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Õppeaasta algus valla koolides

1. September Oru Koolis.

Pildi autor: õpetaja Aive Nõupuu
Solveig Edasi
Haridusnõunik

klassiõpetaja Triin Jaanisk ja kehalise kasvatuse õpetaja Hannes Välis.

Direktori kt Signe Matteus.
Uus klassiõpetaja Maire Lukka.

2022/2023. õppeaasta 1. septembril alustas
Lääne-Nigula vallas kooliteed 81 värsket koolilast – Nõva Koolis 2, Noarootsi Koolis 3, Oru
Koolis 18, Martna Põhikoolis 4, Taebla Koolis
13, Palivere Põhikoolis 12, Risti Põhikoolis
16 ja Kullamaa Keskkoolis 13 esimese klassi
õpilast.
Kokku on õppeaasta alguses valla koolide
nimekirjas 765 last (eelmisel õppeaastal 724)
sh 27 Ukraina koolilast. Lisaks uutele õpilastele alustas vallas ja valla koolides tööd ka mitu
uut töötajat.

MARTNA PÕHIKOOL
50 õpilast
Direktor Kädly Künnap.
Uued õpetajad: eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Tiia Toomsalu ja kehalise kasvatuse
õpetaja Janar Sõber.

ORU KOOL
163 õpilast
Direktor Andres Kampmann.
Uued õpetajad: abiõpetaja Oksana Bilinska
ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ülle
Ojamäe.

NOAROOTSI KOOL
100 õpilast
Direktor Signe Matteus.
Uued õpetajad: vene keele õpetaja Oksana
Henderson, matemaatikaõpetaja Lauri Limbach ning matemaatika ja loodusõpetuse
õpetaja Karet Schönberg.

PALIVERE PÕHIKOOL
94 õpilast
Direktor Karin Rand
Uus õpetaja: klassiõpetaja Agnes Leemet

KULLAMAA KESKKOOL
127 õpilast
Direktor Kaidi Uueda.
Uued õpetajad: matemaatikaõpetaja Siivi Jõgi,

NÕVA KOOL
9 õpilast

RISTI PÕHIKOOL
89 õpilast
Direktor Tiina Puusalu.
Uus õpetaja: kehaline kasvatuse õpetaja Enn
Kerge.

TAEBLA KOOL
133 õpilast
Direktor Jaanus Mägi.
Uued õpetajad: klassipõetaja Külliki Silmpärg
ja ettevõtlusõpetaja Kaja Rüütel.
LÄÄNE-NIGULA VALLA
TUGITEENUSTE KESKUS
10 töötajat
Juhtivspetsialist Anni Paaliste.
Eripedagoogid: Nele Maide, Rita Liiv, Johanna Raudkivi ja Anete Matto.
Uued koolipsühholoogid: Inge Peterson ja
Olena Trokhymchuk.
Sotsiaalpedagoog: Ave Bachman.
Logopeedid: Aime Porri ja Tiina Muld.
Soovin kõigile lastele, lastevanematele ja
õpetajatele ilusat ja tarkuserohket uut kooliaastat!

Maal elamise päev – 24. september 2022
Tule ja vaata, kuidas elatakse maal - päriselt!
Neljandat aastat toimub üle eestiline külastussündmus Maal elamise päev, mille eesmärk
on tutvustada eluolu maal – oma talu, ettevõtet,
kogukonna tegevusi nii oma inimestele kui
kaugemalt tulnud uudistajatele. Sellel aastal
täidavad üle Eesti maal elamise päeva sisuga
19 valda koos oma ettevõtlike kogukondadega.
Maal elavad ja toimetavad ettevõtlikud ja
toredad inimesed, ikka oma rütmis nii kaunil
kevadel, soojal ja päikselisel suvel, porisel ja
vihmasel sügisel kui härmalõngadega ehitud
kargel talveajal. Igal aastaajal oma valud ja
võlud!
Maal elamise päeval võta pere, sõbrad ühes ja
veeda üks meeleolukas päev, et saada taaskord
kinnitust, maal on hea elada!

Tule tutvu Maal elamise päeval valla
ettevõtlike inimeste ja kogukondadega!

mitmekülgsete annetega kunstniku käsitöö.
Liivi kogukonnamajas saab tutvust teha Kullamaa kandi seltsidega, kuulata kontserti,
osaleda töötubades ning selgub Kullamaa kihelkonna parim õunakook! Õues ootavad teid
põnevusega Juurimaa ponid ning Pepa ja Pontus. Päeva lõpetab ehtne maasimman koos Vislade pereansambliga.

Uugla külas Mõisatallis avab külastajatele uksed LUMI kosmeetikat tootev ettevõte Perfect
Cosmetics OÜ.
Linnamäel toimub sügislaat, uue hooaja avab
tuleetenduse ja kontserdiga Oru kultuurisaal,
põnevust pakub seiklusorienteerumine.
Koela külas ootab külastajaid Koela talumuuseum. Muuseumi töötoas saab ise proovida
tööriistu, millega meie esivanemad villa ja lina
töötlesid.

Rõudes ootab külastajaid Rõude muuseum ja
meelepärast tegevust leiavad sealt nii kohalikud kui kaugemalt saabujad.

Ristil toimub juba traditsiooniks saanud
turupäev. Tule ostma-müüma-vahetama ja tutvuma Risti kandi inimeste tegemistega.

Koluvere külas Oja talus ootab külalisi Küllike Nõu käsitööpood/ kodukohvik- kübarad,
vaibad, ehted, seebid, maalid, skulptuurid-

Päevakava täieneb uute kohtade ja ettevõtmistega, info Maal elamise päeva kohta meie
vallas on leitav kodulehelt www.laanenigula.ee/maal-elamise-paev.
Üle eestilisel Maal elamise päeval toimuvaga saab tutvuda www.maalelamisepäev.ee
Maal elatakse, päriselt!
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Vo l i ko g u e s i m e h e ve e rg

Ülevaade 18. augusti 2022 volikogu istungist
vald pärimise teel ja seda ise ei vaja.
Võeti vastu otsus Risti piirkonnas asuva Palderma tee ja Oru piirkonnas asuva Luhaääre tee
kasutusse andmiseks Riigimetsa Majandamise
Keskusele. Teid saab jätkuvat avalikult kasutada.

