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Meie valla mees

Juhan Lukk on maailmameister
ei saanud väga
vahest aru, aga igaks juhuks
proovisin ka suuremalt nõlvalt ning
lõpplibisemine oli nende suuskade
kasuks, et isegi kaaslased kergitasid

pilt oli selge

kulmu.

sakslasest ees. Triatlonilehe LIVE
ülekanne jäädvustas ometi ühe
viperuse suusarajal, mis oli niivõrd
märkimisväärne, et pandi lausa
aegluubis videoklipina ülekande
vahele. Kui naljatledes küsida,
siis kuidas see siis niimoodi
läks – kas teil mingi salajane

Rumeenias oli aga suusk kohe
vaieldamatult parim, isegi tipumatest libises mööda (teravam
silm teeb suuskade tasemel ja
aastakäikudel disaini järgi vahet –
toim.). Pärast läksid nood muidugi
oma teed, sest tõusudel olid noored
mehed tugevamad.

Mitmekümne aastase staažiga
tervisesportlane, Palivere suusaradade rajameister ning kohalik
suusatreener
Juhan Lukk on
viimastel aastatel oma spordialast
laiendanud
diapasooni
ning
põiganud muu hulgas sisse ka
triatloni ringkonda. Tuleb välja,
et viimane otsus on vägagi õige
ta on oma vanuseklassi 2019.a.
talitriatloni
maailmameister
ning nüüd ka värske talitriatloni
euroopa meister. Saatsime valla
spordisaadiku, tema enda tütre
–

Kadri

Lukki

lähemalt

neid

suursündmusi avama.

lootust

head kohta

saada.

Nii

rääkisingi siis lastega ja arvamus
oli selge. Veel viimasel
eelsel päeval sain ka Jaanika

mineku-

(Jaanika Paalmäe, Suusaklubi Sula)
võistlussuusad pulberdatud kujul
endale kaasa, nii igaks juhuks.

Etteruttavalt tean, et needsamad
suusad mängisid lõppkokkuvõttes
selles mängus kandvat rolli, aga
kas Sa räägiksid ka lugejatele
sellest veidi täpsemalt?

Jaanika lasi viimasele Estoloppet

uisumaratonile ettevalmistada kaks
paari suuski, ühed isiklikud ja ühed
kasutatud. Testimisel olid võistlustel

Kuidas tekkis mõte minna MM-ile

kohapeal

ja EM-ile?

oludes teised suusad paremad ning
tema enda omad nö “jäid üle”. Algul
naljatasime, et võtame kaasa. Hiljem
tõsisemalt nõu pidades mõistsime, et
see pole üldse paha mõte, sest võivad
painde ja kandi poolest mu oma
võistlussuuskadele Itaalia oludes

suusaduatlonil tuli Antiga
(Anti Oot, 2018 MM I koht
van kl) jutuks, et nemad lähevad
sel aastal ka ja bussis oleks vaba
koht, tule ka. Alguses ei võtnud
ma seda tõsiselt, tegu oli siiski
rahalises mõttes märkimisväärse
väljaminekuga. Lisaks tuli vaadelda,
kuidas oleks võimalik töölt nii kaua
eemal viibida. Samuti vigastus päkas
ei lasknud pikka aega mul joosta,
seega ma ei teadnud, kuidas see
võisteldes sellisele koormusele vastu
peaks. Samas konkurentide senised
tulemused andsid sellegipoolest
Ühel

65-69

konkurentsi
seda

nendes

konkreetsetes

tõepoolest pakkuda,

enam, et

ilmaennustus lubas

sarnaseid tingimusi.
Veel viimane päev enne võistlust
tegin treeningu enda suuskadega
ja libises väga hästi. Võistluspäeva
hommikuks oli aga ilm niipalju
muutunud, et võtsin igaks juhuks
proovimiseks ka Jaanika omad

Saan aru, et naljatledes võib siis
öelda, et teilkui kahel hetke parimal
Lääne-Nigula talialade esindajal
on üks ja seesama kahest paarist
koosnev suusapark?
Praeguste võistluste puhul läks
tõepoolest õnneks, et me
vähem samas kaalus olime, et sellist
vahetust saime teha.

enam-

Kui keeruline reisiväsimusega
toime tulla oli?
Reisiväsimus oli alates saabumisest
ikka kogu järgmise päeva. Teine
oli veel nii ja naa. Võib tinglikult
öelda, et kolmandal päeval toimus

Milline oli MM-i rada? Kas kuidagi
õnnestus selle jooksul aimata,
millisel positsioonil parasjagu oled
või kuidas rajal informatsiooni said?
Itaalias,
oli ainult suusarada

MM-il
kogu ulatuses näha. Algas jooksuga

ja seal lasti kõikide vanuseklasside
võistlejad, keda oli umbes 300
osalejat, korraga koos starti. Jooks
oligi kõige raskem, sest seal oli kaks
suurt tõusu, võrdluseks võib tuua
näiteks Pikajala tõusu (Pikajala
tõus on 400m toim). Info mõttes
oli oluline märk, et vahetusalasse
jõudes olid kõik minu vanuseklassi
konkurentide rattad alles – see
tähendas, olin jooksus ees.
–

Kindlat muidugi polnud midagi, sest

rattarada tõotas olla ettearvamatu –
võistluspäeva hommikul oli sula ja

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab

välja konkursi haridusstipendiumi taotlemiseks.
Stipendiumi eesmärgiks on toetada Lääne-Nigula valla õpilaste ja üliõpilasteenesetäiendust
ja arengut ning tunnustada valla noorte haridusteed.
Stipendiumit saab taotleda
üldhariduskooli õpilane,
kutseõppe õpilane,
bakalaureuse-, magistri- doktoriõppes õppiv üliõpilane,
kes on eelmise aasta lõpu seisuga rahvastikuregistri järgne Lääne-Nigula valla elanik.
Haridusstipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele
isiklik avaldus koos stipendiumi taotlemise põhjendusega. Alla
isikut
esindab stipendiumi taotlemise ja saamisega seoses tema vanem või seaduslik esindaja,
õpingutulemuste väljatrükk,
juhendaja soovituskiri.
Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 5. aprill 2019. Taotlused palume esitada
vallavalitsuse e-posti aadressil vv@laanenigula.ee või postiga, aadressil Haapsalu mnt 6,
Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond. Info: kaie.talving@laanenigula.ee,
tel 472 4654.
Stipendiumi maksmise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/411042018024
•

•

•

•

•

või

18-aastast

–

klubisisene omavaheline võistlus,

rada oli kohe kõvaks sõidetud ning
laskumised lõppesid kõik üldjuhul
kurviga. Tagasi vahetusalasse jõudes
oli muidugi hea meel, et minu ratas
esimesena sisse. Eks hirm oli ikka,
sest suusatamine oli tehniliselt raske,
rada oli ainult
ja laskumised
nii järsud ja tehnilised, et puhata
ei saanud. Kui ma aga enne finišit
nooremas klassis võistlevast Antist
mööda sõitsin, kes minust jooksus
ja rattas ees oli, siis ise juba teadsin.
Ametlik protokoll tuli alles ca kahe
tunni pärast, nii et tippimist oli. Aga
siis oli ikka hea tunne küll, jah.

üles-alla

aklimatiseerumine.
Ja EM-il Rumeenias?
Elasime 1000m kõrgusel ja 1500m Läksime, oli suvi. Trenni tegime nii,
peal oli võistlus. Sõitsime sinna üles et raja kõrval oli puhas maa. Samas
juba ca 30 minutit.
võistluspäeva hommikuks oli öösel

Haridusstipendiumi taotlemise konkurss

•

teadsin, et lõpetan

välja. Alguses

15 cm lund tulnud.

Euroopakatel oli minu jaoks kõige
raskem ratas. Aga sellel võistlusel
oli eeliseks see, et juba teadsin
konkreetsemalt, kes on mu vastased.
Suutsin jooksus Grünebachi ees
kohe pool minutit edu saavutada.
Kuna ta aga rattas minust tugevam,
siis ei teadnud, kas vahe on ikka
piisav. Siinkohal tänusõnad Renele
(Rene Rõõmus, Hawaii Express),
kes soovitas mulle naelkumme, ilma

nendeta poleks hakkama saanud.
Naelad andsid ikka laskumistel
julgust, sest kiirus läks allamäge 43
km/h peale, samas kui keskmine
oli 14 km/h. Seega oli see puhtalt
taktikaline võit.
Rattalt vahetusalasse tagasi jõudes
olin suutnud edu säilitada, seega

kes ülekannetes pikemat õhulendu
suudab näidata?
(Muigab) Langusel oli jah, 180°
pööre, ise sõitsin esimesel ringil
sahka, aga polnud nagu hullu, et
võiks seda julgemalt võtta küll.
Teisel ringil sain siis aru, miks seal
peabki sahka sõitma. Värske lumi oli
jäätunud pinnase peal, all jäärennid.
Sõitsingi ühte jäärenni sisse ja
külili ma olin. Muidugi võeti kõik
videosse, suurelt, ja pandi eraldi
klipina ülekandesse sisse.

