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Risti kool tähistas 100. aastapäeva
21. mail tähistati Risti Põhikoolis vilistlaste peoga kooli 100. aastapäeva. Pidu oli
plaanis esialgu pidada juba
sügisel, kuid siis olime sunnitud selle koroonapandeemia
tõttu edasi lükkama. Juubelipeole olid kutsutud kõik endised ja praegused õpetajad
ja koolitöötajad. Tähistamine
algas aktusega, mille esimeses
pooles etendus kooli näiteringi
esituses kooli 100 aastat kokkuvõttev näidend. Näidend
põhineb juubeliks valminud
„Risti Raamatu“ 3. osal, mis
jutustabki õppetöö ajaloost
Ristil. Näidend oli pikk ja
meeleolukas ning selles lõid
kaasa Risti Põhikooli õpilased ja Haapsalu Muusikakooli Risti osakonna muusikud.
Stsenaariumi autoriks oli
Krista Kumberg, lavastajaks
õpetaja Marina Laurits. Oma
panuse andsid näidendi õnnestumisele ka õpetajad Anne
Heimann, Ivi Küla, Kail Visla,
Tuuli Roosi, Lisanna Lipu ja
Kreidy Naudre. Etendus tuleb
kordamisele ka kooli õppeaasta lõpuaktusel, et kõigil lapse-

Fotod: Jolanda Lipu

vanematel oleks võimalik seda
näha.
Aktus jätkus pidulikuma kõnede ja tervituste osaga, millele järgnes vastuvõtt kutsu-

tud külalistele. Saalis algas
aga peale aktust hoogne pidu
ansambel Kratt pillimängu
saatel ning hiljem jätkus tantsuõhtu diskoga.

Tegevust jagus pea igasse
koolimaja nurka. Teise korruse koridoris oli avatud vanade koolitarvete näitus ja
üles oli seatud ka slaidishow

piltidega kooli tegemistest
läbi aegade. Pilte oli palju ja
vilistlased istusid ja vaatasid
neid suure huviga. Kindlasti
leidis nii mõnigi piltidelt tuttavaid nägusid ja tundis neilt
ehk iseennastki ära. Kõik endised õpilased olid lendude
järgi jagatud koduklassidesse,
kus neil oli võimalik istuda ja

vanu aegu meenutada ning
muljetada.
Pidu oli meeleolukas ja jutustati hea meelega nii vanade
koolikaaslaste kui ka õpetajatega.
Lisanna Lipu
Huvijuht

EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause koguduse elu uueneb
I ja II etapi ehitustööd
Nõva sadamas said valmis Advendiajaga alanud kirikuaastas oleme jõudnud tähistada kahte
suuremat pühade perioodi ja 5. juunil juba kolmandat - nelipühasid.
Nelipühadega tähistame Püha Vaimu erilist ilmutust, esimeste
kristlaste ristimist Jeruusalemmas ja kristliku kiriku sündimist.
Nelipühad on 50. päeval pärast ülestõusmispüha ja paljudes
keeltes tuleneb püha nimi ka kreekakeelsest sõnast pentekoste
(’viiekümnes’). Eestikeelne nimi tuleb nähtavasti sellest, et neid
pühi jätkus neljale päevale. Lõuna-Eestis aga tuntaksegi seda kui
suvistepüha. Koguduse elus oleme tähistanud oma kiriku nimepäeva ja leeriõnnistusel osales 5 uut koguduseliiget.

Koguduse uus õpetaja

27. mail võttis Lääne-Nigula vald ehitajalt vastu Nõva sadama I ja II
etapi ehitustööd. Töid teostas Bauest OÜ, omanikujärelevalvet ehitustööde üle teostas Inseneribüroo Telora OÜ, projekteeris Corson
OÜ. Projekti rahastas PRIA Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
rakenduskava 2014-2020 meede 3.3 "Kalanduspiirkonna kohaliku
arengu strateegia rakendamine“.
Projekti eesmärgiks oli Nõva sadama säilimine kalasadamana ja
tagada tingimused rannakalanduse ning kalapüügitraditsioonide
jätkamiseks. Kohalikel kaluritel on võimalik nüüd turvaliselt oma
paati sadamas hoida. Vana kai oli väga halvas seisus ja ohtlik.
Koostöö ehitajaga sujus ladusalt ja vaatamata väga halbadele ilmastikutingimustele pidasid töömehed vastu ning sadamakai sai valmis. Ehitustööd sadamas on plaanis lõpetada III etapiga, mille jaoks
taotletakse taas toetust PRIA Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
rannakalanduse meetmest. Plaanis on ehitada veel slipp 1,5 meetrise
süvisega alustele ja muul kaitsmaks sadamat tormituulte eest.
Nõva Osavallavalitsus

Koguduse nõukogu valis 22.05.2022. a koosolekul koguduse õpetajaks Kristo Hüdsi. Õpetaja Leevi Reinarul täitus aprillis 65 aastat
ja sellest lähtuvalt esitas ta kirikuvalitsusele avalduse koguduseõpetaja ametist lahkumiseks. Õpetaja Leevi Reinaru koos abikaasa
Helle Reinaruga on teeninud kogudust alates 31.07.1982. a ning ta
on valmis tööd jätkama osalise koormusega abiõpetajana.
Lääne-Nigula koguduse teenimise võtab üle pärast EELK Konsistooriumi kinnitust õpetaja Kristo Hüdsi, kes on koos abikaasa
Jane Hüdsiga selles koguduses leeritatud, laulatatud ja osalenud nii
noortetöös kui ka jumalateenistuslikus elus. Ta on lõpetanud Usuteaduse Instituudi magistriõppe ja pastoraalseminari ning ordineeriti EELK õpetajaks 3.11.2018. a. Ta on töötanud EELK Haapsalu
Jaani koguduses abiõpetajana. Võiks öelda, et Lääne-Nigula kogudus on õnnelik, sest oleme saanud omale vaimuliku juhi meie endi
kogukonnast.
Lääne-Nigula koguduse teenimine on seotud ka Noarootsi ja Nõva
koguduste teenimisega. Vaimulikku tööd aitavad korraldada diakon
Leo Lekarkin ja Usuteaduse üliõpilane Siim Kallas. Seega on meie
piirkond saanud koguduses ja kogukonnas uue ressursi vaimse harituse ja vaimse elu arenguks.

Muudest tegemistest

Palju tänu kõigile, kes osalesid maikuus kirikuaia talgupäeval, kus
ühiselt sai tehtud suur hulk kevadtöid.
Koguduse poolt oleme esitanud taotluse Kodukant Läänemaa
LEADER elukeskkonna parendamise meetmesse, et pastoraadi ja
kiriku küttesüsteem ümber ehitada õliküttelt maaküttele. Kui see

taotlus saab PRIA poolt lõpliku kinnituse, siis tuleb pastoraadi
siseõues torustiku maasse paigutamiseks praegune haljastus ümber
kujundada. See tähendab vanade ja kõrgete puude osalist eemaldamist. Selleks teeme koostööd kohalike elanike, Muinsuskaitseameti ja vallaga. Kogudusel on soov muuta pastoraadi siseõue kujundus peale projekti maastikukujundaja abiga visuaalselt kenaks
ja kõigile kasutatavaks.
Juunis algas „Teeliste kirikud 2022“ projekt, mis tähendab seda,
et koguduse vabatahtlike abiga hoiame kiriku avatuna reedeti,
laupäeviti ja pühapäeviti. Kõik on oodatud kirikut külastama.
Lisaks oleme lahkete annetajate ja Lääne-Nigula valla toel alustanud kiriku torni seesmise trepi korda tegemist, et külastaja saaks
soovi korral turvaliselt käia uudistamas erilist vaadet kirikutornist.
Suur tänu kõigile annetajatele!
Natuke on meil siiski veel rahalisi vahendeid puudu, et töödega
päris tippu välja jõuda. Seega on annetused jätkuvalt oodatud, et
töödega korraga valmis saada.
Saaja: EELK Lääne-Nigula kogudus
Arve nr: EE491010602004146002
Selgitus: Lääne-Nigula kirikutorni renoveerimine
Koguduse nõukogu nimel Leevi Reinaru
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Kokkuvõte 19.05.2022 volikogu istungist

Mikk Lõhmus
Volikogu esimees
19. mail 2022. a toimus Piirsalus Lääne-Nigula
Vallavolikogu istung, kus seekord osales 22 volikogu liiget ja puudus kolm.

