla kodulehelt,
www.laanenigula.ee
Konkursiga seotud küsimustes on kontaktisikuks osavallavanem
Merilin Saska: e-post merilin.saska@laanenigula.ee;
tel +372 5377 2423

Haridusstipendiumi taotlemise konkurss
Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusstipendiumi taotlemiseks. Stipendiumi eesmärgiks on
toetada Lääne-Nigula valla õpilaste üliõpilaste enesetäiendust ja arengut ning tunnustada valla noorte haridusteed.
Stipendiumit saab taotleda:
• üldhariduskooli õpilane;
• kutseõppe õpilane;
• bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes õppiv üliõpilane.

Stipendiumi taotleja peab stipendiumi taotlemise eelneva aasta 31. detsembri
seisuga olema rahvastikuregistri järgne Lääne-Nigula valla elanik. Stipendiumifond
kujuneb Lääne-Nigula valla eelarve eraldistest. Käesoleva aasta stipendiumifondi
suurus on 5000 eurot.

Haridusstipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele:
• isiklik avaldus koos stipendiumi taotlemise põhjendusega.
Alla 18-aastast isikut esindab stipendiumi taotlemise ja saamisega seoses tema vanem või
seaduslik esindaja. Taotlusele palume märkida pangakonto numbri ja omaniku nimi;

• õpingutulemuste väljatrükk;
• juhendaja soovituskiri.

Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 6. mai 2022.
Taotlused palume esitada vallavalitsuse e-posti aadressil vv@laanenigula.ee või
postiga, aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne
maakond. Info: solveig.edasi@laanenigula.ee, tel 5668 1667. Stipendiumi maksmise
tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/411042018024

Läänemaa avalike bussiliinide muudatused alates
04.04.2022
Alates 04.04.2022 muutusid Läänemaa avalike bussiliinide nr. 2, 2A, 22, 26,
34, 35A ja 153 sõiduplaanid.

Ø 2 Holmi – Uuemõisa ja 2A Holmi – Uuemõisa – Herjava Liinidel on
muudetud peatuste vahelisi sõiduaegu.

Ø 2 22 Haapsalu – Risti – Kuijõe ja 26 Haapsalu – Risti – Ellamaa

Haapsalust kell 17.10 väljumine on tõstetud liinilt nr. 26 liinile nr. 22.
Buss väljub Haapsalu bussijaamast, läbib Kalda peatuse, sõidab Ristile
ja sealt nõudmisel Kuijõele. Kell 17.10 buss ei sõida edaspidi nõudmisel
Ellamaale. Ellamaale saab liiniga nr.26, mis väljub Haapsalu bussijaamast
iga päev kell 18.40. Liinile nr.22 on lisatud uus peatus Paju.

Ø 2 34 Haapsalu – Uuemõisa – Herjava - Linnamäe ja 35A Haapsalu –
Taebla – Turvalepa – Nigula - Linnamäe Liinidele on lisatud peatus
Oru kool.

Ø 2 153 Haapsalu – Risti – Märjamaa – Rapla – Paide –- Tartu Liinile on
lisatud peatus Puurmani rist.
MTÜ Noarootsi Tuuleenergia kuulutab välja 2022 a. projektitoetuste taotlusvooru. Taotluste esitamise tingimused ja vormid on kättesaadavad valla kodulehel https://www.laanenigula.ee/noarootsi-tuuleenergia-mtu. Taotluste esitamise tähtaeg on 11.05.2022. Taotlused saata e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee. Projektitoetust saavad taotleda Noarootsi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud. MTÜ Noarootsi Tuuleenergia kuulutab välja 2022 a. projektitoetuste taotlusvooru. Taotluste esitamise tingimused ja vormid on kättesaadavad valla kodulehel https://www.laanenigula.ee/noarootsi-tuuleenergia-mtu. Taotluste esitamise tähtaeg on 11.05.2022. Taotlused saata e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee. Projektitoetust saavad taotleda Noarootsi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud.

TEADE
Austatud Lääne-Nigula valla elanikud!
Vallavalitsusele on tehtud ettepanek juubilaride nimede ja vanuste
avaldamiseks valla ajalehes. Sellest lähtuvalt alustame maikuu LääneNigula valla ajalehes alates 70. eluaastast juubilaride avalikustamist.
* Kui keegi ei soovi, et tema nimi ja vanus ajalehes saaks
kajastatud, võtke ühendust ajalehe toimetajaga.

MTÜ Noarootsi Tuuleenergia kuulutab
välja 2022 a projektitoetuste taotlusvooru
Taotluste esitamise tingimused ja vormid on
kättesaadavad valla kodulehel www.laanenigula.
ee/noarootsi-tuuleenergia-mtu.
e esitamise tingimused

Taotluste esitamise tähtaeg on 11.05.2022. Taotlused saata e-posti
aadressile noarootsi@laanenigula.ee.
Projektitoetust saavad taotleda Noarootsi piirkonnas tegutsevad
mittetulundusühingud.
ja vormid on kättesaadavad valla kodulehel

https://www.laanenigula.ee/noarootsi-tuuleenergia-mtu.

Taotluste esitamise tähtaeg on 11.05.2022. Taotlused saata e-
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saavad taotleda Noarootsi piirkonnas tegutsevad
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Lauluratas 14. Risti Põhikoolis
Lisanna Lipu
Risti Põhikooli huvijuht

naissolistiks Kaisa Kusmini. Parima meessolisti
ja publiku lemmiku tiitliga pärjati Artur Köster.

18. märtsil peeti Risti Põhikoolis järjekorras
juba 14. korda toimunud solistide lauluvõistlust
Lauluratas. Omavahel võttis mõõtu 17 solisti, kes
võistlesid kolmes vanuseastmes.
Võistlejaid oli hindama tulnud kolmeliikmeline
žürii koosseisus: Marie Suur, kes on Risti Põhikooli vilistlane ja mitmekordne Laulurattast
osavõtja ja võitja, Taiga Susi Ilomeel Kuuskmann, kes õpib lisaks Kullamaa Keskkooli 1.
klassis käimisele ka Haapsalu muusikakooli
pärimusmuusika osakonnas plokkflööti ja Tauno
Nava, kes on kitarrist, helilooja ja laulja bändis
Herald ja ansamblis Lüü-Türr.