Sul on nende aastate jooksul
tohutu kogemustepagas
juba
kogunenud, kas nende võistluste
juures oli üldse veel midagi, mida
Sa õppisid?
sõitma.
Talitriatloni
Rattaga
eelis on minu jaoks suusatamise
osa (klassikaline
triatlon
neb
rattasõidust
ujumisest,
talitriatloni
jooksmisest;
ja
puhul on ujumine asendatud
toim.)
suusatamisega
ning

koos-

–

asjaolu, et olen treeningutel kõike
teinud
see on andnud mulle
hea baasvastupidavuse. Aga eriti
Rumeenias tuli välja kui oluline on
tehnika. Polegi vist nii palju rattal
käike vahetanud ega kurvides tööd
teinud.
–

Millised on lähiaja plaanid ja kas
on oodata ettevalmistusi tiitlikaitsmisteks?
Vaatame, kui tervis lubab ja
lused tekivad.
Konkreetsem plaan on esialgu
minna märtsis toimuvatele Eesti

võima-

talitriatloni meistrivõistlustele tiitlit
kaitsma.

Meeldetuletus
Palume sotsiaaltranspordi vajadusest aegsasti ette teatadapiirkonna sotsiaaltöötajale
ja ainult läbi järgnevate kontaktide. Palume teisi kontakte mitte kasutada.
Nõva ja Noarootsi piirkonnas Maire Koppelmaa,
telefon: 518 7159, e-post: maire.koppelmaa@laanenigula.ee,
Kullamaa piirkonnas Heidy Vaarask,

telefon: 472 4765, 5620 4344, e-post: heidy.vaarask@laanenigula.ee,
Martna piirkonnas Riina Suursaar,
telefon: 472 5044, 5344 7140, e-post: riina.suursaar@laanenigula.ee,
Taebla jaPalivere piirkonnas Maarika Maripuu,
telefon: 472 0306, 526 8113, e-post: maarika.maripuu@laanenigula.ee,
Risti piirkonnas Eva-Liisa Jaanisk,
telefon: 473 5052, 5341 6266, e-post: eva-liisa.jaanisk@laanenigula.ee,
Oru piirkonnas Varje Paaliste,
telefon: 472 4653, 5646 9191, e-post: varje.paaliste@laanenigula.ee.
Mariel Kõrgemägi
Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
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VOLIKOGU

Volikogu istung 21. jaanuaril 2019 Linnamäel LASi majas
Kersti Lipu

Lääne-Nigula vallasekretär
Istungil osales 21 volinikku, puudus 4.
korras oli 21punkti.

Päeva-

Istungil kehtestati 3 määrust ja võeti vastu 11
otsust.

Alustati vallavanema infopunktiga. Taebla
Kooli ehitustööd on alanud, vana koolimaja
on pooleldi lammutatud, märtsis alustatakse
uue
koolimaja vaiade paigaldamisega.
Vallavalitsus on välja kuulutanud kaasava
eelarve ettepanekute esitamise, tähtajaga
15.02 – 15.03.2019. Avatud on ka MTÜde
investeeringu toetuste taotlusvoor, tähtaeg 10.
märts.Lähiajal on plaan välja kuulutada suvise
teedehoolduse hange. Jätkub kohtuvaidlus

Kekkila Niibi turbaraba laiendamise teemadel.

Protsess sai alguse juba ühinemiseelse LääneNigula valla ajal. Ringkonnakohus andis
õiguse kaevandajale, mille peale esitasime
kassatsioonikaebuse. Tänaseks on tulnud
vastus, et Riigikohus võttis meie kaebuse
menetlusse. Nõva katlamaja kinnistu on
müüdud.
Ettekandega esinesid Haapsalu Politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter
ja piirkonnapolitseinik Kiur Klippberg,
kes andsid ülevaate õiguskorrast LääneNigula vallas. Lääne-Nigula piirkonnas on 2

piirkonnapolitseinikku, kelle poole inimesed

eelnõu toetust.

pöörduda saavad, Kiur Klippberg ja Erika
Moskvina. 2018 registreeriti vallaterritooriumil
kokku 118 kuritegu, mis on 15 kuritegu
rohkem kui 2017. Kuritegude struktuurist on
tõusnud kehalise väärkohtlemise juhtumite
arv,
on lähisuhtevägivald.
probleemiks
Positiivsena võib tuua väga aktiivse koostöö

Otsustati

sotsiaaltöötajatega,
koolidega.

noortekeskustega,

Lääne-Nigula

vallale osutatud väljapaistvate
otsustati
omistada valla
aukodaniku nimetus ja sellega kaasnev
Nigula vapimärk: Saamo Heldema´le, Ülo
Loorens´ile ja Vaike Liiv´ile.
Otsustati liita alates 1. maist 2019 Rõude
Martna
Raamatukogu
Raamatukoguga
Noarootsi
Raamatukogu
ning Sutlepa
Raamatukoguga. Rõude ja Sutlepa jätkavad
teenete

eest

Lääne-

haruraamatukogudena, lugeja jaoks midagi

ei muutu. Kinnitati ka uued raamatukogude
põhimäärused.
Arutati volikogu liikmete Jaanus Ratase
ja Marek Topperi esitatud eelnõusid
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
korra muutmiseks. Eelnõudega
sooviti
laiendada kogu vallale Noarootsi piirkonnas
ühinemiseelsest ajast kehtivat erisust, milleks
on 35 euro suurune ravimitoetus lisaks
muudele toetustele. Sotsiaalkomisjon,
ja arenduskomisjon ja vallavalitsus eelnõu ei
toetanud. Hääletamise tulemusena ei leidnud

eelarve-

kasutusse ruumid Pürksi Garaažisning
otsustati võõrandada tuletõrjeseltsile tasuta ka
tuletõrjetehnika ja kaks autot.
Muudeti kahe komisjoni koosseisu. Kultuurija spordikomisjonis kinnitati Kalle Orumaa
asemel komisjoni liikmeks Aivi Ööbik ning
arendus- ja eelarvekomisjonis kinnitati Ahto
Läätsi asemele Risti Roomet.
Arutati rahvastikutaaste alaste küsimuste üle.
Teema on tõstatatud Riigikogu juurde on
moodustatud Eesti rahvastiku toetusrühma
poolt, kes on teinud pöördumise, et volikogude
moodustataks
rahvastikutaaste
juurde
komisjonid. Neeme Suure poolt oli esitatud
eelnõu, mille kohaselt võtaks sotsiaalkomisjon
tasuta

SA
tagada
Põhja-Läänemaa
Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskuse
poolt Regionaalsete sportimiskeskuste programmi esitatud projektitaotluse „Palivere
Turismi- ja Tervisespordikeskuse teenuste
arendamine, suusaradade- ja mäekeskuse
lumetussüsteemide rajamine“ rahuldamisel
oma-ja kaasfinantseeringud perioodil 2019 –
2022 mahus kuni 160 000 €.
Võeti vastu Noarootsi valla üldplaneeringut
muutva Alvari katastriüksuse ja selle lähiala
detailplaneeringu projekt asukohaga Einbi
külas/Enbys. Avalik väljapanek Noarootsi
osavallamajas ja valla veebilehel
11.04.2019.
Otsustati lõpetada Nõva Vallavalitsuse ja
Vanasilla katastriüksuse omaniku vahel 2012.

11.03-

aastal sõlmitud eratee avaliku kasutamise
leping maaomaniku avalduse alusel ja valla

poolse avaliku huvi puudumise tõttu ning
kustutada Rannakülas asuv Niida tee avalikult
kasutatavate erateede nimekirjast.
Anti nõusolek eelkokkuleppe sõlmimiseks
Rõude küla ÜVK süsteemide üleandmiseks
AS-le Matsalu Veevärk.
Tunnistati kehtetuks üksteist ühinemiseelsete
volikogude poolt antud määrust, millel ei ole
enam mõjujõudu või mis on juba sisuliselt
kehtetud, eesmärgiga luua õigusselgust Riigi
Teatajas avaldatud määruste osas.
Anti
MTÜ-le Noarootsi Tuletõrjeselts 10 aastaks

selle valdkonna enda koordineerimise alla.