olukorrast Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina
sõjapõgenikega. Lääne-Nigula valla territooriumil omavad kaks majutusasutust Sotsiaalkindlustusametiga lepingut Ukraina sõjapõgenikele
majutusteenuse osutamiseks: Roosta Puhkeküla
ja Karukoobas (Kassikakk AS) Koluvere külas.
Roosta Puhkekülas oli majutusel 48 sõjapõgenikku, kes on kõik mai alguseks Lääne-Nigula
valla poolt ümber paigutatud munitsipaal- ja erapindadele. Kõigile peredele on leitud töökohad,
lasteaia- ja koolikohad. Kokku käib põhikoolis
meie vallas Ukraina sõjapõgenikest 19 last- Orul,
Kullamaal, Nõval. Gümnaasiumi astmes 4 last
Kullamaal. Lasteaedades käib 9 last.

lapsevanemaid.
Ühehäälselt otsustati anda Itella Estonia OÜ-le
kasutusse Risti bussiootepaviljonis koht pakiautomaadi paigaldamiseks.
Ühiselt kooskõlastati ka OÜ Lääne-Nigula
Hooldekodude täiendava laenu võtmine summas
250 000 eurot, millest 170 000 eurot jääb reservi.
Reservi on tulevikus plaanis kasutada Oru ja Risti
hooldekodude ühendamiseks.
Esimese lugemise läbis „Lääne-Nigula valla
õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi statuut“,
mis oleks tulevikus üks osa üldisest motivatsioonisüsteemist, selleks et kvalifitseeritud õpetajad
meie valda tööle tuleks. Volikogu liikmed teevad
muudatusettepanekud 31. maiks ja teine lugemine toimub juunis, volikogu koosolekul. Kui
juunikuu volikogu motivatsioonisüsteemi heaks
kiidab, siis saab esimesed stipendiumid määrata

juba septembrikuus.
Ühehäälselt otsustati muuta OÜ Oru Kultuurisaali põhikirja ja tõsta osakapitali. Volikogu
liige Andres Kampmann tõi sõnavõtus esile, et
tänu saalile on piirkonna kultuurielu väga hästi
arenenud. Saal töötab ja seal on olemas ka väga
hea kultuurijuht.
Vallavanem Aivar Riisalu andis ülevaate vallas
toimuvast. Pikem arutelu tekkis postipunktide
teemal. Teatavasti on Omniva avaldanud tahet
osa postipunkte sulgeda ning see halvendaks
oluliselt valla elanikele vajalike teenuste kättesaadavust.

Vallavalitsuse liige Jüri Bachman andis ülevaate

Meil on tööle võetud tore psühholoog, kes teisipäeviti ja neljapäeviti käib Kullamaal ja kolmapäeviti Linnamäel või Nõval aitamas abivajavaid
lapsi psühholoogilistel teemadel, aga nõustab ka

Lääne-Nigula Vallavalitsus

Lääne-Nigula valda on suvel tulemas rinnavähi sõeluuringu mammograafiabuss

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.

Kalmistupühad 2022. aastal
Lääne-Nigula vallas
KULLAMAAL
23. juunil
LÄÄNE-NIGULAS
19. juunil
26. juunil
26. juunil
MARTNAS
19. juunil
		
		
7. augustil
NOAROOTSIS
12. juunil
		
		
NÕVAL
26. juunil
PIIRSALUS
5. juunil
19. juunil

kell 11 – kalmistul
kell 13.30 – Koela kalmistul
kell 12 – Leediküla kalmistul
kell 15 – Vedra kalmistul
kell 11 – Rõude kalmistul
kell 13 – armulaud Martna kirikus
kell 13.30 – Martna kalmistul
kell 11 – Väike-Lähtru kalmistul
kell 11 – Rooslepa kalmistul
kell 12.30 – Sutlepa kalmistul
kell 14 – Noarootsi kirikuaias
kell 11 – kalmistul
kell 13 – Kuijõe kalmistul
kell 13 – Piirsalu kalmistul

2022. aastal kutsutakse
rinnavähi sõeluuringule
ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1954, 1956, 1958,
1960, 1962, 1964, 1966,
1968, 1970 ja 1972. Sihtrühma naistel on võimalik rinnavähi sõeluuringul osaleda
ka mööda Eestit sõitvates
mammograafiabussides.
Läänemaal on mammograafiabuss:
28.07.2022 Ristil
Lääne-Nigula vallavalitsuse
Risti teeninduskeskuse juures
01.08.2022 Taeblas
Taebla vallavalitsuse parklas
Registreerimine: 600 3155
Rinnauuringule saavad naised minna ka siis, kui nad ei kuulu sõeluuringu sihtrühma. Selleks tuleb pöörduda oma pere- või naistearsti
poole, kes kontrollib Sinu tervist ja vajadusel suunab saatekirjaga
rinnauuringule. Teiseks võimaluseks on broneerida aeg rinna-

75 Milvi Vendla
75 Evi Sooba
75 Helve Ahi
75 Niina Selg
70 Jaan Kelviste
70 Jaan Rohtvee
70 Varje Sander
70 Ingrid Raag

Palju õnne!
Kes ei soovi oma andmeid avaldada, palun võtke
ühendust toimetajaga*

kabinetti, kuhu saab pöörduda ilma saatekirjata ja tasuta
(visiiditasu 5 eurot).
Täpsemalt: https://www.haigekassa.ee/soeluuring

Koostöö kogukonnaga

Terviseedendus Lääne-Nigula koolides

Kersti Lõhmus
Õppe- ja arendusjuht, Taebla Kool

Mai Jõevee
Läänemaa TEK koordinaator

Taebla Kool koostöös Eesti Töötukassa ja Lääne-Nigula vallaga
osutab tööharjutuse teenust oma kogukonna töötutele, eesmärgiga
toetada pikalt tööturult eemal olnud inimeste naasmist ühiskonda
ja tööturule. Soovime Eesti Töötukassa eestvedamisel panustada
pikaaegsete töötute eneseusu taastamisse ning toetada neid tööturule
naasmisel.

Valla 8 koolist on 5 nimetatud Tervist
Edendavateks koolideks: Oru, Palivere,
Risti, Taebla ja Kullamaa.

Juunikuu juubilarid
91 Helmi Ojasild
85 Linda Ment
85 Eva Pajumaa
80 Maie Vainu
80 Aime Kiivikas
80 Ilse Kelnik
80 Tiiu Isok
75 Mare Roos

Järgmine volikogu istung toimub 16. juunil 2022,
Martnas. Volikogu istung on jätkuvalt järelevaadatav.

Tööharjutus kestab aprillist kuni jaanipäevani ning selles osaleb kuni
seitse pikaajalist töötut. Kool pakub tööharjutajatele jõukohast tööd
– kasutu mööbli ja vanade akende väljavedamine vanast koolimajast
ning heakorratööd. Töötukassa kulul pakutakse üks kord päevas
sooja lõunasööki, koolitusi ja nõustamist.
Taebla Kool tänab tööharjutuses osalejaid ja juhendaja Harry Käärikut, kelle eestvedamisel on kooli territooriumil tehtud palju vajalikku tööd ning korrastatud vana koolimaja.
Täname hea koostöö eest Lääne- Nigula valda ja Töötukassa Läänemaa osakonda.

Mis on nendes koolides teisiti? Võib ju
olla, et ka teistes koolides käib terviseedendus, kuid nad ei ole taotlenud seda
nimetust.
Sel õppeaastal sai TEK värvilised sildid koolidele jagatud. Koolides tegutsevad tervisenõukogud, kes on oma
vaatluse alla võtnud liikumise, toitlustamise ja vaimse tervise teemad.
Koolides sai spetsialisti poolt analüüsitud koolisööklate menüüd, kokkadele
tehtud individuaalsest analüüsist kokkuvõte ja ka üheskoos kõigile koolitus.
Sellest võtsid osa kõik koolid.
Novembrikuus sai korraldatud õpilastele tervisekonverents LÜGis, abiks
kolledži tudengid. Koolide tervisedenduse eestvedajatele oli oktoobrikuus
kahe päevane motivatsioonikoolitus
Hestia spaas.
2. detsembril toimus laternamatk Silmal
koos parimate autasustamisega - klaasist karikad ja aukirjad said meie vallast

Aasta tervisespordirajatis - Palivere Tervisespordikeskus ja Aasta Tervisetegu
- Riina Gilden Kullamaalt kõnniürituse
korraldamise eest.
Tulemas on koostööseminar Raplamaa
terviseedendajatega Märjamaal - see on
kogemuste vahetamine. Eesti koolides
on praegu mitmesugused projektid
TEK s.o. tervisedendus, Liikuma Kutsuv Kool tänavu ühines sellega Kullamaa. Taimne teisipäev, Roheline Kool,
mitmesugused Erasmuse projektid.
Läänemaal võetakse neist aktiivselt
osa. Noarootsis teeb tegusid MTÜ
Tervem Noarootsi, mille eestvedajaks
on Kaili Leht .
Linnamäel on tegevus igal rindel aktiivne, tegutseb koos kogu kogukond.
Palivere on taas aktiivsemaks muutunud. Kui kogukond koos tegutseb, on
kogukonna vaim tugevam ja ka vaimne
tervis parem. Koolides on korraldatud
esmaabi koolitusi, tervisepäevi. Koolide
arengukavades on terviseteemad sees.
Uueks õppeaastaks soovin Lääne-Nigula koolidele kõige muude oluliste
teemade kõrval tervist ja tegelemist
erinevate tervislike teemadega.

haridus 3
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Linnamäe Lasteaia talgupäev
Marika Prik
Linnamäe Lasteaia direktor

nud töötajatele: Signe, Kaie, Heli ja
Riina. Maitsva talgusupi valmistas
meie kokk Birgit. Veel olid abiks
õpetaja Regina, Andrus Kleeman ja
Andres Rakul.