Mikk Lõhmus
Volikogu esimees
18. augustil 2022. a toimus Taebla Koolis
Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales
23 volikogu liiget.
Vallavalitsuse liige Katrin Viks andis ülevaate
olukorrast Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina
sõjapõgenikega. Volikogu sai teada, et Lääne-Nigula vallas on 115 Ukraina sõjapõgenikku. Neist
riiklikul majutusel on 65 põgenikku. Mõlemad riiklikud majutuskohad asuvad Kullamaa
piirkonnas. Koolikohustuslikke lapsi on ca 40.
Tänaseks on Lääne-Nigula vallast pöördunud
tagasi Ukrainasse 7 peret.
Ühehäälselt otsustati võõrandada vallale kuuluv
korter Pärnu maakonnas, Lääneranna vallas, Irta
külas alghinnaga 500 eurot. Korteri omandas

Üks olulisemaid päevakorrapunkte oli Lääne-Nigula valla üldplaneeringu kehtestamine. Valla
uus üldplaneering algatati 4 aastat tagasi ja nüüd
jõudis pikaajaline töö sihile. Uue üldplaneeringuga jääb Nõva piirkonnas Tusari küla kandis
katmata 218 hektarit, kuhu on Lääne maakonna
planeeringuga kavandatud tuulikupark. Selles ala
osas tuleb läbi viia täiendav keskkonnamõjude
hindamine, avalikustamised jne. Kuna üldplaneeringuga on läbi viidud juba väga suur eeltöö, siis
volikogu istungil enam olulisi küsimusi üles
ei kerkinud. Arutleti selle üle, kas vallas peaks
koostama täiesti eraldi taastuvenergeetika teemaplaneeringu. Üldplaneering ise kiideti heaks ühehäälselt.
Palju kõneainet andis päevakorrapunkt
„Lääne-Nigula valla lasteaedade juhtimise
ümberkorralduse I etapp „Kullamaa Lasteaia,
Linnamäe Lasteaia, Martna Lasteaia, Palivere Lasteaia, Risti Lasteaia ja Taebla Lasteaia
ümberkorraldamine lasteaiaks Lääne-Nigula
Lasteaiad." Vallavalitsus esitas volikogule eelnõu

Lääne-Nigula valla lasteaedade juhtimise ümberkorralduse I etapi kinnitamiseks.
Lasteaedade liitmisel moodustatakse ühise juhtimisega, aga kuues eraldi majas asuv lasteaed
Lääne-Nigula Lasteaiad. Ühinenud lasteaia juhtkonna moodustavad direktor, kolm õppealajuhatajat (üks õppealajuhataja kahe maja peale),
majandusjuhataja ja juhiabi. Ühendasutuse
eeliseks on õppe- ja kasvatustöö ühtlustamine ja
majandus-, personali- ning arendustöö ühine korraldamine. Spetsialistid saavad tegeleda oma õpitud erialal ning lasteaia juhtimine on juhtkonna
meeskonnatöö. Kõikide seniste lasteaedade traditsioonid ja tavad jäävad alles ning lapsevanema jaoks ei muutu otseselt midagi, tema peamine
kontaktisik lasteaias on jätkuvalt rühmaõpetaja.
Küsimusi oli palju, arutleti ühinenud lasteaia
töökorralduse, õpetajate ja laste rahulolu, eelarve
koostamise ning majandamise põhimõtete üle ja
avaldati lootust, et reformiga ei kannata tänased
tublid pedagoogid. Tõdeti, et Taebla ja Palivere
Lasteaed on juba pool aastat olnud ühe direktori
juhtida ning tagasilööke ei ole olnud.
Häältega 13 poolt ja 9 vastu otsustati otsus heaks
kiita. 31. augustil 2023. aastal lõpetavad ühendatavad lasteaiad tegevuse ja uus asutus alustab
tööd järgmisest õppeaastast st alates 1.09.2023.

2023. I poolaastal viiakse läbi analüüs, selgitamaks välja vajadus ja võimalused II etapina
koolivõrgustiku ümberkorralduse raames Noarootsi Kooli ja Nõva Kooli lasteaiarühmade liitmiseks ühendatud lasteaedade juurde.
Tuleb kohe üle rõhutada, et suur töö alles algab, tuleb leida ühendasutusele juht, õppejuhid
jt, koostada lasteaia arengukava, kinnitada
põhimäärus. Kõikide tänaste lasteaedade hoolekogud on oodatud selles protsessis kaasa lööma.
Vallavalitsuse liige Kadi Paaliste andis ülevaate
Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 tegevussuundadest perioodil 2021 II poolaasta kuni
2022 I poolaasta. Arengukava tuleb esimesele
lugemisele 15.09.2022 volikogu koosolekul.
Istungi lõpus andis vallavanem Aivar Riisalu
infot vallas toimuva kohta. Räägiti Risti tuuleenergeetika eriplaneeringu aruteludest, postiteenuse tulevikust, tänavavalgustuse ühtlustamisest, Oru Kultuurisaali heli- ja valgustehnikast,
Risti aleviku heakorrast ja teistestki teemadest.
Keda huvitab istungil räägitu täpsemalt, siis volikogu istungid on jätkuvalt valla youtube-kanalil
järelevaadatavad, samuti on kõik oodatud samal
kanalil jälgima 15. septembril kell 15.00 toimuvat volikogu septembrikuu istungit.

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu kehtestamine
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.

Lääne-Nigula Vallavalitsus teatab, et Lääne-Nigula Vallavolikogu kehtestas 18.08.2022 aasta otsusega nr 1-3/22-36 Lääne-Nigula valla
üldplaneeringu. Planeeritavaks alaks on kogu
Lääne-Nigula valla haldusterritoorium (suurusega ca 1448,8 km²) ning planeeringuala piiriks
on Lääne-Nigula valla halduspiir. Lääne-Nigula
valla üldplaneeringust on välja arvatud Lääne
maakonnaplaneeringus 2030+ Tusari külla kavandatud elektrituulikute arendusala (suurus 65
ha) ja arenduspiirkond L1 maa-ala (suurus 218
ha), mille osas jääb kehtima Nõva valla üldplaneering.
Üldplaneeringus on ühtlustatud ühinenud omavalitsuste Lääne-Nigula valla (endiste Oru valla,
Risti valla, Taebla valla), Nissi valla osa endise
Rehemäe (nüüdse Rehemäe ja Kuke) küla ulatuses, Kullamaa valla, Martna valla, Noarootsi
valla ja Nõva valla üldplaneeringute maakasutusja ehitustingimused.
Täpsustatud on tiheasustusega alade- ehituskeeluvööndi- ja rohevõrgustiku piire. Üldplaneeringu elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi
negatiivseid keskkonnamõjusid. Üldplaneeringu

olulisemateks ülesanneteks on valla ruumilise
arengu põhimõtete kujundamine, kavandatava
ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine
ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine ning maa- ja
veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste
määramine.
Otsuse jõustumisega muutusid kehtetuks varem
kehtinud üldplaneeringud:
Kullamaa Vallavolikogu 23.11.2007 määrus nr 80
„Kullamaa valla üldplaneeringu kehtestamine“;
Risti Vallavolikogu 07.11.2007 määrus nr 12
„Risti valla üldplaneeringu kehtestamine“;
Noarootsi Vallavolikogu 09.07.2003 määrus nr
22 „Noarootsi valla üldplaneering“;
Noarootsi Vallavolikogu 15.06.2006 määrus nr
13 „Noarootsi valla rannaalade teemaplaneering“;
Noarootsi Vallavolikogu 27.09.2007 määrus nr
15 „Noarootsi valla miljööväärtuslike hoonestus-alade teemaplaneering“;
Martna Vallavolikogu 19.12.2007 määrus nr 13

