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Osmussaare tuletorn avatakse 24. mail
Osmussaare tuletorn avatakse 24. mail kell 14
külastajatele. Tuletorni avamisele eelnes sellekohase
lepingu sõlmimine Veeteede Ametiga. Tornis tehti ka
ehituslikke töid madalad käsipuud said turvalisema „kõrgenduse“, tehti rõdupiirde kõrgendused ning
muid töid.
–

Osmussaare musta-valge triibulise
kivist tuletorni ajalugu on üsna värvikas. Tuletorn valmis aastal 1850,
helisignaalide saatmiseks varustati see 17 aastat hiljem kahe kellaga.
Aastal 1888 sai torn praeguse toreda
triibulise väliskuue ning samal aastal
lisati tornile juurde raske signaalkell.
1941. aastal lõhkasid aga lahkuvad
nõukogude sõjaväelased torni kuni
vundamendini. 1946. aastal ehitati puidust tüvipüramiidi kujuline 28
meetri kõrgune tuletorn. Uus raudbetoonist 35 meetrit kõrge tuletorn
valmis aastal 1954 ja on kaasaegsete
hulgas efektseima arhitektuurse lahendusega.
1998. aastal viidi läbi põhjalik remont
ja vahetati välja laternaruum, mille
tulemusel töötab tuletorn tänaseni automaatrežiimil.
Osmussaare tuletorni külastuspilet
maksab 5 eurot täiskasvanule ja
2.50 pensionärile ja õpilasele ning
ootab külastajaid päevavalgel kõikidel päevadel. Torni pääseb korraga
10 inimest ja koos saarel oleva giidiga.

Osmussaarel tegemist jagub ja saab
terve päeva veeta erinevatel matkadel

kas jalgsi või autosafaril, vaadelda
linde, lambaid või lilli ning hiljem
mõnuleda kümblustünnis ja saunas.
Osmussaarele jõuab paadiga Dirha-

mi sadamast, mis sõidab saarele 2030 minutit ja mahutab kuni 10 inimest.

Võta ühendust saarevaht Rita Koppeliga ja broneeri reis telefonil
5665 5777

Suur tänu kõigile talgulistele!
Mikk Lõhmus
Vallavanem

4. mai tõi üle Lääne-Nigula valla
kokku sadu talgulisi. Üheskoos koristati prügi, värviti postkastialuseid,
ehitati kõlakoda, riisuti muru, laoti küttepuid, korrastati külaplatse,
lammutati kuure ning raiuti võsa.
Ilmataat hoolitses selle eest, et talgud paljudele pikaks ajaks meelde
jääksid oli kohti, kus puistas lund
ning maa sai valgeks, vihmasabin
käis igast valla nurgast üle. Aga kes
lõunani vastu pidas, need said ka
päikest ja ilusamat ilma.
–

Palivere

Österby

Nõva

Mõned talgud on veel ees ja palju
õnnestumisi ka neile.

Lääne-Nigula vald tänab
kõiki talgulisi, tänu Teile sai
meie vald palju ilusamaks
.

Turvalepa

Jalukse

Hara sadam

Kohale saab tulla ka omal käel oma
transpordivahendiga, sellegipoolest
on kasulik eelnevalt sellest saarevahti
informeerida siis on kindel, et tuletornika sisse pääseb.
Rohkem infot www.osmussaar.ee
–

2 volikogu/teated
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Volikogu istung toimus 18. aprillil 2019 Pürksis
Kersti Lipu
Lääne-Nigula vallasekretär

Võeti vastu Lääne-Nigula valla õpilaste tunnustamise kord.

Istungil osales 20 volinikku, puudus 5. Päevakorras oli 10 punkti, kehtestati 2 määrust ja võeti vastu 5 otsust.

Otsustati pikendada Nõva valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava kehtivust kuni
ettevalmistamisel oleva uue ühtse Lääne-Nigula
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kehtestamiseni.

Alustuseks kuulati vallavanem Mikk Lõhmuse
informatsiooni. Valla teedel viiakse läbi kevadist hooldust, lisaks kruusakatte hooldusele
on algamas ka asfalti teede aukude lappimine,
teede pühkimine ja mustkattega teede ehitus.
Käivad läbirääkimised AS-ga Kekkilä Nõva
sadama vallale ostmiseks. Vallavalitsuse ettepanek on hinnaks 175 000 eurot 3 aasta jooksul.
29.04.-12.05.2019 toimub valla kaasava eelarve
hääletus valla kodulehel VOLISe keskkonnas.
Taebla Kooli ehitus sai nurgakivi, ehitustööd on
graafikus. Toimumas on kohtumised Läänemaa
raudtee teemadel. Kohtutakse ka Palivere kogukonna esindajatega, et võimalike trassi õgvendamise teemasid arutada.

Eraldati osaühingule Nõva Kilk tegevustoetust
12 000 eurot likvideerimismenetluse lõpetamise- ja registrist kustutamisega seotud kulude
katteks.
Võeti vastu Noarootsi valla üldplaneeringut
muutev Kesk-Rahnu detailplaneeringu projekt
Dirhami külas/Derhamnis. Detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub Noarootsi osavallamajas 6. maist kuni 7. juunini 2019 ja valla
veebilehel.
Moodustati kaheksa viieliikmelist jaoskonnakomisjoni 26. mail 2019 toimuvateks Euroopa

Parlamendi valimisteks. Lääne-Nigula vallas
on endiselt kaheksa valimisjaoskonda, kõik endistes piirides.
Kinnitati revisjonikomisjoni 2019.a tööplaan.
Tööplaanis on sell aastal muu hulgas MTÜ-dele
valla poolt eraldatud vahenditekasutamise kontroll, Nõva sadama võimalik omandamine valla
poolt, otstarbekuse eelnev hindamine, Oru kooli
aula ehitamise projekti otstarbekuse hindamine
ning hinnangu andmine Risti ja Oru hooldekodude toimimisele ja tulevikuväljavaadetele.
Toimus volikogu hariduskomisjoni esimehe ja
aseesimehe valimine seoses senise esimehe Andres Kampmanni loobumisega ning komisjoni
koosseisu kinnitamine. Esimeheks valiti Oliver
Tammemägi, aseesimeheks Toomas Tammeorg.
Uueks komisjoni liikmeks kinnitati Kerda Ledis.
Kuulati volikogu arengu- ja eelarvekomisjoni
ning kultuuri-ja spordikomisjoni 2018.a tööaruandeid.

Vallavanem andis ülevaate valla reservfondi
kasutamisest. 2019. aasta esimeses kvartalis on
vallavalitsus teinud reservfondist kaks eraldust.
Raamatu ,,Eesti tõstespordi ajavaod“ II osa
väljaandmiseks 200 eurot ja Läänemaa Jahindusklubile Lahe
lasketiiru väljaehitamiseks
vajalike elektrooniliste märklehtede süsteemi
soetamiseks 2500 eurot. Noarootsi osavallavanem on eraldanudSutlepa tuulikuremonditööde
kindlustuse omavastutuse kulude katteks 300
eurot ja õigusabi kulude katteks 1800 eurot.

va

Volikogu järgmine istung toimub 16. mail 2019
Martnas.
Kõigi volikogu avalikustamisele kuuluvate otsustega ja istungite protokollidega saab tutvuda valla veebilehel asuva dokumendiregistri
kaudu.
Määrused on avalikustatud Riigi Teataja veebilehel.