Kuna teema tekitas terava arutelu, võttis
eelnõu esitaja selle tagasi. Otsustati küsimus
võtta kõigi komisjonide päevakorda ja mõelda,

millise komisjonile võiks antud valdkond

kuuluda. Kaardistada ära ka rahvastikutaaste
komisjoni võimalikud tegevused.
Kullamaa osavallavanem Katrin Viks ja
Noarootsi osavallavanem Aivo
Hirmo
esinesid ettekannetega, milles andsid ülevaate
osavaldades toimuvast ja tehtud tööst.
Volikogu märtsikuu istung toimub 21.03.2019.
Kõigi volikogu avalikustamisele kuuluvate
otsustega
ja istungite protokollidega
saab tutvuda
valla veebilehel asuva
dokumendiregistri kaudu. Määrused on
avalikustatud Riigi Teataja veebilehel.

Kullamaa ÖÖKOOL

7. veebruaril toimus traditsiooniks saanud
ÖÖKOOL jubakaheksandat korda. Koolimaja
kihas külalisõpetajatest ja rõõmsatest lastest.
Sel aastal olid õpetajateks blogija Triinu Liis
Epner, geopeiturid Piret ja Mart Laidroo,
Ruutu 10 improtaja Liis Tammjärv,
Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühmast Janno
Aser, Vallo Vilta, Sirle Olesk, Margus Mägi,
Veljo Metsaäär, Argo Ladva. Graafilist disaini

Lääne-

oskav Katrin Nõu, kes lisaks sidus tunni
Tallinna Loomaaiaga. Etiketti ja toitustlus
tundi andsid Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool õpetajad Katrin Rand ja Inge
Rego. Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide

Festival (HÕFF)

Helmut

Jänes.

festivali- ja programmijuht
Algklassidega

meisterdas

Klaara Altmets. Fotograafiast rääkis Fotograaf
Olev Mihkelmaa. 1.-6. klassi lõbustas
teadusetendusega Kolm Põrsakest. Tagasiside
õpilastelt ja õpetajatelt oli positiivne ning
usun, et nad jäid minu esimese öökooliga
rahule. Külalisõpetajatele tegi meened meie
kooli õpilasfirma ÕF PinIt, nende tegemistega

kursis olla Facebook’i vahendusel. Olen
tänulik kõikidele külalisõpetajatele,
kolleegidele ja õpilastele, kes tulid kohale ja
aitasid sellega kaasa öökooli õnnestumisele.
saate

väga

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
Lääne-Nigula

Vallavalitsus annab teada,

et avanes Euroopa Sotsiaalfondi meetme

tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine” II taotlusvoor
inimesel võimalik
ja erivajadustega
taotleda toetust eluaseme kohandamiseks.
Tegevuse eesmärk on tagada puuetega
inimestele paremad
õppimis-, ja
töötamistingimused.
Toetuse andmise tingimused on kehtestatud
sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018
sega nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme
füüsilinekohandamine”.

elamis-,

määru-

Eluruumi kohandamist saab taotleda isik,
kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik
elukoht on Lääne-Nigula vald ning kellel
on tuvastatud puude raskusaste puuetega
inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja
kellel on sellekohane kehtiv otsus.
Tegevuse raames toetatakse puudega
inimese erivajadustest tulenevat eluruumi

kohandamist:
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone
välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone

ja selle territooriumile sissepääsu või piirde
kohandamist;
2) hügieenitoimingute parandamiseks;
3) köögitoimingute parandamiseks.
Kohandada saab eluruumi, mis:
1) asub Lääne-Nigula valla haldusterri-

tooriumil;
2) on kohanduse saaja rahvastikuregistri
järgne ja tegelik elukoht;
3) on aastaringseks elamiseks sobiv;
4) on kohanduse saaja või tema pereliikme
omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu
alusel.

Eluruumi kohandamise kulude hüvitamiseks
esitab taotleja või tema seaduslik esindaja

vallavalitsusele
märgitakse:
1) taotleja

ees-

kirjaliku

taotluse,

milles

japerekonnanimi, isikukood ja

kontaktandmed;

ees-

2) taotleja esindaja
ja perekonnanimi,
isikukood ja kontaktandmed;
3) kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise
alus (leping, omand, kaasomand);
4) eluruumi kohandamise põhjendus;

5) planeeritava kohanduse kirjeldus;
Taotlusele tuleb lisada:
1)Sotsiaalkindlustusameti otsus puude
astme kohta;
2)eluruumi omaniku kirjalik nõusolek
eluruumi kohandamiseks, kui kohanduse
saaja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
3) eluruumi kaasaomaniku kirjalik nõusolek
eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole

raskus-

kohandatava eluruumi ainuomanik;
4) korteriühistu nõusolek, kui eluruumi

kohandamisega seonduvad tööd teostatakse
väljaspool eluruumi;
5) esindusõigust tõendava dokumendi koopia,
kui taotluse on esitanud taotleja esindaja;
kohustatud isikutelt);
6) olemasolukorral eksperdi hinnang eluruumi
kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse
kohta (Sotsiaalkindlustusameti, Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuse, Tervise Abi
OÜ hinnang eluruumi kohandamiseks);
7) pakkumus kohanduse tegijalt.

Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik

esitada:
-

elektroonselt digitaalselt

TEADE

INFOPÄEV LÄÄNEMAA VAEGKUULJAILE

AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas
kehtivad alates 01.04.2019 alljärgnevad
veeteenuste hinnad vastavalt Konkurentsiameti
otsusele 27.02.2019 nr 9-3/2019-003:
tasu võetud vee eest 1,401 €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
1,814 €/m3
Hindadele lisandub käibemaks.

Neljapäeval 28. märtsil 2019 toimub Haapsalu Sotsiaalmajas
(aadressil Kastani tn 7, Haapsalu
linn) Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse vastuvõtt
vaegkuuljatele. Läänemaa vaegkuuljad
saavad kuuldeaparaadi, keskuse spetsialistide nõustamist ja
igakülgset abi.
Palume kindlasti registreerida telefonil 524 0325.
Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu juhatus

*

*

allkirjasta-

tuna
-

e-posti aadressil vv@laanenigula.ee,

saata postiga Lääne-Nigula Vallava-litsusele

aadressile Haapsalu mnt 6, Taebla alevik,
90801 Lääne maakond,
-

esitada dokumendid paberkandjal

oma

piirkonna sotsiaaltöötajale.
Taotluse esitamise tähtaeg on 17. mai 2019.
Taotluse hindamisel arvestatakse kohanduse

põhjendatust, vajadust ja otstarbekust.
Vallavalitsus kinnitab prioriteetsuse alusel
toetuse saajate nimekirja.
Toetuste

ja kohanduste arvu
aluseks on puudega inimeste arv kohalikus
omavalitsuses. Projekti käigus kohandatakse
eluruume kuni 8-le puudega Lääne-Nigula
suuruse

valla elanikule.
Lisainfo: Mariel Kõrgemägi
(sotsiaalhoolekande osakonna juhataja),

Mariel.Korgemagi@laanenigula.ee, 5919 4936

VALLAVANEMA VASTUVÕTUAJAD APRILLIS
1. aprill Martna osavalla valitsuses
8. aprill Kullamaa osavalla valitsuses
15. aprill Noarootsi osavalla valitsuses
22. aprill Nõva osavalla valitsuses

Vastuvõtuks registreeri eelnevalt e-posti teel

mikk.lohmus@laanenigula.ee või telefonil 511 9343
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Julgus rääkida aitab jõuda lahendusteni
lähemale jõuda. Koolipsühholoog lähtub enda
töös eelkõige õpilase heaolust ja parimatest
huvidest. Ta ei anna arvustavaid hinnanguid

Kristina Ambros

Haridusspetsialist-koolipsühholoog
Alates käesoleva õppeaasta algusest on
kõikides Lääne-Nigula valla koolides ja
lasteaedades
tagatud
koolipsühholoogi
teenuse kättesaadavus. See tähendab, et
mure või küsimuse korral on kõigil õpilastel,
nende vanematel ning ka õpetajatel võimalus
koolpsühholoogiga enda muret jagada ja
ühiselt lahendusi leida.
Võib öelda, et Lääne-Nigula vald on sellisel
määral psühholoogilise nõustamise pakkumise
osas üks eesrindlikumaidEestis ning kindlasti
ka eeskujuks neile omavalitsustele, kus
sellises mahus teenust veel pakkuma ei ole
hakatud. Meie praegune kogemus näitab, et
vajadus psühholoogi teenuse järele onsuur
ning anname teada, et kõigil abivajajatel on
võimalus koolipsühholoogi poole pöörduda.
Püüame käesolevas artiklis lahti rääkida, kes
on koolipsühholoog, millistest põhimõtetest
ta enda töös lähtub ning millal tema poole

pöörduda.
Kes on koolipsühholoog? Koolipsühholoog
on haridusasutuses töötav spetsialist, kelle
ülesandeks on aidata Sul muredega toime
tulla ning üheskoos arutledes lahendustele

