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Sügis toob postiteenustes muudatusi
da, et postiteenust neis piirkondades
enam ei osutata, vaid teenus tuuakse
nüüd hoopis koju või tööle kohale
personaalse kirjakandja abil ja pakke
saab saata-saada ka pakiautomaatides. Tavapärast tööd jätkavad Linnamäe, Kullamaa ja Martna postipunktid.

Kutsu personaalne
kirjakandja endale koju!

Postiasutus ei ole lähedal, aga soovid saata või saada pakki? Vajad
postmarki, ümbrikku või pakendit?
Tasuda arveid või saata kirja? Kutsu selleks personaalne kirjakandja
koju või tööle! See on tasuta kui
elad postiasutustest kaugemal kui 5
km, lähemalt tulek maksab 5 eurot.
Kehtivad täpselt samad hinnad kui
postiasutuses ja maksad ainult ostetavate postiteenuste eest.

Postiteenuste tarbimise vajadused on
muutunud, üha rohkem soovitakse
saata-saada pakke pakiautomaatide
kaudu ja väheneb nõudlus teenuste
järele postiasutustes kohapeal. Seetõttu arutasid valla ja Ominva esindajad suve alguses, kuidas ajakohastada postiteenust ning laiendada
pakisaatmise võimalusi Lääne-Nigula vallas.

Nõva ja Noarootsi saavad sügisel uued pakiautomaadid!

Kuna ootus uute pakiautomaatide
järgi on suur, siis otsustati koostöös
valla esindajatega paigaldada uued
pakiautomaadid Nõvale ja Noarootsi. Ettevalmistused paigaldamiseks
on juba töös ja automaadid loodetakse ühiselt paika saada selle aasta
kolmandas kvartalis. Lisaks on paki-

automaadid ka Ristil ja Taeblas. Valla
esindajad on teada andnud juba järge
ootavate asulate nimed, kuhu veel
pakiautomaate soovitakse.

Postiteenuseid pakub nüüd
personaalne kirjakandja

Pürksi postkontor ja Taebla, Risti,
Nõva ja Rõude postipunktid lõpetavad töö 1. septembrist. See ei tähen-

Kaasava eelarve hääletustulemused
garantiikiri, et ta tasub ise eelarvet ületava kulu.
Noarootsi osavallas Ülle Schönbergi poolt esitatud ettepanek „Kõlakoda Pürksi mõisa parki", mis kogus 27 häält
ning maksumus on 31 171 eurot.
Noarootsi osavallast rohkem ettepanekuid ei esitatud.
Kõlakoda rajatakse sel juhul, kui ettepaneku esitaja esitab garantii, et eelarvet ületava kulu jaoks on puuduvad
vahendid olemas.
Nõva osavallas Urmas Õuemaa poolt esitatud ettepanek „Nõva sadama valgustid, valvekaamerad ja üldine
ohutus“, mis kogus 60 häält ning maksumus on 9999
eurot.
2022 aasta kaasavasse eelarvesse esitati 25 ettepanekut,
22 neist suunas vallavalitsus hääletusele.
Kaasava eelarve maksimaalne suurus määratakse vallaeelarvega ja sel aastal oli see 80 000 eurot, mis jagunes
kõikide osavaldade vahel võrdselt, igaühele 10 000 eurot.
Kaasava eelarve mõte on, et vallaelanikul oleks võimalus
osaleda valla eelarve kasutusotstarbe määramisel.
Hääletus toimus digitaalses infosüsteemis VOLIS 25. juuni 2022 kell 00:00-10. juuli 2022 kell 23.59. Hääletusel
sai osaleda vähemat 16-aastane isik, kelle elukoht oli rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vallas. Hääletada
sai kuni kolme ettepaneku poolt. Infosüsteemis VOLIS
hääletas 1082 inimest ja anti 1712 häält. Kõige vanem
hääletaja oli 88 ja kõige nooremad hääletajad 16 aastased.
Hääletamistulemusena selgus ettepanekute paremusjärjestus ning igast osavallast saab teostatud enim hääli
saanud ettepanek.
Kullamaa osavallas Liina Meeta Kuuskmanni poolt esitatud ettepanek „Rajame Liivile kiigeplatsi“, mis kogus
191 häält ning maksumus on 9820 eurot.
Martna osavallas Marge Kanna poolt esitatud ettepanek „ Mänguväljak Rõudesse“, mis kogus 165 häält
ning maksumus on 16632 eurot. Ettepaneku esitajalt on

Oru osavallas Elle Ljubomirovi poolt esitatud ettepanek
„Kirimäesaare supluskoha kaasajastamine“, mis kogus
176 häält ning maksumus on 7893 eurot.
Palivere osavallas Riina Kopti ja Karin Rand poolt
esitatud ettepanek „Palivere põhikooli õuealale madalseiklusrada“, mis kogus 111 häält ning maksumus on
9960 eurot.
Risti osavallas Lea Lai poolt esitatud ettepanek „Piirsalu rahvamaja 2. korruse III etapp, koridor kööginurgaga,
ehitustööd“, mis kogus 185 häält ning maksumus on
9999 eurot.
Taebla osavallas Helgi Laugi poolt esitatud ettepanek
„Nigula küla välijõusaal“, mis kogus 68 häält ning maksumus on 9703 eurot.
Suur tänu kõigile, kes ettepanekuid esitasid. Kõik olid
palju vaeva näinud, hinnapakkumised võtnud ja põhjendused koostanud ning pole kahtlustki, et iga esitatud
ettepanek on kogukonnale vajalik. Kaasavat eelarvet
reguleeriv kord aga näeb ette, et igast osavallast saab
rahastuse hääletusel kõige rohkem hääli kogunud ettepanek. Võitnud ettepanekud viib ellu osavald kootöös
ettepaneku esitajaga.

Personaalse kirjakandja
tellimine on imelihtne!

Tellimiseks helista telefonil 661 6616
või kirjuta www.omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine. Märgi, mis
teenust soovid ja aadress. Omniva
klienditeenindaja võtab Sinuga ühendust ja lepib kokku teenindamise
aja. Tellimus täidetakse üldjuhul
järgmisel tööpäeval, aga mitte hiljem
kui kahe tööpäeva jooksul ajavahemikus kell 8-17.

Traditsiooniline kirjade
saatmine väheneb

Valla 31-st kirjakastist saadetakse
21-s alla 5 kirja kuus ja mõnes neist
pole olnud viimased kuud ühtegi kirja. Vähese kasutatavuse tõttu on plaanis septembris-oktoobris lõpetada
Leediküla, Höbringi, Üdruma, Uugla,
Linnamäel Oru hooldekodu, Aulepa,
Hara, Seljaküla, Silla, Mõisaküla,
Rannaküla ja Piirsalu kirjakastide
tegevus. Kui lähedale ei jää postiasutust, siis ka siin on abiks personaalne kirjakandja, kelle abil saab
kirjad teele saata kodust või töölt.

Postmarkide ja ümbrike
edasimüüjate arv suureneb

Aktiivselt räägime läbi kohalike
ettevõtete, näiteks kaupluste ja raamatukogudega postmarkide, postkaartide ja ümbrike edasimüümiseks.
Soov on suurendada toodete valikut
ja kättesaadavust kõigis osavaldades.
Omavalitsuse esindajatelt oleme saanud selleks vajalikku ja olulist infot
ning loodame peagi teavitada uutest
edasimüüjatest, keda saab vaadata
ka Omniva kodulehelt https://www.
omniva.ee/abi/kaart. Postmarke, ümbrikke, postkaarte jt tooteid saab osta
ka Omniva e-poest.
Piret Heinmets
Omniva postiasutuste kanali juht
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Ülevaade juunikuu volikogu istungist
nüüd sõltub haridusosakonna tublist tööst, kuidas
me antud võimaluse ka praktikas ära kasutame.
Revisjonikomisjoni esimees Neeme Suur andis
ülevaate revisjonikomisjoni aruandest ning ühehäälselt kinnitati Lääne-Nigula Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrolli tulemused ning tehti
sellekohased soovitused vallavalitsusele. Olgu
need siinkohal ka lühidalt refereeritud:
Mikk Lõhmus
Volikogu esimees
16. juunil 2022. a toimus Martnas Martna Põhikooli ruumides Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales 24 volikogu liiget.
Vallavalitsuse liige Katrin Viks andis ülevaate
olukorrast Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina
sõjapõgenikega. Sõjapõgenike kontingent muutub ajaga keerulisemaks ning kuna meie vallas
asub üks suurem majutuskoht, siis on ametnikel
sellega seoses tööd omajagu. Volikogu esimehena tänasin Katrin Viksi tehtud töö eest. Uus
ülevaade tuleb augustikuu volikogus ja siis kirjutaks olukorrast juba põhjalikumalt.
Volikogu esimehena oli mul kõige suurem
heameel, et volikogu kiitis ühehäälselt heaks
minu poolt koostatud Lääne-Nigula valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi statuudi. Õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi juurutamisel on
Lääne-Nigula üks teenäitajaid terves Eestis ning

n Rakendada kõiki vajalikke meetmeid AS
Lääne-Nigula Varahalduse äriühingu juhtkonna
tegevuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning
äriühingu korrektse ja õiguspärase juhtimise
tagamiseks;

oli planeeritud. Investeeringuid tehti 3,1 miljonit
eurot.
Ühehäälselt otsustati anda nõusolekud riigihangete läbiviimiseks. Päevakorras olid „Lääne-Nigula valla kohalike teede talihoole 2022-2027”
ja „Lääne-Nigula valla kohalike teede hooldus
2023-2027”. Arutelu käigus sooviti teada, kas
hange jagatakse osadeks (jah, jagatakse), tunti
huvi alapakkumiste vältimise ja lepingute lõpetamise võimaluste kohta, samuti väideldi, kas
5-aastane lepinguperiood tekitab pakkujatele
huvi tehnikasse investeerida. Samuti arutleti pakkujate libedusetõrje võimekuse üle.