Jõustus uus õpilaste haridusalase tunnustamise kord
200 eurot ja

Kaie Talving
haridusnõunik

Lääne-Nigula Vallavolikogu võttis 18.04.2019 vastu ühtse Lääne-Nigula valla õpilaste tunnustamise
korra. Uue korra kohaselt tunnustatakse:

1. klassi astujat,
2. lõpuklassi lõpetajat,
3. medaliga lõpetajat,
4. põhikooli kiituskirjaga lõpetajat,
5. õpilast kes esineb edukalt maakondlikel, vabariiklikel või rahvusvahelistel
olümpiaadidel ning konkurssidel või paistab silma muude haridusalaste saavutustega.
Kuidas tunnustatakse?
Kooli alustajat ja lõpetajat tunnustatakse vastavalt kooli või piirkonna traditsioonidele – selleks on
kingitus, lilled, rahaline kingitus lõpetamisürituse korraldamiseks või koolilõpetaja toetus.
Väärtustamaks haridust ja õppimist, tunnustab vallavalitsus kõiki valla munitsipaalkoolide lõpetanuid ja Lääne-Nigula valla elanikust teiste koolide lõpetanuid rahaliselt järgmistel juhtudel:
500 euroga gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamisel,
300 euroga gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamisel või põhikooli vabariigi
•

•

•

I-III

koha saavutamise eest rahvusvahelisel olümpiaadil või konkursil, summas 300
rahaline tunnustus laieneb ka põhikooli õpilasele, kelle õppimine väljaspool
Lääne-Nigula valda on põhjendatud mõjuvatel sotsiaalsetel, tervislikel või perekondlikel põhjustel.
Koolil on võimalus tunnustada õppetöös, spordis või huvitegevuses silma paistnud õpilasi ka vastavalt kooli tunnustamise korrale.

eurot. Nimetatud

Tunnustamisele esitamine.
Gümnaasiumi medaliga lõpetanute puhul esitab taotluse tunnustamiseks haridusnõunik. Põhikooli kiituskirjaga lõpetanute ning eduka esinemise puhul maakondlikul olümpiaadil, üleriigilisel või
rahvusvahelisel olümpiaadil või konkursil, esitab taotluse kooli direktor.
Kui tunnustatav, kes saavutas I-III koha üleriigilisel või rahvusvahelisel olümpiaadil või konkursil, ei
ole Lääne-Nigula valla munitsipaalkooli õpilane, on taotluse esitajaks lapsevanem või eestkostja,
taotlus tuleks esitada 3 kuu jooksul arvates tunnustamisealuse saabumisest. Tunnustamise taotlus
esitatakse Lääne-Nigula Vallavalitsusele.
Tunnustamise otsustamine.
Rahaline tunnustamine kinnitatakse vastavalt tunnustamise korrale vallavanema

käskkirja või val-

lavalitsuse korraldusega.

–

–

kiituskirjaga lõpetamisel,
150 euroga põhikooli kooli kiituskirjaga lõpetamisel (kui tunnistusel on väga head
(„5“) ja kuni kahes õppeaines head („4“) hinded).

Tunnustus antakse üle kooli või valla

pidulikul üritusel, tunnustuse saaja märgitakse valla kodule-

hel.

–

Eduka esinemise eest (I-III koht) maakondlikul olümpiaadil tunnustab vallavalitsus Lääne-Nigula
munitsipaalkooli õpilast lillede ja tänukirjaga.
Eduka esinemise eest (I-III koht) üleriigilisel olümpiaadil või konkursil, tunnustab vallavalitsus nii
Lääne-Nigula valla munitsipaalkooli kui ka valla elanikust gümnaasiumiõpilast rahaliselt, summas

Lääne-Nigula valla õpilaste tunnustamise kord kehtib alates aprillikuu lõpust ja on kättesaadav Riigi
Teataja veebilehel: https://www.riigiteataja.ee/akt/426042019005.
Oru, Taebla, Palivere ja Risti kooli

õpilaste ja juhendajate osas rakendatakse kuni käimasoleva
õppeaasta lõpuni seni kehtinud Lääne-Nigula valla munitsipaalkooli alustajate ja lõpetajate ning
juhendajate tunnustamise korda.

VALLAVANEMA VASTUVÕTU AEG JUUNIS

3. juuni
Martna, Nõva, Noarootsi ja Kullamaa

osavalla valitsuses
Vastuvõtuks registreeri eelnevalt e-posti teel mikk.lohmus@laanenigula.ee või
telefonil 511 9343

Väljaandja:

Lääne-Nigula Vallavalitsus, heli.randes@laanenigula.ee, 473 5050
Kujundus: OÜ Absoluutne
Tiraaž 3068 eks.
Ilmub ka veebis www.laanenigula.ee

Avatud on MTÜ Noarootsi Tuuleenergia 2019 a. projektitoetuste
taotlusvoor.
Taotluste esitamise tingimused ja vormid on kättesaadavad valla
kodulehel
https://www.laanenigula.ee/noarootsi-tuuleenergia-mtu.
Taotluste esitamise tähtaeg on 26.05.2019.
Taotlused saata e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee.
Projektitoetust saavad taotleda Noarootsi piirkonnas tegutsevad
mittetulundusühingud.
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KredEx avab 06.05.2019.a.
lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

Miks peaks sel aastal teist
korda valima minema?
Priit Vinkel

KredEx avab 06.05.2019.a. lasterikaste
perede kodutoetuse taotlusvooru.
Taotlusvoor on avatud kuni 10.06.2019.a.
Palume kodutoetuse taotlemise võimalu

valla/linna lasterikkaid
võimalusel
osutada abivajaperesid ning

sest teavitada oma

nale. Eluaseme püstitamise, elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimise või eluaseme soetamise korral peavad kõik
leibkonna liikmed olema registreeritud
ühele aadressile, kus reaalselt elatakse.

jatele toetuse taotlemisel abi.
Toetus on suunatud madala sissetulekuga
peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni
19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma

15-aastane laps/
lapsed peab olema toetusealuse elamispinna omanik või kaasomanik (ehitamisega seotud tegevused).

on kuni 8000 eurot, varasemalt ühe korra

4. Taotleja omandis ei või olla rohkem, kui

toetust saanud võivad taotleda kuni 5000
eurot.

üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisasi.

3. Taotleja või tema kuni

pered, kellel on eelmine toetus kasutatud,
projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile
1. Eluaseme soetamiseks, kui perel
puudub pere vajadustele vastav eluase või esitatud toetuse kasutamise aruanne.
olemasolev eluase on halvas seisukorras

Toetust saab taotleda:

2. Ehitamisega seotud tegevusteks, kui

olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub näiteks vee-ja kanalisatsioonisüsteem
või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav, küttekolded on amortiseerunud vms.