vaid tunnustab Sind selle eest, et oled valmis
muret jagama ja lahendusi leidma. Kõigil
meil esineb elus perioode, mil muutustega
toimetulek ja kohanemine võib olla vaevaline
ning aeganõudev. Oskus ja julgus abi paluda
on kohanemise ja muutustega toimetuleku
eelduseks.
Millega koolipsühholoog tegeleb? Väga
üldiselt võib öelda, et koolipsühholoogi
põhitöö on laste arengu toetamine koostöös
lapsevanemate ja õpetajatega, kaasates
vajadusel teiste erialade spetsialiste. Väga
olulisel kohal on võrgustikutöö erinevate
osapoolte vahel, seega võtmesõnaks lahenduste
leidmisel on koostöö ja omavaheline suhtlus.
Lapse abistamisel on kõigil osapooltel, eriti

hindamisel, arendamisel ning
õpi- ja oled emotsionaalse, füüsilise või seksuaalse
karjäärivalikute tegemisel. Lisaks eelnevale vägivalla ohver, või tead kedagi, kes on.
saab koolipsühholoog olla toeks õpilasele, Samamoodi on koolipsühholoog olemas
vanemale ning kooli personalile keeruliste juhul kui vajad abi iseenda tundma õppimisel,
olukordadega toimetulekul.
Millal võiks mõelda koolipsühholoogi poole
pöördumise peale? Kui loed seda artiklit
olles lapsevanem või õpetaja, siis õige aeg

pöörduda koolipsühholoogi poole

on

juhul

teha läbimõeldud ja teadlikke valikuid lapse
heaolu parandamiseks.
Eraldi
osadeks
lahti
võetuna
on

kui lapse käitumine on ootamatult muutunud,
oled teinud koostööd kodu ja kooli vahel,
kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui vanem
on lapsega rääkinud, aga see pole muutust
toonud, oled mures lapse meeleolu, käitumise
või lapsetoimetuleku pärast. Samuti ka siis,
kui lapsel püsivad terviseprobleemid (näiteks
peavalu, kõhuvalu jms), kuid arstid ei suuda
põhjust leida.
Õpilasena võiksid Sa rääkida koolipsühholoogiga, kui oled mures iseenda või
oma lähedase pärast või tunned end pidevalt
halvasti. Samuti juhul kui Sa ei tule enam
toime enda igapäevaste kohustustega, nt
õppimisega, tunned end üksikuna javajad ära
kuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt
tühjaks rääkida. Pöördu julgelt kui Sul on

koolipsühholoogi ülesandeks õpilase

keerulised

perel, kes lapsega igapäevaselt toimetab,
oluline roll. Samamoodi ei tohi unustada last
ümbritsevaid õpetajaid, seda nii koolis kui
lasteaias. Koolipsühholoogiga koostöös saab

mine isikliku elu,

nõusta-

õppetööga ning vaimse
tervisega seotud probleemidega toimetulekul.
Samamoodi ka käitumis- ja suhtlemisoskuste

suhted kaaslaste,

pereliikmete

õpetajatega, oled kaotanud lähedase või
on juhtunud midagi muud, millega on raske
toime tulla. Kindlasti jaga enda muret kui
või

enesemääratlemisel või soovid arutada oma
tuleviku üle.
Ei ole tähtsusetuid või tühiseid muresid,
iga inimese endasubjektiivne tunne määrab
abi vajaduse.Kui tunned, et soovid kellegagi
muret enda või lapse osas jagada, siis vastava
kooli koolipsühholoogi kontaktid leiadLääneNigula valla kodulehelt, koolist või lasteaiast.

Samamoodi võib koolipsühholoogi poole
pöördudaka lihtsalt informatsiooni saamiseks.
Lisaks koolipsühholoogidele abistavad Sind
meeleldi ka teised koolides ja vallas töötavad

tugispetsialistid.
Julgus rääkida aitab jõuda lahendusteni!

KOOLIPSÜHHOLOOGIDE KONTAKTID
Oru, Palivere, Risti kool ja lasteaed. Kärt
Lusmägi, kart.lusmagi@laanenigula.ee, 5770
5505

Taebla, Martna, Kullamaa kool ja lasteaed.
Olga Kuldmeri, olga.kuldmeri@laanenigula.
ee, 5360 5521
Noarootsi kool ja lasteaed. Margit Merisalu,

margit.merisalu@laanenigua.ee, 5361 1057
Nõva kool.

Triin Orunurm,
triin.alliksoo@gmail.com, 56508660.

Uut ja põnevat valla lasteaedades
vajalike lasteaiakohtade tagamisel paremini
planeerida, palume lapsevanematel juba

Kaie Talving

haridusnõunik

võimalikult varakult

Kui eelmise aasta peamiseks märksõnaks
võib lasteaedade puhul pidada tasuta lasteaia
toitu valla lastele, siis käimasolev õppeaasta ja
alanud aasta on näidanud, et toimekad ollakse
edasi ja toimetamist jagub. Ikka selleks, et
teenus oleks paremini tagatud ja peredel oleks
meie vallas hea elada.
Veebruarikuust alustas Linnamäe Lasteaias
tööd uus rühm, mille tulemusena tekkis
piirkonda 16 täiendavat lasteaiakohta. Uues
rühmas on kõik uus – alates uutest lastest,
uutest töötajatest kuni uue majani välja.
Lasteaeda laiendati ca 100 ruutmeetri suuruse
moodulrühma jagu, kuhu asusid tööle 3
inimest: õpetaja Liisi Räli, assistent Karina
Lumiste ja õpetaja abi Eda Veltman. Nüüdsest

tegutseb lasteaias kokku neli rühma, endise

kolme asemel ning lisaks eelnevale sai lasteaed
endale ka muusikaõpetaja, kelleks on juba
mõnda aega ka Martna Põhikoolis töötav
õpetaja Anu Suik.Kuuldavasti on õpetaja Anul

juba ka

käed-jalad

tööd

täis, sest

laululapsed on avaldanud
mõminaräppi.

Nagu mujalgi
lasteaiakohtade

esimesed

soovi

õppida

Eestis,

kimbutab

lisa

vajadus

aegajalt

valla

teisigi piirkondi. Inimesed kolivad – nii

valda kui vallast välja, vanemad lapsed

lähevad kooli, nooremad tulevad asemele.
Võrreldes eelmise aasta algusega on tänavune
lasteaialaste arv rühma jagu tõusnud ja selle
üle on ainult hea meel! Selleks aga, et nii
vallavalitsus kui lasteaiad saaksid oma tööd

oma

laps

soovitud

lasteaia järjekorda kirja panna. Selleks võib
pöörduda nii vallavalitsuse kui ka konkreetse
lasteaia poole. Valla lasteaedade kohta leiate
täpsemat infot valla veebilehelthttps://www

laanenigula.ee/lasteaiad.

laanenigula.ee/lasteaiad.
Koostöös lasteaedadega oleme

tänavu

juba

varakult hakanud planeerima lasteaedade
suvist
töökorraldust.
Teatavasti
on
omavalitsusel kohustus tagada vanema soovil
lasteaiaealisele lapsele lasteaiakoht. Koolieelse
lasteasutuse seadus ei näe ette, et teatud

ajaperioodil, nt remondi, suurpuhastuse,
kollektiivpuhkuse vms ajal see kohustus ära
langeb, samas on mõistetav, et niisuguseid asju
ette tuleb. Kuna suvi on enamasti puhkuste
aeg ja lasteaedades on lapsi vähem kui
tavaliselt, on igati mõistlik, et lasteaiadteatud
suvest
perioodi
kollektiivpuhkusel
ja

lasteaialaste jaoks suletudon. Valdavalt
hajaasustusega piirkonnana on meil keeruline
terve valla lõikes üles ehitada nii ladusat

valvelasteaedade süsteemi, nagu see linnade
praktikas on, kuid hästi läbimõeldud ja
üksteisega arvestav töökorraldus annabka
meile võimaluse tagada puhkuste perioodil
seadusesttulenevate kohustuste täitmise.
Välja on töötatud lasteaedade ühine
kus
arvestadeslasteasutuste
töögraafik,
geograafilist paiknemist, puhkavad pooled
valla lasteaedadest neli nädalat suve esimeses
ning pooled suve teises pooles. Süsteem on
üles ehitatud selliselt, et geograafiliselt kõige
lähemal asuvad lasteaiad katavad üksteist
ning vanem, kes suvel lasteaiateenust vajab,

Linnamäe Lasteaed koos uue

moodullrühmaga.

selle teenuse talle kõige paremini sobivas
„asenduslasteaias“ ka saab. Arvestada on
püütud ka perede liikumissuundadega ning
vanematel on juba varakult olnud võimalus
oma vajadustest lasteaedadele teada anda.
Selles osas on toimumas suur edasiminek,
loodetavasti on tagasiside positiivne.
Põhjust on rõõmustada ka selle üle, et aasta
algusest on valla lasteaedade päralt täiendavalt
0,8

koormusega

Kullamaa, Linnamäe

eripedagoog
ja

Taebla

Rita

Lasteaias.