Kuigi 14. mai hommikune ilm oli hallivõitu ja pilves, võtsime ikkagi ette
planeeritud tööpäeva. Ja ühiste jõududega saigi tehtud meie talgupäev: rajatud
uus aedik Kiilikeste rühmale, välja vahetatud katkised terrassilauad ja riisutud/korrastatud õueala, istutatud uued
lilled peenrasse/kastidesse ja üle värvitud
piknikulauad. Eriliselt suur tänu kõigile talgulistele, meie lapsevanematele:
Erlend Saks, Siim Siht, Lauri Otsa ja
Argo Klopman! Aitäh õueala korrasta-

Terrassilauad tarnis meile sponsorluse
korras Tandem Kaubandus OÜ juhataja Ike Lilleorg.
Ja lillemulda saime rohkelt Kekkilä
BVB Eesti OÜ esindaja Raoul Johansoni käest. Lasteaia õueala sai
ilusamaks, oleme rõõmsad ja piiritult
tänulikud kõikidele abilistele ja toetajatele!

Martna Lasteaia kevadreis 2022
Marju Kasterpalu
Martna Lasteaia direktor
Meie lasteaia kevadreiside traditsioon sai alguse
üle 20 aasta tagasi. Reisid on olnud väga toredad ja meeldejäävad nii väikestele kui suurtele
reisisellidele.
Lasteaia reisid: 2001 Hallimägi, 2002 Puise,
2003 Topu, 2004 Peraküla, 2005 Pärnumaa,
2006 Raplamaa, 2007 Vormsi saar, 2008 Hiiumaa, 2009 Pokumaa Võrumaal, 2010 Muhumaa, 2011 Vudila mängumaa Jõgevamaal, 2012
Vembu-Tembumaa Harjumaal, 2013 Tallinna

Loomaaed, Skypark ja Niitvälja, 2014 Kilplaste Teemapark Järvamaal, Järva-Jaani Vanatehnika Varjupaik ja Rakveres politseimuuseum,
2015 Pärnumaa - Lotemaa Teemapark, Jõuluvana Korstnatalu ja Audru ringrada, 2016 Saaremaa, 2017 Hiiumaa - Kõpu tuletorn, Ristna
Looduskeskus, „Eiffeli torn“, 2018 Lõuna-Eesti - Munamägi, Cantervilla Teemapark, 2019
Ida-Virumaa - Kiviõli seikluskeskus, Valaste
juga, Alutaguse seikluspark, Maidla mõisakompleks, 2020 - öölasteaed, 2021 - Silma Õpikoda.
07-08.06. 2022 teeme tiiru Läänemaal – ronime
Haapsalu seikluspargis, ratsutame Riguldi Talli
hobustega, matkame RMK Uuejõe puhkealal ja

Kullamaal oli järjekordne
loovtööde kaitsmine
Heli Mäe
Kullamaa Keskkool
Kui Lauri oma loovtööga valmis sai, oli jänes juba surnud… Sellest
kurva lõpuga loost tuleb allpool lähemalt juttu, kõigepealt paar sõna
tutvustuseks, mis on üldse loovtöö kooli õppekavas.
Loovtöö on põhikooli õpilaste jaoks nagu uurimistöö. Sellega alustatakse kohe 8. kl sügisel, mil õpilased valivad omale valdkonna, mis
neid huvitab, seejärel leitakse juhendaja ning edasi järgneb pikk ja
põnev tööprotsess, mis kestab läbi terve õppeaasta. Meie koolis on
loovtöödena tehtud näiteks: karikariiul, putukahotell, Leonardo da

Vinci katapult, seinakell, pargipink, lauamänge, õppevahendeid, jäätmekogumissüsteem, jne. Samuti on korraldatud ülekoolilisi sündmusi
nagu emadepäeva kontsert, tervisepäev, võõrkeelte nädal, matkapäev,
jne. Meil on kombeks kõik tööd, mida on võimalik eksponeerida,
kaitsmise päeval ühe koridori peale välja panna, et kõik õpilased ja
õpetajad saaks aimu, mida põnevat on lapsed aasta jooksul teinud.
Tulles tagasi Lauri loo juurde, siis tema loovtööna valminud jänesepuur oli nii suur ja raske, et see jäi õue treileri peale uhkelt troonima
ja töö kaitsmise ajal sai komisjon seda aknast kaeda.
Lauri peres kasvatatakse jäneseid ja sellepärast oli uut puuri hädasti
vaja. Kohe sügisel algaski ehitustöö. Isa soovitusel sai puuri materjaliks valitud vanad lauad, seega taaskasutus tegi puuri veelgi hinnalisemaks. Terve aasta mässas Lauri selle puuriga, loomulikult oli nii
suure töö juures ka isa asjatundlikku abi vaja.
Maikuuks oli puur valmis. Lauri luges kärsitult päevi, mis jäid veel
tööde kaitsmiseni, sest üks jänes ootas kannatlikult maja seina ääres
vanas puuris oma uut korterit. Vana puuri sein oli veidi katki, aga
pidas jänest kinni küll veel. Ühel öösel tungisid kaks lahti saanud
külakoera Lauri kodu hoovi, kiskusid jänesepuuri lahti ja murdsid
jänese maha. Vaene jänku ei jõudnudki oma uut korterit ära oodata.
Lauri tehtud jänesepuur ei jää aga tühjalt seisma, uued elanikud on
peagi platsis, sest jänesekasvatust on plaanis suurendada.

veedame sisukalt aega Tuksi Spordibaasis.
Martna Lasteaed on väga tänulik kõikidele sponsoritele, kes on meid abistanud meie 2022 aasta
kevadreisi korraldamisel.
Birkas Buss OÜ, Fazenda OÜ, Coop Haapsalu,
Jüri Sorokin, Ohtla Lihaveis OÜ, Rannarootsi
Lihatööstus AS, Martna Garaaž OÜ, Perearst
Hiie Tiisler, Teatritalu MTÜ, V & K Auto OÜ,
Keskvere Kultuurikoda MTÜ, Timber Expert
OÜ, Roosa Stellata OÜ, Astracol OÜ, Kalamees
OÜ.

Kullamaa Keskkooli KIK õppekäigud
Riina Gilden
Kullamaa Keskkooli õpetaja
Ka sellel õppeaastal osalesid meie kooli õpilased KIK õppekäikudel, kus aktiivõppeprogrammides saadi uusi teadmisi. Õppekäikude eesmärgiks on hoida
õpilaste huvi looduse ja selle tundmaõppimise vastu ning luua tingimused
keskkonnateadliku ja loodust säästva hoiaku kujunemiseks praktiliste tegevuste
kaudu.
1.-3.
klassi
õpilased
osalesid sügisel Muraste
Looduskooli programmis
„Keila-Joa parkmetsa ja
jõe programm“. Üheskoos
uurides saadi teada, milliseid pargitüüpe on olemas
ning tutvuti vooluveekogude ja nende osadega.
4.-6. klassi õpilased veetsid seekord ühe koolipäeva
Tallinna Loomaaias. Neljandikud tutvusid loomade
erinevate elukeskkondadega, viiendikud uurisid
tiigielustikku ning kuuendikud osalesid programmis
„Loodusuurija esimesed
sammud“. Oli väga teadmisterohke päev.
7.-9. klassi õpilased said sel õppeaastal osaleda mitmes programmis, sest vaja oli järgi teha
ka eelmisel õppeaastal koroona
tõttu ära jäänud programmid.
7.-8. klass osales sügisel Pernova
Loodushariduskeskuse
õppeprogrammis „Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPS
abil“. 9. klass osales praktilises programmis „STEAMFotod: Riina Gilden keemilised elemendid ja ainete
ehitus“.
Kevadel käisid 8.-9. klassi õpilased Tipu Looduskoolis ning osalesid Soomaa
õppeprogrammis. Eriti meeldejääv oli kanuumatk, mis kõigile väga meeldis.
10.-12. klass veetsid ühe kogu koolipäeva Pernova Loodushariduskeskuses
läbides programmid: „STEAM: inimkeha kui tervik", „Looduslike objektide
analüüs", „Astronoomia internetis, nutiseadmes" ning „Kiirgusega seotud
keskkonna probleemid ning ohud".
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud õppekäigud on vajalikud, sest
aktiivselt ise avastades ja katsetades on õpilastel palju huvitavam õppida. Kui
õpilasel on huvitav, siis ta tahab veel rohkem teada saada. Jätkame KIK projektidega ka järgmisel õppeaastal.