6. Peres kasvav raske või sügava puudega laps annab taotlusele lisapunkte ning
puude tõendamiseks esitatakse taotlemi-

sel arstliku ekspertiisi otsus puude
mise kohta.
7.

määra-

Kui leibkonnas on 2 vanemat, peavad

mõlemad vanemad vastama taotlejale
esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse

Olulisemad tingimused:
koos.
1. 2018. aastal saadud maksustatav tulu ei
või olla suurem, kui 355 eurot leibkonna
Taotlust saab esitada alates 06.05.2019.a.

liikme kohta kuus. Tulu hulka arvestatakse
kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud
tulud. Tulude hulka ei arvestata riiklikke
toetuseid, elatisraha ja 2018. aastal
makstud kodutoetust.

Tulude tõendamiseks esitatakse
KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2018.a. maksuandmete tõendid.

2. Kõik leibkonna liikmed peavad olema
registreeritud toetusealusele elamispin-

Valimisaasta saab õige pea jätku, kui mai lõpus valime Euroopa Parlamenti. Korralduslikult suuri
muudatusi hääletaja jaoks ei tule – seitsme päeva jooksul,
maini saab valimisjaoskonnas
eelhääletada ja
valimispäev on 26. mail. Küll aga on oluline teada, et EP valimistel on
üks ringkond ehk valija saab langetada otsuse kõigi ülesseatud kandidaatide vahel. Õigus
sõna sekka öelda on Eesti kodanikel ning alaliselt Eestis elavatel ja selleks soovi avaldanud teiste
Euroopa Liidu riikide kodanikel.

KredExi

e-teenuste keskkonnast

või
e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee
(vajavad digitaalse allkirjastamise või-

malust).
Taotlusi saab esitada ka paberil, posti
teel aadressil Hobujaama 4, Tallinn, SA
KredEx, 10151, Kodutoetus.

Vormid lisatakse kodulehele 06.05.2019.
Info taotlemise tingimuste ja taotluste esi-

16.-22.

e-hääletada,

üle-Eesti

Valimisjaoskondi on üle Eesti 444, paljud neist on liikuvad, mis tähendab, et eelhääletamise ajal
on jaoskond erinevates paikades. Täpset infot leiab kõige lihtsamini kaardirakenduselt valimised.
rahvastikuregister.ee. Valimispäeval saab hääletada jätkuvalt vaid oma elukohajärgses jaoskonnas,
samuti ei

saa

siis

muuta varem antud

Eestis, aga ka mujal Euroopas
5. Teistkordset toetust saavad taotleda

või ruumiliselt ebapiisav;

Riigi valimisteenistuse juht

e-häält.

on valimistega seoses kõige suuremat segadust tekitanud Brexit ka
Eesti sai tänu Ühendkuningriigi
väljaastumisele ühe koha parlamendis juurde, kuue liikme
asemel peaks Brüsselis tööle hakkama seitse liiget. Missugune on olukord juunikuuks, näitab vaid
aeg. Täna saame kindlad olla ühes – valimistel osalemine on võimalus Euroopas kaasa rääkida!

EL-ist

Miks meil on vaja Euroopa Liitu?
Keit Kasemets

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

EL-i

võimaEL-i kuululootarbi-

Selle aasta 1. maiks on Eesti kuulunud Euroopa Liitu 15 aastat. Selle ajaga on
loodud
lused saanud meie igapäevaelu osaks, lausa nii omaseks, et me ei seosta neid otseselt
misega. Liit on 15 aastaga palju arenenud, aga põhialused on samad. Tegemist on riikide liiduga,
kus pannakse ühiste probleemide lahendamiseks seljad kokku ja jagatakse otsustusõigust. EL
digi selleks, et tegeleda teemadega, millega riigid üksinda nii hästi hakkama ei saa. Näiteks on Eesti
siseturg tänu
palju suurem – napilt üle miljoni asemel on meie siseturul pool miljardit
jat. 96% eestlastest arvab, et vaba liikumine on Euroopa Liidu kõige olulisem hüve. Üksi ei oleks
meil jõudu võidelda kliimamuutustega, sõlmida kaubanduslepinguid
mittekuuluvate riikidega
nagu Ukraina või Jaapan, tagada hästitoimivat finantssüsteemi ega hoida stabiilset valuutat. Majanduslikult on EL Eestile kahtlemata palju andnud.
Samuti on naiivne arvata, et saame üksi lahendada selliseid globaalseid probleeme nagu ränne või
julgeolek. Euroopa Liidu tuumikusse kuulumine on meie iseolemise parim tagatis. Eesti mõju on
seda suurem, mida toimivam ja tugevam on Euroopa Liit. Just seepärast on tähtis anda oma hääl ka
Euroopa Parlamendi valimistel!

EL-ile

EL-i

Kuidas kõlab Eesti hääl Euroopas?

tamise kohta leiate KredExi kodulehelt.
Matti Maasikas

Välisministeeriumi Euroopa asjade asekantsler

Mis oleks, kui hakkaks vabatahtlikuks
päästjaks?
Lauri Lindoja
Lääne päästekeskus
Valmisoleku büroo peaspetsialist

ka seal on koduohutusele piisavalt mõeldud.
Kõige parem on asjad koostöös korda teha ning
ka korras hoida.

Kolm aastat tagasi vajas vabatahtlikuks päästjaks olemine veel tutvustamist. Tänaseks on
see valdkond laialdaselt kõlapinda saanud
ning inimesed teavad juba, kes on vabatahtlik
päästja ning millega tegeleb. Järjest enam näeb
tänavapildis, sotsiaalmeedias, päästesündmustel
ja ennetusüritustel lisaks kutselistele päästjatele
ka vabatahtlikke päästjaid ning nende tegemisi.
Eestis on kokku ligikaudu 2000 vabatahtlikku
päästjat, kelle abivalmidust, pühendumust ja
hoolivust enam tutvustama jakirjeldama ei pea.
Eestis on 2000 inimest ennast ametlikult üles
andnud, kui vabatahtlikud päästjad. Mis oleks
kui tõstaks selle arvu kahekordseks, miks mitte
kolmekordseks?

Kui me kõik mõtleksime kogukonna tasemel,
mitte ainult kodu tasemel siis ongi juba pool
teed käidud vabatahtlikuks päästjaks hakkamisel. Just vabatahtliku päästjana tegutsedes on
võimalik väga palju kogukonna heaks ära teha
ja see ei pea ilmtingimata olema tule tulekahju
kustutamine.

2018. aastal hukkus Eestis tulekahjude tagajärjel 50 inimest, mida on väikese Eesti jaoks liiga palju. Ka üks tulesurm on juba palju. Paraku
oleme olukorras, kus nulli loota oleks liiga optimistlik. Kuid vähendada saame tulesurmasid
igaühe kaasabil kindlasti.