n
Hooldekoduteenuse üleviimisel OÜ-sse
Lääne-Nigula Hooldekodud tuleb ümber korraldada ka juhtimismudel;

Ühehäälselt otsustati anda AS-le Eesti Post tasuta
kasutusse maa-ala, et paigaldada pakiautomaat
Noarootsi osavalda Pürksi külla.
Samuti otsustati kasutusest välja langenud ehitiste lammutamine, lammutustoetuse taotluse
esitamine ning lammutamise omaosaluse garanteerimine. Objektideks Risti vana kultuurimaja ja
Kullamaa endine elektroodkatlamaja.

n Vallavalitsusel kuulutada välja hange audiitor teenuse ostmiseks kogu konsolideerimisgrupi
teenindamiseks.
Vallavalitsuse liige Merilin Saska andis ülevaate
Lääne-Nigula valla 2021. aasta konsolideeritud
majandusaasta aruandest. 2021.aasta põhitegevuse tulude eelarve oli 12 764 000 ja täideti
13 272 000 ehk siis 4% rohkem kui planeeriti.
Põhitegevuse kulude eelarve oli 12 573 000 ja
täideti 12 122 000 ehk 2,4% vähem kui eelarves

23 poolthäälega võeti vastu otsus „AS Lääne-Nigula Varahaldus ja OÜ Noarootsi Soojus ühinemise algatamine.” OÜ Noarootsi soojus
jätkusuutmatusele juhtis tähelepanu volikogu
revisjonikomisjon, kütmine on elutähtis teenus,
mis tuleb ka tulevikus igal juhul tagada. Sellest
ka antud otsus.
Vallasekretäri Airi Läänemetsa ettepanekul otsustati kiita heaks otsus „Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni moodustamine”. Otsus oli tingitud

n OÜ-l Noarootsi Soojus puudub pikaajaline
jätkusuutlikkus ja võimekus tulla toime oluliste
muudatustega;

inimeste vahetustest, valimiskomisjoni kuuluvad
esimehena vallasekretär Airi Läänemets, liikmetena Maila Pardla, Tuuli Varik, Varje Paaliste ja
Helina Laht. Komisjonil on ka 2 asendusliiget,
kelleks on Aili Ansel ja Evi Peterson.
Vallavanem Aivar Riisalu andis ülevaate
Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringust. Juriidiline analüüs näitab, et kohtuasja
jätkamine ei ole perspektiivne. Oleme moodustanud töörühma OÜ-ga Enefit Green kohtumiseks,
töörühma kuuluvad valla poolt Mikk Lõhmus,
Hardi Rehkalt, Marek Topper, Lea Lai, Rein
Kruusmaa, Merilin Saska, Janno Randmaa,
Heikki Salm ja Aivar Riisalu. Oleme kirjalikult
fikseerinud parameetrid, mis planeeringus saavad diskussiooni objektiks. Ühes ääres on kogukonna, teises Enefit Greeni arvamus. Järgmine
kohtumine toimub 10. augustil.
Lisan siia veel selle, et Riigikogu on heaks kiitnud seaduseelnõu, mis käsitleb taluvustasusid
elanikele ja kohalikele omavalitsustele ning see
annab samuti vajaliku taustainfo otsustajatele.
Vallavalitsuse infopunktis räägiti kaasava eelarve
ettepanekutest ja reservfondi eraldistest, samuti
Palivere staadioni ehitusega kaasnevatest probleemidest.
Veelkord tuletan meelde, et volikogu istungid on
nii reaalajas internetist jälgitavad kui ka Youtube
kanalil järelvaadatavad.

Koos ja targalt tegutsedes tagame turvalisema elu
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.
Volikogu esimees Mikk Lõhmus võtab vallaelanikke vastu kokkuleppel. Vastuvõtuaja
kokkuleppimiseks helistada telefonil 51 19 343
või kirjutada e-posti aadressil mikk.lohmus@
laanenigula.ee
24. augustil on Lääne-Nigula Vallavalitsuse
hoone suletud seoses filmivõtetega Taebla
kultuuri- ja spordikompleksis. Sellel päeval
on kõik ametnikud kättesaadavad telefoni
ning e-posti teel. Kontaktid on leitavad www.
laanenigula.ee. Vabandame ebameeldivuste
pärast!

Teadaanne Läänemaa
vaegkuuljaile
Neljapäeval, 01. septembril 2022

toimub Haapsalu Sotsiaalmajas (aadressil
Kastani tn 7, Haapsalu linn) Tallinna Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse vastuvõtt kuulmisabi vajajatele.
Palume kindlasti registreerida
telefonil 52 40 325.
Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu juhatus

Vajadus turvatunde järgi on inimese üks baasvajadustest. Seda kinnitab ka Ameerika psühholoog
Abraham Maslow, kelle nimelises püramiidis on
turvalisusvajadus peale füsioloogiste vajaduste
(toit, vesi, õhk) asetatud teisele kohale. Turvatunnet toob teadmine, et mis ka ei juhtuks, me saame
hakkama. Me elame geograafiliselt ja klimaatiliselt väga suure osa muu maailmaga võrreldes
suhteliselt turvalises vöötmes. Suurt osa elanikkonda muust maailmast ära lõikavaid purustusi
ning inimkaotusi kaasa toovad orkaanid, üleujutused ja maavärinad seni Eestimaad just väga tihti
ülesse ei ole leidnud. Kuid tavapärast elurütmi
sassi löövaid ning suurte jõududega operatiivset
tegutsemist nõudnud sündmusi teavad ja mäletavad meist paljud. Nii tekitas suuri kahjustusi ja
evakueerimisvajadusi 2005 aasta jaanuaritorm.
2010 aasta detsembris Eestit tabanud torm Monika põhjustas elutähtsate teenuste katkemist ja kahjuks ka mitme inimese hukkumise.
Suure kaose tekitas torm Monika Virumaal, kus
Padaorus, päästeoperatsiooni käigus maanteel
lumevangi jäänud inimesi külmumissurmast
päästeti.
Vaatamata sellele, et olukordi, kus paljude elutähtsate teenuse toimimist ei suudeta lühema või
pikema perioodi jooksul tagada ning kus esineb
oht inimeste elule ja tervisele, tuleb ette harva,
peame me siiski kõik nendeks valmis olema. Iseseisev hakkamasaamine ja igaühe roll kriisideks
valmistumisel on väga oluline. Kriisi korral võib
abi kohale jõuda eeldatust hiljem, mistõttu on
tähtis, et igaüks mõtleks enda ja oma pere jaoks
läbi, kuidas saada hakkama siis, kui elutähtsad
teenused (soojusvarustus, elekter, veevarustus ja
kanalisatsioon, sideteenus jm) peaksid katkema.
Soovitan külastada lehekülge https://www.kriis.
ee, kus on väga selgelt ja arusaadavalt lahti kirjutatud kuidas erinevateks kriisideks valmistuda
ja kuidas kriisi korral käituda.
Oluline on teada, et Häirekeskus on loonud uue
teenuse - Kriisiinfo teenus 1247.
Selleks, et kriisiolukordades mitte üle koormata
hädaabi telefoni 112, saate kriiside korral vajaliku
info, kui helistate numbril 1247. Kriisi korral sellele numbrile helistades, annab Häirekeskus Teile
ülevaate kriisiolukorrast, soovituslikud käitumis-

Kutsun ülesse kogukondade juhte ja teisi
aktiivseid inimesi andma teada oma valmisolekust kriisi olukorras oma kogukonnas
(kortermajas, tänaval, külas) vajalikku infot
jagama valla kriisistaabi ja elanike vahel. Kui
tunnete end eelmises lauses ära, siis andke
sellest mulle teada. Info sisu näide: Jaan Jalgratas, telefon xxxxxxx, e-post: xxxxxx@xxx,
asula, tänav.