Lugemisoskus
on üks suurimaid
õppimise ja uue
info omandamise
viise
Nele Maide
Eripedagoog
Lääne-Nigula valla tugikeskus
Ladus lugemine on ühtlasi võimalus loetust
rõõmu tunda ning ennast arendada. Lugemise käigus saame ringi seigelda maailmas,
kus me varem pole käinud.
Tähtedel on suur võlu –
kirjutada kauneid sõnu.
Ole sa siis suur või väike,
tähetaevas särab ikka päike.
Lugemise eeloskuse kujundamine
Miks on häälimine oluline ja kuidas seda
lapsega koos kasutada?
Häälikute eristamise võime on väga oluline,
see toetab lapsel õige häälduse ja õigekirja
kujunemist. Häälimine tähendab sõna hääldamist häälikhaaval. Häälimine on vajalik
selleks, et laps hakkaks tajuma sõna häälikulist koostist.
Häälik ei ole sama mis täht. Tähti me näeme
ja kirjutame, aga häälikuid kuuleme ja hääldame. See tegevus on oluline samm lõppeesmärgi – lugemise poole. Kuulates tähtede häälikulisi vasteid, õpib laps koostama
sõnu nii kuulmise kui nägemise järgi.
Pane tähele:
n Häälda järjest kõiki häälikuid sujuvalt,
ilma pausideta L– U – M – I
n Kasuta ainult häälikunime
L = /L/, mitte ELL
n Kahekordne täht häälitakse ühe
häälikuna
S – A – L (saal)
n Häälimist alusta lihtsatest sõnadest 1-2
silbilised
ema, isa, siil, sall, muna

Harjutus „Lepatriinu uued täpid“
Eesmärk: Häälikuanalüüsioskuse arendamine, tähe ja hääliku seoste omandamine
Sihtgrupp: Sobib lastele, kes õpivad alles
häälimist
Vahendid: Lepatriinu, täpid ja pildid
Tegevus: Loenda häälikuid
Lapsevanem ütleb lapsele sõna või näitab
pilti.
Laps loendab vastava arvu täppe, kui mitu
häälikut on sõnas.

4 haridus

Lääne-Nigula valla ajaleht nr 6

Kooliaasta lõpp Noarootsi Koolis
Maikuu Noarootsi Koolis osutus äärmiselt
sündmusterohkeks.
Kohe kui lapsed tulid vaheajalt tagasi algas pilootprojekt „Rannarootsi radadel“, mis toimub
meil koostöös hea koostööparnteri Rannarootsi Muuseumiga. Projekti avapauguna toimusid
heakorratalgud rannarootslastele väga olulistes
kohtades: Vana-Miku talu õues, Noarootsi pastoraadi ümbruses ja pargis ning köstritalu-kooli
asukohas. Lisaks heakorratöödele said 9. klassi õpilased maikuus käia ka paadiga Österby
sadamast Rannarootsi Muuseumis kohapeal sealsete tegevuste ja ajalooga tutvumas.
Lapsed said võimaluse osaleda heategevuses
ukrainlastele mõeldud varjevõrgu punumises.
Sellega rannarootsi kultuuripärandi edendamine ei piirdunud. Meil käis maikuu alguses
külas ka ansambel Puuluup: muusikud Ramo
Teder ja Marko Veisson, kes on tuntud hiiu
kandle ehk talharpat’i kasutamisega oma lugudes. Puuluubi küllakutsumisega oli ka väike
tagamõte, nimelt soovime, et meie lastel tekiks
võimalus õppida seda pilli mängima. Et Puuluup on hea, seda teavad kõik, ka meie õpilased
ei olnud kiidusõnadega kitsi!
Noarootsi Kool pole unustanud ka raamatute
tähtsust. Nii said algklasside õpilased võimaluse kohtuda veebi teel illustraator Gerda
Märtensiga. Gerda rääkis, kuidas temast kujunes just nimelt lasteraamatute illustraator ja
lapsed kuulasid suure huviga. Peale kohtumist
arvasid peaaegu pooled kohtumisel osalenud
lapsed, et soovivad kunstnikuks saada. Ka
Lugemise Klubi jätkus suure hooga. Maikuus ning juuni alguses toimus kokku kolm
ette lugemist, kus kaasa lõid nii kooli töötaja,
suuremate kui ka väiksemate klasside õpilased.
Juba traditsiooniks saanud sarja „Õnneliku tee
loomine“ raames kohtusime taaskord huvitavate inimestega. Nimelt külastasid Noarootsi
Kooli tuntud ajakirjanik Neeme Raud ning
välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar. Neeme rääkis
oma õpingutest ja tööst ajal, mil ta elas Ameerika Ühendriikides, andes muuhulgas häid
mõtteid ja soovitusi, millega tuleb arvestada,
kui on soov õppida Ühendriikide ülikoolides.
Tema põhisõnum meie õpilastele oli see, et
maailm on küll lahti, kuid seda neile, kel on
sellele maailmale midagi pakkuda: „Maailm
ootab ideid, pealehakkamist ja sihikindlust.“
Hariduse teemadel rääkis ka Erki Kodar. Erki
rõhutas, et lisaks õppeainetele tuleb koolis õppida ka enesejuhtimise oskuse vajalikkust ning
viis õpilasteni sõnumi, et tuleb olla enesekindel
ning teha seda, millesse usume.
Enesejuhtimise oskuse arendamiseks toimuvad Noarootsi Koolis jätkuvalt Teistmoodi
Õppe- ja Koostööpäevad (TÕK-päev), kus
õpilased peavad ühe päeva jooksul juhendite
järgi iseseisvalt hakkama saama ning hiljem
ka ettekande päeva kohta tegema. TÕKil kasutame me palju ainetevahelist lõimingut,
aitamaks lastel luua seoseid erinevate ainete
vahel ning selle kaudu saada paremat ülevaadet maailma asjadest. Maikuu TÕK-il töötasid vanemad klassid iseseisvalt koolis neile
õpetajate poolt koostatud tööjuhiste alusel ning

1. – 4. klass tegi õppekäigu Sooniste rabas.
Suur tänu Tanel Ainolale ja ettevõttele Kekkilä,
kes suhtusid meie laste õppekäiku väga tõsiselt
ja aitasid selle teoks teha.
Ühe suure ja olulise sündmusena toimus maikuus ka Noarootsi Kooli lipu sisseõnnistamise
tseremoonia Noarootsi Püha Katariina kirikus. Meie lipp sümboliseerib kõigi Noarootsi
Kooli endiste, praeguste ja tulevaste õpilaste
kuulumist ühte suurde perre. Lipu all hakkavad esimese klassi õpilased saama oma aabitsaid ning selle lipu alt saadame kooli lõpetajad
ellu. Noarootsi Kooli lipp hakkab kaunistama
kõiki kooli tähtsaid sündmuseid. Meie kooli
lippu hoiavad ja kannavad igal aastal 9. klassi
väärikaist väärikaimad. Lipu kavandi autor on
meie enda kooliperest – lapsevanem Merilin
Kaustel-Lehemets, kes kannab väga suurt rolli
kooli ajaloos.
Noarootsi Kooli õpilasesinduse poolt tulnud
mõte korraldada Mailaat sai teoks 23. mail.
Heategevuslikule Mailaadale olime külla kutsunud Lääne-Nigula vallas elavad Ukraina
sõjapõgenike lapsed. Laadal pakkusid meie
lapsed, lapsevanemad ja koolitöötajad mõnusat meelelahutust, müüdi käsitööd ja küpsetisi.
Ka meie Ukraina külalised olid oma tooteid
müümas. Me mängisime üheskoos lõbusaid
ringmänge, lapsed esinesid vahvate etteastetega, oli õnneloos ning palju muud põnevat.
Mailaat oli heategevuse eesmärgil korraldatud. Soovisime pakkuda meie uutele sõpradele
– Ukraina lastele – häid ja positiivseid emotsioone. Lisaks annetavad paljud meie lapsed
oma toodete müügist saadud tulu Ukraina lastele. Heategevus on andmise rõõm – öeldakse