Kui sa ei taha vabatahtliku päästjana panustada
päästetöödel, panusta ennetusse. Kui ennetus ka
väga ei istu, pole hullu, arenda tervist ja spordielu. Mõtle välja uusi IT-lahendusi turvalisuse tagamiseks või keeda kasvõi teistele sooja suppi,
aga tule vaata mida see valdkond endast kujutab. Osale vabatahtliku päästja koolitustel, esita dokumendid ning saadki olla üks osa ühest
suurest päästeperest. Selles valdkonnas ei kohta
ainult enda kogukonna aktiivseid liikmeid, vaid
toredaid inimesi üle kogu Eesti.

Täna hoolib ja teadvustab enamik inimesi seda,
et kodu peab olema turvaline paik
tagatud
peaksid olema tule-, elektri,
ja üldine koduohutus. Kõige olulisemad päästjad kodus
ongi eeskätt just inimesed ise, sest nemad saavad õnnetuste vältimiseks kõige rohkem ära
teha. Kui meil enda kodus on kõik korras, siis
on hea uurida ka üleaedse või naabri käest, kas
–

vee-

Vabatahtliku pääste tegevuste hulk on aastatega mitmekesistunud, laienedes tuletõrjumisest
tule- ja veeohutuse, elanikkonnakaitse, hädaolukorraks valmisoleku, tuletõrjespordi ja
noorteringide vedamiseni. Ka kutselise päästekomando töös on võimalik vabatahtliku päästjana osaleda.

Lisainfo: https://www.rescue.ee/et/vabatahtlikuks-paeaestjaks-saamine

asu-

Kõik sisulised otsused Euroopa Liidus võetavad vastu liikmesriigid. Õige ka, sest liit ongi ju
tatud oma liikmete ja nendekodanike rahu, heaolu ja turvatunde kindlustamiseks. Euroopa
jonil on praktikas seadusandluse algatamise õigus, kuid eelnõu esitatakse
Nõukogule ehk
liikmesriikidele esindajatele,
kes veedavad – olenevalt
ma põletavusest – selle kallal
kuid või teinekord ka aastaid.
Eesmärgiks on alati
sus, alati püütakse viimase
võimaluseni arvestada kõigi
soovidega. EL on oma
mete jaoks sõbralik keskkond,
kus kedagi tüssata ei püüta.
Kui liikmesriikide vahel on
kokkulepe saavutatud, järgnevad läbirääkimised Nõukogu
ja Euroopa Parlamendi vahel.
Kodanike poolt valitud
lamendiliikmed ehk
esindavad peale oma valijate
ka oma
parteigruppide seisukohti. Siiski on
vitav jälgida ja pakub
niku seisukohalt
net, kuidas oma riigile oluliste
küsimuste puhul esindavad
tihtilugu mitte partei,
vaid oma riigi ja valijate
sukohti. Just sellepärast
ki Euroopa Parlamendi
mistesse tõsiselt suhtuda, meie
esindajate asjatundlikkus on
ülioluline. Meid, eestlasi, on
nii vähe, et kõik me esindame
rahvusvahelisel areenil ka Eestit,
ükskõik mis ametikohal parajasti oleme. Oma maa maasikas,
nagu me hästi teame.

EL-i

Komis-

tee-

konsen-

liik-

parMEP-id

EL-üleste

MEP-id

hukodakindlustun-

seitulebvali-
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Linnamäe Lasteaia
talgupäev
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Oru Kooli mitmekülgne koolielu!

Marika Prik
Alustasime sel aastal talgukevadega juba varakult ja 14. aprillil viisime läbi
Linnamäe Lasteaia talgupäeva. Kohale olid tulnud krapsakad ja töökad lapsevanemad, kelle abiga sai ära tehtud suur hulk tööd: emade abiga riisusime
puhtaks lasteaia õueala jakogusime kokku prügi, tublid isad valmistasid lastele
maitseainekasti, väikestele Mesimummidele rajati uus liivakast, uude lillekasti
istutasime lilled, eemaldasime vanad autorehvid, et ruumi teha uuele õuevahendile. Tööd jätkuskõigile talgulistele – ka lapsed lõid kaasa. Kõige suurem ja
tähtsam töö oli osaline vana võrkaia eemaldamine ning uue paigaldamine. Isad
olid väga hakkamist täis ja said tööga suurepäraselt hakkama. Laste turvalisus
on nüüdsest paremini tagatud. Lasteaia kokk Leili pakkus kõigile osalejatele
maitsvat talgusuppi ning lisaks maiustasime kringliga. Jäime tehtud töödega
väga rahule ja jääme ootama ilusat suve!
Väga suur tänu Lasteaia hoolekogu esimees Peeter Kuusksalule, kes võttis
võrkaia tööde organiseerimise enda kanda ja tõi kohale kõik vajalikud mater-

jalid.
Veel täname OÜ Kekkilä Niibi tehase esindajat Raoul Johansoni, kes tõi meie
istutustööde tarbeks mullasegu ja turvast.

Aasta 2019 on siiani
olnud Oru Kooli õpilaste

jaoks mitmekülgse tegevuse ja suurepäraste
sporditulemustega, mille
pinnalt on hea minna ka
suvepuhkusele. Tehtud
on palju, kuid kõigest
järgemööda. Rääkides
meie projektitegevustest
ning üritustest võiks olulise märksõnana mainida seotust kodumaa
ja maailmaga laiemalt.
Selles võtmes võib kokku
võtta kõik meie selleaastased tegevused.
Liisa Pett
Oru Kooli huvijuht
Veebruarikuus toimus meil esmakordselt maailmaharidusnädal, mis
keskendus järgnevatele teemadele:
õiglane kaubandus ja Fairtrade märk,
säästlik tarbimine ja taaskasutus ning
hariduse võimalused ja kättesaadavus
maailma erinevates piirkondades.
Õpetajad ja õpilased õppisid läbi
loengute, filmide, vestlusringide ja
praktiliste tegevuste. Antud nädalat
olid tulnudrikastama mitmed oma ala
spetsialistid. Jaanus Välja on õiglase
kaubanduse ekspert, kes tutvustas
noortele Fairtrade märki ning suunas neid tegema teadlikumaid valikuid. Samuti räägiti lapstööjõu kasutamisest kakaoistandustes ning
sellest, mida meie saame ära teha,
et aidata kaasa tööliste tingimuste
paranemisele. Meid külastas ka MariHelene Kaber, kes töötab Humana
Eesti OÜ-s. Räägiti riiete tootmise
pahupoolest ning katsetati taaskasutuse võimalusi. Plastikpudelitest oli
tulnud rääkima Katriin Rebeca Selirand, kes töötab Eesti Pandipakend
OÜ-s. Tänu temale said noored teada,