juhised, võimalusel ka prognoosi, kui kaua olukord vältab, samuti ka seda, kas ja kuidas saaksid
elanikud panustada kriisi lahendamisse sh millist
infot oleks vaja koguda.
Lühidalt: Vaja on meeles pidada kaks
numbrit: 112 helista siis, kui on vaja kiiret abi
ja kui kellegi elu või tervis on ohus. 1247 helista siis, kui on vaja informatsiooni kriiside ja
hädaolukordade korral.
Ka Lääne-Nigula vald peab ja tahab olla kriisideks valmis. Valmisoleku tagamise juures
on tähtis läbi analüüsida võimalike kriiside
tõenäosus ja nende mõju. Tehtud analüüsi alusel
koostatakse kriisiplaan, mis koosneb erinevate
hädaolukordade lahendamise plaanidest ja vajaminevatest ressurssidest.
Vallavalitsuses ongi käsil eelpoolmainitud kriisiplaani koostamine. Plaani olulised osad on informatsiooniplaan ja ressursside andmebaas.
Informatsiooniplaan- kuidas valla kriisistaap saab
vajalikku infot erinevatelt ametkondadelt ning
kuidas vahetada vajalikku informatsiooni valla
asutuste ja elanikkonnaga.
Ressursside andmebaas – isikud ja vahendid,
mida saame kriisiolukorra kiireks lahendamiseks
kasutada.
Selleks, et hädaolukorras jõuaks vajalik info ja
vajadusel abi võimalikult iga inimeseni, on oluline et sellesse panustaksid ka vallas tegutsevad
asutused, kogukonnad ja üksikisikud. Sundi selleks valla poolt ei ole, kuid selleks sunnib olukord
ise – kui Sul on võimalus end ja oma lähedast
inimest hädaolukorras aidata ja Sa seda ei tee, siis
millist abi Sa ootad teistelt!?

Samuti ootame Lääne-Nigula vallas tegutsevatelt asutustelt ja miks mitte ka eraisikutelt
infot selle kohta, milliste ressurssidega saaksid
nemad vajadusel kriisi korral abiks olla. Ressursside all pean silmas masinaid ja seadmeid
nagu näiteks: traktorid, lumesahad, puksiirid,
suure maastikuläbivusega autod, ATV-d,
tõstukid, bussid jne.
Ülalmainitud info saatke minu e-posti aadressile
jyri.bachman@laanenigula.ee
Nii loome vajaliku andmebaasi kriisi lahendamise
koostööpartneritest, mida kriisi korral, aga ka
kriisiks valmistumise õppuste korral saame kasutada ning jooksvalt täiendada. Andmebaasis olevad andmed on arusaadavalt ametkondlikuks kasutamiseks ja nende jagamine kolmandatele isikutele vallavalitsuse liikmete poolt ei ole lubatud.
Turvalisemalt elada, see on meie kõigi õigus ja
soov, aga ka kõigi kohustus sellesse panustada.
Koos ja targalt tegutsedes oleme tugevad ja tagame turvalise elu!
Püsige terved!

Jüri Bachman
Taebla osavallavanem
Läänemaa kriiskomisjoni liige
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Viis põhjust, miks me vajame vaimse tervise esmaabi andjaid
Gea Ashilevi, Peaasi.ee psühholoog

des abi mure sõnastamisel, esmast
leevendust võimaliku vaimse tervise häire süvenemisel ning julgustust
spetsialisti abini jõudmisel.

Väga paljud meist on õppinud
põhimõtteid, mille alusel anda abivajajale füüsilise tervise esmaabi. Kui meil
on olemas vajalikud oskused, julgeme
vigastatud inimesele kõhklemata läheneda ning esmast abi pakkuda. Nõnda
saame leevendada kannatusi ja võime
päästa elusid. Miks aga on tarvis vaimse
tervise esmaabi andmise oskustega inimesi?
1.
Vaimse tervise probleemid
on väga levinud ja nendega puutub
elu jooksul ühel või teisel viisil kokku igaüks. Eestis on koguni neljandik
tervisekaotustest põhjustatud vaimse
tervise probleemidest, millest omakorda
pool tuleneb depressioonist. Vaimse tervise
häired esinevad sagedamini kui südamehaigused, kopsuhaigused ja vähk
kokku. On väga tõenäoline, et igaühel
on kokkupuuteid peres, tööl, kodus või
trennis inimestega, kellel esineb vaimse
tervise muresid.

3.
Vaimse tervise probleemidele abi otsides eelistavad inimesed esimesena pöörduda oma
pereliikme, sõbra või lähedase poole.
Kuigi nii nagu füüsilise tervise esmaabi puhul, ei saa me ka vaimse tervise
esmaabi andes võtta arsti rolli, võime
sellegi poolest olla just see, kes olulisel hetkel oskab märgata, kuulata ning
pakkuda esmast tuge ja infot. Vaimse
tervise esmaabi koolituse läbimiseks
ei ole tarvis eelnevaid psühholoogiaalaseid teadmisi ja selle pakkumine on
jõukohane igaühele, kes on koolituse
läbinud.
2.
Ootejärjekorrad spetsialistide juurde on pikad ning abi piirkondlikult ebavõrdselt kättesaadav. Lisaks on vaimse tervise raskuste eripäraks see, et inimesed kannatavad kauem, kui füüsilise tervi-

se probleemidega, mistõttu toimub
abini jõudmine liiga sageli juba
hetkel, kui häire on välja kujunenud ning järgnev raviperiood
pikk. Vaimse tervise esmaabi andja
saab olla elupäästev vahelüli pakku-

4.
Vaimse tervise teemadega
on seotud häbimärgistamine, mis
olulisel määral raskendab õigeaegselt vajaliku abini jõudmist. Möödunud aastal läbiviidud küsitlusest
selgus, et suur osa inimestest, kellel

on vaimse tervise probleemid, ei julge sellest oma tööandjatega rääkida.
Põhjused, miks ei julgeta probleemi
tunnistada endale ega ka teistele, on
erinevad. Vaimse tervise esmaabi
andmise oskused aitavad kaasa hinnanguliste ja häbimärgistavate hoiakute muutumisele. Teadmised, kuidas
mõista, ära tunda ja reageerida vaimse
tervise murede korral hoolivalt ning
hinnangu vabalt, aitavad vähendada
häbimärgitavat suhtumist.
5.
Iga inimene peaks vaimse
tervise mure korral saama märgatud ja toetatud. Igal inimesel on
tutvusringkond, kuhu kuulub ligikaudu
sada inimest ning kui igas sellises ringkonnas on vähemalt üks vaimse tervise
esmaabi andja, siis see võib vaimse tervise abi korralduses kaasa tuua suure
arenguhüppe.
Vaimse tervise esmaabi on konkreetsetest sammudest koosnev õpitav
oskus. Vaimse tervise esmaabi andjaid
koolitab Peaasi.ee.

Uus õppeaasta Noarootsi Koolis
Signe Matteus
Noarootsi Kooli direktor
Augustikuu on veel mõnusalt suvine,
kuid vaatamata sellele on see tasapisi
uueks kooliaastaks ettevalmistumise
aeg. Ka Noarootsi Kool toimetab juba
selleks, et uus õppeaasta saaks kenasti
alata.
Noarootsi Koolis peetakse ülioluliseks
lastes koolirõõmu ja õpimotivatsiooni
tõstmist ning hoidmist. Koolis peavad
end kõik tundma hästi, siis on kooli
tulemise ja õppimise soov iseenesest
mõistetav. Kogu koolipere tegeleb igapäevaselt selle nimel, et meie koolis
oleks hea olla. Lastes head käitumist
ja väärikaks ning targaks inimeseks
saamist toetavad Noarootsi Kooli väga
professionaalsed ja hoolivad õpetajad.
Nö traditsioonilise õppetöö kõrval jätkame me ka uuel õppeaastal tegevuste-

Ja otse loomulikult jätkuvad aktiivsed
sportlikud tegevused, on ju meie
lapsed toonud Noarootsi Koolile palju
kuulsust tänu arvukatele auhindadele
mitmetel spordialadel.

ga, mis aitavad arendada laste sotsiaalseid/elus toime tulemise oskuseid. Nii
näiteks õpivad meie kooli lapsed üks
kord kuus täiesti iseseisvalt. TÕKi,
ehk teistmoodi õppe- ja koostööpäeva
eesmärgiks on arendada endaga toime
tulevaid õpilasi. TÕKil kasutame me
palju ainetevahelist lõimingut, aitamaks lastel luua seoseid erinevate
ainete vahel ning selle kaudu saada
paremat ülevaadet maailma asjadest.
Jätkame eelmisel õppeaastal käima
lükatud kohtumiste sarjaga Õnneliku
tee loomine, mille raames käivad 7. –

9. klassi õpilastele üks kord kuus oma
teekonnast rääkimas erinevate elualade
inimesed.
Ka 1. – 4. klassi laste Lugemise Klubi jätkub algaval õppeaastal. Meie
peame oma koolis lugemist oluliseks,
lugemine aitab ju muuhulgas tõsta
suhtlemisoskust ning vormida lapsel
omaenda tundeid ja mõtteid.
Koostöös Rannarootsi muuseumiga
hakkab uuel õppeaastal süvendatult
toimuma rannarootsi kultuuripärandi
õpe sarjas Rannarootsi radadel. Kul-

tuuripärand aitab luua identiteeditunnet ja end mingi paigaga seostada, see
omakorda aitab lastes luua
kindlustunde ühiskonnas toimuvate
arengute ja muutuste suhtes. Oluline
on ka see, et aitame omalt poolt kaasa rannarootsi kultuuripärandi edendamisele ja teistelegi tutvustamisele.
Meie kehalise kasvatuse ja jooga
õpetaja Kaili Leht jätkab kindlasti
reedeste meditatsiooni hommikutega,
ka see tegevus toetab õppimist ja keskendumist, aitab vähendada stressi
ning lihtsalt tõstab tuju.