ju, et andmisrõõm on kõige suurem rõõm. Iga
päev võiksime me teha ühe heateo ja päev ongi
korras.
1. juunil oli Lastekaitsepäev. Juba teist aastat
tähistas Noarootsi Kool Lastekaitsepäeva Kaitseliidu Lääne maleva, Naiskodukaitse Lääne
Ringkonna ja Päästeameti Nõva päästekomandoga. Kogu päevaks jagus palju asjalikku
õppimist tuleohutuse, esmaabi andmise, kriisiolukorras tegutsemise, takistuste läbimise ja
palju muu kohta. Lastekaitsepäev oli tegus ja
põnev, me oleme väga tänulikud külalistele,
kes päeva meiega veetsid ning tänu kellele me
targemaks saime.
Lisaks üle-koolilistele sündmustele tehti palju
ära ka klasside kaupa. Näiteks 5.-6. klassi õpilased osalesid koostöös Maanteeametiga ning
oma klassijuhatajate, Kristiina Niibon’i ning
Alar Uus’i abiga, projektis „Peatu, vaata, veendu“, kus markeeriti spreivärvi ning šabloonide
abil Pürksi asulas ohtlikke teeületuse kohti
tekstiga – PEATU, VAATA, VEENDU. Veel
sai 5. klass kooli avastada ka öösel - neil toimus põnev Klassiöö, kus mängiti toredaid
mänge, tantsiti diskol ning räägiti loomulikult
ka õudusjutte. 8.-9. klassi õpilased tutvusid
õppereisil Arvo Pärdi keskusega Laulasmaal.
Õppeekskursiooni korraldasid muusikaõpetaja Danguole Tamberg ning geograafiaõpetaja
Tiina Järv eesmärgiga lõimida omavahel õppeaineid. Hispaanlaste kujundatud loomekeskus jättis õpilastele sügava mulje just oma
arhitektuurilise ülesehituse osas. Maja soppides külastati erinevaid töötubasid, kus tutvuti
A. Pärdi elu ja loominguga. Tagasiteel külastati
ka Keila juga ning sõideti mööda pankrannikut.
Järgmisel päeval toimus antud klasside tundides ka viktoriin õppepäeva kohta. 2. klassi
õpilased said osaleda Liiklusolümpial Haapsalu linna staadionil, et teiste Läänemaa
koolide 2. klassidega üheskoos meelde tuletada, mida tähendab ohutu liiklemine.
Noarootsi Koolis on ikka olnud tähtsalt kohal
ka sport. Nii on maikuus võistluses kooliväliselt olnud meie nooremad õpilased. 4.-6. klass
võistlesid edukalt saalihokis ja jalgpallis. 1.-3.
klass käisid algklasside olümpial. 12-õpilaseline esindus tõi meie koolile kokku 4 kohta esikolmikusse. Kui muidu on pallimängud olnud
koguaeg meie õpilaste suur tugevus, siis nüüd
näitasime et oleme tegijad ka kergejõustikus.
Loo autorid: Tiina Järv, Kristiina Niibon,
Kaili Leht, Signe Matteus, Maire Uusen

Noarootsi Kooli 9. klassi tutipäev
Noarootsi Kooli üheksandike viimane koolipäev
toimus 26. mail ning nagu ikka kombeks korraldas
seda neile meie kaheksas klass. Selgituseks öeldud,
et tutipidu on üheksandike jaoks viimane koolipäev,
kus toimuvad viimased koolitunnid ning pärast seda
algavad neil lõpueksamid. Sel päeval riietuvad üheksandikud end väikesteks lasteks.
Üheksanda klassi viimane koolipäev algas kahe tunniga, koos klassijuhataja Kairo Kiviga. Pärast seda
võtsime meie, kaheksandikud, ohjad oma kätte ning
hakkasime neid jooksutama läbi erinevate paikade,
kus nad on oma kooliaja jooksul õppinud või niisama aega veetnud. Käest kinni hoides sai jooks
alguse koolimajas, kus joosti läbi algklassid, kõik
koridorid ja võimla, kus nad üheksa aasta jooksul
õppinud. Muidugi ei jäänud pealtvaatajad üheksandike veepüstolitest pritsitud veest puutumata. Edasi
mindi välja staadionile, kus olid veedetud mitmed
kehalise kasvatuse tunnid. Staadionilt viis jooks
edasi kooli tiigi ääres olevale künkale, et jooksu
põnevamaks teha. Kui küngas ületatud, mindi parki
ning mõisa juures oleva purskkaevu juurde, et oma

veepüsse täita. Muidugi otsustasid üheksandikud
peale veepüsside täitmise ka ennast veega kasta.
Ja leidiski nii mõnigi üheksandik end purskkaevus
sulistamas ja lõõgastumas. Läbi käidi ka keskuse
mänguväljak, kus prooviti nii karusselli kui ka liumäge.
Neljanda tunni ajal veetsime meie kaheksandikud
koos üheksandikega lasteaias, kus mängisime koos
lasteaialastega mänge, mis pärit meie üheksandike
lapsepõlvest. Pärast seda kinkisid üheksandikud
lasteaialastele mullitajad. Ja algaski tutipidu.
Tutipeost sai osa kogu kool – kõik tulid seda viienda
tunni ajal vaatama. Sissejuhatuseks näidati videoesitlust üheksandikest, nende koosveedetud aegadest üheksa aasta jooksul. Lisatud olid ka pildid.
Video oli kokku pannud meie kaheksanda klassi
noormees, Robin Merisalu. See meeldis lõpetajatele
väga. Lõpuks oligi viimane koolikell, mida helistas
1. klassi õpilane Robin Ainola. Direktor ja endised
klassijuhatajad meenutasid üheksandikke hea sõnaga ning soovisid neile edaspidiseks parimat. Kaheksas klass korraldas lõpetajatele viktoriini õpetajate,

kooli ja õpilaste kohta. Küsimused olid koostatud
väikeste vimkadega. Toimus ka parimate vastajate
autasustamine. Mängiti ka „Alias 1“ ja „Alias 2“.
Alias ühes tuli võtta korvist lipik, millel oli koolitöötaja nimi ning meenutada üht seika või head
mälestust, mis temaga seotud. Alias kahes pidid aga
üheksandikud üksteist joonistama. Ka siin tuli võtta
loosi, kes keda joonistab. Mängiti mängu „Hari“,
mis pani proovile üheksandike koostöö ja üksteisega arvestamise oskuse. Lõpetuseks pidi iga õpilane
kirjutama paberile oma nime ja paberilehe teisele
küljele oma mõtte või soovi, kes ta kümne aasta
pärast on. Soovide pudel jääb klassijuhataja kätte
ning see avatakse kümne aasta pärast klassikokkutulekul. Siis on näha, kas mõtted ja soovid ka täide
läinud on.
Üheksas klass oli oma tutipäevaga väga rahul ja ka
meie, kaheksandikud, õppisime läbi selle ürituste
korraldamist. Omalt poolt soovime üheksandikele eksamiteks- HEAD PÕRUMIST!
Simona Suursoho, 8. klass
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Oru Kooli Erasmus + projekt suurendas
noorte keskkonnaalast teadlikkust
Liisa Lints
Oru Kooli huvijuht
Oru Kooli projekt „We only
have one Planet. Now is the
time to take action“ on jõudmas
lõpusirgele. Tegemist on Erasmus + programmi rahastatud
projektiga, milles jagame viie
riigi kogemusi ja töötame ühiselt keskkonnaalastel teemadel.
Toome esile osalevate koolide
häid keskkonnaalaseid kogemusi ning murekohti. Arutleme
üheskoos, kuidas inimeste tarbimisharjumusi muuta ning
millised teemad kõnetavad just
noori inimesi.
Kõik õppereisid on selleks
korraks tehtud ning jäänud on
ainult kokkuvõtted ja aruandlus.
Kahe viimase õppereisina
külastati aprilli lõpus ja mai alguses Portugali ja Lätit.
Õppereisil Portugali osales viis
õpilast Oru Kooli 9. klassist.
Projekti noortevahetus toimus
Amarante linnas ning ühistes
tegevustes osalesid Läti, Portugali, Islandi, Taani ja Eesti
noored. Viie õppepäeva sisse
mahtus palju huvitavaid tegevusi ning matkamist. Ühiselt
korrastati Tamega jõe ümbrust,
räägiti suurest prügi hulgast
piirkonnas ning puudulikust
süsteemist selle likvideerimisel.
Külastati Guimarãesi linna ning
tutvuti sealse teaduskeskusega.
Õpilased panid enda sportlikud
võimed proovile Marao piirkonnas, kus tutvuti sealsete taimekooslustega ning keskenduti
Amarante inimeste jaoks tähtsale matkamarsruudile. Seejärel
toimus looduslikust materjalist
T-särkide kaunistamine, mis
andis noortele võimaluse enda
loomingulised oskused proovile
panna. Samuti tutvuti Amarante
Keskkooli ja sealsete õpilastega.
Nädalasse mahtusid ka iga riigi ettekanded ühiste keskkonna
teemade kohta ning Portugali
õpilaste ülevaade kohalikest
keskkonnaalastest muredest ja
rõõmudest.
Lisaks õppeprogrammile pani