Hülgenina ja Merimetsa katastriüksuste detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Head Taebla osavalla elanikud!
Esmaspäeval, 19.09.2022
toimub Taebla raamatukogus avalik koosolek, kus vallavolikogu esimees, Taebla osavallakogu esimees, Taebla osavallast vallavolikogusse valitud liikmed ja Taebla osavallavanem räägivad arengutest vallas, tutvustavad valla arengukava ja eelarvestrateegiat ning vastavad kohapeal esitatud küsimustele.
Kõik Taebla osavalla elanikud on oodatud!
Jüri Bachman
Taebla osavallavanem

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 23.08.2022 korraldusega nr 2-3/22-363 võeti
vastu Hülgenina ja Merimetsa katastriüksuste detailplaneering asukohaga
Rannakülas.
Hülgenina katastriüksusel (kinnisasi nr 20128350, katastritunnus
44101:001:1335) ja Merimetsa katastriüksusel (kinnisasi nr 1630332,
katastritunnus 44101:001:1338) on detailplaneeringu koostamine algatatud Lääne-Nigula Vallavalitsuse 22.02.2022 korraldusega nr 2-3/22-74.
Planeeringualal kehtib 2016. aastal kehtestatud Nõva sadama piirkonna detailplaneering (https://www.laanenigula.ee/nova1 planeering nr
21). Detailplaneeringu alusel on moodustatud krundid ja vallatee alune
katastriüksus. Merimetsa tee katastriüksuse koosseisu arvestati ka osa
planeeringualal asunud Merimetsa katastriüksusest. Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 1-3/21-27 „Vallavara omandamine ja
võõrandamine” otsustati võõrandada ca 1600 m2 Hülgenina kinnistust
Merimetsa kinnistu koosseisu.
Uue detailplaneeringu põhieesmärk on Merimetsa ja Hülgenina katastriüksuste omavahelise piiri muutmine vastavalt Lääne-Nigula Vallavolikogu
20.05.2021 otsusele nr 1-3/21-27. Määrata tuleb ka kruntide uued hoonestusalad ja uus ehitusõigus. Hetkel kehtivast detailplaneeringust viiakse
uude detailplaneeringusse üle ehituskeeluvööndi ulatus, juurdepääsutee
asukoht, kommunikatsioonilahendused, uue tuletõrje-veevõtukoha asukoht (kuivhüdrant veevõtuks tiigist).
Üldplaneeringu järgi jääb Hülgenina katastriüksus äri- ja teenindusettevõtete
maale (katastriüksuse sihtotstarve ärimaa) ja Merimetsa katastriüksus
sadama maa-alale (katastriüksuse sihtotstarve tootmismaa).

„Martna valla üldplaneeringu kehtestamine“.
Oru Vallavolikogu 26.03.1997 otsus nr 27 „Oru
valla Kirimäe üldplaneering“;
Oru Vallavolikogu 11.12.2008 otsus nr 195 „Oru
valla üldplaneering“;
Taebla Vallavolikogu 19.02.2009 otsus nr 209
„Taebla valla üldplaneering“;
Noarootsi Vallavolikogu 30.04.2007 otsus nr 36
„Aulepa tuulepargi teemaplaneering“;
Noarootsi Vallavolikogu 23.01.2009 otsus nr 2
„Noarootsi valla elamualade teemaplaneering“;
Nissi vallaüldplaneering, kehtestatud17.04.2014.
a otsusega nr 13 (Rehemäe ja Kuke küla osas).
Nõva Vallavolikogu 25.03.2011 otsus nr 5 „Nõva
valla üldplaneering“ tunnistada kehtetuks osaliselt:
jätta kehtima Lääne maakonnaplaneeringus
2030+ Tusari külla kavandatud elektrituulikute
arendusala ja arenduspiirkond L1 maa-ala.
Üldplaneeringu materjalid
http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/5476971
https://www.dropbox.com/sh/ou5in1quoa9dcbc/
AACsOKPPnn79u_QgYWxX-F0Ma?dl=0

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks
ja ka eelhinnangu koostamiseks kohustus puudub. Detailplaneeringu
projekti on koostanud Argepo OÜ (töö nr A-04-22; arhitekt Reet Aedviir).
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.-25. septembrini 2022
tööajal Nõva Osavallavalitsuses ja valla veebilehel. Väljapaneku ajal on
võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda https://www.
laanenigula.ee/menetluses.

Muusa detailplaneeringu algatamine
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 09.08.2022 korraldusega nr 2-3/22-346 algatati Einbi külas / Enbys asuvatele Väike-Muusa ja Suur-Muusa katastriüksustele detailplaneeringu koostamine (hoonestamata katastriüksused
52001:005:1231 ja 52001:005:1522, pindalad 7,04 ha ja 8,72 ha, kinnistusregistri osa nr 227532 ja 2555532, sihtotstarbed maatulundusmaa).
Detailplaneeringu ülesandeks on katastriüksuste liitmine üheks katastriüksuseks ning tekkivale katastriüksusele maakasutuse sihtotstarbe ja elamu,
abihoonete, minimajadega puhkeküla ning kogunemishoone ehitusõiguse
ning hoonestustingimuste määramine, kommunikatsioonilahenduste ja
juurdepääsuteede planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste
määramine.
Detailplaneering koostatakse vastavuses Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga; vastavalt koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangule täismahus keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus
puudub. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda https://
www.laanenigula.ee/menetluses
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Lääne-Nigula valla Hariduse Tugiteenuste Keskusest
Paar aastat tagasi loodi Lääne-Nigula valla Hariduse Tugiteenuste Keskus, mis koondab enda
alla enamik vallas töötavad tugispetsialistid. Haridusasutuses töötava tugispetsialisti ülesanne
on koostöös õpetajate, lapsevanemate, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija
(HEVKO) ja teiste spetsialistidega toetada õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskusi. Keskuse eesmärk on, et tugispetsialistid jaguneksid valla erinevate haridusasutuste
vahel võrdsemalt, mis omakorda aitab tagada
rohkematele lastele tugiteenuste kättesaadavuse.
Kahjuks on meil üleriigiliselt väga suur tugispetsialistide puudus, mistõttu ei saa hetkel tagada
kõigile abivajavatele lastele võrdselt teenust.
Tegeleme keskuses sellega, et need kohad
saaksid kiiresti täidetud ja lapsed vajalikku abi.
Panen lapsevanematele südamele, et kui koolist
või lasteaiast soovitatakse pöörduda lapsega