milliseid võimalusi pakub plastikpudelite ümbertöötlemine. Hea meel
oli võõrustada ka Maarja Hallikut,
kes külastas MTÜ Mondo vabatahtlikuna Birmat. Õpilased said võrrelda
kahe riigi elu-olu, õppimistingimusi
ning näha ja katsuda ka kohalikke
rahvariideid. Maailmaharidusnädala
tagasisidest selgus, et noortele lähevad
antud teemad korda ning õpetajatel
omakorda tekkis kindel veendumus,
et antud projektinädalat tuleb jätkata. Seda põhjusel, et teemad, mis on
ühiskondlikult aktuaalsed ja kuuluvad
ÜRO poolt välja antud kestliku arengu
eesmärkide hulka, vajavad sisukamat
lähenemist ning laiemaid teadmisi.
Järgmisena tähistasime Eesti Vabariigi sünnipäeva ning seekord väga
pidulikus võtmes. Õpilased said
Läänemaa kaitseliitlaste käe all selgeks rivis liikumise. Üheskoos liiguti
miniparaadiga lipuplatsile, kus heisati pidulikult riigilipp. Külas oli ka
filmireźissöör Raul Tammet, kes andis ülevaate Eestiga seotud filmidest,
samuti said õpilased ennast proovile
panna viktoriinis.
Veebruari lõpus oli 7 õpilasel ja 3
õpetajal võimalus projekti „STEM
through 21st Century Skills“ raames
külastada Taanit ja Esbjergi linna, et
omandada uusi teadmisi matemaatikast. Ühtlasi oli tegemist meie Erasmus + projekti viimase õppereisiga.
Kõikide õppekäikude ühise nimetajana võib välja tuua järgmist: palju uusi
teadmisi reaalainete valdkonnast,
suuremad kogemused võõrkeeles
suhtlemises, julgus õppida võõrkeelses keskkonnas sh ööbida kohalikus peres. Kuna on näha, et sellised tegevused mõjutavad noorte
õpimotivatsiooni ning suurendavad
arusaamist võõrkeele olulisusest, siis
püüame ka rahvusvaheliste projektidega jätkata.
Märtsis oli meil võimalus võõrustada tuntud lauljat Ivo Linnat, kes
andis enda panuse 7. klassi õpilaste loovtöösse. Karel Markus Rääli,
Rageri Keelus ja Karl Mark Villa-

kov panid loovtöö raames kokku filmi Linnamäest, mida sai üheskoos
vaadata ning hiljem ka viktoriinis
osaleda. Kohale tulnud inimestel
oli harukordne võimalus piiluda Ivo
Linna ellu ning saada ülevaade tema
lauljaks kujunemisest, sündmustest,
mis on teda mõjutanud. Loovtöö oli
suunatud Linnamäe kultuurisaali toetuseks, et tõmmata tähelepanu
meie ruumikitsikusele ning paremate
tingimuste vajalikkusele. Suur aitäh
loovtöö juhendaja Aive Nõupuule.
Aprillis täitus koolimaja kerge ärevusega ning algasid peaproovid
näiteringi teatriõhtuks, kavas Mihkel
Ulmani näidend „Kohkumatud lapsehoidjad“. Tegemist oli tõeliselt meeleoluka etendusega, milles oli äratundmisrõõmu nii täiskasvanutele kui
õpilastele endile, rääkis see ju sõprussuhete olulisusest ning väärtushinnangutest. Õpilased esinesid professionaalselt ning õnneks ka nautisid
kogu protsessi. Suur tänu näiteringi
juhendajatele, kelleks on Anita Arst
ja Mari Vahter.
Kuu lõpus külastasime kogu kooliperega Ida-Virumaad, et tutvuda
sealse kaevanduspiirkonna ning kohalike vaatamisväärsustega. Sellised
kahepäevased õppereisid on meie
kooli traditsioon, mis ühendab õpilasi
1. 9. klassini. Pole just tavapärane,
et õppereisile minnakse kolme suure
bussiga, kokku 150 inimest. Giidi toel
tutvuti Eesti Kaevandusmuuseumi,
Narva linnuse ning Kreenholmi tehasega. Lisaks külastati Valaste juga,
osaleti Narva Muuseumi haridustunnis
ning Alutaguse Matkaklubi loodusharidustundides. Kahe päevaga omandati
mitmete nädalate õppematerjal.
Nende viie kuu sisse mahtus veel
küllaga külalisi koolimajas, põnevaid ekskursioone, auhinnalisi kohti
olümpiaadidel ning suur hulk tasemel
sporditulemusi.
–

Meie tegevustest saab parema
ülevaate jälgides Oru Kooli Facebooki lehte või tutvudes meie kodulehega. Aadressiks on oru.edu.ee

Taebla Kool ootab esimesse klassi tulevate laste vanematelt avaldusi alates
2. maist

kuni 20. maini. Avaluse vormi leiate kooli kodulehelt.

Koolis saame vanematega kokku 20. mail, kell 18.00.

noored/kultuur
kultuur 5
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XXVII laulu- ja XX tantsupeo
„Minu arm“ tuletulemine 2019

PALIVERE PÕHIKOOLI
KEVADKONTSERT

22. MAI
KELL 18:00

Kullamaa ÖÖKOOL

Laulupeotule
teekond
Lääne-Nigula
vallas
5. juunil

Kell 21.45 laulupeo tuli saabub
Haapsalust Martnasse.
Tule tervitamine kiriku platsil,

Kooliöö Palivere Põhikoolis.
18. aprillil toimus traditsiooniline
Kooliöö. Õpilased tulid õhtul tagasi kooli, kus neid ootas ees
juba soe õhtusöök. Kui söödud ja
magamisasemed valmis, võisid ühised tegevused alata.
klass toimetaskoolis. Õpilastega
tegelesid Haapsalu Kolledži liiklusohutuse eriala praegused ja endised
üliõpilased Arno, Rait, Tõnu, Katrin
ja Lowisa. Õpit ohutut liiklemist
nii jalgrattaga, kui ka jalgsi. Millele
pöörata tähelepanu jalgrattaga liigeldes? Reaalsed situatsioonid liikluses, mida kinnistasid lõbusad mängud. Oli väga hariv ja õpetlik.
5.-9. klassi tegevuskeskused toimusid väljaspool kooli. Õpilasi
ootasid Palivere Lasteaed, Palivere
noortekeskus, Palivere Priitahtlikud
Pritsumehed ja OÜ Nevi. Kõik klassid
läbisid pritsikuuri juures takistusraja
ja harjutasid koostööd, näitasid käte-

1.-4.

jakogu keha osavust noortekeskuses,
tegid liikumisülesandeid lasteaias.
Viimases meenutati ka oma lasteaiaaastaid. Lisaks uuriti, mida tehakse
ettevõttes OÜ Nevi. Sealt sai
iga õpilane endale kooli logoga
joogipudeli.
Kaks tundi möödus kui lennates
ja kui tegevused läbi, ootas koolis
õpilasi ja meie tublisid juhendajaid
ühine kringlisöömine. Ning siis algas
disko. Vahepeal tuli küll tantsimine
katkestada, sest õpilasesinduse noored
olid ette valmistanud mängud, mida
sai koos mängida ja mis noorematele
õpilastele väga meeldisid.
Natuke enne kella kümmet lõppesid
ühistegevused. Õpilased, kes ööseks
kooli jäid, läksid klassidesse, et enne
uinumist veel midagi koos teha.
Õpilased, kes ööbima ei jäänud,
lahkusid koolist kodudesse. Suur-suur
aitäh tegevuskeskuste juhendajatele.
Olite parimad!
Kirjutas Aivi

kirikus käsikellade ansambli
„Campanelli“ kontsert, öölaulmine koos erinevate laulukooridega.