õppereis proovile õpilaste kohanemisoskuse, pingetaluvuse
ja kannatlikkuse. Olgem ausad, erinevate vajalike covid
tõenditega reisimine nõuab
väga head planeerimist ja suurt
ettevalmistust ning muutusi ja
ettearvamatuid olukordi võib
sellest olenemata ette tulla. Nii
oli ka meil, kuid kuna õpilased
olid üksteisele suureks toeks
ning valmis toime tulema ka
mugavustsoonist väljaspool, siis
saime hakkama.
Meie Erasmus + projekti lõpetas Läti õppereis mai esimestel
päevadel, mida sai mitu korda
edasi lükatud. Seda tänu koroonaviiruse levikule ja sõjale
Ukrainas. Seda suurem oli rõõm
Jelgava linnas lõpuks päriselt
kohtuda ja asjaolu, et saime ikkagi enda projekti planeeritult
lõpetada.
Kohtumise nädalasse mahtus
mitmeid keskkonnaalaseid tegevusi. Õpilased said ülevaate Lätis levivatest võõrliikidest looduses ning ühiselt kaevati välja
näiteks kibuvitsapõõsaid, mis
on seal liiga laialdaselt levinud.
Külastati kohalikku plastikpudelite ümbertöötlemise tehast,
mis asub Jelgava linnas. Vaadati
enda reisiga seotud ökoloogilise
jalajälje suurust. Ühiselt koostati keskkonnaalane lauamäng,
mis paneb mõtlema iga õpilase
enda käitumisele ning tuletab

meelde lihtsaid tegevusi, mida
saame ise teha, et keskkonda
hoida. Lisaks kõigele eelnevale
toimus veel Läti kultuuri ja tavasid tutvustav kultuuriõhtu.
Olen antud projektiga seotud
juba 2019 aasta algusest. Kui
peaksin tooma välja antud projekti suurima väärtuse, siis jääksin hätta. Leian, et neid õppetunde ja kogemusi, mida noored
on nende aastate jooksul saanud,
ei õnnestuks ühe lehe peale mahutada. Võibolla tõstaksin siiski
esile keeleõppe, koostöö erinevatest riikidest noorte vahel, üksteisega arvestamise, empaatia.
Üllatusena selgus projekti käigus, et paljud keskkonnaalased
mured olid riikides sarnased,
näiteks prügi suur hulk, ületarbimine, toidu raiskamine, prügi
vähene sorteerimine. Positiivse
poole pealt mängis meie kõigi
jaoks olulist rolli loodus ning
kõik sellega seonduv- imelised
matkarajad, puutumatu metsik
loodus, metsa ja puude vajalikkus jne.
Loodan, et antud projekt ei jää
viimaseks ning selliseid ettevõtmisi tuleb meil koolis ette ka
edaspidi, sest see rikastab koolielu, annab uusi teadmisi kõikidele õpilastele ning võimaldab
koostööd erinevatest riikidest
noorte vahel. Ja mis kõige
tähtsam avardab noorte maailmapilti oluliselt.

Martna Põhikooli Erasmus + projekti töine kevad
Kairi Mustjatse
Martna põhikooli matemaatika ning
robootika õpetaja
Erasmus + projektide koordinaator
Veebruari koolivaheaja veetsid 8.
klassi õpilased Ave-Liisa, Anni ja
Kert Kristjan ning Jarko 9. klassist
Montefiascones, Itaalias. Toimus
meie Erasmus + projekti RobocodersZin4.0 neljas kauaoodatud projektikohtumine. Alustasime Itaaliaga tutvumist Roomast. Ei saa ju vaatamata jätta ei Colloseumi, Hispaania treppe, Pantenoni ega Trevi purskaevu. Päev täis uudistamist tõi endaga kaasa väsinud jalad aga samas
ka rõõmsa meele. Õhtune bussisõit
Montefiasconesse andis väheke puhkust, et olla valmis järgmisteks
päevadeks täis õppimist ja Itaalia
kultuuri ning loodusega tutvumist.
Järgnevatel päevadel õpilased täiendasid oma oskusi Scratchis programmeerimises ja õpetajadki uuendasid oma teadmisi algoritmilisest
mõtlemisest ja plokkskeemide koostamisest. Juhendajaiks kohaliku kooli õpetajad aga ka ülikoolide õppejõud. Õpilaste mälestused sellest
reisist on toredad, näiteks kirjutas
Anni oma tagasisides nõnda: Minu
kõige suurem elamus oli see, kui ilus
maastik ja mäestikud seal olid. Ma
õppisin sealt mõned itaaliakeelsed
sõnad. Ma sain paar uut sõpra. Ma
sain seal näha, kui ilusad on kirikute
lae- ja seinamaalingud. Mulle meeldis väga see reis. Tahaks tagasi minna.
Anniga samal arvamusel on ka
Ave-Liisa, kes võtab oma kogemused kokku järgmiselt: Minu jaoks
olid kõik väga huvitavad elamused,
kuid kõige suurem oligi see, et me
saime kogeda võõramaa koolis õppimist ja seal toimuvat. Roomas ja
Montefiascones jalutamine ja nende
linnade avastamine oli väga tore.
Õppisin kindlasti inglise keelt juurde
ja natuke ka itaalia keelt. Ja sain ka
rohkem kogemusi juurde Scratchiga
toimetades. Uusi sõprus leidsin. See
kogemus, mis sealt saime oli vägagi
tore ja me kõik jäime väga rahule.
Seal olid kõik inimesed ja noored
väga positiivsed, lahked ja toredad.
Märtsi lõpus olime uuesti Eestimaalt väljas, seekord siis Rumee-

nias eelviimasel projektikohtumisel Timisoaras. Seekord olid koos
õpetajate Järvi ning Kairiga Martna
Põhikooli esindamas 5. ja 6. klassi
poisid Jarek, Mathias Rasmus, Artur
ja Hendrik.
Kuna meie projekt keskendub
eelkõige programmeerimisele ja robootikale, siis ka selle kokkusaamise
põhitegevused nende tegevustega
seotud olidki. Vastavad töötoad viisid läbi Timisoara ülikoolide õppejõud ja robootikaklubide juhendajad.
Saime seal katsetada meile täiesti
võõrast robootika komplekti Young
Engineers. Hilisemal uurimisel leidsime, et antud komplekt on maailmas
noorte tehnikahuviliste seas väga
populaarne, töötavad spetsiaalsed
ringidki. Meie ülesandeks oli ehitada töötav elevaator. Paaristöödena
need valmis saidki ja läbisid ka eduka katsetamisprotsessi. Kõik muu
võtab väga iseloomulikult kokku
5. klassi õpilase Mathias Rasmuse
kirjapandu: See oli minu esimene
sõit lennukiga ja see jääb mulle väga
meelde. Linn oli arhitektuurselt väga
huvitav, oli mida vaadata. Iga nurgal
võis kohata tuvide grupeeringuid.
Saime katsetada robotkäe juhtimist
ja teha Eksperimentaariumis katseid.
Rumeenlased ja teised kohale tulnud
rahvused, kes osalesid Erasmus projektis, olid toredad. Muljed projektist
on ainult ja ainult head. Kui tulevikus
avaneb veel selliseid võimalusi, siis
kindlasti osalen.
Mai esimesel nädalal võõrustasime
ise külalisi. Toimus meie Erasmus +
projekti RobocodersZin4.0 viimane
kohtumine. Eestimaad uudistasid ja
MATIK ülesandeid lahendasid õpi-

lased Poolast, Portugalist, Itaaliast,
Rumeeniast ning Türgist. Esimesel
päeval olime Tallinnas. Külastasime
PROTO avastustehast, TLÜ Eduspace laborit. Mõlemas kohas oli
õpilastel ja neid saatvatel õpetajatel
palju põnevat uudistamist ja katsetamist. Muidugi jalutasime ka Tallinna
vanalinnas.
Teisipäeval olid külalised juba meie
koolis. Peale lühikest tutvustusringi
alustati programmeerimist programmiga Tynker ja Lego WeDo ralliautode ehitamist. Hiljem uuriti, millest
sõltub auto kiirus. Töö rahvusvahelistes rühmades sujus kenasti. Meie
õpilased said katsetada, mis tunne
on inglise keeles eakaaslastele tundi anda. Õhtupoolikul trotsiti tuulist
ilma Paralepas seiklusrajal kõrgusi
vallutades.
Kolmapäeval oli Haapsalu päev,
jalutasime Promenaadil ja käisime
linnuses.
Neljapäeval toimus Silmal raadiosaatjatega matkamäng. Jällegi liiguti
ja lahendati erinevaid ülesandeid rahvusvahelistes rühmades ning jällegi
olid meie õpilased tõlkijate ja abistajate rollis. Sama pidid nad ka tegema,
kui külalised said ülesandeks ehitada
Lego Spike Prime autod ning need
kenasti parkimisplatsil reastama.
Õhtul toimus projekti pidulik lõpetamine. Jagasime tunnistusi ning
sõime imemaitsvat torti.
Oli vahva nädal, saime uusi sõpru
ning uusi kogemusi.
Vahvaid fotosid meie tegemistest saad
vaadata meie kooli FB lehel https://
www.facebook.com/martnapk
See lühikokkuvõte andis ilmeka ülevaate sellest, miks osaleda rahvusvahelistes programmides.