Küllap lisandub mitmeid põnevaid tegevusi meie kooliellu veelgi. Igal juhul
tuleb 2022/2023. õppeaasta Noarootsi
Koolis tegus.
Noarootsi Kool alustab uut õppeaastat
piduliku aktusega 29. augustil kell 9.00
Pürksi kultuurimajas, et tervitada algava kooliaasta puhul 1. klassi tulijaid,
kõiki meie armsaid õpilasi ja töötajaid
ning lapsevanemaid.
Kohtumiseni Noarootsi Koolis!

Esmakordselt koolimineva
lapse toetus Lääne-Nigula
vallas

Kodukant Läänemaa kutsub
ideekorjeseminaridele

Septembris avaneb Kodukant Läänemaa
LEADER COVID-19 taotlusvoor

MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia 2023-2027 koostamise
raames toimuvatele seminaridele on oodatud kohalikud ettevõtjad, vabaühenduste esindajad ja kõik oma kodukoha arendamisest huvitatud inimesed. Seminaride eesmärgiks on välja selgitada, milliseid tegevusi peaks uuel perioodil Kodukant Läänemaa
LEADER meetmest toetama.
Seminarid toimuvad Lääne-Nigula vallas:
24.08. kell 12.30 Kullamaal Goldenbecki majas
31.08. kell 12.30 Linnamäel, LASi majas
SEMINARIDE PÄEVAKAVA:
12.30 lõuna (eelregistreerimisel)
13.00 strateegia koostamise ajakava ja eelmise perioodi mõjuuuringu tutvustus
13.30-14.45 inspireerivad edulood ettevõtlusest ja kogukondade arendamisest
15.00-17.00 ideekorje
Tule anna sisend on kodukoha arendamisse!
Oma osalemisest palume teavitada: https://forms.gle/DjYdAe7dyKaVfhf79 või laaneliider@kklm.ee

Möödunud aastal lisandus Kodukant
Läänemaa LEADER toetusmeetmetele
täiendavalt ka meede COVID-19 kriisimõjude leevendamiseks ettevõtluses.
Saabuval sügisel on viimane võimalus
meetmest toetust taotleda.
Voorust on võimalik toetust küsida Läänemaal tegutsevatel ettevõtjatel, kohalikel
omavalitsustel kui mittetulundusühingutel, et leevendada kriisi mõjusid ning tõsta valmisolekut edasiste tervisekriisidega
toimetulekuks.
Toetust saab taotleda e-teenuste arendamiseks ja juurutamiseks, ettevõtluse ümberkorraldamiseks vajalike investeeringute teostamiseks, turundamisele
ja reklaamile suunatud tegevusteks, kaugtöökohtade loomiseks vajalike investeeringute teostamiseks ning ettevõtluseks

vajaliku uue põlvkonna elektroonilise side
juurdepääsuvõrgu rajamiseks.
Taotlusi saab esitada e-PRIA keskkonnas
14.-20. septembrini.
Taotluste vastuvõtmine lõpeb 20.09 kell
16:00.
Toetusmäär projektile on kuni 60%, toetuse maksimaalne summa kuni 40 000
eurot.
Taotlusvooru kogumaht on 139 082
eurot.
Taotlejate nõustamine eelneval
kokkuleppel:
Maarja Pikkmets, 56907685
maarja.pikkmets@kklm.ee
Liis Moor, 58164888
liis.moor@kklm.ee

Esmakordselt koolimineva lapse toetuse
suurus on 250 eurot.
Toetust makstakse ühele lapsevanemale
lapse 1. klassi astumisel.
Lapse puhul, kes asub õppima Lääne-Nigula
vallas asuvasse kooli, ei pea lapsevanem esitama taotlust, vajalikud andmed kogutakse
koolide poolt.
Lapse puhul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on Lääne-Nigula vald,
kuid kes asub õppima teise
omavalitsuse territooriumil
asuvasse kooli,
esitab lapsevanem
avalduse toetuse
saamiseks piirkonna
sotsiaaltöö
spetsialistile.
Sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid leiab
www.laanenigula.ee

4 kultuur

Lääne-Nigula valla ajaleht nr 7

Kultuurisõnumeid Kullamaalt
Paula Ernesaks Kullamaa
Kultuurimajas.

XVIII kunsti- ja muusikapeo „Heliseva Kullamaa“ esinejad.
Kaunis ja sündmusterohke suvi on
jõudnud lõikuskuuni. Kombainid mürisevad põldudel ja viljakoormad sahisevad salvedesse. Siinkohal siis põgus
ülevaade mõningates kultuurisündmustest Kullamaal.
Jaanikuu üheteistkümnendal päeval sai
teoks juba XVIII kunsti- ja muusikapidu „Helisev Kullamaa“, mis oli pühendatud Eestimaa kuulsaima sepa Karl
Bleimanni 200-le sünniaastapäevale.
Päev algas Kullamaa Muusika Seltsi
vaskpilliansambli piduliku muusikaga Kullamaa kiriku kellatornist. Väljanäituseks olid kultuurimaja esisel
Reinu-Einari OÜ ja Kärneri-Jõe OÜ
kaasaegsed põllutöömasinad. Välisepikojas võis jälgida Otepää meisterseppade Leena ja Mart Salumaa
ehtsat sepatööd. Kultuurimaja näitusegaleriis sai ülevaate Karl Blei-

manni elust ja tegevusest. Muusikalist
külakosti pakkusid Irena ja Ivar Hansen ning viiulikunstnik Erki Aavik ja
akordisolist Tiit Kalluste. Päev, mille
juhiks oli Artur Raidmets läks igati
korda. Nüüdsest tähistab Risti-Virtsu
maanteeääres kuulsa sepa kodu- ja
tööpaika kultuurilooline teeviit.
Heinakuu esimene nädal oli Kullamaa noorte vask- ja löökpillimängijate
päralt. Toimusid Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia korraldatud suvekursused noortele muusikutele. Nädala
vältel said noored erialalist õpetust
akadeemia õppejõududelt. Professorid ja kursuslased andsid kokku 8 avalikku kontserti. Erikülalisena esines
Kullamaa Kultuurimajas kontserdiga
lauluisa Gustav Ernesaksa lapse-lapselaps Paula Ernesaks, kes on käesoleva
aasta kevadest maailma tipporkestri,

Berliini Filharmoonikute metsasarvemängija.
16. juulil avati ajaloolise Kullamaa
kihelkonna, kunagise Kohatu mõisa
peamaja läheduses mälestuskivi seal
sündinud 1928.a. Amsterdami olümpiamängudel purjetamises pronksmedali võitund Eberhard Vogdile. Pidulikul avamisel käisid olümpiasangarist
rääkimas Spordiajaloo Klubi Alfred
esindaja Jaak Valdre ja Tallinna Toomkooli õppealajuhataja Heiki Haljasorg.
23. juulil oli Kullamaal võimalus kuulata Rahvusooper Estonia sümfooniaorkestri muusikutest koosneva ansambli ArtTrio klassika ja jazzmuusika
töötlusi. Nagu ütles ansambli kunstiline juht ja arranžeerija, Eestimaa
nimekaim kontrabassimängija Toivo
Unt, et talle on alati pakkunud suurt
huvi klassikalise ja jazzmuusika sün-

tees. Ansambli viiulisolist Mai Rosenroth-Unt on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Peterburi
Konservatooriumi ning töötab RO
Estonia sümfooniaorkestris. Ehk on
huvitav teada, et Mai vanem õde on
Kullamaa kauaaegne loomatohter ja
külaliikumise entusiast Rita Saviir.
Vibrafonisolistina esines Flaami Kuninglikus Konservatooriumis hariduse
saanud Tiit Joamets, kelle tänane töökoht on samuti RO Estonia.
20. augustil tähistab Kullamaa
Eesti Vabariigi taasiseseisvumisepäeva pidupäevakontserdiga, mis algab
kell 12.00 ja saab toimuma Kulla-

maa Kultuurimaja esisel platsil.
Kontserdil esinevad kõik Kullamaa rahvatantsukollektiivid. Nende
juhendajad on Lea Teder ja Riina
Gilden. Laulab Lihula naiskoor „Leelo“ Ave-Piia Rohtla ja Ülle Tammearu juhatusel ning hobikoor “Ei Või
Olla“ Ülle Tammearu dirigeerimisel.
Mängib Pärnu-Jaagupi pasunakoor
Priit Aimla juhatamisel. Avatud on
Kullamaa kodukohvikud.
Kena suve jätku ja tere tulemast Kullamaale!
Loit Lepalaan
Kullamaa kultuurimaja juhataja