3.-4. klassi vanuserühmas valiti žürii poolt
võitjaks Doris Tammik ja publiku lemmikuks sai
Miina Rehkalt. Alexandra Lilleväli sai eripreemia
kõige silmapaistvama ja artistlikuma etteaste
eest. Kõige vanemas, 6.-9. klassi vanuserühmas
võitis nii žürii kui ka publiku lemmiku tiitli
Melissa Elisabeht Baussov. Vahepaladega astusid
lavale ka 1.-2. ning 3.-4. klassi mudilaskoor ja
üllatusesinejatena ka žüriiliikmed Taiga ja Tauno.
Üritus läks igati korda ja järgmisel korral on
oodata juubelihõngulist, 15. korda toimuvat
Lauluratast.

1.-2. klassi lauljate seast valis žürii parimaks

Suur tänu osavõtjatele, publikule ja õpetaja Ivi
Külale, kes lapsed imeilusasti laulma õpetas.

Plirts-plärts Noarootsi Kooli märts
hulgas ka, mis tunne on olla ettevõtte
juht, kuskohast tuleb raha ettevõttele, mis
on maksud ja mida riik nendega teeb.
Õpilased tegutsesid rollimängude kaudu
mitmetes asutustes. Näiteks olid esindatud linnavalitsus, meediamaja, kaubamaja, pank, tootmisettevõte ja ilusalong.
Aitäh Kajale selle võimaluse eest!

Maire Uusen
Huvijuht
Kevadekuu Noarootsi Koolis algas
talviste tegevustega. Nimelt oli 1.
märts vastlapäev ning vaatamata kasinatele lumistele oludele, sai siiski
ühelt mäenõlvalt ka kelguga alla lasta.
Lisaks pikima liu välja selgitamisele,
pidid õpilased grupid moodustama
ning käepärastest, õues leitud vahenditest, pikima „vastlaketi“ looma ja
mõistatusi lahendama. Loomulikult
ei puudunud laualt ka traditsiooniline
hernesupp ning vahukoorekuklid.
Vastlapäev peetud, oli just õige aeg
hakata mõtlema nii õpilastel kui
õpetajatel etteastete peale, mida laval teistele ette kanda. 10. märts oli
ajalooline päev, sest siis leidis aset
Noarootsi Kooli esimene VABA
LAVA, mille juhatas sisse ning viis
läbi tuntud muusik Antti Kammiste.
Aitäh Antti! Ürituse idee tekkis sellest,
et koolis on õpilasi eriliste annete või
oskustega, mida teised pole siiani
näha ega kuulda saanud. Soov oli
julgustada ning innustada neid tulema
ja näitama enda talenti publikule suurel
laval. Suur aitäh kõigile osalejatele –

loodame, et sellest saab alguse uus igaaastane traditsioon!
Et lavale tulekut ikka edasi arendada,
sai emakeelepäevaks valmis 8. klassi
näidend klassikalise „Kevade“ raamatu
põhjal, tänapäevases vormis. Näidendi
lavastajaks on Noarootsi Kooli eesti
keele õpetaja Tiia. Emakeelepäeva
puhul kirjutasid kõik õpilased koolis ka
luuletuse, mida on võimalik tänaseni

kooli palmisaali seina pealt uudistada.
Selleks, et kõike eelnevat teha, on
vaja parajas koguses ettevõtlikkust
ning seda meie kooli õpilastel jagub.
Tänu SA Läänemaa haridusvaldkonna
projektijuhile, Kaja Rüütelile, oli võimalik 5.-7. klassi õpilastel katsetada
ettevõtlikkust Ettevõtlusküla mängus
„Ettevõtlik kodanik“. Mängus leiti
vastuseid paljudele küsimustele, muu-

Taebla kooli poisid valmistasid
inimeste loenduri
Kersti Lõhmus
Õppe- ja arendusjuht

mittetulundusühingud.

Taebla Kooli poisid Sten-Hendrik Remmel ja
Rami Sepp valmistasid põhikooli loovtöö raames
inimeste loenduri.
Inimeste loenduri eesmärk on lugeda inimesi
ruumis. Vajadus taolise seadeldise järele tekkis
seoses koroonapiirangutega, kui oli tarvis piirata
inimeste ruumis viibimise arvu.
Inimeste loendur töötab põhimõttel, et ultraheliandurid lasevad välja helisignaali, mis vastu
tahket keha tagasi põrkuvad. Programm loendab
ultraheli katkestatud signaale ning summeerib
need. Tulem näidatakse näidikul. Loovtöö ühe
juhendaja, Jaanus Mägi sõnul toimib samal põhimõttel näiteks kajalood, kus andur võtab vastu
vette saadetud ultrahelinlained pärast põhjast
tagasipeegeldumist.
Poiste sõnul õppisid nad loovtöö käigus palju
juurde – 3D modelleerimist, Arduino koodide
kirjutamist jne. Kõige keerulisemaks osutus
inimeste loenduri lõplik kokkupanek ning selle
ukseraamile kinnitamine. Sten-Hendriku ja Rami
loovtööd juhendasid Indrek Karo (INNOKAS) ja
Jaanus Mägi.
Rami Sepp ja Sten-Hendrik Remmel loovtööde
kaitsmisel esitlemas isevalmistatud inimeste
loendurit. Foto: Ester Rodima.

Edukalt on koolis käima läinud sari
„Õnneliku tee loomine“, mis toob
õpilaste ette rääkima inimesi erinevatest
valdkondadest. Seekordseks külaliseks
oli kirjanik, filmirežissöör ja ajakirjanik
Imbi Paju. Imbi rääkis lastele iseenda
teekonna kujunemisest lapsepõlve
ja täiskasvanuea kogemuste kaudu,
rääkis palju ka enesesse süvenemisest
ning heade sõnade mõjust nii endale
kui ka teistele. Peale Imbi esinemist
jäi tõepoolest südamesse soe ja tänulik
tunne. Aitäh selle kogemuse eest!
Täies hoos on ka Noarootsi Kooli
1.-4. klassidele suunatud lugemisklubi.
Märtsi jooksul käis lugemas 9. klassi
tüdruk Kristin Tsarents ning Lääne
Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnast Krista Kumberg ning Jaanus
Kõuts. Krista rääkis lugemisklubis
erakordse Ilon Wiklandi lugu ning