täpsematele uuringutele, siis seda ei tasu karta.
Me keegi ei näe lapse pähe ega saa teada, miks
laps teatud moodi käitub või miks ta ei suuda
õppida nii, nagu me õpetame. Seda aitavad aga
välja selgitada psühhiaatrilised uuringud. Need
on vajalikud, et õpetajad ja tugispetsialistid
saaksid oma tööd paremini planeerida ja teostada, mistõttu saab laps võimetekohaselt areneda.
Iga laps on arenemisvõimeline, kuid tuleb välja
selgitada tema hetkeline arengutase ja sealt edasi
minna. Ei ole mõtet õpetada talle midagi, mis on
hetkel tema eripära tõttu ülejõukäiv.

Allpool väike ülevaade tugispetsialistide tegevusvaldkondadest

Eripedagoogi ülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset ja selgitada välja õpilase
arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja
õpivajadused. Ta valmistab ette ning viib läbi
õpiabirühma ja/ või individuaaltunde ning annab

nõu jõukohaste õppemeetodite, -materjalide ja
keskkonna valikul nii lapsele, lapsevanemale kui
õpetajale.
Logopeed hindab lapse kõne- ja suhtlemisoskust
ning annab soovitusi lapse kõne arendamiseks
ja sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Märkab
hääle, kõne sujuvuse ning neelamise probleeme;
toetab suulise ja kirjaliku kõne arengut. Logopeed nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid laste
keele ja kõne arengu toetamisel.
Koolipsühholoogi ülesanne on hinnata õpilase
psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja
käitumisoskused) ning õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud
probleemidega toimetulekul. Koolipsühholoog

nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist
ja käitumist puudutavatel teemadel ning õpetajaid ja teisi kooli/lasteaia töötajaid lapse vajadusi
arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamise
küsimustes.
Sotsiaalpedagoogi toetab last ja teda ümbritsevaid täiskasvanuid lapse sotsiaalsete probleemide korral- tegeleb lapse sotsiaalsete- ja
suhtlemisoskustega, koolis tekkinud raskustega (näiteks käitumisprobleemid, kiusamine, ka
erivajaduse või terviseprobleemiga toimetulek,
kui laps ei taha koolis käia). Sotsiaalpedagoog
teeb koostööd lapse, lapsevanemate, õpetajate ja
teiste tugispetsialistidega.
Anni Paaliste
Juhtivspetsialist
Lääne-Nigula valla Tugiteenuste Keskus

30 aastat Lääne-Nigula Varahaldust
Lääne-Nigula Varahaldus asutati 2. september 1992. Ettevõte on Lääne-Nigula valla tütarettevõte
ning kandis asutamisel nime AS Taebla Kodu.
AS Taebla Kodu suurenes aastal 2006, ühinedes AS Palivere Koduga ning pärast teist ühinemist OÜ
Linnamäe Koduga. Aastast 2015 kannab asutus nime AS Lääne-Nigula Varahaldus.
AS Lääne-Nigula Varahalduse põhiülesanne on olnud korraldada Taebla ja Palivere aleviku kaugkütet
ning hallata Linnamäe küla katlamaja. Hallatakse ka Nõva küla lokaalkatlamaju, tehakse katlamajade
hooldustöid ning toru- ja heakorratöid.
Ettevõte uueks ülesandeks on pakkuda haldusteenust Lääne-Nigula koolidele ja lasteaedadele ning
2023 aasta jaanuarist on Oru, Taebla, Palivere ja Risti koolid ja lasteaiad Varahalduse hallata. Hiljem
lisanduvad teised Lääne-Nigula valla koolid ja lasteaiad.
Lisaks ühendatakse kõik valla katlamajad (Noarootsi, Martna ja Kullamaa) Lääne-Nigula Varahalduse
alla. Samuti lisandub muruniitmise ja lumelükkamise teenused suuremates asulates.
2022 aasta detsembrist ei hakka Lääne-Nigula Varahaldus enam korraldama Taebla ja Palivere aleviku
kaugkütet.

Alates 2023 on võimalik Lääne-Nigula Varahalduselt tellida järgmiseid töid:
n Vee-, kütte ja kanalisatsiooni remont ja avariitööd
n Lumelükkamine
n Muruniitmine ja trimmerdamine
n Kaevetööd
n Kinnisvara haldamine
n Heakorratööd
Varahalduses on tööl 15 inimest, kontoriruumid asuvad endiselt Taebla alevikus Pargi tn 6.
Ettevõtte nõukogusse kuuluvad Tarmo Kruuspan (esimees), Taivo Kaus, Rein Kruusmaa.
Alates 1. juuni 2022 on Lääne -Nigula Varahalduse juhatuse esimees Meelis Nukki.
Infot saab e-osti aadressil info@lnvh.ee, telefonilt +372 53039248 või kodulehelt www.lnvh.ee.

MTÜ Noarootsi Tuuleenergia
MTÜ Noarootsi Tuuleenergia kuulutab välja 2022. a stipendiumite
taotlusvooru õpingute toetamiseks Noarootsi osavalla elanikele.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25.09.2022
Taotlused saata e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee
Taotluste esitamise tingimused ja vormid on kättesaadavad
valla kodulehel https://www.laanenigula.ee/noarootsi-tuuleenergia-mtu.

Spordiürituste korraldamise toetus

Spordiklubide tegevustoetus 2023 aastaks

Toetuse eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada spordialast ja
liikumisharrastuslikku tegevust vallas, luua võimalused valla meistrija karikavõistluste läbiviimiseks jms.
Toetust antakse vallas toimuvate spordiürituste ja võistluste korraldamise kulude katteks.
Toetust võib taotleda seltsing, mittetulundusühing, spordiklubi,
maakondlik spordiliit ja spordialaliit, kui taotleja põhikirjaline või
seltsingulepingus sätestatud tegevusalaks on spordi arendamine.
Abikõlbulikud on spordiürituse korraldamiseks põhjendatud kulud.