Kullamaa Keskkool pidas kokkutulekupidu
Heli Mäe
Kullamaa Keskkooli õpetaja

Fotod: Pildikompanii

„Kullamaa kallis, Kullamaa kaunis, mu kodupaik
ja mu koolitee“ – nii algab Kullamaa kooli laul.
Oma kooli lauluga algas 11. juunil ka kokkutuleku
kontsert, kus saalitäis kullamaalasi üheskoos oma
kallist kooli lauldes tervitas. Laulu sõnad kirjutas
Mai Jõevee ja viisi tegi Janne Laanemaa 9. lennust. Püüdsime väga, et kontsert paneks publikul
silma särama ja hinge helisema. Ülle Tammearu
juhendatud lauljad, nii vilistlased kui praegused,
esinesid oma tuntud headuses – kõrv puhkas ja
meel sai rõõmsaks, eriti lustakas oli poiste esitatud „Merepidu“. Riina Gildeni tantsulapsed
näitasid kõrget klassi, kuulsin nende kohta õhtu
jooksul kiidusõnu mitmelt inimeselt. Kontserdi
lõpetas õpetajate võimlemiskava „Elu on kink“.
Kontserdi vahepaladeks olid vilistlaste mälestustekillud, mis tuletasid meelde, et koolis on nii
rõõmsaid kui nukraid hetki, nii tobe-naljakaid
kui nostalgiliselt südant soojendavaid. Aeg teeb
mõne mälestuse veelgi erilisemaks, nii võib
näiteks öelda 5. lennu õpilase, Allari videotervituse kohta – V. Beekmani luuletus „Minu koolipidude tüdrukud“ oli esitatud sama püüdlikult
ja ärevusest veidi väriseval häälel kui kord 40
aastat tagasi esmaettekandena kirjanduse tunnis.
Pika õhtu jooksul koolivendade ja –õdedega
vesteldes sain muuhulgas kasulikku tagasisidet
peo korraldusliku poole pealt. Kiideti näituseid,
mis just selle peo tarbeks olid õpetajad Maarja
Jõevee ja Kersti Nõu üles pannud. Q-Catering
varustas söögi ja joogiga, mida jagus hommikuni.
Inimestele meeldis Pildikompanii fotosalong, kus
iga sõpruskond sai tellida just talle sobiva foto

ja pilt kohe kätte ka. Väga rahul oldi sellega, et
seekord ei olnud lendude „pesasid“, inimesed
said ise valida omale sobiva „jututoa“, erinevad
seltskonnad liitusid ja liikusid sujuvalt, koolimaja
oli mõnusalt saginat täis. Meelde tuli aeg, mil iga
päev oli kool kui mesilastaru, kus ligi 370 õpilast
omi asju ajades tähtsalt sumises. Kokkutulekul
oli meid seekord veidi üle 260 inimese ja kuna
põhitegevus käis koolimaja alumisel korrusel,
siis võite ette kujutada seda küünarnukitunnet,
mida sai nii kaua oodatud ja igatsetudki. Kuna
teine korrus seisis praktiliselt tühjana, välja
arvatud üksikud klassiruumid, kus tantsuvaheaegadel käidi jutustamas, siis järgmisel kokkutulekul mahume kenasti ära ka suurema seltskonnaga.

Tantsuks mängis Regatt. Võimla, mis oli kui võluväel muudetud hubaseks ööklubiks, oli rahvast
täis esimesest tantsupalast viimaseni. Kui Regatt
südaöösel lõpetas, hakkas plaate keerutama DJ
Markus Sein. Tants ei tahtnud vaibuda ka siis, kui
diskor pani viimaseks looks „Mis on kodu, kus
on kodu, kus on kodukoht“. Viimased pidulised
valgusid laiali öise Kullamaa peale oma salakohtadesse - kuidagi kahju oli lahkuda, sest ikka
veel oli mälestusi, mida teistega taheti jagada.
„Kas mäletad, kui…“ kõlas siit ja sealt seltskonnast. See kõik tekitas tunde, et kooli kokkutulek
on kui ajarattaga tagasi sõitmine. Me olime jälle
needsamad koolikaaslased. Ja õpetajatel oli tore
äraarvamismäng, et kas tunned ära selle õpilase, kes sind rõõmsalt tervitab, kas tuleb nimi

meelde. Oma vana õpetajat on lihtne ära tunda
- ikka sama palitu järgi, nagu ühes anekdoodis.
Huvitav fakt on see, et Kullamaa kooli 40st töötajast 26 on selle maja endised õppurid. Osal neist oli võimalus iseendast ja
oma kooliajast rääkida ajalehes Kõmu. Kellel ei õnnestunud lehte kokkutulekul osta,
see saab lugeda internetist kooli kodulehelt.
Ega nii suur pidu ei saa mööduda ka viperusteta.
Õnneks huvijuht Pirja Laanemets lahendas kõik
rohkem ja vähem tehnilised probleemid kõrvalistele märkamatult. Lavatagustest äpardustest
võime rääkida järgmisel kokkutulekul.
Kohtumiseni!
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Haapsalu-Noarootsi merepäev
Fotod: Aleks Kivinuk

2. juulil toimusid teist korda Haapsalu
Noarootsi merepäevad. Selle raames
toimus mitmeid erinevaid huvipakkuvaid üritusi. Üheks rahva lemmikuks oli taaskord, oma sõpruslinna,
Haapsalut külastanud mereväe väekaitsekaater Roland. Kaatri komandöri,
leitnant Kuusiku sõnul käis alusega
tutvumas ca 200 inimest. Kaater on
valminud 2020. aastal Saaremaal ja
selle ristiemaks on Oru kodutütar
Henrieth Kampmann. Korraldajate
sooviks on olnud, et kaater külastaks
ka Österby sadamat, kuid paraku ei
võimalda seda sadama sügavus. Noarootsi poolel oli võimalik tutvuda
kohalike päästjate ja Kaitseliidu tegemistega, üles oli pandud relvanäitus
ja täpsust sai proovida õhupüssi tiirus.
Lisaks käsitöö- ja taluturg ning õhtuni
kestev kultuuriprogramm. Mõõtu võeti
ka mereaerutamisel Haapsalust ümber
Hobulaiu Noarootsi.
Üheks kesksemaks ja osavõturohkemaks ürituseks oli Haapsalu Österby
avaveeujumine. Kui eelmisel aastal
ujus üle Tagalahe 40 (41 alustas, 1 katkestas) siis tänavu startis, Grand Holm
Marina sadamast, juba 93 avaveeujujat.
Suur panus sellesse on U-klubi ja Eesti
Ujumisliidu juhatuse liikmel Kristiina
Arusool. Tänu talle oli võistlus juba

eelmisel aastal lisatud avaveeujumiste
kalendrisse ja sel aastal oli see ka Eesti avaveeujumise karikavõistluse II
etapp. Kuigi võib kõlada, et tegemist
on sportlastele mõeldud üritusega siis
päris nii see pole. Jah, kohal on samuti
oma ala parimad tegijad, kuid palju on
ka harrastussportlasi. Võistluse mõte
on propageerida ujumist ja ujumisoskust ja seda olenemata vanusest. Nii
oli, 2,3 km distantsi läbinud, Rasmus
Maddison 10 aastat 11 kuud ja 24 päeva vana (5 päeva peale võistlusi sai 11
aastaseks) ja proua Eha Lilienthal 76
ja poole aasta vanune. See näitab, et
ujumisega võib tegeleda igas vanuses.
Rasmuse kiituseks tuleb öelda, et kui
eelmine aasta pidi ta katkestama ja seda
just 16,5 kraadisele vee temperatuurile,
siis sel aastal oli ta taas koos õe, ema
ja isaga stardis ning seatud eesmärk sai
täidetud. Hea meel oli tõdeda, et osalejate seas oli ka juba kohalikku rahvast
Haapsalust ja Kullamaalt.
Sel aastal tuli võitjaks Anton Girlin,
kes läbis distantsi 27 minuti ja 8 sekundiga. Teiseks tuli eelmise aasta võitja
Erik Anja ja kolmas oli Evalotta Victoria Aabrams. Nõrgema soo tugevust
näitab seegi, et üheksa parema seas
oli tervelt 5 tütarlast! Üldvõitjatele oli
esmakordselt väljapandud rändauhind
– ujuva jääkaru kuju, mis oma inspi-