seda, kuidas ta on jõudnud nii paljude
raamatute piltide illustreerimiseni.
Vahvad kohvrid, mis Kristal olid kaasas,
sisaldasid ilmatuma palju huvitavaid
lugusid Ilonist ja tema illustreeritud
raamatutest. Lapsed kuulasid jutte Ilon
Wiklandi elust ja loomingust: tema
lapsepõlvest Tallinnas ja Haapsalus,
sõjaaegsest põgenemisest Rootsi ning
koostööst lastekirjaniku Astrid Lindgreniga. Igas kohvris oli peidus kunstniku
erineva eluetapiga seotud lugu.
Lugemine on oluline ka vanemate
õpilaste jaoks ning seetõttu tutvustas
Krista uusimat noortekirjandust 5.-9.
klassile. Ta luges raamatutest katkeid
ning tutvustas teoseid, mis näisid meie
noori kõnetavat. Peale Krista esinemist
tulid mitmed õpilased raamatutega
lähemalt tutvuma ning loodame, et see
huvi püsib. Suur tänu Lääne Maakonna
Keskraamatukogu lasteosakonnale väga
hea koostöö eest!
Märtsikuu tõi meie koolile ka palju head
sportlikku võidurõõmu. Osalesime eri
vanusegruppide võrkpallivõistlustel,
mis tõid meile kõikidelt võistlustelt
tulemuse esikolmikusse. Võrkpall
on kohe kindlasti meie kooli mäng
ning me oleme oma spordipisikuga
nakatunud õpilaste üle väga uhked!
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Martna tublid noored Talvelaager Piirsalus
Kerli Tael, Lea Lai
Risti Noored, NKK Risti jaoskond

Jarmo Danilovilt esikoht
maadlusvõistlustelt
2. aprillil toimusid Luunjas "43
Jaan Jaago mälestusvõistlused
maadluses". Martna spordiklubi
poistest võitis kuldmedali kehakaalus -60 kg Jarmo Danilov.
Tublilt maadlesid Kalle Vaher,
Kristo Tikerpuu, Argo Vispert ja
Jarko Danilov.

Ristil on kaks aastat tegutsenud
Noorkotkaste ja Kodutütarde rühm
Risti Noored. Rühmas on tegutsemas 12 aktiivset last, vanuses
8-14.
Risti Noorte noortejuhid korraldasid talvisel koolivaheajal 26.-27.
veebruaril Talvelaagri Piirsalus,
taotledes selleks vahendeid Isamaalise Hariduse Programmist.
Laagrit toetas imeilus päikseline
talveilm.
Laager andis võimaluse noortel
ühiselt aega veeta ning tegeleda
õpitegevusega, mis hõlmab endas
organisatsiooniga seotud teadmisi,
loodustarkusi, orienteerumist ning
erinevaid sportlikke tegevusi.
Talvelaagris osalesid lisaks meie
noortele noorkotkad ja kodutütred
Taeblast. Kokku osales laagris 18
noort ning 6 juhendajat.
Igal laagril peab olema oma teema
ja läbiv joon, seekord oli selleks
matk, mis viis laagrilised Kuhjamägedesse. Seal jaotuti kahte rühma. Rühmade kaupa tehti ülesandeid,
kus õpiti tule tegemisega seotud

Tiit Seiton, SK Martna maadlustreener
***

Martna „Sitkem poiss 2022“
on Jarmo Danilov
6. aprillil juba 23.ndat korda valiti
Martna Põhikooli sitkemat poissi. Sel aastal oli osavõtjaid viis.
Erinevatel aladel võistlemise tulemusel tuli esimesel kohale Jarmo Danilov, teiseks Kristo Tikerpuu ja kolmandaks Argo Vispert.
Traditsiooniliselt oli auhinnaks
tõstekangi kujutis, mida juba mitmendat aastat toetas ja meisterdas
kohalik ettevõtja Restmar OÜ.
Lisaks Sitkema poisi valimisele
katsusid kõige väiksemad maadluspoisid rammu Sumo võistlusel.
Kõrgeima koha saavutas Marten
Männi, teiseks tuli Rasmus Kärp
ja kolmandaks Endriko Toombu.
Tiit Seiton, SK Martna maadlustreener
***

Argo Vispert Lääne-Eesti NUTISPORT piirkondlikus finaalis
teine
28. märtsil toimus Hiiumaal Käina koolis Nutispordi Lääne-Eesti piirkonna finaal. Lääne-Eesti
piirkonnas osalesid õpilased Hiiumaalt, Saaremaalt, Läänemaalt,
Raplamaalt, Põhja-Pärnumaalt ja
Lääne-Harjumaalt.
Eelvõistluste tulemuste põhjal oli
finaali kutsutud Martna Põhikooli 5. klassi õpilane Argo Vispert,
kes saavutas oma klassi arvestuses 36262 punktiga II kohta. Argo
pidi oma teadmisi näitama 7 erineval alal, naturaalarvudega arvutamisest kella tundmiseni ja punkti
asukoha määramiseni.
Kairi Mustjatse, Martna Põhikooli õpetaja

Läänemaa Vedur 2021 –
Silma Õpikoda

SA Läänemaa tunnustab iga aasta silmapaistvat projekti, objekti, sündmust
või teenust, mis on eelneval aastal tõusnud esile, olnud uuenduslik,
originaalne ja maakonnale vajalik. Sel aastal sai rahva ja žüriitoetuse ning
pälvis suure tunnustuse Silma Õpikoda.
Viimane keeruline piiranguid täis aasta pani looduskooli mõtlema uute
lahenduste ja tegevuste peale. Õpikoda tuli välja väikestele gruppidele
suunatud loodusmatkadega, mis sisaldasid lisaks tervislikke piknikke;
tõukekelgumatkad ja perepäevad; seiklusorienteerumine ja linnuvaatlused.
Perioodil, mil laagrite korraldamine või suurte gruppide vastuvõtmine
oli raskendatud, säilitasid õpikoja töötajad positiivse suhtumise ning
kangekaelselt ja kangelaslikult hoidsid oma joont – pühendumine nii suurte
kui väikeste inimeste loodusteadmiste avardamisele ja keskkonnasõbraliku
käitumise soodustamisele.
Silma Õpikoja tegevusi on märgatud lisaks Läänemaale üle Eestigi,
külastajaid on olnud nii lähemalt kui kaugemalt. Kui iga asutus oleks nii
pühendunud oma eesmärgile ja vaatamata raskustele jääb oma teekonnale
kindlaks, sünniks ühiskonnas palju enam positiivseid tegusid, mis
rikastaksid meie teadmisi ja maailmavaateid.
Elle Ljubomirov, Oru osavallakogu esimees