Spordiklubide tegevustoetust saavad taotleda need spordiklubid, kelle tegevuskohaks spordiregistris
on Lääne- Nigula vald. Toetuse suurus arvestatakse spordiklubis tegutsevate treeningrühmade arvu,
juhendajate, treenerite kvalifikatsiooni ja treeningrühmade vanuselise koosseisu järgi. Laste ja noorte
treeninggrupid ning kutsekvalifikatsiooniga treeneriga treeninggrupid saavad suurema toetuse.
Tegevustoetus on mõeldud treeningtegevuse korraldamiseks, spordiinventari soetamiseks, projektide omafinantseeringuks ja muudeks sporditegevuse läbiviimiseks vajalikeks kulutusteks.
Lisaks toetuse taotlusele tuleb esitada ka treeningrühmas osalejate nimekiri.
Toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 01.10.2022. Taotlused esitada valla kodulehel e-vormil
või vormikohastel taotlustel digitaalselt allkirjastatuna Lääne-Nigula vallavalitsuse e-posti
aadressile vv@laanenigula.ee.
Info ja taotluste vormid on valla kodulehel: https://www.laanenigula.ee/toetused
Teavet sporditegevuste rahastamise kohta jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, tel
56469191; varje.paaliste@laanenigula.ee

Taotlusi saab esitada valla kodulehel oleval e-vormil või vormikohastel taotlustel digitaalselt
allkirjastatuna Lääne-Nigula vallavalitsuse e-posti aadressile vv@laanenigula.ee ajavahemikus
25. augustist kuni 25. septembrini 2022.a.
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Uus õppeaasta Noarootsi Koolis
Signe Matteus
Noarootsi Kooli direktor

Lugemise klubi.

Rannarootsi
radadel.

Augustikuu oli veel mõnusalt suvine,
kuid vaatamata sellele oli see tasapisi
uueks kooliaastaks ettevalmistumise
aeg. Ka Noarootsi Kool toimetas 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 tegevustega, mis aitavad arendada laste
sotsiaalseid ja 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. Kultuuripärand aitab luua identiteedi-

tunnet 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 kes-

kendumist, aitab vähendada stressi
ning lihtsalt tõstab tuju.
Ja otse loomulikult jätkuvad aktiivsed
sportlikud tegevused, on ju meie
lapsed toonud Noarootsi Koolile palju
kuulsust tänu arvukatele auhindadele
mitmetel spordialadel.
Küllap lisandub mitmeid põnevaid
tegevusi meie kooliellu veelgi. Igal
juhul tuleb 2022/2023. õppeaasta

Noarootsi Koolis tegus.
Noarootsi Kool alustas uut õppeaastat
piduliku aktusega juba 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!

Ilusat uut kooliaastat!
Kersti Lõhmus
Õppe- ja arendusjuht
Taebla Kool
01. septembril allkirjastati meie koolis
koolirahu leping, milles lepiti kokku,
et õppeaasta jooksul valitseb Taebla
Koolis töine ja sõbralik õhkkond ning
kogu koolipere koostöö tugineb üksteise mõistmisele ja usaldusele.
Koolirahu lepingu allkirjastasid:
Mikk Lõhmus (Lääne- Nigula Vallavolikogu esimees)
Jaanus Mägi (Taebla Kooli direktor)
Anneli Jaaku (õpetajate esindaja
hoolekogus)
Oskar Looring (õpilasomavalitsuse
esindaja)
Täpsemalt saab koolirahust lugeda
https://koolirahu.lastekaitseliit.ee/et
Sel õppeaastal alustab Taebla koolis
kooliteed kokku 133 õpilast (61 tüdrukut ja 72 poissi). Esimesse klassi astus
13 tüdrukut-poissi ning nende klassijuhataja on õpetaja Malle Niit.
Meie kooliperega liitus tänavu kaks uut
õpetajat - Küllikki Silmpärg (klassiõpetaja, 2 b klassijuhataja) ja Kaja
Rüütel (ettevõtlusõppe õpetaja) ning
kolm Ukrainast pärit tütarlast.
Lisaks õppimisele pakutakse koolis
mitmesuguseid huvi- ning spordiringe:
mudilas- ja õpilaskoor (õp Kaja Avila),
laulumänguring esimese klassi õpilas-

Fotod: Ave Bachman

tele (õp Kaja Avila), rahvatants 1.2. klassi õpilastele (õp Malle Niit),
kunstiring (õp Kristel Tereping),
käsitööring (õp Aili Kaur), näitering
(õp Ester Rodima), kabering (ringijuht Viive Pärna), robootikaring

(ringijuht Knud Jessen) ja meediaring
(ringijuht Joel Reinaru). Spordiringe
veavad õpetajad Enn Kerge ja Mikk
Päeske.
Jätkame ka sel õppeaastal EOK (Eesti

Olümpiakomitee) koostööprojektiga,
mis võimaldab 1. ja 2. klassi õpilastele kvalifitseeritud treenerite poolt
kaks korda nädalas õpetada korvpalli
(treener Mikk Päeske), tennist (treener Andres Nõmtak) ja kergejõustikku

(treener Silvia Ots).
Soovime ilusat õppeaastat kõikidele
Lääne- Nigula valla õpetajatele, õpilastele ning lapsevanematele!

haridus 5
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Karjääripäevad
Karmen Aavik
Kaja Rüütel
15.- 18. augustil toimusid Lääne-Nigula vallas, Paliveres, Läänemaa noortele
suunatud Karjääripäevad. Lääne-Nigula valla Noortekeskuse ja Sihtasutus
Läänemaa koostöö raames korraldatud
karjääripäevade eesmärgiks oli anda
Läänemaa noortele ettevõttekogemus
kohalikes ettevõtetes, mille tulemusena
tekiks noortel realistlik pilt tööturu olukorrast. Karjääripäevadel osales viisteist 12.- 16. aastast noort. Esimesel
päeval said noored läbi erinevate mängude ja tegevuste üksteisega tuttavaks,
ühiselt õpiti Aile Nõupuu juhendamisel
kasutama filmi- ja fototöötlusprogrammi, mida kasutati oma laagri jooksul
saadud kogemuste edasi andmiseks
filmiklipi näol. Nelja päeva jooksul
külastati kaheksat erineva tausta, tegevusala ja suurusega ettevõtet, milleks olid Nevi, U-Stuudio Paliveres,
Helland Baltic ja Haapsalu Uksetehas Haapsalus, Linnamäe Lihatööstus ja LUMI Linnamäel, Marjatar
Haeska külas ja Kipperi Turismitalu
Pärnumaal. Noortel oli võimalus tutvuda ettevõtetega läbi vestlusringide,
töötubade ja ringkäikude. Kuigi kõik
neli päeva olid tihedalt sisustatud erinevate külastustega, said noored kokata, puhata, üksteisega aega veeta,