ratsiooni sai 1930ndatel aastatel Roman Haavamägi poolt valmistatud
ja Haapsalu kuursaali juures olnud
jääkaru skulptuurist. Samuti on jääkaru hea avaveeujuja. Rändauhinna valas pronksi skulptor Simson Seakülast.
Rändauhinna alusel olevale plaadile on
graveeritud Haapsalu Österby avaveeujumise aastaarvud ja võitjate nimed.
Kuni järgmise aasta võistlusteni läheb
rändauhind hoiule Läänemaa muuseumisse, kus seda ka alates septembrist
on külastajatel võimalik püsiekspositsioonis koos auhinna medalite näidistega näha. Lisaks rändauhinnale
olid veel väiksemad kujud, mille said
parim mees ja naine. Korraldajate otsusega anti ka eelmise aasta võitjatele
Erik Anjale ja Merle Vantsile need
auhinnad. Rändauhinna valmistamist
toetas Haapsalu linn ja tanklafirma
Krooning, võitjatele panid kujud välja
Krooning (2), Tandem Ehitus ja Ameerika Auto. Arvestust peeti ka vanuseklasside järgi, mille kolme parimat tunnustati medali ja diplomiga. Kõiki ujumisdistantsi läbinuid
tunnustati osavõtja medaliga, mille
esiküljel tekst Haapsalu Österby
avaveeujumine ja ujuja kujutis ning
tagaküljel aastaarv 2022. Siinkohal
üleskutse kõikidele kohalikele firmadele, võimalusel palun toetada järg-

misel aastal võistluse vanuseklasside
võitjaid ja osalejaid oma toodangu või
meenetega. Alati on heameel, kui sind
meeles peetakse ja ühtlasi on see ka
reklaam firmale. Mida rohkem on üritusel osalejaid seda suuremaks tõmbenumbriks saab see olema turismile
Noarootsis ja kogu Läänemaal.
Peale ujumist oli võimalik lõõgastuda
Kaitseliidu telk-saunas ja kuigi ilm oli
palav siis peale sauna tundus sealt väljudes tuulehoog jaheda ja kosutavana.
Siinkohal tahaks tänada KL Lääne malevat, pealikku major Andres Vällit ja
kõiki kaitseliitlasi, kes üritust toetasid.
Enamus avaveeujumisi toimub Keskja Lõuna Eesti järvedel. Mereujumistest
on veel Saaremaal Väikese Väina ja
põhjarannikul Käsmu Võsu ujumised.
Erinevalt järvedel ümber poide tiire
tehes on see hoopis midagi muud. Üle
lahe ujudes on sul siht silme ees, lainetuse ja hoovustega rinda pistes ning
finišisse jõudes on rahulolu tagatud!
Kuidas julgustada inimesi tegelema
avaveeujumisega? Alustada tuleb basseinitreeningutega ja tasapisi mahtu,
ehk distantsi pikkust tõsta. Mäletan,
et võtsin ise mitu aastat hoogu enne,
kui osalesin 2018 aastal Väikese
Väina ujumisel. Oli paras lainetus,

Muhust startides tundusid Orissaare
jahtklubi katused olevat hirmkaugel,
ujumise ajal sai vähemalt kolm korda merevett neelatud, kuid kiirelt sai
ka selgeks, kuidas lainetusega ujudes
hingata. Kogemus oli fantastiline.
Suur asi on ületada enda hirmud. Nii
sai Haapsalusse starti sõites bussis
vesteldud ühe tütarlapsega, kelle suurimaks hirmuks olid veekasvud. Peale
ujumist temaga rääkides tõdes ta, et see
polnudki nii hull, kui ta oli ettekujutanud. Uskuge mind, peale starti kaovad
kõik hirmud, nüüd tuleb hingamine
korda saada ja siis võib ainult ujumist
nautida ja lainetel liuelda! Turvalisuse
kindlustamiseks on distantsil, teatud
vahemaade järgi väljas kaatrid, jahid
jm alused. Samuti on distants alati
tähistatud suurte poidega. Takistuseks
pole ka millist ujumisstiili sa valdad.
Artikli autor oskab ujuda ainult rinnuli
ja seega olen üks vähestest, kes senised
paarkümmend avaveeujumist läbinud
ainult ´’konna´´ujudes.
Ujujate tagasiside korraldatud üritusele
on olnud ainult positiivne ja Haapsalu Österby avaveeujumisest on üleval
ka droonivideo: https://www.youtube.
com/watch?v=-lH8EsCGE8A
Aleks Kivinuk

Muusikat igale maitsele: Linnamäel nauditi täiuslikku suvepäeva
Linnamäe oli juulikuu viimasel laupäeval taas
täidetud mõnusa muusikaga. Juba järjekorras
viiendal kontsertide päeval käisid publiku ees
tõelised Eesti superstaarid – vähemaga ei saanud
juubeliaastal lihtsalt leppida! Tänavuse programmi panid kokku noored: lisaks siinkirjutajale
kaasati korraldusmeeskonda veel neli hakkajat
Linnamäe noort.
Hommikul - jah, suvel on ka kell 11 hommik! –
oli Auastesse Sepamäe tallu kogunenud oodatust
enam kuulajaid. Kui mõni veel kontserdi alguses haigutas ja unistas ehk pehmest voodist, siis
Suitsu ja Kooli hoogne akordionimäng peletas
viimase uneliiva ärkajate silmist. Tuttavate rahvalaulude saatel kibelesid esimesed jalapaarid
tantsuplatsilegi.
Tundus, et hommikused kuulajad olid jõudnud
vahepeal sugulastele-sõpradele muljeid vahetada, sest järgmisel kontserdil Intsu talus oli rahvast
kaks korda rohkem – koguni üle 300! Eks põhjust oli ka – suurepärane ilm, mõnusad peremehe
valmistatud grillroad ning imetabane muusika.
Kui seni vaid televiisorist tuttav Inger päikeselisel terrassil oma kaks kitarri valmis sättis ja hääle
soojaks laulis, olid külalised juba lummatud.
Noor mesihäälne laulik paitas kuulajate kõrvu,
taamal sumises grillinurk – täitsa nagu mõni suurlinna festival ju!
Nagu igale marule järgneb vaikus, oli ka meil

võimalus päeval veidi aega maha võtta ja õhtuks
jõudu koguda. Paratamatult oli tänavune üritus
eriline – esimest korda kõlas meil ukrainakeelne
muusika. Kultuurisaali sõitis koguni Sillamäelt
kohale ansambel Javir lustlike laulude ja armsalt
logisevate eestikeelsete tekstidega. Eks ikka selleks, et meil piduhoos meelest ei läheks, et kuskil
päevalillepõldude vahel käib praegu armutu võitlus Kurjuse enda vastu.
Juubeliaastal tuli vastu õhtut meid tervitama
Öösorr, kes oli ürituse sünni juures neli aastat tagasi. Rahval ei olnud kahe mehe vahetu, justkui
vestlev esinemine, meelest läinud ning Ingkülla Otsa tallu oli taaskord end kohale ajanud üle
kolmesaja inimese. Pererahva hõrgutised näpus,
lapsed taamal silkamas, kõrvus sume muusika –
kohati oli kuulda inimeste mõnusat mõmisemist,
milline suveidüll!
Viivukesel jõudehetkel enne õhtust finaalkontserti saime autotöökoja tagusel platsil korraldajatena
päevaseid muljeid jagada ja energiat koguda, kuid
kell liikus kaheksa suunas hirmutava kiirusega.
Publik otsustas meile pakkuda korralikku närvikõdi: „Kus kõik on?“ kõlas ilmselt meie kõigi
korraldajate huulilt. Tiimiboss Elle tuiskas veel
igal pool ringi - ei meie saanud aru, kus ta kõik
ära käis. Kümme minutit enne algust kõledana
tundunud plats täitus kiiresti üle pooletuhande
inimesega: piletimüüjate näpud käisid kiiresti,

Linnamäe V kontsertide päeva korraldusmeeskond.