Liiv

Rita

kes töötab nüüd lisaks Risti Lasteaiale ka
Kullamaa, Linnamäe ja Taebla Lasteaias. Rita
Liiv asus esmakordselt meie valda tööle aasta
tagasi, 0,2 koormusega Risti Lasteaeda.
Lisaks eeltoodule on uusi töötajaid valla

lasteaedades veelgi:
Ulvi Vaikre Noarootsi Kooli lasteaiaõpetaja;
Karita Tänna
Palivere Lasteaia Piibeleht
õpetaja abi;
Piret Hill – Taebla Lasteaia
ja
liikumisõpetaja.
Lääne-Nigula vallas on kokku 8 lasteaeda,
neist 2 (Noarootsi ja Nõva) on põhikooli
koosseisus. Lasteaedades on kokku326 last,
neist Kullamaal 29 (2 rühma), Linnamäel 68
(4 rühma), Martnas 18 (2 rühma), Noarootsis
24 (2 rühma), Nõval 3 (1 rühm), Paliveres 53
(3 rühma), Ristil 57 (4 rühma) ning Taeblas 74
(4 rühma).
–

–

tervise-

Noarootsi Kool tähistas Eesti Vabariigi aastapäeva lumelinna projektiga
4. veebruaril ehitasid Noarootsi kooli õpilased
Eestile olulistest hoonetest lumelinna. Sellele
aga eelnes töö, mida hiljem kooliperele esitleti.
Enne lumelinna ehitamist tuli õpilastel
klassides kokku leppida, mida mingi klass
ehitab. Ja nagu ehitustega ikka, tuli ka seekord
töö käik hoolikalt läbi mõelda ja kirja panna.
tundides valmisid meil
Kunstiõpetuse
joonised, tänu millele oli hiljem lihtsam oma

hoonet ehitama hakata. Tundides otsisid
õpilased valitud ehitiste kohta ajaloolist
infot, millest koostasime klassijuhataja ja
emakeele tundides lühikokkuvõtte. Hiljem
tõlkisime antud tekstid vene ja inglise keelde.
Kui materjal oli kokku kogutud, tegime
arvutitunnis esitluse, mida tuli tutvustada
kogu koolile. Kuna esitlus tuli kuulajateni
tuua kõigis kolmes keeles, siis oli see paras
väljakutse just väiksematele, kes ei olnud
õppinud vene keelt. Klassid lahendasid oma
ülesande nii, et võtsid appi klassijuhataja või
mõne õpilase, kes vene keelega rohkem kokku
puutub.
Kätte jõudiski lumelinna ehitamise aeg.
Ootasime sula ilma, kuid nagu kiuste, sel

päeval lumi hästi ei pakkinud. Iga klass oli oma
ehitise kallal tööl ja tegi töö suure rõõmuga
ära. Appi võeti kühvlid, labidad,
mida aga kasutada sai, et töö kiiresti ja hästi

vesi- kõik,

tehtud saab. Tublidele ehitajatele pakuti teed

ning kui kõik valmis sai, lauldi koos ka ühine
laul vastvalminud Lauluväljaku laululaval.
Vanemate klasside õpilased tegid ka intervjuu
iga klassi esindajaga nende poolt ehitatud
hoone ees. Seda intervjuud ja videoklippi
näidati koos hoone pildiga ka esitlusel.
Tublidele ehitajatele pakuti teed ning päev
jätkus nagu tavaliselt õppides.
Olime väsinud ning veidi külmunud, kuid
uhked oma lumelinna ja tehtud töö üle.

Lääne-Nigula valla ajaleht
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Eesti Vabariigi 101. sünnipäeval tunnustas Lääne-Nigula vald oma ettevõtlikke ja tublisid inimesi!
president, osaleb

Eesti Õpilasesinduste Liidu
töös ning osales innukalt Lääne- Nigula
valla noortevolikogu loomise ettevalmistuse
toimingutes. Ta on õpilaste seas autoriteet,
keda kuulatakse ja kelle sõna loeb, tubli
tütarlaste
rahvatantsija ja laulab
kooris.
Lääne-Nigula valla aasta haridustegu
2018 on
joogaõpetuse korraldamine
Noarootsikoolis, mida viib läbiKaili Leht.

üle-eestilises

Saamo Heldema tunnustamine.

Ülo Loorens tunnustamine.

Eesti Vabariigi 101. sünnipäeval tunnustas
oma ettevõtlikke ja
tublisid inimesi!
Kõik, kes soovisid, said oma ettepanekuid
tunnustamiseks teha ja hea meel on tõdeda,
et meie inimesed märkavad tunnustamist
väärivaid inimesi. Kokku esitati aukodanikuks
40
ja teenetemärgiga tunnustamiseks
kandidaati ning 2018 aasta tegu kategooriasse
26 erinevat sündmust.

Lääne-Nigula vald

Vaike Liiv, elutöö eest
kultuurielu kujundamisel.

Risti piirkonna

Vaike Liiv´ilon pikaajaline panus Risti ja

ja kultuurielu traditsioonide

hariduspühendunult

Piirsalu
loomisel,

ja

mõtestatud

tegelenud kogu elu kodukoha kultuuripärandi
väärtustamisega ja selle tutvustamisega, elu
jooksul juhendanud mitmeid tantsuringe,
olnud oma isikliku eeskujuga teistele
kultuuriinimestele innustajaks teenäitajaks.

Aukodaniku tiitelon vallakõrgeim tunnustus
ja selle andmise otsustab vallavolikogu. 2018
aastal nimetati aukodanikuks kolm väga
auväärset inimest.

Valla teenetemärgiga
tunnustatakse
erinevate elualade tublisid ja innustunud
inimesi, kelle tegevuse positiivsest mõjust
saame me kõik ühel või teisel moel osa.

Saamo Heldema,
ja
loovaldkonnas osutatud teenete eest.
Saamo Heldema on Koela talumuuseumi
rajaja, tegelenud pikka aega Läänemaa
arheloogiamälestiste väljaselgitamise ja korrastamisega, osalenud paljudel arheoloogilistel
väljakaevamistel, ta on hinnatudremondi- ja
sepatöö meister, mehaanik ja alati abivalmis
inimene.
Saamo tunneb hästi etnograafilisi esemeid
ja vanaaegseid töövõtteid. Ta on kohaliku
kihelkonna traditsioonide hoidja ja kogu oma
elu osalenud Lääne-Nigula kirikuelus ja töös.

Lääne-Nigula

pikaajalise Oru piirkonna
elukeskkonna arengu kujundamise eest.
Ülo ja tolleaegsete volikogude liikmete targa
ja vastutustundliku juhtimisega suudeti
luua ja hoida piirkondlikku identiteedi,
tehti läbimõeldud ja tulevikku kindlustavaid
otsuseid. Üks edulugu oli Oru kooli
ümberkujundamine ja uue koolihoone
ehitamine olukorras, kus noori maal vähenes
ja elu maal ei olnud hinnatud. See oli tulevikku
vaatav otsus, mis kindlustas piirkonnale
aluspõhja edasiste arengute tarbeks.
Ta on terve elu väärtustanud lisaks oma
ametitööle ka igapäevast maatöödkui elustiili
ja ühte võimalikku ettevõtlusvormi maal. Ülo
kasvatas piirkonna ja kogukonna ühistunnet
oma isikliku eeskujuga olles korraga mitmes

Ivika

muinsuskaitse-

kodu-

Ülo Loorens,

rollis, vastutustundlik vallaametnik, maaelu
väärtusi kandev ettevõtja ja hooliv ning
innustav pereisa!

Vallavalitsus

tunnustab

teenetemärgiga

Tiit Seiton,
noorte
huvitegevuse
ja
maadlusspordi arendamise ning Martna
piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
Küllike Valk, Martna Püha Martini koguduse
Martna
kogukonna
ühistegevuste
ja
korraldamise ning piirkonna positiivse maine
kujundamise eest.
Teet Kuusemaa, ettevõtluse arendamise
ja Martna piirkonna positiivse maine

kujundamise eest.
mittetulundusliku tegevuse
edendamise, Noarootsi käsitöökoja rajamise
ja rannarootsi kultuuripärandi väärtustamise
Eller,

eest.

Marika Adman, mittetulundusliku tegevuse
edendamise, Noarootsi käsitöökoja rajamise
ja rannarootsi kultuuripärandi väärtustamise
eest.