Tore ja toimekas kevad Palivere koolis
Anneli Aken, Palivere kooli õpetaja
Pärast kaheaastast sunnitud pausi oli Palivere koolis nii sündmusterohke, et sellest võiks välja anda paksu pildi- ja juturaamatu, kroonikafilmist rääkimata. Vaatame tagasi kahele suuremale.
22. aprillil toimus Lahe koolipäev, mis haaras kaasa kõik õpilased ja
õpetajad, palju lapsevanemaid ning erinevate alade spetsialiste.
1. ja 4. klassi õpilased valmistasid Andrus Eilpuu ja Henri Laine
juhendamisel lindude pesakaste. Need pandi üles klasside läheduses
olevatele puudele, et õpilased saaksid linde jälgida.„Meie pesakastid
on asustatud,” ütles 4. klassi juhataja Margit Ülevaino. „Kaks musta
kärbsenäpi peret ja paar tihaseid”. Lisaks tegid kooli noorimad Aivi
Aasmäe ja Elen Jaanusega kondendspiimapähkleid ning Kaisa Tamm
korraldas Bingo mängu. 2. klass omandas PhD Jaak Mälli juhendamisel teadmisi Haapsalu linnuse ja linna ajaloost. 3. klassile korraldas
Risto Roomet veeohutuse Kuldvillaku, seejärel maalisid nad Aime
Porri ja Kai Sikemäe juhendamisel tasse. 5. ja 9. klassi õpilased joonistasid Kristel Terepingiga kasse, milles pidi sisalduma numbrid
nullist üheksani. 6. klass tegeles Martin Terepingiga meemide loomisega. 7. klass kordas Kahooti keskkonnas kogu aasta jooksul õpitut.
Õpetaja Margit Ülevaino sõnul õnnestus lapsed korduvalt segadusse
ajada, kui neile väga hästi tuttavad asjad vaatasid ekraanilt vastu hoopis üllatava nurga alt.
Ettevõtlusõpetaja Kaja Rüütel korraldas II ja III kooliastme õpilastele
rollimängu „Ettevõtlik kodanik”. Esialgu oli teooria – kuidas toimib
ettevõte, mis on maksud ja mida riik rahaga teeb. „Kõik õpilased ja
õpetajad said ise olla ettevõtjad ja omada firmat,” selgitas Rüütel.
„Nad maksid palka, tasusid makse ning tegevustega seotud püsikulusid. Kõigil oli kiire ja tööd oli palju, kuid raha aina vähenes. Noored
ettevõtjad olid sunnitud mõtlema, kas saab kuskilt kokku hoida või
hoopis leida rohkem kliente.” Sellises rollimängus saab lõbusalt lõimi-

Foto: Kairi Mägi

Foto: Kaja Rüütel

da mitmeid õppeaineid. Nagu päris elus, lõpetasid osa tohutus kasumis
ja teised kahjumis. „Kuid kui õhus lendles raha, oli kõigil nägu nalja
täis!” muheles Rüütel.
Terve maikuu harjutati usinalt suureks lastekaitsepäeva kontserdiks
ja seekord sai kampa kutsutud lasteaiapere kontserdi pealkiri „Natuke

nostalgiat” tuli õpetaja Margit Ülevainolt: „Olen ammu mõelnud, et
võiks teha Entel-Tentel-Trika-Trei” laulude kontserdi. Lõviosa kontserdist toetuski poole sajandi tagustele lauludele, mida publik sai kas
peast või laululehtedelt kaasa laulda, muusikaõpetajate Mari Vasara
ja siinkirjutaja klaverisaatele andis hoogu Margus Tokko akordionil.
Laule esitasid lasteaia ja kooli lapsed ning mõlema asutuse õpetajad.
„Võilille” laul Lepatriinude ja Kimalaste rühma ning 1.-3 klassi ühendkoori esituses oli kindlasti üks paremini kõlanud laule ja väga vahva
oli näha „Põdra maja” laulmas 3.-4. klassi ja Sipelgate õdesid-vendi.
Margit Ülevaino ja Marju Konradi juhendatud vanema astme
näitetrupp lisas kavva kolm hoogsalt mängitud katkendit armastatud
Lutsu „Kevadest”. Nii mõnigi pealtvaataja tunnistas, et kõik osad olid
suurepäraselt jagatud ning mängitud. Mõni roll tuli loomulikult, otse
elust. Ülo Vinteri „Paunvere polkast” sai kodune „Palivere polka” ja
XIII laulupeo repertuaaris olevat kaunist, kuid vokaalselt nõudlikku
„Kodulaulu” aitasid mudilastel laulda suuremad õpilased.
Kontserdil esinesid soololauludega vilistlased Victoria Požidajeva ja
Jasper Klippberg ning C. Kreegi nim. Haapsalu Muusikakooli õpilased
Berit Aasa (viiul), Lisandra Truus (flööt), Anna-Liisa Ojaste (klassikaline kitarr, klaver), neid toetasid klaveriõpetaja Andres Kase ning
kitarril Mari Vasar.
Hoogu andsid Riina Kopti seatud vahvad tantsu- ja võimlemisnumbrid.
Galakontserdi lõpetasid tuntud „Tsirkuse” lauluga need, kelle najal see
„tsirkus” koos püsib – laulu-tantsu-püramiidiansambel „Maa sool”
ehk õpetajad.
Kahjuks ei lisandunud seekord rohkem numbreid laiemast kogukonnast, aga see-eest tulid nad kokku soojaks ja sõbralikuks publikuks ja
ka Onu Remuse kiirviktoriinis oldi päris tublid. Saal oli puupüsti täis.
Kokkuvõtteks sobiks rida ühest popimast Entel-Tenteli loost „Kõik
on väga rahul, ükski pole pahur…” ning järgmisel korral juba pikem
Karulaane jenkatantsu saba, eks!

6 kultuur/elu
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Kultuurisõnumeid Kullamaalt
7. juulil kell 20.00 annab Kullamaa Kultuurimaja saalis erakordse kontserdi maailma tipporkestri eestlannast metsasarvemängija Paula Ernesaks.
Meie lauluisa Gustav Ernesaksa lapselapselaps Paula sai oma erialalise
hariduse Sibeliuse Akadeemias ja Berliini Filharmoonikute Karajani Akadeemias. 10. detsembril 2021. a valiti andekas noor muusik maailma esiorkestri Berliini Filharmoonikute koosseisuliseks metsasarvemängijaks.
9. juulil suvekursuste pidulikul lõppkontserdil Kullamaa Kultuurimajas
tuleb ettekandele üks maailma muusika šedöövreid, Igor Stravinski „Sõdurilugu“ kus jutustaja rollis on kirjanik Indrek Koff.
Kursusenädala vältel on kõigil soovijatel ja huvilistel võimalus osa saada löökpillivirtuoosi ja õppejõu Heigo Rosina hommikustest rütmi- ja
hingamiskursustest Kullamaa staadionil, millede algus on kell 8.00. II
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suvekursused noortele löök- ja vaskpillimängijatel 4.-9. juulini Kullamaal saab teoks Lääne-Nigula valla ja
Kullamaa osavallavalitsuse koostööna.
Kauneid kontserdielamusi!

Käesoleva aasta juulikuu teisel nädalal saab Kullamaal taas kuulata säravat ja virtuoosset löök- ja vaskpillimuusikat. 4.-9. juuli toimub juba teine
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suvekursus noortele löök- ja vaskpilliõpilastele. Nädala vältel annavad suvekursuse õppejõud, kelleks on
Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri solistid, noortele muusikutele erialalist
lihvi ja õpetust. Meistriklasse viivad läbi ERSO tromboonisolist Andres
Kontus, tuubasolist Madis Vilgats, metsasarvesolist Martin Pajumaa ja
löökpillivirtuoos Heigo Rosin. Kursuste kunstiliseks juhiks on kauaaegne
ERSO trompetisolist, EMTA õppejõud ja väga kõrgelt hinnatud interpreet
Indrek Vau keda pärjati äsja aasta muusiku tiitliga. Kogu nädala jooksul
toimuvad õhtuti avalikud kontserdid, mis on kuulajatele täiesti tasuta. Siinkohas, austatud lugeja, põgus ülevaade toimuvast programmist.
Avapäeva õhtukontsert Kullamaa Kultuurimajas on 4. juulil kell 20.00,
kus esinevad metsasarvesolistid.
5. juulil kell 21.00 mängib Kullamaa Tobiase pargis noorte vaskpilliansambel „Tuulisbrass“.
Kolmapäeval, 6. juulil toimuval õppejõudude ja kursuslaste kirikukontserdil on võimalus kuulata ja näha kaasaegset digitaalset orelit, millel musitseerib orelikunstnik Piret Aidulo.