tarkusi ja ohutust, püssilaskmist,
orienteerumist, kodulugu ning
toidutegemist nii välitingimustes
priimusel kui ka ühiselt rahvamaja köögis. Kõik söögikorrad tegid
lapse ise, jaotudes 2-3 liikmelisteks gruppideks.
Filmiõhtul vaadati filmi ''Näed talu
minemist, näed talu tulemist'', mis
on viiesaja aasta lugu Piirsalu küla
elust. Filmi on põimitud külaelu
läbi Eesti ajaloo.
Laagriliste lemmiktegevuseks oli
relvaga laskmine, mida saab aastas lausa mitu korda harjutada.
Osa noortest käib ka laskmistrennis. Taebla rühma korraldatud
ööhäire oli üliäge, tekitas kõhedust ja põnevust isegi kaasas olnud
noortejuhtides.
Noortel on võimalus taotleda erinevaid järgumärke, mida laagris
tutvustati, sest nüüd, peale kaht tegutsemisaastat on paras aeg täpsemaid sihte seada. Uusi teadmisi ja
kogemusi sai iga laagris osalenu.
Risti Noorte laager oli edukas ning
kaks päeva läks linnulennul.
Aitäh kõigile, kes aitasid ja osalesid, ilma teieta ei oleks see
võimalik olnud.

Päästeala noortering „Palivere Noored
Päästjad“ veetsid öö Palivere VPK-s
Aivi Aasmäe
Palivere VPK ennetusjuht
Päästealane noortering toimub kord nädalas Palivere Põhikoolis 1.-3. klassile ja on
mõeldud õppeväliseks tegevuseks, kus õpilased omandavad päästealased teadmised ja oskused, et erinevaid ohuolukordi ennetada ning
nende korral teadlikult käituda.
Kuna covidi laialdase leviku tõttu jäid vahepeal
kohtumised ära, aga tähtsaid teemasid oli läbimata palju, otsustasime korraldada lastele teistsuguse kohtumise koos ööbimisega.
Reedel, 25. märtsil saabusid lapsed komandosse. Kui ööbimiseks kohad valitud ja magamisasjad paika seatud, said tegevused alata.
Kaitseliit näitas lastele varustust, millega metsas
hakkama saada ning tutvust tehti ka erinevate relvadega. See pakkus erilist põnevust poistele ning
kõik tahtsid kõike katsuda ja proovida.
Punase Risti instruktor Ariko kordas üle haava
puhastamise, verejooksu peatamise ja koos tehti
läbi erinevaid sidumisharjutusi.
Algul lihtsa ülesandena tundunud harjutused,
ise läbi tehes enam nii lihtsad ei olnudki. Lisaks
rääkis Ariko esmaabist põletuse korral.
Palivere VPK komandopealik Märt õpetas lastele kriisis hakkama saamist ning missugune
peaks olema iga pere valmisolek nt. nädalase
elektrikatkestuse korral. Lapsed pidid ise endale
kriisikasti kokku panema ning eristama ebavajalikku vajalikust.
Õhtu lõpetas viktoriin, mis kinnistas päästealaseid teadmisi ning kui hambad pestud ja oma pesa
magamiseks leitud, vaatasime ühiselt multifilmi.
Laupäeva hommik algas ühise pannkoogi
söömisega ning kui kõigil söödud ja asjad kok-

ku pakitud, ootasid lapsi õues Risti komando
kahe autoga. Aga kuna tugev tuul tegi looduses
kõvasti kahju, siis hetk hiljem reageeris üks auto
juba väljakutsele. Ja juba varsti ka Palivere Prii-

du. Seega nägid lapsed ka kuidas toimub reaalselt reageerimine väljakutsele korral.
Oli väga vahva ja õpetlik nädalavahetus ning
suur aitäh kõigile, kes tegid selle võimalikuks.

Teeme Ära talgupäev toimub sellel aastal 7. mail!

Koostöös Päästeametiga on 2022. aasta
talgupäevade fookuses kodulähedaste veekogude ohutus. Nagu ka eelnevatel aastatel
oodatakse teid kaasa lööma heakorratalgutel
ning igaühe looduskaitsega seotud talgutöödel.
Kõik on oodatud talguid korraldama, neis
osalema ja talguveebi kirja panema –

www.teemeara.ee. Lehelt leiad ka juba registreeritud talgud, kust on võimalus leida omale
meelepärane talgu ja ennast kirja panna.
Talgutele on oodatud oma panust andma nii
külaseltsid kui korteriühistud, seltsingud ja
sõpruskonnad, töö- ning koolipered - ikka selleks, et koos saab teha suuri asju: panustada
oma kogukonna heaks kui looduse hüvanguks.
Kui omakandi inimestega talguplaani peate,
saate mõelda, kuidas talgute kaudu oma kogukondadesse vastu võtta meie uusi naabreid:
mitte üksnes neid, kes kolisid koroonaajal
linnast maale, vaid ka neid, kes on äsja olnud
sunnitud sõja eest Eestimaale põgenema.

Teeme Ära talgupäev
Kuliste aasal
Teeme Ära talgupäev Kuliste aasal 7. mail algusega kell 10. Kaasa võta võimalusel saag,
kirves või reha, kindlasti hea tuju ja sõbrad.
Meie poolt talgusupp ja jõukohane ports tööd.
Andrus 56633756
Palivere Aleviselts

Kohtume 7. mail!
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Suusatalve tegemised Palivere suusaradadel