Erlend Kotkas,

ettevõtluse

töökohtade loomise, Noarootsi
kultuuritegevuse toetamise eest.

edendamise,

haridus- ja

Lea Lai, pikaajalise kodanikuühiskonna
arendamise eest Läänemaal ja Piirsalus.
Anne Heimann, pikaajalise pedagoogilise
töö eest Risti põhikoolis, piirkonna koduloo
uurimise ja Risti ajalooraamatu koostamise
eest.

Urmas Sepp,
ettevõtluse
arendamise
ning Rehemäe ja Kuke külade sihikindla

omaalgatuse eestvedamise eest.

Koit Uus, Oru vana koolihoone renoveerimise

ja piirkonna arengut ning kodanikuühiskonda
toetavate tegevuste eest.
Tarmo Küla,
valla positiivse maine
kujundamise ning pikaajalise ettevõtluse
arendamise eest Oru piirkonnas.
ReetKaar

,

pikaajalise

tegevuse

eest

omavalitsuse-ja raamatukogutöös ning
olulise panuse eest Palivere kogukonna
ühistegevustesse.
Urmas Tingas, valla positiivsemaine kujundamise ning pikaajalise ettevõtluse arendamise
eest Palivere piirkonnas.
Kaido Sasse, valla positiivse maine kujundamise ning pikaajalise ettevõtluse arendamise
eest Taebla piirkonnas.
Asta Kõlamets, Taebla piirkonna eakate
ühistegevuste korraldamise ning Taebla

ajalugu käsitleva raamatu koostamise eest.
Arne Kivistik, pikaajalise tegevuse eest Nõva

piirkonna maastikuväärtuste tutvustamisel
ning olulise panuse eest Nõva kogukonna
ühistegevustesse.

Nigula vallavalitsus ning volikogu
Läänekultuuri-ja spordikomisjon tunnustasid 2018
aastal toimunud sündmusi ja ettevõtmisi

alljärgnevate tiitlitega:

Lääne-Nigula valla aasta tegu 2018
MTÜ Hargapoolt korraldatud Kalurite päev
Hara sadamas

Hara sadama rekonstrueerimise järgselt on
suurepärane võimalus tutvustada laiemale
avalikkusele piirkonda ja rannakalandust kui
üht ettevõtluse vormi maal. Kalurite päeva
korraldamise eesmärk oli vanade rannaelu
traditsioonide taaselustamine, tutvustamine
laiemale avalikkusele, et luua eeldusi

rannakalanduse kui tegevusala jätkumiseks
maal.

Lääne-Nigula valla 2018 aasta nooron
Anneli Riisalu, Kullamaa Keskkoolist
Anneli on Kullamaa keskkooli õpilasesinduse

Noarootsis alustati
joogaliku õpetuse ja
aastat
praktikaga 7
tagasi. Tänaseks on
jooga praktikad kehalise kasvatuse ainekava
üks osa.2018. aastal alustati põhikoolis
iganädalaselt koolipingete leevendamiseks
meditatsiooni hommikutega, mis onuus
lähenemine õppeprotsessile. Teoreetilineosa
rikastab noorte maailmapilti ja õpetab
maailmakäsitlust,
uudsemat
praktiliste
harjutuste kaudu saab noor võimaluse õppida
oma pingeid ning koolistressi ise maandama.

Lääne-Nigula valla 2018. aasta ettevõtja on
Teet Kuusemaa ja Tammejuure mahetalu

Kanepikasvatuse

taaselustamine

2018 aasta Eesti parim

Eestis,

mahetootja, kooritud

kanepiseemned said 2018 parima tervisetoote
tunnustuse. Ettevõte on olnud kohalike
talunike ühistegevuse arendajaks ja ergutajaks,
luues 2013 aastal Läänemaa OTT võrgustiku
ja olles eeskujuks väiketootjatele.
Lääne-Nigula valla 2018. aasta kultuuritegu
onhelilooja Rudolf Tobiase talendi ja
Kullamaakihelkonnakultuuritraditsioonide
väärtustamine.

Loit Lepalaan tegutseb järjekindla pühendumisega kultuurimaastikul, korraldab temaatilisi konverentse ja kirikukontserte, et
väärtustada helilooja, organisti ja koorijuhi
Rudolf Tobiase kultuuripärandit ja tutvustada

Kullamaa kihelkonna väärikat kultuurielu.
Lääne-Nigula valla 2018. aasta sporditegu on
Noaorootsi kooli tüdrukute Eesti kooliliiga
võrkpallimeistri meistritiitel.
Silver Schönberg´ imeisterlikul juhendamisel
tulid Noaorootsi koolitüdrukud
klasside Kooliliiga finaalturniiril 2018 aasta
võrkpallimeistriteks. Väikese kooli jaoks on
Eesti meistriks tulemine väga suur saavutus.
See võit oli õpilaste ja treeneri mõlemapoolne
kiindumus pallimängu, suur tahe teha midagi
suuremat kui siiani ja viia väike maakool

6.-9.

suurele kaardile.
Silveris on sees võitleja hing ning ta oskab
seda hästi edasi kanda ka oma õpilastele.
Õpilased hoolivad temast, austavad teda ning
näevadtemas suurt sportlikku eeskuju.

Lääne-Nigula Vallavalitsus tänab kõiki, kes
Te märkasite!

Tegus veebruarikuu
Aivi Aasmäe
Palivere Põhikooli huvijuht

Vaheaeg on läbi saanud ja koolimaja on
puhanud õpilasi ja õpetajaid täis. Veebruar oli
Palivere Põhikoolis väga toimekas.
Üks suuremaid ettevalmistusi nõudvaid
üritusi oli Playback Show, mis on laste poolt
väga oodatud sündmus. Muidugi on õpilased
algul rohkem õhinat täis ja tuleb ette ka
viimasel minutil loobujaid, aga sellegipoolest
oli lahe õhtu. Kokku oli 9 värvikat esinemist.
Etteasteid hindasid nii žürii kui ka publik.
Žüriisse kuulusid Taebla Kooli huvijuht Ester
Rodima, meie kooli vilistlane Rivo Reinsalu
ja laulja Anne Loho. Välja anti mitmeid

eripreemiaid ning publiku lemmik ja žürii
lemmik pääsesid edasi suurele Lääne-Nigula
valla koolide Playback Showle, mis toimub
aprillis Taebla kultuurimajas. Meie kooli

esindavad seal õpilasesinduse noored koos
abilistega ja II klassi tüdrukud koos III klassi
poistega.

Sõbrapäeva tähistasime traditsiooniliselt.
Riietus oli punane või roosa,
meisterdati

kunsti- tundides

sõbrapäevaks kaarte, avatud
oli postkast ja õpilastel oli võimalus teha
fotoseina ees kaaslastega pilte. Kohvikus
müüdi head ja paremat ning kogunenud raha
läks heategevuseks. Õpilasesindus otsustas
raha jagada kolme organisatsiooni vahel ja nii
saavad väikese heateo meie poolt MTÜ Aarete
Laegas, Eesti Koerte Pääste Selts ja Alaveski
Loomapark.
Vabariigi sünnipäeval toimus pidulikkontsert-

aktus, mille avas hümnide kontsert “Ei pea
mitte püsti tõusma” Jüri Aarma eestvedamisel
ja kontserdi lõpetasid kooli õpilased oma
etteastetega. Samuel Hõimu esituses kõlanud

„Lipu laul” tekitas tõeliselt isamaalise tunde.
Veel mahtus veebruarikuusse perepäev “Käime
ringi(s)”. Õhtul ootasid lapsi ja lapsevanemaid
soe söök, väike magus amps ning alles siis sai
edasi töötubadesse suunduda. Iga klass oli
eelnevalt loosiga kolm erinevat töötuba endale

valinud, mida nüüd ühiselt koos vanematega
külastati. Väga tore oli õhtul koolimajas nii

vanemaid, kes leidsidaega tulla ja veeta koos

lapsega üks tegevusterohke õhtu.
Veebruarikuu on ka olümpiaadidekuu.
olümpiaadi
piirkonnavoorus (Hiiumaa ning Läänemaa)
võitis 6. klassi õpilane Helen CarmelBoyers
Ühiskonnaõpetuse

esikoha.
Märtsonkäes jatoimetamist jagub.Vastlapäeva
puhul toimusid 8. klassi eestvedamisel

lõbusad võistlused spordihoones. Lumeolud
olid heitlikud ning metsa alla lund enam ei
jätkunud. Aga tubastes tingimustes oli ka tore

palju vanemaid kohata. Kõikidel oli vastavalt
loosiõnnele võimalus käed saviseks teha,
spagettidest tugevat lava ehitada, pimedas

vastlapäeva pidada.
Ootamas on emakeelepäeva tähistamine ja

roboteid programmeerida ja muustki põnevast
osa võtta. Vanemad lustisid koos lastega ja
hasarti jätkus paljudes tegevustes. Täname