ühiselt mängida ja filmi vaadata ning
eelviimasel päeval külastada ka Valgeranna seiklusparki ja käia paatidega Pärnu lahel päikseloojangut nautimas. Karjääripäevade lõpetamisel
olid noorte peamisteks soovideks, et
saaksime kokku ka järgmisel suvel,
külastaksime neid ettevõtteid, mida sel
aastal ei näinud ning koos oleks võimalus olla pikemalt, kui neli ööpäeva.
Sihtasutus Läänemaa ja Lääne-Nigula
valla Noortekeskused tänavad kõiki
ettevõtteid, kes meid võõrustasid. Tänu
teie avatud ustele on noortel avaram
maailmapilt meie maakonnas tegutsevate ettevõtete karjäärivõimalustest ja
õppimisvõimalustest- selgem minapilt
tulevikust.
Lisaks täname sponsoreid: Rannarootsi Lihatööstus AS, Teele Pagar OÜ,
Teeviit.
Lääne-Nigula valla Noortekeskus ja
Sihtasutus Läänemaa tänavad tegusaid
noori, kes olid väga töökad, inspireeritud tulevikku vaatama.
Sihtasutus Läänemaa tänab Lääne-Nigula Valla Noortekeskust väga suure
panuse eest ja suurepärase koostöö
eest! Kohtumiseni juba järgmisel aastal.

Meenutusi suvelaagrist

Noarootsi Gümnaasiumi
kooliaasta algus

5.-7. augustil toimus Läänemaa Kodutütarde ja Noorte Kotkaste suvelaager „Olümpialaager“, kus meie,
Taebla ja Risti noored käisime.
Laagrisse läksime Kaitseliidu veoautodega. Kui Illuste mõisa juurde jõudsime jagati meid laiali 14 rühma . Noori
oli laagris 116 , kes tulid erinevatest
rühmadest. Päris palju oli lapsi, kes
olid laagris esimest korda.
Õhtul tegid kõik oma lipud ja paelad, mille järgi teadsime, kus rühmas
noored olid tol hetkel. Kui lipud said
valmis, hakkasime tegema olümpiarõngaid. Hiljem oli meil rivistus, lõkke
süütamine ja olümpia avamine.
Noarootsi Gümnaasiumi esimene koolipäev toimus sel aastal 28. augustil. Gümnaasiumi kooliteed alustas 54 noort, kelle klassijuhatajateks on Kaili Leht ja Margus
Maiste. Sõna võtsid direktor Laine Belovas, Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo
ning Noarootsi Gümnaasiumi Kuningriigi kuningas Borboros Pikkerus Vernachter.
1. septembril tähistasime ka tarkusepäeva, kus tunnustasime tublisid õpilasi ja iga
klass sai esitada oma arusaamise tarkusest ja haridusest.

Lapsed said õhtul vahukomme grillida
ja niisama olla. Öösel toimus öö häire,
kus toimusid põnevad tegevused ööpimeduses.
Hommik algas hommikuvõimlemisega ning siis jagati rühmad omakorda
kampadeks, kes pidid terve päev koos
asju tegema. Tegevusi oli neli: kanuuga sõit, rahvastepall võimlemispalliga,
individuaal- ja meeskonna mängud.

Head uut kooliaastat!
Kristina Kivi, Gümnaasiumi huvijuht

Laupäeva õhtul tulid Ristilt muusikud, kes lõbustasid meid. Hiljem said
lapsed jälle vahukomme grillida ja
präänikuid süüa.
Pühapäeva hommik algas taas võimlemisega. Seekordne võimlemine oli
„ Batmani jooks“, joosta tuli laiali
võetud teki või magamiskotiga. Väidetavalt pärineb see harjutus Mereväest.
Päeval toimusid meeskonnamängud.
Näiteks tuli grilltikud paigutada täpselt
5 meetrise vahega. Kui tegevused olid
läbi, oli veidike aega harjutada oma
kava, mida õhtul vanematele esitada.
Õhtupoolikul tulid vanemad laagrisse

ja algas laagrielu tutvustus neile ning
ka nemad said sporti koos meiega teha.
Ilm kahjuks koostööd ei soovinud teha
ning kastis meid vihmaga.
Kui võistlemine läbi sai tuli laager
kokku panna. Laagri lõpus autasustati
tublisid noori, kes olid võitnud erinevatel aladel.

Ilma 25 abilise poleks laagris korda
ega lõbu olnud.
Loodan, et järgmine aasta on suvelaagris sama tore kui see aasta.
Marion Meister
Pääsukeste rühma kodutütar

6 kultuur
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Kultuurisõnumeid Kullamaalt

Septembrikuu
juubilarid
Lääne-Nigula vallas
94
93
93
93
92
90
90
85
85
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70

AINU TIKENBERG
LAINE KUUSIK
ILDA NURME
LAINE LIIVLA
JUTA-MARIE PÄRN
ELLEN LEPPMAA
RIMA NAUMOVA
HELVE-MARGE ÜTSIK
JELENA TSUBERA
HELGA ROOSILEHT		
LINDA VAINSALU
MILVI-MARIANNE KALLASTE
BO GÖSTA WINNANSSON
TOIVO KLEEMAN
JUHAN MÄRTSOO
AILI RAUDKIVI
URVE ORUSTE
EHA SAVI
HELVE LEHTMAA
HELVE PAJULA
MATI LAANSALU
EVI ÖÖVEL
MAIRE OJABSTEIN
EINO VETING
VAMBOLA KRABO
ELLEN ALLMERE
REIN ALLVEE
KALJO EHATAMM
URVE EESMAA

Südamlikud
õnnesoovid!
*Kes ei soovi oma andmeid avaldada,
palun võtke ühendust toimetajaga!

Linnart Mäll Haapsalu orkestris esimeses reas paremalt teine.
Fotod: Ridala Püha Maarja-Magdaleena koguduse fotokogu

kõige esimene, kes söandas ja suutis
Euroopa luuletraditsiooni rakendada
eesti keeles. Võõrsilt tulnuna süvenes
Brockmann mõne aastaga kohaliku
rahva keelde niivõrd, et seadis oma
elu eesmärgiks selle keele arendamise.