toiduauto järjekord oli parajalt pikk, külalisi oli
nii küla vahelt, linnast kui ka suvilatest männimetsade vahelt. Muusikat oli nii noortele ja
nooremeelsetele kui ka joonistatud meeste austajatele - superstaari-tiitliga pärjatud Jüri Pootsmann alustas ja igihaljas Dagö lõpetas. Kes õhtust
tahtis viimast võtta, selle jaoks olid noored DJ-d
Adelia b2b low level pannud kokku mõnusa tantsumuusikaseti.
Mis nii viga suveüritust korraldada, kui päeva
jooksul polnud taevas ühtki pilvetupsu. Nii mõnigi külaline ilmselt arvas, et olime projektirahade

seas ka ilmataadile oma osa eraldanud.
Selleks, et meie saime õhtu lõpus rahulolevalt
tagasi vaadata ning külalised järgmiselgi päeval
mõnusa tundega üritust meenutada, andis oma
panuse väga palju inimesi.
Täname kontserte võõrustanud peresid ja nende
sugulasi-tuttavaid, kes kontserdi korraldamisele
kaasa aitasid! Täname toetajaid – Linnamäe Lihatööstus, Läänemaa Veoautokeskus, Oru Auto,
Kurimuri, Interrobang, #muhoov ja Jaanus Ratas.
Margus Paaliste, korraldusmeeskonna liige
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Eakad on Läänemaa väärtus, ehk kuidas me Haapsalu
suureks laulsime ja kiriku küla keskele tõime…
Fotod: Ridala Püha Maarja-Magdaleena koguduse fotokogu

Suvekuude juubilarid
Lääne-Nigula vallas
JUUNI*
80 Hilja Ojaste
80 Malle Tartu
75 Mirje Vaik
75 Malle Kuusmann
70 Endel Rätsep
JUULI
91 Leida Tänav
90 Ellen Post
90 Helga Laos
85 Elin-Kai
Toona-Gottschalk
85 Linda Kajalainen
85 Ants Toom
80 Lembit Lillemägi
80 Elve Esko
80 Aila Hanna
Marjatta Kauppi
75 Tiiu Palm
75 Agu Ilumäe
75 Ira Rauert
75 Toomas Tamm
70 Sirje Tapner
70 Maie Hinno
70 Anna Kütt
70 Jakob Niit

70
70
70
70
70

Silja Linntam
Endel Soonmann
Tiia Tamm
Inge Rajaste
Hans Riiv

AUGUST
98 Meeri Tomingas
94 Ada Lainesaar
93 Alma Altmäe
91 Harald Hausman
91 Luule Tomingas
90 Endel Kalm
85 Eevi Villenthal
80 Juta Piirimaa
80 Rein Laansoo
75 Pille Ermann
75 Mare Simmer
75 Ilse Kimsto
70 Aime Kõrvemaa
70 Tõnu Noorits
70 Ilis Gemst
70 Arne Tennisberg
70 Milvi Kallas
70 Valentina Negay
70 Ljubov Must

* Vabandame, et juunikuus jäid õnnitlused
avaldamata eelnimetatud juubilaridele.
Kes ei soovi oma andmeid avaldada,
palun võtke ühendust toimetajaga!

Õnnesoovid vallavanemale
lapse sünni puhul!
Lääne-Nigula Vallavolikogu

Lääne-Nigula vald
tegi tutvust uute
maailmakodanikega

Eelmise aasta lõppedes, kui Haapsalu eakad
mõnusasti jõuludeks valmistuma asusid, võeti
mõtteid mõlgutada ka Läänemaa eakate suvepäeva osas. Kurtsin siis, kuidas kehvasti on, et
juulikuu kolmas nädalavahetus on eakatele olnud läbi agade oodatud kohtumise ajaks ja juulikuu kolmandale nädalavahetusele kipub sattuma ka Ridala kihelkonnapäev. Nimelt peetakse
Ridalas kihelkonnapäeva kiriku nimipühaku
Maarja-Magdaleena auks madlipäeva, 22. juuli,
paiku. Valli Ender tõreles 2019. aastal, et miks
Ridala korraldab lustipäeva samal ajal, kui pensionärid suvepäeva. Nii tahaks, aga ju ei saa,
kahes kohas korraga olla.
Sellel suvel liitsime kokku Ridala kihelkonnapäeva ja Läänemaa eakate suvepäeva. Et ka
Lääne praostkonna laulupäev oli Ridalasse tulemist kahe aastase edasilükkamisega lõpuks
siiski tulemas, saidki kokku kolm suurt projekti
ühes suures telgis, suurel hulgal muruplatsil, iidses kirikus ja supikatla ääres.
Mall Leppmets, Kaare Tammaru, Koidula Sildre
ja teised ägedad Haapsalu eakad kogusid kokku ja sõidutasid bussidega kohale linnrahva,
Mai Jõevee mobiliseeris Lääne-Nigula eakad,
Hanilast tuli kohale lustlik kapell. Kirikurahval
oli suur-suur motivatsioon parimad laulud selgeks saada ja Hiiumaalt abiväge kutsuda. Paduvihm pesi öösel peoplatsi puhtaks, telgid, lauad,
pingid toodi kohale, autod rivistati heinamaale,
Ridala kihelkonna laat sai hoo sisse ja pidu võis
alata!
Mati Kukk meelitas peole Soomest Tampere
tuletõrje orkestri, kelle uljad lood peo avatuks
kuulutasid. Laada ja külaliste tutvustamist ning
kogu peopäeva juhtis Varje Paaliste, Lääne-Nigula valla kultuuri- ja spordinõunik. Väga asjatundlikult ja kindlal käel.
Sõna anti julgetele. Kõnelesid Mai Jõevee,
Koidula Sildre, Kaja Rootare, Andres Ergma
ikka sellest, kui väärtuslikud on Läänemaa

jaoks eakad. Eriti rasketel aegadel, on vaja kokku hoida, üksteist toetada, mitte lasta käsi rüppe
ega tujul langeda.
Laadalaudadelt sai head ja paremat koju viimiseks, põske pistmiseks. Ridala rahva kõrval
seadsid ennast sisse Lääne praostkonna kogudustest külla sõitnud, pakkudes kohvi ja maiuseid, käsitööd ja lugemisvara. Ridala pastoraadi
köögis mulises kohvkann lakkamatult ning perenaised kandsid kooke ja küpsiseid aina juurde.
Lõunasöögiks tõid Läänemaa naiskodukaitsjad
seljanka, see maitses erakordselt hästi ja jagus
kõigile.
Päeva oodatuimad hetked olid kirikus valmis,
praostkonna laulupäevaks harjutatud laulud
said ette kantud. Ridala kiriku põrandast osa
ootab remonti, nii toodi Martna koguduse lahkel loal sealsest kirikust juurde pikki pinke.
Aga rahvast oli kirik pilgeni täis, ilmselt sai
püstitatud publiku rekord, kirikus oli ligi 300
inimest. Ühendkooris laulis üle 70 laulja pea

Taebla MOORID-VAARID
Foto: Eduard Laur, E-foto

Eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu aprilli lõpuni
sündis Lääne-Nigula valda 45 imearmast beebit,
kelle auks toimus 18. juunil 2022 Oru Kultuurisaalis
Lääne-Nigula valla traditsiooniline beebipidu.
Sellel korral oli võimalus teha pisikeste ilmakodanikega tutvust silmast silma. Pidulikule koosviibimisele olid oodatud lisaks beebidele nende
vanemad ja õed-vennad. Pisikeste ilmakodanikke
tervitasid lauluga Oru kooli tüdrukud, lauad kattis
Wana kooli kohvik, tervitussõnad ja kingitused andis
üle Lääne-Nigula vallavanem Aivar Riisalu ja kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste. Publik oli väga
mitmekesine, mõni kilkas, mõni nuttis, mõni magas,
mõni lihtsalt jutustas valjuhäälselt omas keeles!
Soovime kõigile beebidele ja nende peredele turvalist ja rõõmsat kasvamist!

Taebla MOORIDE-VAARIDE klubil tekkis käesoleval
aastal meeldiv võimalus tähistada raamatukogu aastat
Taebla moodi.
Jürikuust alates toimuvad nüüd ja edaspidi klubi üritused
igal kolmapäeval Taebla raamatukogu ruumides. Mis
saab veel toredam olla kui targad ja huvitavad raamatud on käeulatuses ja paljud vastuseta küsimused saavad
lugedes vastused.
Kui omavahelised jutud räägitud, siis kutsume mõnel
meid huvitaval teemal vestlusringi külalisesineja.
Suvel käime huvireisidel. Soojad kevadilmad ja kenad
sügispäevad kutsuvad meid mõnikord ka loodusesse
maailma asjade üle aru pidama. Septembrist aprilli lõpuni
on üks kord nädalas eakate võimlemine.
Igav meil ei ole, sest tegevuse planeerijad on igaüks meie
hulgast.
Selline on elu! Cè la vie!