õppides kui ka puhates kooliaasta lõpu poole.

esemeid otsida, paberlennukeid lennutada

õpilaste poolt oodatudkooliöö.
Päevad on juba pikemad ja valgemadning uus
vaheaeg on juba aprilli lõpus, seega liigume nii
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Martna laste talvelaager
Autor tekstil ja pildil: Küllike
Martna kirikuõpetaja
Märtsi

Valk

esimestel

talvelaager

päevadel toimus taas
Martna lastele. Pikast ja mõjuvast

traditsioonist

on

veel

vara

rääkida, nimelt on

meisterdatud kaltsunukku, uudistatud Ridala

kirikut seest ja väljast, taskulambivalgel

talvelaagrit peetud alles kahel korral.

kõnnitud Ridala kiriku võlvide peal, vaadatud
tähistaevast ja ööfilmi, grillitud viinereid,

Nagu ka eelmisel aastal, sättisime laagri

räägitud lugusid.

aja koolivaheajale, et see ei läheks lörri. Ja
nagu mullugi, saime peavarju ja toasooja
Ridala kogudusemajas. Martna kihelkonnast,
Haapsalu ja Tallinna linnadest olid kohal
22 last, 4 täiskasvanut, üks koer ja üks kass.
Lapsed vanuses 2 – 12. Üheskoos rõõmus ja
sõbralik pere.
Ühiselt sai mängitud nii toas kui õues,

Oli lõbus ja igati kordaläinud kokkusaamine.
Loodame, et ka lasteaialaste „koolivaheaeg“
sai põnev ja muljeterohke. Positiivsete
emotsioonidega tagasi kooli.
Aitäh Anu Huusile, Aire Aljastele ja Siim

Roosvaldile.

Vastlapäeva tähistamine Martnas
Autor tekstil ja pildil: Kaja Sarrapik
Martna ANKi tegevuste juhendaja

5. märtsil tähistas ligi 30 Martna noort

vastlapäeva.
sai

mõõtu

Tänu
võtta

lumerikkale ilmale
pikima liu laskmises.

köieveos,
Lisaks
võisteldi
viktoriiniküsimustele vastuseid

nuputati
ja söödi
maitsvaid kukleid. Vastlapäeva tähistati Ninni
mäel juba kolmandat aastat koostöös Martna
ANKi ja spordiklubiga.

Linnamäe Noortekeskus tähistas esimest sünnipäeva!
Kati Koch
Linnamäe Noortekeskuse juht
Aasta tagasi avati Interrobang OÜ juhtimisel
Linnamäe Noortekeskus, mis asub nüüdseks
uue kuue saanud Oru vanas koolimajas.
Meie olemasolu siin majas muudab
erakordsemaks fakt, et noorsootööteenust
pakub eraettevõte ning tegevust rahastab
omavalitsus. Siiani on koostöö Lääne-Nigula
vallaga sujunud väga hästi, loodetavasti see
nii ka jätkub. Valla noorsootöötajad kohtuvad
korrapärastel koosolekutel, tulemas on ka
ühiseid ettevõtmisi noortekeskuste vahel.

Aasta jooksul on Linnamäe noortekeskuses
päris palju toimunud - meil on külas käinud
Lasteabi telefoninõustaja Riima, Rajaleidja
karjäärinõustajad
ning
juuksur Kertu
õpetas noortele lihtsate ja kaunite soengute
tegemist. Samuti võtsime osa üle-Eestilisest

helkurikampaaniast.
Noortekeskuse

ettepanekuid

aktiiv

on

teinud

häid

nii igapäevase töökorraldusekui

tulevikuplaanide kohta.
Meil on kaks populaarset huviringi kokandus
ja robootika. Kokandus on noorte üks
suurimaid lemmikuid ning sel päeval on alati
oodata rohkemaarvulist osavõttu. Siis on terve
maja toidulõhnu täis, aga selleks on ka põhjust
- enamasti on tulemuseks väga maitsvad ning
-

aromaatsed toidud.
Tänu robootikaringi põnevatele tegemistele
on ka noorem vanuserühm leidnud tee meie
noortekeskusesse.
Väga
positiivseks kujunes Oru kooli
õpilasesinduse ja noortekeskuse koostöös
korraldatud sõbrapäevapidu, mis tõi meie
majja kohale 50 noort! Suur tänu huvijuht
Liisale, kes on olnud suureks toeks - arvan, et
kontakt kooli ja noortekeskuse vahel on väga
oluline!
Tundub, et noortekas on ka kodudes hästi
vastu võetud rõõm on näha, kui laps kutsub
oma ema kaasa, et näidata, mida põnevat
noortekeskuses teha saab. Ei saa mainimata
lapsevanemate
jätta meie
suurepärast

kodutööd - lausa lust on töötada koos nii
viisakate ja sõbralike noortega!

Aitäh noortele, et olete mind nii hästi vastu
võtnud,

on suur rõõm

-

Head orkestrimuusikat Kullamaal
Loit

Lepalaan

Kullamaa kultuurimaja juhataja
Saabuva kevadega on Kullamaa kultuurimajja oodata mitmeid häid orkestreid.
Juba 17. märtsi pärastlõunal annab

Kullamaal kontserdinoorulik

muusikute

omanäolisemaid orkestreidkooslus-üks
„Nissi Trollid“. Turba alevis Saue vallas
väikene vahva välimusega maja, mis
on olnud orkestri koduks juba 25 aastat.

on

Selle kollektiivi looja, juht, õpetaja ja
dirigent on legendaarne muusikamees Tõnu
Sal-Saller (Henrik Sal-Salleri isa). Tõnu
muusikutee oli pikki aastaid seotud Eesti
Riikliku Sümfooniaorkestriga. Anderikka
pillimehena mängis ta aastakümneid
helilooja Kustas Kikerpuu Eesti Televisiooni
ansamblis ja orkestris „Levimo“. Asudes
elma Turba alevisse, saigi Tõnu eelpool
nimetatud kollektiivi asutajaks. „Nissi
Trollid“, kes on osalenud loomisest alates
kõikidel üldlaulupidudel, külastab igal
aastal
kontsertreisiga
sõprusorkestrit
Norras Stavangeris.
21. aprillil kell 15.00 esineb Kullamaa
oma
kultuurimajas
igaaastase
kontserdiga väga teenekas kollektiiv.

keva-

Orkester, mille looja ja esimene dirigent oli
armastatud helilooja Valter Ojakäär, kannab
täna nime Kaitseliidu Tallinna Maleva
Big-Band. Olgu mainitud, et orkestri
kauaaegne pianist, helilooja ja ansamblijuht
Rein Sammet, oli omaaegse Silla kooli
armastatud õpetaja Linda Sammeti poeg.
Läbia
aastakümnete
head
tantsu-ja
kontsertmuusikat viljelev kollektiiv esineb
Kullamaal oma parimas solistidekoosseisus.
27. aprillil,algusega kell 18.00 mängib
Kullamaal aga Läänemaa esindusorkester,
Haapsalu Big-Band, oma karismaatilise
dirigendi ja ühe parima Eestimaa
trompetipedagoogi Aarne Õunapuu juhatamisel. Orkester, mis on osalenud
muusikafestivalidel ja kontsertmatkadel
Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Tsehis,
Lätis, Eestis on saanud kõikjal hea vastuvõtu osaliseks. Rohkearvulise solistide
koosseisuga Haapsalu Big-Band esineb tihti
Haapsalu suurüritustel ja annab igasuviseid
kontserte Läänemaa pealinna promenaadil.
Häid kontserdielamusi kõigile.

Haapsalu Big-Band esinemas 2017.a. festivalil „Valge Daami Aeg“

teiega koos aega veeta!
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Sõbrapäeva Öölasteaed
last ning üle 10 täiskasvanu pealampidega
pimedas metsas matkamas oli tõeliselt
võimas ja äge vaatepilt. Pärast matka
ootasid meid metsas Palivere vabatahtlikud
kes
olid
ettevalmistanud
päästjad,
piknikupaiga ja lõkked
õhtusöögiks

Kerda Ledis Regina Kleeman
Öölasteaia korraldajad

-

a

Sel

aastal

tähistasid

kaks

lasteaeda

Sõbrapäeva veidi erilisemalt. 14.veebruaril
toimus Palivere ja Linnamäe Lasteaia

ees-

ühisüritus ÖÖLASTEAED, mille
märgiks oli pakkuda lastele elamust ning
tavapärasest

erilisemat

lasteaiapäeva,

Julgemad said jääda ka lasteaeda ööseks.
Üritus avati ühiselt Palivere Lasteaias ning
peale seda suunduti öisele matkale. 60

grillisime vorste j vahukomme. Õhtu j ätkus
toredate tegevustega igaühel oma lasteaias.
Öölasteaiast võiks saada tore traditsioon.
Soovime
tänada toetajaid: Linnamäe
Lihatööstus,

Palivere

vabatahtlikud

päästjad, Nevi OÜ, Väike Mahetalu ning
kõiki töötajaid mõlemast lasteaiast, kes
olid nõus selle suure vastutuse võtma.
Loodetavasti andis see üritus lastele juurde
ühe toreda ja meeldejääva mälestuse.