Heinrich Gösekeni perekonna epitaaf Kullamaal.
Käesoleva aasta 4. juulil ilmus Emakeele Sihtasutuse poolt koostatud
raamat „Pruut, kuningas ja muusapoeg“. Teos hõlmab kõiki tänaseks teada olevaid eesti keeles kirjutatud luuletusi ajavahemikul 1638-1721. Seega
on raamatus ära toodud esimesed 70
eestikeelset luuletust ja neist algab
eestikeelne ilukirjandus! Kõvakaanelist trükist avades püüab pilku üle
kahe lehe ulatuv foto Kullamaa kiriku
põhjaseinal asuvast Heinrich Gösekeni perekonna epitaafist. Göseken
oli teatavasti 40 aastat Kullamaal
kirikuõpetajaks ja tema tegevus eesti

kirjakeele arenguloos on hindamatu.
Raamatu algusosas leiab lugeja Reiner Brockamni 1638. a kirjutatud luuletuse keelemehe Gösekeni pulmapäeva
auks Haapsalu majaomaniku tütre
Dorothea Siegeliga. Luulevormis 11.
salmiline õnnesoov noorpaarile, mis
algab sõnadega: „Kui oli ükskord kaunis ilm ning oli soe ja mitte külm…“
on tähelepanuväärne, sest tegemist
on eestikeelse ilukirjanduse algusaegade tähisega! Luuletuse autor,
Tallinna gümnaasiumi professor Reiner Brockmann on eesti kultuuriloos
omamoodi fenomen. Ta oli meie maal

Välikino Taeblas
Ruth Randoja
Nüüd siis juba teist korda kogunesid Taebla inimesed augustiõhtu soojust ja
hämarust kasutades ühisele välikinoõhtule vaatama uut kodumaist filmi "Kiik,
kirves ja igavese armastuse puu" (mullu sai ühiselt vaadatud samuti kodumaist
filmi "Eesti matus").
Lääne-Nigula valla projektitoetus andis võimaluse näidata kogukonnale kino tasuta. Kinoõhtu oli kogupereüritus, mis oli suunatud nii vanematele kui noorematele,
andis võimaluse Taebla rahvale kogukondlikult kokku saada ja kultuuri nautida
ning kogukonda liita. Mõnusat sooja suveõhtut kasutas kino vaatamiseks üle 50
vana ja noore. Õhtu läbiviimisega tegelesid MTÜ Taebla Selts, Taebla Noortekeskus ja Taebla raamatukogu. Filmi tõi kohale ja näitas MTÜ Kinobuss.
Suur tänu kõigile, kes tulid!

Maakonnaleht „Lääne Elu“ annab
teada, et 18. augustil 2022. a. avati
Haapsalus Posti tn 7 majal mälestustahvel orientalistist ühiskonnategelasele Linnart Mällile. Pea kuuaega
varem paigaldas Kullamaa Osavallavalitus Liivi vana koolimaja esiküljele
väljapaistva teadlase lapsepõlvekodu
tähistava mälestusplaadi. Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse juhataja, Eesti
Akadeemilise Orientaalseltsi aupresident, enam kui 100 teadustöö ja üle 20
tõlkeraamatu autor Linnart Mäll sündis
7. juulil 1938 a. Tallinnas. Peale õigusteadlasest isa Eduardi varajast surma
13. märtsil 1939. a asuti emaga elama
Liivile. Olgu mainitud, et Eduard oli
üks vähestest eestlastest, kes on teeninud Prantsuse võõrleegionis.
Linnarti õpetajast ema Helmi pärineb
Kullamaa kultuuri- ja hariduselu väljapaistvate Leitalude pereliinist. Tema
isa Karl oli kooliõpetaja, kohalike
laulukooride juht ja mängis Kullamaa
Muusika Seltsi orkestris. Isa vend Villem oli samuti kooliõpetaja ja Kullamaa
Muusika Seltsi koorijuht. Helmi vend
Ilmar töötas Loodna kooli direktorina, juhatas Kullamaa Muusika Seltsi
orkestrit ning asutas Loodna ja Kaitse-

liidu Märjamaa Maleva orkestri. Olgu
mainitud, et tolleaegne muusikategemise soov oli nii tugev, et näiteks
Loodna orkestris mängiv Rudolf
Arnover müüs ära oma noore hobuse,
et saadud raha eest osta moodne tenorsaksofon! Olid vast mehed!
Helmi Leitalu-Mäll lõpetas 1922. a
Silla 6. kl Algkooli ja seejärel Läänemaa Õpetajate Seminari ning töötas
õpetajana Liivil, Sindis ja Haapsalus.
Aastast 1968 elas oma poja Linnart
Mälli juures Tartus. Helmi suri 2. septembril 1991. a ja on maetud Tallinna
Rahumäe kalmistule oma abikaasa
kõrvale.
Eesti Kongressi, Eesti Komitee ja
Põhiseadusliku Assamblee liige, Esindamata Rahvaste Organisatsiooni rajaja ja esimees Linnart Mäll õppis
aastale 1945-1956 Haapsalus, lõpetas
sealse keskkooli ja oli heal tasemel
trompetimängija kohalikus orkestris.
1962 sai Linnart Tartu Ülikooli lõpudiplomi üldajaloo erialal. Eesti orientalistika teerajaja, teadlase, tõlkija ja
värvika isiksuse Linnart Mälli maine
elutee lõppes 14. veebruaril 2010.a.
Tema tuhk viidi maale, mille kultuuri
ta kogu elu oli uurinud, ning puistati Gangese jõe voogudesse, nagu oli
soovinud.
Loit Lepalaan
Kullamaa Kultuurimaja juhataja
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Oru Kultuurisaal otsib teed orukate südamesse ja tahab
olla suure valla ühine uhkus

Taebla väärikad väljasõidul Oru osavalda, s.h. külastati ka
näitust Tanu alla.
Lääne-Nigula valla “sajandi” ehitus valmis novembris 2021. Algus on olnud konarlik. Kohe
peale avapidu ja “Estonian Voices” kontserti
panid piirangud Saali kasutamise ootele. Käesoleva aasta märtsist hakati Saali tasapisi sisuga
täitma ja ka Oru kool pääses kodusõppe pausidelt
kooli ning võttis Saali igapäevasesse kasutusse.
Algas katsetamine, et mis võiks eelkõige kohalikke kultuurilembe kõnetada. Läbiviidud küsitlus, millel oli rõõmustavalt suur osalusaktiivsus,
sooviti sündmusi seinast seina. Ülekaalukalt
kõige rohkem (86,1%) sooviti näha Linnamäel
sõnalavastusi, 66,7%-ga tulid teisele kohale erinevad kontserdid ja soojalt suhtuti lastele suunatud ettevõtmistesse.
Märtsist aprillini toimus Saalis kaks teatrietendust täiskasvanutele, kaks mudilastele ja nooremale koolieale, üks vaimustav muusikal, üks
etendus pigem keskastme õpilastele. Toimus
pöörane kogukondlik kevadpidu, asutati Linnamäe Tantsuklubi ja toimus pärimustantsude
klubiõhtu, kuhu osalejad tulid kohale üle Eesti. Vanu tantse õpetas XIII Noorte Tantsupeo
pealavastaja Agne Kurrikof-Herman, karmoskakamraade vedas legendaarne Piret Aus. Saali
väärikaim külaline oli Eesti Rahvusmeeskoor,
kelle kontsert tõi kohale spetsiaalselt ainult selle
kontserdi tõttu Eestisse sõitnud jaapanlasegi. Linnamäe Segakoori juhendaja Eleri-Kristel Kuimet
aga tõi Linnamäele lausa kolm külaliskoori ning
üheskoos anti koorimuusika mammutkontsert
“Kingitus kevadeks”. Koos Linnamäe lasteaia,