Ristil mälestati
märtsiküüditamise
ohvreid
Nõukogude-vene võimude poolt 25. märtsil 1949 korraldatud
küüditamisoperatsioon Priboi viis kodunt võõrale maale üle 20 tuhande inimese, kellest ešeloni nr 97308 raudteevagunisse pandi Risti
jaamast ja saadeti „külmale” teele ligi tuhat inimest. Selle suure
kannatuse mälestuseks on rajatud Ristile vana raudteejaama lähistele
kaubaplatformile painutatud ja ristiks ristatud raudteerelssidest mälestusmärk. Risti rist.
Mälestusristi üheks ülesandeks on hoida meid unustamast. Et ei
unustaks süütute kannatusi, kuni kurjus veel maailmas alles on. Et me ei
uinuks rahu rüppe Tapja ja tema teenrite kiigutuste saatel, nii nagu vaba
Euroopa mugavus-naiivses sootsiumis täna juhtunud on. Et saatanat ära
tunda, peab teda kogema on David Vseviov öelnud. Kahju, et meil mälu
õppetunde taas ja taas kogeda tuleb.
Meie ei ole unustanud. Lääne-Nigula Vallavalitsus, Kaitseliidu Risti
malev, Naiskodukaitse, Memento Läänemaa ühendus ning Risti põhikooli ja lasteaia pered koos ligemalt ja kaugemalt tulnud rahvaga
mälestasid 25 märtsi südapäeval ühisel mälestusmiitingul küüditamise
ohvreid, kõneldes mälestusi, asetades pärgi ja süüdates küünlad.
Vallavanem Aivar Riisalu rõhutas oma sõnavõtus mälu järjepidevuse
jätkumise tähtsust, et me kannaksime oma lastele edasi teadmist
ajaloos toimunud traagilistest sündmustest ja nende põhjustest. Et me ei
unustaks headel päevadel siia risti alla tulla. Et me ei unustaks vabaduse
hinda. Et me hooliks nõrgemetest.
Siinkohal on paslik meenutada ka meest, tänu kellele see uhke
maamärgiline mälestussammas sündis, mälestumärgi idee autorit
Viljar Anskot. Kompromissitut õigluse eest seisjat, vähesega leppivat,
kuid järjekindlalt nõudlikku nõrgemate kaitsjat. Kunstniku, poeeti,
vaestearsti, ajaloouurijat... Meie hulgast tänaseks lahkunud mõõtmatult
suure südamega tagasihoidlik meest, kelle tegelikku inimlikku suurust
pole kerge sõnadesse panna ja kelle nimi väärib senisest kindlasti
enamat jäädvustamist.
Ei ole paremat viisi selleks, et tänast aega, mineviku meenutusi ja lootusi
paremale tulevikule kokku võtta, kui teha seda vene laulja, poeedi ja
teisitimõtleja Vladimir Võssotski 1979. aastal sulest tulnud, sügavalt
sisemusse vaatavate ja saatanlikult hästi tänasesse päeva sobivate
värssidega, mis on eesti keelde pannud Viljar Ansko:
Ma pole iial illusioone loond,
ei paradiisi pakkind sumadani.
Viis õpetajaid valemerre voog
ja välja sülgas otse Magadani.

Me nina õigel ajal ohtu haistis
ja enne veel, kui pigistas meid king,
meil prostituudi kombel selgus paistis
ning häbitult sai riivi pandud hing.

Ei jõhkarditest parem olnud ma,
kui olingi, siis ainult õige piskult
ei Budapest mul hinge pindu aand
ja Praha südant lõhki mul ei kiskund...

Ja kuigi polnud mingit mahalaskmist,
me elasime, häbist silmad maas...
Julm Venemaa ei säästnud oma lapsi
Õel ajastu meid ravis viinaga.

Rein Kruusmaa
Me lärmi lõime elus ja areenil:
Risti osavallavanem
me segaduste tekitajad veel,
ent õige pea meid märkavad metseenid!
kes meie vastu, pühime kõik teelt!

33. maijooks Kullamaal
7. mail 2022. a

Start ja finiš kooli staadionil.
10:50 Lastejooksud, joostakse kooli staadionil (60m, 250 m, 500m ja
750m - vastavalt vanusele)
11:45 Kepikõnd, distants 10 km
12:00 Põhijooks, asfaltkattega teedel, distants 10 km
Soodushinnaga osavõtjate registreerimine toimub kuni reedeni, s.o.
6. mai 2022 kl 17.00.
Osaleja on võistlusele registreeritud peale osavõtumaksu laekumi
st Maijooksu korraldaja MTÜ Risti SK arveldusarvele mitte hiljem kui
6. mai kell 18:00.
Laste jooksudel osalemine eelregistreerimisel 2 EUR, kohapeal 5 EUR.
Põhijooks eelregistreerimisel 12 EUR, kohapeal 15 EUR.
Matk-jooks ja kepikõndijad eelregistreerimisel 8 EUR, kohapeal 10 EUR.
Osavõtumaks tuleb tasuda SK Risti MTÜ arveldusarvele:
EE452200221047536031. Selgitusse märkida ees- ja perekonnanimi.
Registreerimine toimub järgnevalt lingilt: https://my.raceresult.
com/195792/registration
Igale lõpetajale meene ning parimatele auhinnad! Töötab kohvik,
võtke kaasa sularaha!

Sõber, mis veel ootad, võta raamat kaasa, kooli poole
sammud sea...

PALIVERE PÕHIKOOLI 30. AASTAPÄEVA
TÄHISTAMINE
toimub laupäeval, 8. oktoobril 2022. a.
Täpsem info osalemise ja päeva korralduse kohta ilmub mais
kooli kodulehel ja Facebookis.

PALIVERE PÕHIKOOLI 30. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE

toimub laupäeval, 8. oktoobril 2022. a.

Täpsem info osalemise ja päeva korralduse kohta ilmub mais kooli kodulehel ja Facebookis.

Pikk ja sündmusi täis suusatalv lõpeb Palivere Tusmi- ja
Tervisespordikeskuses aprilli teisel nädalal Siinkohal teeme tagasivaate
möödunud suusatalvele. 10. veebruaril 2022 sõlmis sihtasutus Coffee
Adderess OÜ-ga koostöölepingu mujal Eesti tervisespordikeskustes
populaarseks osutunud kuumajoogi automaati paigaldamiseks Palivere
Turismi- ja Tervisespordikeskuses. 19. veebruaril paigaldati kuumajoogi
automaat Outdoor vending kohvimasin CONCERTO 16 erineva joogi
valiku võimalusega, mis avatud ööpäeva ringselt ja osutus spordikeskuse
külastajate hulgas väga populaarseks. Peale väsitavat suusasõitu või -matka
on igati mõnus nautida või kosutada end maitsva kakao või kohvijoogiga.