6. juunil
Kell 8.00 laulupeo tule teele
saatmine Martna kirikust

Kell 8.30 tule tervitamine Taeblas, vallamaja ees
Kell 9.20 tule tervitamine Linnamäel, LAS- i maja ees
Kell 10.30 tule tervitamine
Pürksis, lipuplatsil
Kell 11.45 tule tervitamine
Nõval, koolimaja ees

Kell 14.00 tule tervitamine Risti
koolimaja sisehoovis

Laulupeo tuleteekonna kaart

Kell 15.00 tule tervitamine
Paliveres, noortekeskuse platsil
Kell 17.00 tule vastuvõtmine Kullamaal, kiriku juures

Kell 18.00 tule tervituskontsert
Kullamaa lipuplatsil koos Kullamaa lauljate ja tantsijatega
7. juunil
kell 9 laulupeotule teele saat-

komisjon! Pika päeva jooksul võib
ajakava natuke nihkuda, palume teilt
kannatlikku meelt tule ootamisel!

Tule laulu-ja tantsupeo juubeliaasta tuld tervitama endale sobivasse
peatuskohta või lehvita mööduvale tulele oma koduväravas! Ja
oma triibuseelikut ära jäta kappi,
sellel päeval on seda kanda eriti
ilus ja asjakohane!

mine Kullamaa kirikust
Läänemaa rahvapidu
kell 10 Koluvere lossi ees laulupeo tule üleandmine Raplamaale

Laulupeo tuli liigub Kaitseliidu
lahtises autos ja seda saadavad tulemeeskond ja Läänema laulupeo

„Ilmaratas“
toimub laulupeo tule auks
5. juunil algusega kell 19,
Haapsalu Piiskopilinnuse õuel.

Soolu küla põllugaleriis
avati fotonäitus
Oru kandi
80 eakatest!
+

Uhketes limusiinides kohale
sõidutatud eakad tänavad rahvatantsijaid, ratsanik Aimarit ja
kõiki, kes selle päeva ettevalmistamisele kaasa aitasid!
Tuhat tänu teile, Eve Tamm ja
Viivika Orula, väga liigutava
elamuse eest!
Kõigi kohalolnute nimel,
tänuga Leida Undo

6 kultuur
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Kultuuriuudiseid Kullamaalt
Vanim tänaseni säilinud ehitis, mis sajandite
jooksul saanud omamoodi Kullamaa sümboliks, on XIII sajandi
lõpuveerandil valminud
Püha Johannese kirik.
Sakraalehitis, oma kõrguvate imposantsete
müüride, akende ja
tornikiivriga oli aastasadu Eestimaa vanima ja
väärikama haldusüksuse
kihelkonna sümboolseks keskuseks.

Kullamaa kiriku tornikiivri
remonditööd 1932.a. suvel

Kullamaa kiriku tornikiivri kuuli ja risti demonteerimine 5. aprillil 2019

–

Loit Lepalaan
Kullamaa kultuurimaja juhataja
Mõõtmetelt on kirikuhoone muljetavaldav ja kuulub Eestimaa suuremate maakirikute hulka. Ehk on
huvitav teada, et algselt puudus
kirikul kuuli ja ristiga kellatorntornikiiver. Sama lugu on ka tänase
altari alaga, mis valmis Kullamaa
tisleri Otto Liivi tööna 1868 ja kuhu
kogudus ostis maalikunstnik Carl Sigismund Waltheri altaripildi „Kristus
ristil“. 47. meetri kõrgune Kullamaa
kiriku kellatorn valmis aga 1869. aasta kesksuveks. Torni paekivist osa,
mille ehitusaastaks 1886, on 30,6 ja
tornikiiver 16,4 meetrit kõrge.
Kellatornis on kaks kella. Suur kell,
löögiringi läbimööduga 107 cm valmistati Moskvas Smagini valukojas
aastal 1867 ning kaalub 38 puuda ja

4 naela. Ehk siis 620 kilo. Kell, mis

saabus Kullamaale 1871.a. sügisel
ja seati torni ülesse 1872.a. kevadpühadeks, maksis koos transpordiga
650 rbl. Orjentiiriks tolleaegse raha
vääringust olgu märgitud, et üks hea
lüpsilehm maksis siis 60 rbl. Väikene
kell on aastal 1828 valatud Tallinnas
Malmbergi valukojas ja Kullamaale
üles seatud 1868. Paikneb kiigel ja
prao tõttu kella ei helistata. 47. meetrist tornikiivri tippu ehib aga metallist
kuulja rist, mis paigutat sinna 1869.a.
kesksuvel. 1932. a. varasuvel toimu-

KONKURSS-FESTIVAL

ANNETEKODA 2019
20. juulil eelvoor Kullamaa Kultuurikeskuses
kell 18.00
KUTSUME KÕIKI EESTIMAA ELANIKKE

SÕLTUMATA VANUSEST ESITLEMA OMA ANDEID
ÜKSKÕIK MILLISEL ERIALAL.
Eelvoorud, mis on avatud publikule,
saovad alguse selle aasto suvel erinevotes kultuurlasutustes üle Eesti
ja lõppesitlus-finool parimatele toimub septembris Tallinnas

Esimesed viis žürll poolt välja valitud ande-esitlust saovod rohaiise auhinna.

ANNETEKOJA PATROON ON
EESTIMAA SUPERTÄHT

-

ANNE VESKI!

Selleks, et osaleda, saada hiljemalt 20. juuniks 2019
aadressile kullamaa.kultuurimaja@laonenigulo.ee 2 minutiline vldeomaterjol.
pidades sllmos selle esitamist laval (lubatud ka mobiiltelefoni variant).
Lisoinfo on nähtav www.kultuurikoda.eu
Annetekoda korraldavod Eesti Kultuuri Koda ja Muusikute fond PLMF
Toetajate seas on TV3. Selver. Art Decor jo paljud teised
EESTI
KULTUURI

,KODA,

AVASTA ENDAS ANNE JA JAGA SEDA KÕIGIGA!

re-

nud Kullamaa kiriku tornikiivri
monditööde käigus leiti tipus asuvast
kuulist kapsel, milles oli tornikiivri
ühe ehitaja Voldemar Thomsoni poolt
kirjutatud kiri. Siin siis kirja sisu
lühendatud kujul: „Aastal 1869 juulikuu 19. päeval. Tahan mina mõne
sõna selle aasta ajast kirjuta.
Mis kõige enam tähele panna, et nüüd
2 aastat järjest ikka väga vaene vilja
kasv ja selle läbi kibe nälg oli ja
rubla maksis. Kartul
ki tsenter
tünder 21/2 rubla, odra ka