Martna kooli, Oru Maride, Linnamäe segakoori
ja Tantsusõtsedega Haapsalust tähistati lühikontserdiga rahvusvahelist tantsupäeva. Läbi kevade
suvesse kasutasid Saali meie rahvatantsurühmad
Oru Marid ja Oru Jommid, kord kuus aga istusid
laudade taha mälumängijad Meelis Tomsoni juhtimisel, alustas eesti keele klubi.
Tänu uuele saalile sai toimuda nunnumeetri lakke
viinud Linnamäe lasteaia mudilaste Laulukarusell
ja vaieldamatu publikurekordi lõi Oru Kooli
oodatud ja armastatud Playback.
Suurimad tänusõnad kuuluvad aga Oru kogukonna liikmetele (ja kahele armsale Palivere
inimesele), kes meie appihüüdele reageerisid
ja vallandasid annetusbuumi, et saaksime Saali
osta toolid. Eesmärgiks oli esialgu hankida 30
konverentsitooli, saadud toetusega on meil kasutada nüüd aga lausa 90 tooli ümber laudade
sättimiseks.
Aitäh!
Augustis ehitati Saali üles suurejooneline Pärnu
Muuseumi koostatud näitus “Tanu alla”, mis tõsisemad huvilised on näitusele naelutanud lausa
kaheks tunniks. Niipalju on seal lugemist ja vaatamist. Näitus on üha täienev, sest lisandunud on
ka Linnamäe inimeste pruutkleite, pulmakutseid,
kingi, fotosid. Veel jõuab uudistama.
24. septembril, Maal elamise päeval, alustame
Oru Kultuurisaali 2. hooajaga. Õhtul, pisut peale
päikeseloojangut, kustub Linnamäel tänavavalgustus ja Saali ees parklas annab tule- ja püro-

Tantsuklubi vanad tantsud ja karmoskad.
show tuleteater Zerkala Tartust. Kõik on oodatud!
Saalis aga toimub esimene klassikalise muusika kontsert, kus lavale astuvad absoluutsed
tipud. Esineb Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri
keelpillitrio. Viiulil ERSO esimene viiul ja kontsertmeister Triin Ruubel, kellel just seljataga
menukad esinemised koos ERSOGA Lõuna-Koreas. Tsellol mängib ERSO tsellorühma kontsertmeister Theodor Sink ja vioolal Kaija Lukas, kes
alates 2007. aastast elab Suurbritannias ja esineb
põhiliselt sealsete orkestritega. Sellele kontserdile
pääseb vaid kutsetega või toetajapiletitega.
30. septembril on kavas Tantsuklubi teine õhtu,
kus seekord peakangelaseks tango ja milonga.
Tulla võib nii tantsima, tantsu õppima või lihtsalt
tantsijaid vaatama.
Kavas on USA kitarristi ülesastumine, noorte
rockisõprade initsiatiivil raju rockkontsert, novembris on meil külas VAT Teater, kes toob kaasa jätkuvalt menuka noortelavastuse “Pal-tänava
poisid”. Veebruaris jõuab aga Linnamäele Tallinna Tsellofestivali üks kontsert. Läbirääkimised
käivad teatriga “Vanemuine”, et tuua eelkõige
Lääne-Nigula valla aga miks mitte ka Haapsalu

noortele teatriteemalised haridusprogrammid.
Kogukonnaga vajab veel läbiarutamist, kas peaks
toimuma traditsiooniline sügispidu. Tulemas on
jõulukontserdid.
25. oktoobril üritame käe valgeks saada ja testida Saali konverentsi korraldusega. Koostöös Oru
kooli ja SA Läänemaa-ga on tulemas Läänemaa
õpetajate sügiskonverents “Teistmoodi päev” põnevate esinejatega.
Kuigi Oru Kultuurisaal alles otsib kohta orukate
südamesse ja suure valla inimeste teadmisesse,
kuigi see teekond ei ole olnud väga sile ja tulevik
on majanduslikus mõttes rohkem kui ebakindel,
siis kvaliteedis me allahindlust ei tee. Vähemalt
mitte algaval 2. hooajal.
Tänu LEADER toetusele on meil nüüd peasissekäigu kohal valgustähed. Saal on leitav ja nähtav.
Kohtume Saalis!
Viivika Orula
Oru Kultuurisaali juht

Lahe tantsupäev Rõudes

Eesti taasiseseisvuspäeva tähistamiseks toimus Rõude külamajas
tantsupäev. Päeva alustasid väärikate
tantsurühmad Kivi-Vigalast, Lihulast,
Ridalast, Haapsalust ja Üdrumalt.
Üheskoos tehti ühistantsude proov,
neid tantse oli neli. Iga rühm esitas ka oma tantsu. Külamajas töötas
kaks kohvikut: ühes pakkus pererah-

vas mitmekäigulist lõunasööki ja teises, Rõõmurullide tantsurühm, kohvi
kõrvale küpsetisi ja salateid. Viimaste tulu läks ürituse korraldamiseks.
Kell 16 alustasime kontserdiga. Tervitama oli tulnud Martna osavallavanem Janno Randmaa, kes andis rühmajuhtidele tänukirju. Kuna ilm õues
oli lämmatavalt palav ja Rõudes hea

suur saal, siis tantsisime saalis. Publikut polnud küll palju, kuid me ise
tundsime tantsimisest lusti ja rõõmu.
Järgnes simman Hanila kapelli saatel.
Sellest peost jäi sisse mõte, et võikski
korraldada kord aastas Läänemaa väärikate laulu- ja tantsupäev. See toimuks
erinevatel aastatel eri kohtades. Siinkohal mõeldud ikka päris Läänemaad:

Märjamaa, Vigala, Nõva ja Virtsuni
välja. Oodatud eakate tantsurühmad
ja lauljad. Mõned sellised rühmad
ei soovigi nii väga püünele minna,
kuid teistega koos on tantsida tore.
Tantsupäeva lõpetasid nooremad
diskomuusika saatel.
Suure tänu on ära teeninud kõik vaprad osalejad ja Rõude Külaseltsi

eestvedajad: Marge Kanna, Evi Renning, Tiiu Arumäe, Age Reimann
ja külamaja perenaine Janet Kärp.
Aitäh kõigile, et see pidu sai vaatamata takistustele ära peetud.
Optimistlikult loodan, et kohtume aasta pärast.
Mai Jõevee
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