Palivere Suusasari 5. etapp toimus 13. märtsil rajameistrite Juhani ja Jaanika poolt disainitud ning meisterdatud suusakrossi rajal. Suusakrossi rada
koosnes erinevatest suusatamise tehnilistest elementidest nagu 360 kraadi
pööre suusarajal, slaalom nõlval, ümber postide suusatamine, mis pakkus
elamusi ja emotsioone nii osalejatele kui pealtvaatajatele.
Suusakrossi võistlus lõppes kringli söömise ja võitjate autasutamisega.
Tulemused: https://my.raceresult.com/189897/ (PALIVERE SUUSASARI, 13.01.2022-12.03.2022)

Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskust külastasid 22. veebruaril seni
kõige kaugemad külalised proua Tansang Taimaalt koos Andresega, kes
kasutasid spordikeskuse teenuseid suuskade laenutamisel ja nautisid
kelgunõlval lumerõnga sõitu. Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse
külastajate geograafia ulatub üle maailma sh Hispaania, Saksamaa, Holland, Soome, Inglismaa ja kindlasti lähimad naabrid Läti, Leedu ja Poola.
24. veebruaril toimus Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse suusarajal
Palivere Suusasarja 4. vabatehnika etapp ühisstardist. Vaatamata tuulisele
sulailmale suutis rajameister Juhan Lukk valmistada korraliku vabatehnika suusaraja. Suusavõistluse starti kogunes 38 suusatajat alates esimesi
suusasamme tegevatest tilludest pereliikmete toetusel kuni kogenud “suusahuntideni”.
Tulemused: https://my.raceresult.com/189897/#0_7404FB
Pildil: Läänemaa KSL poisid (parimad poisid Pärtel Roosma, Robi
Neitsov ja Johannes Olenko)
Läänemaa Koolispordiliidu suusapäeval Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse suusaradadel osales 47 õpilast 7 koolist sh Palivere Põhikool,
Kullamaa Keskkool, Uuemõisa Algkool, Risti Põhikool, Läänemaa
Ühisgümnaasium, Oru Kool ja Ridala Põhikool. Heas korras suusarajad
ja kena päikseline ilm soosis suusapäeva läbiviimist. Suusapäeva
peakorraldajad Läänemaa Koolispordiliit, Suusaklubi Sula ja SA PLTS
HK. Toetab Eesti Kultuurkapital.
Tulemused: https://my.raceresult.com/ 195276/(LÄÄNE MAAKONNA
KOOLIDE SUUSAPÄEV, 17.03.2022)
Pildil: Läänemaa KSL neiud (parimad Karen Loorens, Mirtel Post ja
Lisandra Truus)
Eesti Terviserajad kampaania üritus “Suusatame Eesti Vabariigi 104. aastapäeva terviseks”, mis kestis 24. kuni 27. veebruarini. Eesti Terviserajad
kampaanias suusatas või matkas 105 külastajat, kes läbisid kokku 1049
km. Enam osales suusatajaid Lääne-Nigula vallast 72 suusatajat sh Paliverest 20 suusatajat, Ristilt 11 suusatajat, Haapsalu linnast 16 suusatajat,
Tallinnas 11 suusatajat, Lääne-Harju vallast 4 suusatajat.
Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse kelgunõlval 1. märtsil lasti vastlaliugu ja kõik laenutuses olevad lumerõngad olid kasutusel ning külastajad ootasid järjekorras lumerõngaste vabanemist, et siis omakorda nautida
kelgunõlvalt alla tuhisemist.
Laupäeval 12. märtsil 2022 toimus Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse suusarajal Baltosport kelgukoerte talvine sprindivõistlus 5,1 km
suusarajal. Kuna tegemist oli näidisvõistlusega, eesmärgiga testida Pikajalamäe suusaraja profiili sobivust kelgukoerte võistluste korraldamiseks
tuleval hooajal, siis võistluse korraldajad jäid tulemustega rahule. Loodetavasti saab järgmisel suusatalvel näha Pikajalamäe suusaradadel rahvusvahelist kelgukoerte võistlust Kelgukoerte Klubi Baltosport korraldusel.
Kelgukoerte Klubi Baltosport on sihtasutuse koostööpartner olnud alates
2014. aastast veokoerte suviste võistluste korraldamisel.

Suusaveerandil osales suusatundides kokku 378 õpilast õpetajate ja
spordikeskuse treenerite juhendamisel. Aktiivsemad koolid Palivere
Turismi- ja Tervisespordikeskuse suusaradadel suusatunde korraldamas
olid Palivere Põhikool õpetaja Riina Kopti ja Risti Põhikool õpetaja Kreidy
Naudre koos juhendaja Andres Roosmaga.
Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Tervisespordi Halduskeskuse
juhatus ja nõukogu tänavad kõiki Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse
toetajaid, kes võimaldasid suurepärase suusahooaja 2021/2022 teoks
teha ja toetasid toimunud suusatreeninguid, koolide suusatunde ja
suusavõistlusi sh Lääne-Nigula Vallavalitsus, Kultuuriministeerium,
Kodukant Läänemaa, Eesti Kultuurkapital, Läänemaa Spordiliit Läänela,
Läänemaa Koolispordiliit, Pal-Klaas AS, Est-Trans Kaubaveod AS,
Kekkila_BVB Eesti OÜ, Tradex AS, Enniste OÜ, Kortle OÜ, Jansapuit
OÜ, Nevi OÜ, Aasa Agro OÜ, Arz Managing OÜ, Rae Ehitus OÜ,
Haapsalu Tarbijate Ühistu, Kingat OÜ, Marsan Print OÜ, HLR OÜ ja
lisanduvad pikk nimekiri annetamistalgutel osalenud 64 kogukonna liiget.
Uute kohtumiseni Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuses
Mati Kallemets
juhatuse liige
Pildigalerii: Palivere Turismi- ja tervisekeskuse Facebook