12-13

ruk12-13rub-

Käes on jälle trennipäev
Tore on, et Estrit näeb.
Matid lahtirulluvad,
trennisõbrad hulluvad.
Sumokükke teeme hooga,
pekk see kaob kui võluväega.
Estrit rõõmsalt täname,
jälle sügist ootame!
Aitäh Ester, Riina ja MTÜ
Kehale ja Vaimule, et olete
meile loonud nädalas kaks
vahvat õhtut!
Estri naised

52. jüriööjooks
Kullamaal
Mai Jõevee
Viktoriinil ja jooksus osales kümme
6 liikmelist võistkonda. Toimus teatejooks, alguse ja lõpuga Kullamaa
muinaslinnuse Rohumäel. Päevakohase viktoriini võitis Kärneri-Jõe OÜ
võistkond, eesotsas Ago Kirsipuuga.
Jooksus kolm paremat võistkonda:
Kullamaa KK koondvõistkond ,kus
jooksid Anneli Riisalu, Anita Lipu,
Helju Eliis Nagelmann, Jandre Selgis, Marcus Kosubenko ja Germo Pikani-Vanatoa.
Järgnesid IX klassi ja Ritsu talu võistkonnad. Rändkarika aastaks sai keskkooli võistkond.
Märgutule süütas võitja võistkonna
ankrumees Germo ja edasi läks märgutuli Lääneranna valda Kurese Pakamäele.

la maksis ja palju ja mitmesuguseid
tõbesid oli (kõhutõbi, soetõbi, rõuged,
vistri tõbi ehk sarlakid) 27 surnut sai
ühe pühapäevaga Kullamaa kiriku
aeda maetud ja inimesed kippusid ja
läksid ka selle nälja pärast siit
maalt Venemaale ja kõige enam
kasusse. Nälga ja häda ja loomade
haigust ja surma oli väga palju. Kõik
selleaegne elu oli täis häda. Seda
pu on teinud Päri vallast, Loosi peres
meister Karl B leimann, Karl Pifling,
Jüri Habermann ja Jüri Einberg. Head
tervist tuleva põlve rahvale soovides

EestiKau-

nup-

lõpetan mina oma kirja, ehk meie küll
muld ja põrm oleme, kes teile seda
mälestuseks jätame. Siis võib see kiri
teile meiteid haua põhjast meelde tuletada“.
150. aastat püsinud Kullamaa kiriku
tornikiivri kuul ja rist demonteeriti tänavu 5. aprillil remondiks. Kuuli kahjustused olid nõnda suured, et
see valmistatakse uus. Tornikiivri rist
saab värskenuskuuri ja tööde valmimisel asetataksa uus kuulja korrastatud
rist oma kohale torni tippu tagasi.

Lugemissoovitus
Seekordne soovitus tuleb Lääne-Nigula valla Oru
raamatukogust
Kaja Puusepp
Oru raamatukoguhoidja
Neid kahte Aliis Jõe (Aliis Jõe on telerežissöör Elo Seliranna pseudonüüm)
raamatut on hetke seisuga Oru raamatukogus kõige rohkem laenutatud.

Viimane laev
Üksikemana poja ülikooliküpseks kasvatanud Aliis

otsustab vahetada hooldushaigla õe ameti koristaja koha vastu Rootsis, et nii oma lapse arstiõpinguid toetada. Aastaid kitsastes oludes virelenud Aliis on ammu kaotanud usu, et elu talle
põnevust ja armastust võiks pakkuda. Kuid laevasõit sihtkohta osutub ootamatult seiklusrikkaks.
Kui luksusliku restorani klient kalaluu alla neelab
ja teda lämbumisoht ähvardab, suudab üksnes
Aliisi kiire ja otsustav sekkumine vana mehe
surmasuust päästa. Pööraselt rikas ja mõistatuslik vanahärra kutsub Aliisi oma erihooldajaks
ning Rootsi haigla asemel satub naine tööle
Prantsusmaa villasse. „Viimane laev” on eluterve
huumoriga kirjutatud südamlik lugu naisest,
kes avastab üllatuslikult, et küps iga võib olla
mitmes mõttes märksa värvikirevam kui noorus.
…

kes pole kunagi söönud homaari

Keskealine Aliis on Prantsusmaalt koju tagasi tulnud ja oma elu uutesse
rööbastesse juhtinud. Kuid ühel hetkel tuleb tal naasta lapsepõlvekoju väikeasulasse, mida ta pole üle kahekümne aasta külastanud. Otsekui virvatulukesed
meelitavad mälestused ta ohtlikule alale, kus peitub nii varjatud tundeid,
aegunud kuritegusid kui ka võimalus leida tõeline armastus.
–

Tere tulemast Oru raamatukokku! Tule ja saa osa meie harivatest loengutest
täiskasvanutele, meisterdamiskursustest ja õpitubadest. Lastele korraldab Oru
raamatukogu kohtumisi kirjanike ja muude esinejatega, raamatukogus on hea
valik lauamänge ning muud võimalused vaba aja veetmiseks. Hea külastaja,
oled väga oodatud! Leia Oru raamatukogu Facebookist ja külasta kodulehte:
https://laanenigularaamatukogu.wordpress.com/
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VILJAR
ANSKO (ps Viljar Kaarna,
17.05.1948–20.12.2016) oli mitmekülgne mees:
kaevur, luuletaja, elektrik, kirjastaja, karikaturist, arst, represseeritute eestkõneleja ja spordimees.
Ta sündis Tartus, aastast 1970 elas Risti alevikus. 1985. a lõpetas Tartu Riiklikus Ülikoolis arstiteaduskonna. On toimetanud ajalehte
“Memento” (1990-1996), andnud oma kirjastusühistu “Anamnesia” kaudu välja üle 30
luuleraamatu. Ta on nelja luulekogu ja ühe karikatuurikogumiku autor, tõlkinud Vladimir Võs-

:

pr.

sotski, Lev Konovalovi jt luulet. Ansko kavandas Ristil paikneva küüditatute mälestusmärgi
“Raudteerööpad mäletavad…”.
■ Jt

ySm

13.00 OHUTUSPAEV LAANE-NIGULA PASTORAADI JUURES

Autasud: Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk (2002), Kodanikupäeva aumärk (2004),
Kaitseliidu III klassi teenetemärk (2008), Risti
Teeneterist (2007), Risti Vapimärk ja Kaitseliidu II klassi teenetemärk (2012).

Ohutuspäeval pakuvad huvitavaid tegevusi Kaitseliit, Päästeamet,

Anskost on tehtud dokumentaalfilm “Unistaja”
(ETV, 2004).

Naiskodukaitse pakub suppi ja avatud on kohvik

Politsei-ja Piirivalveamet, Vangateenistus, Lääne-Nigula kogudus.