Loit Lepalaan
Kullamaa Kultuurimaja juhataja

30. aastat Läänemaa Pensionäride
Ühendust

13. mail oli Kullamaa kultuurimajas koos üle
60 pensionäri ja kutsutud külalise. Tähistati
Läänemaa Pensionäride Ühenduse 30. aastapäeva.
1992. a aprillikuus tulid Haapsalus kokku
Läänemaa Töö- ja Sõjaveteranid, kus
võeti vastu otsus moodustada Läänemaa
Pensionäride Ühendus. Esialgu oli see
Haapsalu linnakeskne. Valiti 13-liikmeline
juhatus, eestvedajaks Koidula Sildre, kes
jäi sellesse ametisse kuni 2010. aastani.
Sealtmaalt kuni 2021. a oli juhatuse eestvedaja Reet Kaar ja 2021. a oktoobrikuust
Mai Jõevee.
Juba järgmisel aastal moodustati ühendused
Risti vallas-Laine Tõnnemaa, Taeblas -Naima
Tamm ja Elmar Valper Ridalas, Lihulas,
Hanilas. 1998. a oli liikmeid juba 663, sellest
260 Haapsalu linnas.
Ühendusel on olnud erinevaid ettevõtmisi,
kuid praegusel ajal on põhirõhk vaba aja
ettevõtmistel - kooskäimised, ekskursioonid
ja teatrikülastused. Alates 2000. a on peetud
maakonna eakate suvepäevi. Tänavu 22.
korda Ridala kiriku juures. Meie vallast on
korraldajad olnud: Kullamaa ja Noarootsi
kahel korral, Linnamäe, Kirimäe, Nõva,

Heategevuslik kontsert
Martna kirikus Ukraina
laste heaks

Martna-Rõude ja Piirsalu .
Praegu on ühendusel tegevliikmeid 455,
teine niipalju on toetajaid liikmeid. Tublimad
on saanud kutseid sotsiaalministri ja ka
presidendi vastuvõtule. Tänavu said Eesti
Pensionäride Ühenduse Liidu tänukirjad Ülle
Heinleht, Helgi Kliss ja Mai Jõevee. Neid oli
tulnud kätte andma vabariigi ühenduse juht
Andres Ergma.
Läänemaa Pensionäride ühenduse tänukirjad
- Alvi Erit Martnast, Silvi Koppelmaa ja
Mariette Nekras Nõvalt, Tiia Topper ja
Juta Ansel Kullamaalt, Reet Kaar, Elmar
Valper Paliverest ja Asta Kõlamets Taeblast.
Tänukirju jagati ka abilistele ning toetajatele.
Kullamaa õpilased tervitasid kontserdiga ja
päeva lõpetuseks esines lustaka etteastega
Peeter Kaljumäe. Üritust toetasid LääneNigula Vallavalitsus, Haapsalu linn, Kullamaa osavallavalitsus ja lillekauplus „Uus
Lill” Uuemõisast.
Ettevõtmise toimkonnas Kullamaa tublid
pensionärid: Laine Riistop, Asta Leidsalu,
Ainu Loorits, Viive Karnau ja Arne Välison.

Kui süda on lõhkemas valust, ja veel raskem, kui olukord selles mõttetus sõjas, on olla tegevusetult kõrvalseisja, tuleb teha kasvõi natukene. Ideest aidata sündis
konkreetne tegu, heategevuslik kontsert Lääne-Nigula vallas praegu sõja eest põgenenud Ukraina perede
laste heaks. Kõik ideed toodi korraga kokku ja õnneks
on Martnas olemas oma põline Ukraina pere. Marianna ja Vasell, nende perekonnad lihtsalt võtsid kätte ja
tõid kirikusse eestlased, ukrainlased, inglased, peruulased… 27. mail kõlasid Martna kirikus lood ja laulud,
südamest südamesse.
Me ei saa võtta ära sõja koledusest pagenud inimeste
valu, aga me saame neile öelda, et me tegelikult ka
hoolime neist väga ja saame nendega jagada oma südamesoojust, me saame olla nende kõrval ja toetada
neid.

Mai Jõevee
Juhatuse liige

Küllike Valk
Martna kirikuõpetaja
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Rannarootsi nädalamängud 2022 discgolfis igal
neljapäeval läbi suve

Neljapäeval 26. mail algasid väikese
vihmasabina saatel Rannarootsi nädalamängud 2022 LEADER programmi
toel uuendatud Palivere discgolfi pargis. Osalema oli tulnud 35 võistlejat
selgitamaks parimad neljas divisjonis.
Eliit - reiting 901+ (10 ov)
1. Ivar Rajamets – 13 viset
2. Indrek Laidoner – 11 viset
3. Artur Pavlovski – 8 viset (ümbermängimise tulemus)
Harrastajad - reiting 831-900 (9 ov)
1. Markus Roomet – 7 viset
2. Rene Luiga – 3 viset
3. Janar Harakk – 2 viset
Algajad - reiting kuni 830 (12 ov)
1. Patrick Teslon + 1 viset

Pühakojad on
suvel teelistele
avatud

2. Veiko Aedma + 2 viset
3. Marko Plaas + 4 viset
Naised (4 ov)
1. Tiina Kängsepp + 5 viset
2. Piia Pikker + 9 viset
3. Riina Kopti + 11 viset
Auhinnad AS Rannarootsi Lihatööstuselt!
CTP 18. rajal võitis Raido Kängsepp, 53
cm ketas korvist.
HIO ehk ühe viskega sai korvi Andrus
Notton 17. rajal.
Loosiauhinnad võitsid Ahti Viispert ja
Ott Rootare, auhinnad discgolf.ee-lt.
Tulemused:
https://discgolfmetrix.com/2138387

Rannarootsi Lihatööstuse discgolfi nädalamäng Paliveres 2022
Korraldaja: Palivere Discgolfi Klubi (Tiina Kängsepp, paliveredg@gmail.com)
Koht: Palivere discgolfipark sinine rada.
Registreerumine: www.discgolfmetrix.com
Aeg: Neljapäeviti kell 18.30. 26.05.2022-29.09.2022
Osalustasu: 5€, millest 1€ HIO, 2€ rajahooldus ja 2€ korraldamine.
Mängu formaat: Mängitakse PDGA reeglite järgi üks 18 korvine ring sinisel rajal.
Divisjonid: Eliit 901+, Harrastajad 900-831, Algajad -830, Naised (grupid avatakse 5 võistleja registreerumisel võistlusele, kui on vähem osavõtjaid, liidetakse
nad teise divisjoniga vastavalt nende reitingule)
Auhinnad: Auhindadeks on kinkekaardid või toetaja poolt väljapandud tooted.
Lisaks erinevad loosiauhinnad, mille valib korraldaja.
Kõik auhinnalised kohad (I-III) selgitatakse välja ümbermängimisega korraldaja
poolt valitud rajal.
Sarjas on kokku 18 osavõistlust, millest üldarvestusse läheb 10 parimat tulemust. Kogu hooaja kokkuvõtteks autasustatakse divisjoni võitjat karikaga ja
kolme divisjoni parimat medalitega.
Maksmine
Saaja: Palivere Dicgolfi Klubi MTÜ, IBAN: EE132200221065139876
Summa: 5€ (võimalik tasuda kohapeal sularahas enne võistluse algust)
Selgitus: võistluse kuupäev, nimi

Teeliste Kirikud 2022 projekt on üle
Eestiline ettevõtmine, et kirikud ja
palvelad oleksid suvel avatud kõigile
huvilistele. Lääne-Nigula kogudus
osaleb nii nagu varasematel aastatel
ka sel aastal projektis ning kirik on
külalistele avatud 4. juunist kuni 28.
augustini igal R, L ja P kl 11-16.
Varasem kogemus on näidanud, et
inimesed on tänulikud, kui saavad
astuda kirikusse ja vaadata ning
hetke olla iseendaga ja Jumalaga,
enne kui teekonda jätkavad.
Kiriku avatuna hoidmiseks ootame
vabatahtlikke, kes oleksid kirikuvalves
ja annaksid külastajatele infot.
Huvi korral võta ühendust
kogudusega – 5695 2758 (Kristo
Hüdsi).
EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause
Kogudus
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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