6 kultuur/elu
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Kultuurisõnumeid Kullamaalt
Loit Lepalaan
Kullamaa kultuurimaja juhataja.
Siis kui Kullamaal õitsevad sirelid ja kollastest
kevadlilledest on maa saanud päris kuldseks,
jääb loodus korraks kuulatama! Säravad
muusikahelid tõusevad kõrgele puude latvu, üles
iidse Rohumäe tippu. Sinna, kuhu olevat maetud
kullast orel. Seda orelit ei ole keegi kunagi mänginud ega näinudki. Küll aga on nähtud-kuuldud
seal mängimas ja laulmas Kullamaa mehi ja
naisi läbi aegade, kellel täna kostab tervitus- ja
kohtumismäng „Helisev Kullamaa“.
Nende ridadega sai Kullamaal kaheksateist aastat
tagasi alguse traditsiooniline igakevadine kunstija muusikapidu „Helisev Kullamaa“. Pidu, mis
mõne eriolukorra sunnil on pidanud pausi pidama, saab tänavu 11. juunil jälle hoo sisse. Läbi
aastate on „Heliseva Kullamaa“ temaatika olnud
seotus kodukandist pärit väljapaistvate isiksuste
ning meie kultuuriloolist pärandit kandvate seltside tegemiste jäädvustamise ja tutvustamisega. Toimunud on kultuurikonverentsid, näituste
avamised, pidupäevakontserdid. Meenutusena
olgu siinkohal ära toodud esimese „Heliseva
Kullamaa“ päevakava,
mis toimus 5. juunil 2004.a. Pidu oli pühendatud vanima Läänemaa Eesti seltsi – Kullamaa
Muusika Seltsi taasloomisele. Kultuurkonverentsil esinesid ettekannetega Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia professor Olavi Kasema, Kullamaa Keskkoli ajalooõpetaja Ervin Rannik,
akadeemik Mihkel Veiderma, muusikateadlane
Johannes Jürisson ja kauaaegne koolmeister ja
koduloolane Endel Jeeberg. Pidupäevakontserdi
Kullamaa kirikus andsid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia trompetistide ansambel, segakoorid
„Riola“ ja „Rello“ ning Rapla nais- ja meeskoor
ning orelikunstnik Tiia Tenno. Õhtusel rahvapeol

kultuurimajas tuli Kullamaa näiteringi poolt,
kelle koosseisu kuulusid Jaanus Allika, Künter
Kuurmann, Raimond Danilov, Ago Kirsipuu, Tiit
Kuusemets ja Erik Berlin ettekandmisele Margus
Kastepalu näitemäng „Kuidas Kullamaa mehed
habemeid müüsid“. Teatritüki näitejuht ja lavastaja
oli Siiri Mägi. Rahvapidu jätkus Kullamaa Muusika Seltsi Sõprade Orkestri tantsumuusika saatel.
Tänavune „Helisev Kullamaa“ on pühendatud
Eestimaa kuulsaimale sepale Karl Bleimannile,
kelle sünnist möödub 6. juunil 200 aastat.
Tallinna nädalaleht „Valgus“ kirjutab 18. aprillil 1886. a nõnda: „Umbes 30 aastat tagasi on ta
hakanud ametit õppima. Mitte päevagi oma elus
ei ole ta koolis käinud. Ta loeb teaduslikke raamatuid oma töö kohta, mida ta Pariisist ja Saksamaalt tulla laseb. Ta paneb haruldase kergusega
Saksa ja Prantsuse keelest, mida ta esialgusel
teiste juhatusel on õppinud, Eesti keelde ümber“.
Jutt on Kullamaal Päri-Loosil elanud ja töötavast
sepast Karl Bleimannist, kes esimese eestlasena
ehitas valmis auru-viljapeksugarnituuri ja müüs
selle Liivi mõisa omanikule Unger-Sternbergile.
Karl sündis 6. juunil 1822.a. Kullamaal Lemmikülas Loosil. Oma tulevast ametit õppis ta
Päri mõisa sepa juures. 16. märtsil 1852. a Kullamaa kirikus toimuval laulatusel saab sepa kaasaks Jõgisoolt pärit Mari Pising. Nende perre
sünnib seitse last. Kahest pojast Johannesest ja
Juliusest saavad isa ametivennad. Ostetakse Tallinn-Virtus postimaantee ääres asuv Päri kõrts
ja rajatakse sinna uued elu- ja tootmishooned.
Kohta hakati kutsuma Päri-Loosi.
1879.a. moodustati Päri-Loosil Eesti Aleksandrikooli Kullamaa abikomitee, mis oli esimeseks
ühiskondlikuks organisatsiooniks Kullamaa kihelkonnas. Abikomitee presidendiks valiti Karl
Bleimann. 7. juulil 1883.a. korraldas abikomitee eesotsas Karl Bleimanniga Kullamaa-Sil-

lal kaupmees J.Bückoffi veskitoas Läänemaa
esimese rahvapeo. 1890.a. lahkub Päri-Loosilt
noorem poeg Julius Bleimann ja rajab Vändra
kihelkonda Käru-Kõrbjale masinate vabriku. 13.
veebruaril 1896 Karl Bleimann sureb ja tema
põrm puhkab Kullamaa kalmistul.
Eesti kõigi aegade kuulsaim sepp, hüüdnimega
„Loosi taat“ töötas Kullamaal Päri-Loosil sepana enam kui 40 aastat. Oma erakordse tasakaalukuse ning progressiivsete vaadete tõttu oli ta
ümbruskonnas vaieldamatu autoriteet. Tema õpilaste arvu võib hinnata poolele sajale. Seega on
tegemist „Bleimanni koolkonnaga“.
„Kes korra Kullamaal on käind ja Bleimanni
vabrikuid on näind“.
Need Rahvusrhiivist leitud luuleread said
inspiratsiooniks Kullamaa juurtega heliloojale ja interpreedile Tiit Paulusele loomaks sepp

Juulis toimuvad Noarootsi
kodukandipäevad

Esimese „Heliseva Kullamaa“ rahvapidu Kullamaa
kultuurimajas.
Karl Bleimanni käekirja näide.

Bleimannile pühendatud „Bleimanni polka“.
Seda muusikapala ja veel palju huvitavat saab
kuulata ning näha 11. juunil toimuval kunsti- ja
muusikapeol „Helisev Kullamaa“.