15.00 PRESIDENDILT LÄKITATUD VÕIDUTULE VASTUVÕTMINE JA JAGAMINE
Kõik soovijad (külaseltsid, sõpruskonnad, pered jne) saavad võtta võidutuld ja viia oma

jaanilõkete süütamiseks! NB! Seoses maakaitsepäeva sündmusega on Nigula küla korter-

Krista Kumberg (06.08.1959) on põline Risti inimene
siin sündinud, kasvanud, koolis
käinud ja elab praeguseni Ristil. 1981. a lõpetas
ta Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia erialal, töötab Lääne
maakonna keskraamatukogu lasteosakonnas
bibliograafina.

majade elanikele tulemas liikluskorralduse muudatus, millest teavitatakse täpsemalt.

–

Üritust korraldavad: Lääne-Nigula Vallavalitsus, Lääne-Nigula kogudus, Kaitseliidu Lääne
Malev, Päästeamet, Politsei-ja Piirivalveamet. Kontakt: Varje Paaliste, tel 5646 9191
varje.paaliste@laanenigula.ee

Krista on oma tegevuse suunanud kirjandusele
ja lastele, ta on kuue lasteraamatu autor, koostanud Edgar Valteri illustratsioonikogumiku,
mitmete artiklikogumike ja õpiku kaasautor,
tutvustanud lastekirjandust ajakirjanduses, erialastes jätkväljaannetes ja ettekannete näol lastele ja laste lugemise juhtidele. Aastaid on Krista osalenud arvukate lasteraamatuid hindavate
žüriide töös.

Tõukeratastel
rannarootslaste

jälgedes.

Tema tegevus on leidnud tunnustust maakondlikul ja vabariiklikul tasemel 2001. a pälvis
Krista lastekirjanduse tutvustamise eest ajakirjanduses Muhvi auhinna, 2014. a valiti ta aasta
lasteraamatukoguhoidj aks.

Stardime kell 14 Hosby pastoraadi juurest ja
lõpetame Hara sadamas grilliõhtu ja Marek
Sadama lauludega.
Läbime vanad ajaloolised vallad, räägime
unustuse hõlma vajunud legendidest.
Distantsi pikkus ca 13 km
Osalustasu 10 eurot
Eelregistreerimine kuni 18. maini
Info tel. 5200913 (Ü.Schönberg)

–
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Pilet:

10€ eelmüügis

Piletilevis ja enne üritust kohapeal
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kultuur/teated
Lääne-Nigula valla SUVEKALENDER 12. MAI–29. JUUNI
Aeg

Ürituse nimetus

Kus toimub

Korraldaja

17.05

Liivi raamatukogu 100

Liivi raamatukogu
Kullamaa osavald
Kullamaa kultuurimaja

Liivi raamatukogu,

Helme Vendel 4764121

Kullamaa osavald
Kullamaa k/m

Katrin Viks

Küllike Valk; martna@eelk.ee
Loit Lepalaan, 53496691

18.05

Nõmme segakoor „Riola“

Kontaktid

53803207
Loit Lepalaan 53496691

kontsert

19.05
25.05

Martna rohevahetus

Martna kiriku plats

Martna kogudus

Kunsti-ja muusikapidu

Kullamaa kultuurimaja

02.06.

Lastekaitse-ja perepäev

Taebla

04.06

Lipupäev, lipuplatsi avamine

Lääne-Nigula vabadussamba

Kullamaa k/m
Kullamaa osavald
Taebla spordi-ja kultuuriklubi
Kehale ja Vaimule MTU
Lääne-Nigula vald

Varje Paaliste, tel 56469191;

juures

Lääne-Nigula kogudus,

varje.paaliste@laanenigula.ee

„Helisev Kullamaa“

04.06
Eesti lipu päev
05.-07.06 Laulupeo tule teekond,
tule tervitused

Riina Kopti; tel 56193846
kehalejavaimule@gmail.com

Kullamaa Vabadussamba jalamil Kullamaa kultuurimaja
Lääne-Nigula vald,
Martna kirik
Taebla vallamaja ees
Linnamäe, LAS-i maja
Pürksi kultuurimaja ees

Loit Lepalaan; 53496691
Varje Paaliste, tel 56469191;

osavallad

varje.paaliste@laanenigula.ee

Kullamaa osavald
Maakonna laulupeokomisjon

Varje Paaliste; 56469191

Nõva koolimaja ees
Risti kooli siseõues
Palivere noortekeskuse ees
Kullamaa kirik

06.06.
07.06

15.06
21.06
22.06

Laulupeo tule tervituskontsert Kullamaa lipuplats
Üldlaulupeo tule

üleandmine Rapla
maakonnale
Taebla jaanituli

Koluvere lossi õu

Katrin Viks; 53803207
Marju Viitma;
marju.viitma@rahvakultuur.ee

Taebla staadion

Piirsalu jaanituli,
ansambel Lõõtsavägilased

Piirsalu park

Noarootsi jaanipidu/

Pürksi

Taebla spordi-ja kultuuriklubi
Kehale ja Vaimule MTÜ
Piirsalu Küla Selts

Riina Kopti; tel 56193846
kehalejavaimule@gmail.com

Lea Lai; 56917271;
Lea.lai.piirsalu@gmail.com

Pürksi k /m

Ülle Schönberg tel.5200913

Noarootsi jaanitriatlon

purksi.kultuurimaja@

ansmbel “Restart“

laanenigula.ee

23.06.

Võidupüha, Maakaitsepäev
Lääne-Nigulas
Võidupüha, jaaniõhtu

vabadussamba juures
Kullamaa Rohumägi

29.06

Tantoni orelisuvi Kullamaal,

Kullamaa kirik

23.06

Lääne-Nigula pastoraadi ja

pühendatud Helen
Tobias-Tuesbergi 100-le
sünniaastapäevale

I kontsert

Lääne-Nigula vald, Kaitseliit,
politsei, pääste jne

Varje Paaliste, tel 56469191;

Kullamaa k/m,
osavald
Kullamaa k/m
EELK Kullamaa kogudus

Loit Lepalaan; 53496691

varje.paaliste@laanenigula.ee

Loit Lepalaan; 53496691

Kalendris võib tulla muudatusi, jälgige infot www.laanenigula.ee ja FB Lääne-Nigula vald

INDREK TAALMAA

K

Pürksi kultuurimajas

24. mail kell 18
SALONGIÕHTU

GEORG OTS

i-

ja tema laulud
Eesti Filharmoonia
solist Rainer Vilu

T

Klaveril
Maria Bachmann

j

Pilet 5 eurot

Eelregistreerimine

i

kuni 19. maini Info tel. 5200913
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Müüa toorest, poolkuiva ja kuiva küttepuud
•

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

•

Hall lepp. sanglepp, saar. okaspuu, kask ja segapuu.
Puud laotud kujul autokastis, konteineris ja

Küsi lisa:
5343 0708

lauri@halukalur.ee

D

1.5 m’ kottides küttepuujäägid.

ka e* ole j • mis Sitkustega ei sõitle,
Suurepärasedprantsuse näitlejad, peen huumor ja elulihfdane

Tõnised mehed ükskõik millised nM

TAEBLA RAAMATUKOGUS
KOLMAPÄEVAL 22 MAIL KELL 19.00

TL

nad ei anna kunagi
Inimlik lugu.
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