pooltest praostkonna kogudustest. Kontserdi
kunstiline juht ja dirigent Lia Salumäe võib olla
rahul ja uhke kordaläinud kontserdi üle. Endrik
Üksvärava soolona esitatud Tõnis Mägi „Palve“
kaigub kirikumüüride vahel veelgi. Piiskop Tiit
Salumäe ütles oma kõnes kirikulistele, et Eesti rahvas on laulnud oma mured rõõmudeks
ja lootusetuse võiduks. Lääne praostkonna
muusikatöö koordinaator Lia Salumäe aga innustab kõiki-kõiki ikka laulma. Kui paikkonnas
muud jõukohast tegevust eakal on raske leida,
siis otsige üles oma kirikukoor ja osalege lauluproovides. Laulmine on üks kindel viis, kuidas
suurendada kopsumahtu ja hoida süda rõõmus.
Helle Esko kommenteeris üht FB postitust, et
tänati ohtralt ja paljusid. Tänulikkusest on jätkuvalt hing hell ja süda tulvil. Täname kõiki, kes
osalesid, aitasid korraldada nõu ja jõuga.
Aitäh!
Küllike Valk
Lääne praostkonna abipraost,
korraldustoimkonna nimel
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Osavaldade suvemängude võitja on Nõva
Talvekuudel Lääne-Nigula Vallavolikogu spordija kultuurikomisjoni algatusel idanema pandud
mõte, korraldada Lääne-Nigula osavaldade suvemänge, sai teoks imeilusal suvepäeval, juulikuu
viimasel laupäeval Nõval.
Nõva kogukonna aktiivsete inimeste koostöös
sai kokku jõukohane, paikkonda iseloomustavatest spordialadest koosnev võistlusprogramm,
alates päris pisikestest lastest (võistlused Variku
külaplatsi seiklusrajal) kuni seeniorideni vanuses
60+ sõudeergomeetrite võistlusega RMK Nõva
külastuskeskuses.
Suvemängude läbiviimiseks andsid väga suure
panuse Lääne-Nigula osavaldade tublid ja südamega spordi juures olevad kogukonna liikmed,
kelle jõupingutusel võistkonnad sellel ilusal suvepäeval Nõval kohal olid, lisaks Lääne-Nigula
vallavalitsuse toetus suvepäevade korraldamisega
seotud kulude ja auhinnalaua katmisel. Suur tänu
Teile kõigile!
Suvemängude päevakava lähtus sellest, et kaasata võimalikult palju eri vanusegruppide, erinevate oskuste, eelnevalt aastaid korraldatud
valdade suvemängude traditsioonidest, kohalikust taristu võimalustest, aga samas lisada uusi
elemente, et kaasata aladele ka kõiki neid kogukonna liikmeid kes sellel päeval oma osavalla
meeskonda ei pääsenud, kuid soovisid teha sporti

Fotod: Erkki Lass

ja koos sellega toetada oma osavalda ja startida
„massialadel“.
Suvemängude sportliku poole eest (sh mälumäng),
suured tänud kõigile alade peakohtunikele, aga ka
suvepäevaliste toitlustajale ja Nõva rahvusvahelise
laagri lastele, kes aitasid läbi viia Siilimäe ja Nõva
võistluskeskuse vahel toimunud 3,3 km teatejooksu
ja tagasid osavõtjate turvalisuse.

Kindlasti oli ka suvepäevadel, nagu spordis ikka,
üllatusi- Nõva kaotas tänavakorvpallis, kuid võitis naiste võrkpalli ja naisekandmise maailmameister oli napilt, kuid kindlalt võidumees.
Selline see esimene Lääne-Nigula suvemängude
päev Nõval oli ja kui veel lisada, et järgmise suvemängude korraldamise loosi võttis Risti osavallavanem Ristile, siis olen kindel, et Lääne-

Nigula suvemängude traditsioon on tulnud selleks, et jääda!
Tänud kõigile toetajatele ja neile, kes aitasid seda
päeva kavandada, korraldada, osalesid ise ja olid
meeskondade liidriteks.
Kohtumiseni Ristil 2023.
Korraldustoimkonna nimel Peeter Kallas

Rannarootsi nädalamängude sari on jõudnud poole peale
Neljapäeval 28. juuli õhtupoolikul tuli võistlema
Palivere discgolfi pargi sinisele rajale 42 osalejat.
Naisete divisjon (4 osalejat)
1. Tiina Kängsepp +8 viset
2. Riina Kopti +10 viset
3. Hanna Hatto +11 viset
Algajate divisjon (11 osalejat)
1. Kristo Lepmets+2 viset (ümbermängimise tulemus)
2. Artur Laubert +2 viset
3. Raido Tünder +2 viset
Harrastajate divisjon (11 osalejat)
1. Gert Reigam -3 viset
2. Tair Lääne -2 viset (ümbermängimise tulemus)
3. Janar Harakk -2 viset
Eliit divisjon (16 osalejat)
1. Ivar Rajamets -9 viset
2. Reio Mikk -8 viset
3. Kristjan Liiv -7 viset
Auhinnaks Rannarootsi Lihatööstus AS maits-

Algajate divisjoni IX vooru kolm parimat Kristo
Lepmets, Artur Laubert ja Raido Tünder

Naiste divisjoni IX vooru parimad Tiina Kängsepp,
Riina Kopti ja Hanna Hatto

vad lihatooted.
HIO viskas 15. rajal Reio Mikk, kes võitis 5 cmga ka CTP auhinna. HIO-pot võrdub järgmisel
korral mängijate arvuga.

Loosiauhinnad said Kaspar Klippberg ja Remo
Lääne discgolf.ee-lt.
Rannarootsi nädalamängude IX osavõistluse tulemused: https://discgolfmetrix.com/2249733

IX osavõistlusega on üle kahe kuu kestnud Rannarootsi nädalamängude sari jõudnud poole peale.
Naiste divisjonis 16 võistlejat juhib võistlust
Tiina Kängsepp 581 viskega. Algajate divisjonis
33 võistlejat on võistlust juhtimas Raido Tünder
558 viskega. Harrastajate divisjonis 23 võistlejat juhib võistlust Janar Harakk 510 viskega ja
8 enam viskega on teisel positsioonil Tarmo
Kaus. Eliit divisjonis on osalemas kõige enam
42 võistlejat ja koondarvestuses juhib Üllar Mikk
501 viskega. Sarjas on kokku 18 osavõistlust,
millest üldarvestusse läheb 10 parimat tulemust,
seega on võimalik võitu püüda usinalt osaledes.
Kokku on sarjas osalenud 114 võistlejat. Järgmine X osavõistlus Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse discgolfi pargis neljapäeval 4.
augustil.
Tulemused koond: discgolfmetrix.com/2138332
Kirja pani ja piltide autor: Mati Kallemets

E-PIIM KULLAMAA 19. RATTAMARATON

Foto: Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse Facebook

6. augustil oli Kullamaa rahvast täis. Autosid vooris hommikust saati.
Staadionil oli üles seatud kena spordilinnak. Rattureid kokku oli stardis
ligi kuussada. Koos üle-eestilise rattamaratoniga peeti ka Eesti meistrivõistlused maastikumaratonis. Kullamaal said Eesti meistriteks Janelle
Uibokand ja Peeter Tarvis. Laste distantsidel osales 70 last. Tillisõidus
6.a. ja nooremad oli 21 vaprat ,noorimad alla 2 .aasta. Lastesõidus 7-8.a.
osales 21 ja 9-10.a. 2 km sõidus 28 sõitjat.
Läänemaa parimad : GP sarjas Kädi Raadla ja Kristo Hüdsi. Maratonis:
Marten Jõevee. Läänemaalt oli osalejaid pikematel distantsidel kokku 29
inimest. Ka laste sõitudes oli osavõtt läänlaste poolt vähene. Üritust toetasid Kullamaa osavald, Lääne-Nigula vald, Spordiliit Läänela, Kullamaa
Spordiklubi, E-Piim, Paralepa Jalgrattaklubi, spordiklubi Kirss jne (üle 20
sponsori oli rattamaratonil). Eestvedaja Avo Kirsipuu tegi ära suure töö
oma kaaskonnaga. Tänud talle ja kahjuks andis mõista, et see on tal viimane kord, oodates, et tuleks peale nooremaid tegijaid. Täname Palivere
ja Kullamaa rahvast, kes aitasid kaasa võistluse korraldamisele.
Mai Jõevee, Korraldusmeeskonna liige

Kontakt
Telefon: 53097249
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20.augustil kell 16.00 Rõude Külamaja juures

SELTSKONNATANTSUDE PÄEV
Osalevad tantsurühmad Lihulast, Hanilast,
Ridalast, Haapsalust, Kivi-Vigalast ja Üdrumalt

Asume Taeblas, Haapsalu mnt.8 - Vallamaja
Haapsalu poolses otsas. Meile võib tuua
kasutatud riideid, jalanõusid, kodutarbeid,
nõusid jm. Rohkem infot tel 54639727.
Mõtleme roheliselt!

Alustame kontserdiga ja päeva lõpetame simmaniga
Mängib Hanila kapell

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

LÄÄNE-NIGULA LEHT
Tasuta valla ajaleht jõuab üks kord kuus
igasse Lääne-Nigula valla postkasti. Tiraaz 3289 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