Eve – tõeline pärl Lääne-Nigula vallas
Elle Ljubomirov
Oru osavallakogu esimees
Foto autor: Tauno Kadak

Piret Pärnapuu
9.–10. juulil toimuvad taas Noarootsi kodukandipäevad. Esimesed
toimusid aastatel 1988 ja 1990. Kahe päeva jooksul saab osaleda mitmekülgses kultuuriprogrammis, jumalateenistustel, vaadata näitusi
ja tulla ostma või kauplema käsitöölaadale. Kodukandipäevadega
samaaegselt on kuuendat korda avatud Noarootsi kodukohvikud.
Registreeri enda kohvik: merilin.kaustel@gmail.com
Tule pidulikule avamisüritusele Pürksi kultuurimajas, vaata näituseid
”Rannarootsi asualad – minevik ja tänapäev ”, ”Esimesed Noarootsi kodukandipäevad” Pürksi kultuurimajas, ”Noarootsi hariduselu esimesed
sajandid” Noarootsi kooli ees, E. H. Schlichtingi litograafiaid Noarootsi
Lokaalis, Rannarootsi Muuseumi esimese rannarootsi vaiba koopiat Miku
talu hoovil, tutvu Noarootsi endiste riietumistavadega ja pildista end koos
elusuuruses vanades rahvarõivastes figuuridega pastoraadis, Rooslepa kabelis saab pühapäeval uudistada Rooslepa kabelivarasid.
Miku talu hoovil osale kirivöö kudumise ja rannarootsi tantsude töötoas.
Avatud on vaba lava. Registreeri ennast laadale kauplejaks:
purksi.kultuurimaja@laanenigula.ee
Laupäevaõhtusel kontsert-simmanil Pürksi pargis esinevad ”Uurikad”,
Haapsalu Muusikakooli keelpilliansambel ”Pille”, talharpamängijad
Vormsilt, rahvatantsurühm ”Känd ja käbid”. Tantsuks ansambel ”Posõ”.
Pühapäevasel kontsert-palvusel Noarootsi kirikus laulab ansambel ”Strand
Rand” rannarootsi viise. Kodukandipäevad saavad kauni punkti Rooslepa
kabelis kontserdi ja tänupalvusega.
Üritust korraldavad Noarootsi osavald, Rannarootsi Muuseum, Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus, Lääne-Nigula vald, Noarootsi Kogudus.
Täname toetajaid: Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus,
Lääne-Nigula vald.

Ants Laikmaa muuseum
avab suvehooaja
kunstniku sünnipäeval,
5. mail kell 14.00.
Kunstniku maja ja park
on avatud kolmapäevast
Esimene näitus
pühapäevani
5. mai – 7. juuni
kell 11.00 – 17.00.
Maria Kristiina Ulas
Täpsemalt juba maikuu ajalehes

Linnamäe Arenguseltsi
infotöötaja
Eve
Tamm-Hinno (pildil) pälvis eelmine kuu
Eesti Kultuurikapitali Läänemaa ekspertgrupi
aastapreemia ajaloolise pärandi kogumise ja
jäädvustamise eest.
Eve on aastate jooksul Oru kogukonna ajaloomälu
talletamise tööd teinud nagu pärlikivi teokarbis
kasvatades – tagasihoidlikult liivakivikese
ümber kiht-kihi haaval infot kogunud, uusi
nüansse lisanud, inimeste poolt usaldatud
teavet diskreetselt kohelnud ning selle avalikult
kättesaadavaks teinud. Tänu tema tööle on
internetiavarustes, täpsemalt Oru topoteegis (https://oru.topoteek.net)
üleval üle 6000 ühiku foto- ja kirjamaterjale meie kaugemast ja lähimast
ajaloost.
Kuus aastat tagasi Linnamäe Arenguseltsi tööle asudes oli Eve töölaual
vaid visioon, et Oru piirkonna ajaloolist mälu tuleb hakata talletama.
Tõuke selleks andis endistes Oru valla ruumides vedelenud fotomaterjalid,
aukirjad ja muu säärane kraam. Ilmselgelt, kui antud kastidega tollal poleks
midagi ette võetud, oleks suur hulk piirkonna ajaloo- ja kultuurimälust
kaduma läinud.
Materjalide sorteerimisest ja topoteeki sisse skännimisest liikus Eve aga
sammu võrra edasi, ta asus kokku korjama vanemaealiste elanike isiklikke
mälestusi. Veel leidus kohalikke, kes olid ise vahetult oluliste ajalootähiste
tunnistajateks: rasked sõja-aastad, kolhooside moodustamine, pikk
Siberitee, eluolu koolides ja kultuuriasutustes, seltsitegevused, jne. Mis
peamine - Eve oma diskreetsuse ja inimeste austamise juures käsitles
usaldatud infot väga delikaatselt ning kellelgi ei tekkinud tunnet, et
usaldust oleks kuritarvitatud. Vaatamata sellele, et talle puistati südant
ka aastakümnete taha jäänud naabrivahelistest kiusamistest, intriigidest
või muu pahatahtlikust käitumisest. Tema kätte toodi ja usaldati isiklikke
päevikuid, märkmeid - asju, mida tavaliselt võõrastele ei näidata. Koostöös
toojaga sorteeris Eve olulised ajaloolised seigad ja kultuurisündmused
ning tegi need topoteegis avalikult kättesaadavaks. Kuid need pole
lihtsalt fotod, enamus tegelasi pildimaterjalidelt on ka tuvastatud ning ära
märgitud, seega on antud arhiiv hea koht oma kaugemate või lähemate
sugulaste otsimiseks ja avastamiseks.
Topoteeki lisatakse juurde ka praeguste sündmuste fotosid, filmilõike,
dokumente, sest varsti on seegi kõik ajalugu. Eve on käinud oma kogemusi
ja teadmisi teisteski Eesti piirkondades jagamas ning tänu temale on nii
mõnigi kogukond hakanud sama teed minema.
Pärliks ei sünnita, pärliks saamine nõuab kannatlikkust, tagasihoidlikkust
ja aega – just kõike seda on Eve oma diskreetse olemise ja tööga
saavutanud.
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OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

27.mai alates 10.00

KULLAMAAL

GOLDENBECKI MAJAS

*kuivasilmatest

*silmarõhu mõõtmine

*optilised päikeseprillid

ETTEREGISTREERIMINE

telefonil 5323 2454
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27. mai alates 10.00

KULLAMAAL GOLDENBECKI MAJAS
* kuivasilmatest
* silmarõhu mõõtmine
* optilised päikeseprillid

ETTEREGISTREERIMINE
telefonil 5323 2454

JMverkstad Linnamäe,
Katlamaja tee 11
Aiatehnika, vabaajatehnika,
kodutehnika remont ja hooldus
Tel: 5332 2795
E-post: jmverkstad@gmail.com

LÄÄNE-NIGULA LEHT
Tasuta valla ajaleht jõuab üks kord kuus igasse Lääne-Nigula valla
postkasti.
Tiraaz 3202 ex.
Reklaame, teateid ja kaastöid ootame meiliaadressile
maris.siemes@laanenigula.ee või võtta ühendust tel 56 611 620.
* Toimetaja Maris Siemes,
Küljendus-kujundus Absoluutne OÜ,
Trükk PRINTALL trükikoda