Kirjad Osmussaarelt
saarel paati välja vaid äärmisel vajadusel,
lohistades seda mööda palke kaldale. Saime
projektile positiivse vastuse, tänaseks on
paadil uus mootor ja treiler, mis hetkel veel

Rita Koppel

Osmussaare saarevaht
Läinud aastat saab Osmussaarel pidada
igati kordaläinuks. Suvel sai rannamaja
külge paigaldatud pöördkaamera, millest
on võimalik vajadusel jälgida sadamaala,
aga ka vaadata üle terve saare. See on

suureks abiks saarevahile, kui meenutada
väga kuuma ja kuiva suve. Oli suurmure,
et kuskilt midagi põlema ei süttiks ja saarel
oli täielik tule tegemise keeld ligi kolm
kuud, aga matkajad ja puhkajad üritasid
ikka oma väikseid lõkkeid teha. Nii oli
kaamerast suur abi ja sai sõidetud kohale
selgitusi jagama. Tänu kuivale suvele ei

saanud

Osmussaarel

möödunud

ootab transporti saarele Dirhamist.
Tahame tänada Lääne-Nigula vallavalitsust,
kes toetas kaamera soetamist ja paigaldamist
Osmussaarele.
Soovime tänada Riigi Tugiteenuste Keskust,
kes toetas paadi mootori ja treileri ostu.

suvel

kariloomadele heina varuda, kõik lihtsalt
kõrbes. Hein tuli sügisel suurelt maalt
osta ja saarele vedada. Osmussaare paat
Sleipnir saab sel kuul seitsme aastaseks. Ta
on saarerahvast ja saare külastajaid hästi
teeninud. Sama ei saanud aga enam paadi
mootori kohta öelda, see lihtsalt hakkas
loobuma koostööst. Nii sai teoks projekti
soetamaks paadile
kirjutamine
uut mootorit ja treilerit. Siiani võtsime

RTK-le

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 11. märtsist 2019
Alates 11.03.2019 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Programmi eesmärgiks

hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
on

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Abikõlbulikud ei ole tiheasustusega piirkonnad.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles

majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2019, millele nad toetust taotlevad.

Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise
(kaasa arvatud 2019. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond ja puuetega isikud.
Maksimaalne toetus programmist

projekti kuludest. Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad
taotlused leiab vallakodulehelt: https://www.laanenigula.ee/et/hajaasustuse-programm. Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 11.03.2019.a ja esitamise viimane tähtpäev on 13.05.2019.a.
Lisainfo Lääne-Nigula vallas: Olev Peetris, Teede-ja kommunaalnõunik, Telefon 4720304, mobiil 5049561, e-post olev.peetris@laanenigula.ee
on

ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab moodustama 33

%

19.–20. juulil Haapsalu lossihoovis

www.le.ee / tel 473 7222

Loosi lähevad:

Telli nüüd vähemalt kolmeks kuuks Lääne Elu paberleht või digileht ja võida kontserdipiletid!

•

•

Otsekorraldus 7,70 eurot kuus.

Laupäevane Lääne Elu: üks kvartal 13,20 eurot.

2 päeva passi kahele
Haapsal
–lo20.s ihou vis
2 päevapiletit kahele19.juulil
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Rita Rätseppa loeng
„Emotsioonide mõju meie tervisele“
Rõude külamajas
13. aprill 2019 kell 13:00-16:00

MEIE INIMESED

ANN MARI ANUPÕLD

Osalustasu loengule alates
10.03-31.03
13€
01.04-12.04
15€
Kohapeal 13.04 17€
Lisainfo saamiseks helista
56917700
Uuringud on näidanud, et negatiivsed mõtted, tõekspidamised, suhtumised ja
emotsioonid nõrgendavad närvi-ja immuunsüsteemi, positiivsed emotsioonid
aga soodustavad endorfiinide eritumist ja panevad aluse heale tervisele.

Ann

eestvedamisel on toimunud mitmeidkoolitusi

veterinaaria ülikooli Austrias 2014. aastal.

loomakasvatajatele, Ann Mari on ka üks
lambakasvatuse konsulentidest.
Ann Mari Anupõld on ka andekas jutuvestja.

Mari Anupõld
on
mäletsejatele
spetsialiseerunud loomaarst, ta lõpetas Viini

Lisaks sellele, et ta omandas teadmised ühes
Euroopa tipptasemel ülikoolis, on ta praktikate

ning koolituste kaudu saanud näha erinevaid
loomapidamise tavasid ning loomaarstide
tööviise Islandil, Luksemburgis, Austrias,
Saksamaal ja Soomes. Ka Eestis on mitmete
suurepäraste kolleegide käe all saanud õppida
ning ennast täiendada. Kiire töö kõrval osaleb
Ann Mari koolitustel, et end uuendustega
kursis hoida. Paralleelselt õpingutega asus ta
2011.aastal elama Eestisse, Piirsalu külla, kus
on sündinud tema emapoolsed esivanemad.
Ta ostis Piirsalu mõisa kaks säilinud suurt
hoonet ning on võtnud mõlema renoveerimise
enda üheks eesmärgiks. Mõne aastaga on
neist üks juba täielikult taastatud elamiseks
ja veterinaarpunktiks ning üks osa kasutusel
tallina. Mõisapärandi uurijana on ta hankinud
teavet erinevatest muuseumitest ja arhiividest
Eestist ja välismaalt.
Ann Mari ettevõte Piirsalu Vetpunkt pakub
teenuseid Lääne-, Harju- ja Raplamaal. Tema

Töö loomaarstina pakub igapäevaselt humoorikaid seiku ning hea sulejooksuga vetarsti naljakad ja igapäevaelust sündinud lood
ilmuvad mitmendat aastat järjejutuna ajalehes
Lääne Elu.

Rita Rätsepp on Psühholoogilise hariduse omandanud Professionaalse Psühholoogia
Erakoolis, Audentese Ülikoolis ja sotsiaalteaduste magistrikraadi psühholoogia erialal
sai Akadeemias Nord. Töötanud koolipsühholoogina Rocca al Mare Koolis, kus,
toetamaks

lapsi ja õpetajaid, loodi koos kolleegidega

suurepäraselt

toimiv

tugipersonali meeskond ja süsteem. Tänasel päeval nõustab lapsi ja täiskasvanuid
oma erapraksises ja erakliinikus City Tervisekliinik.
Rita viib läbi erinevaid koolitusi ja loenguid enesejuhtimise, enesearengu ja laste

kasvatuse teemadel.

Piirsalu Küla Seltsi liikmena osaleb ta aktiivselt
tekkis
kogukonna tegemistes ning kui
mõte esitada Piirsalu küla 500. tähtpäevaks
ajaloosugemetega etendus, kirjutas Ann Mari
näidendi stsenaariumi „Näed talu
näed talu tulemist!“, mille esietenduse

minemist-

Kuu raamatusoovitus

ettevalmistamisel ta kaasa lööb.
Noore ja hakkajana on ta andnud Piirsalu
külale uue hingamise, väärtustades koostegemist, lüües kaasa iga-aastastel talgutel,
rikastades oma hobuse- ja lambakasvatusega
küla traditsioonilist ilmet ning tuues tuntust
kodukülale.

VAIKE LIIV

Jaer-Eer

Varje
Risti raamatukogu

Alustame lugejate soovil uue rubriigiga,
kus raamatukoguhoidjad soovitavad lusaabunud
gemist
raamatukogudesse
uudiskirjanduse hulgast. Alustab Risti
raamatukoguhoidja Varje Jaer-Eer, kes
sissejuhatuseks tutvustab lühidalt ka Risti
raamatukogu ja selle ettevõtmisi.
Alustuseks lugemissoovitus: Üks minu
lemmikautoreid on Rootsi krimikirjanik Lars
Kepler. Kirj anikunime Lars Kepler taga on kaks
kirjanikku
abielupaar Androil, Aleksandra
ja Aleksander. Nende ühise pseudonüümi
esimene pool viitab Stieg Larssonile ja nimi
Kepler pärineb saksa teadlaselt Johannes
Skandinaavia
Keplerilt.
krimilugudele
omaselt rullub ka Lars Kepleri raamatutes
:„Hüpnotisöör“, „Painajalikleping“ “Tule„Stalker“,„
tunnistaja“ , „Uneliivamees“
Mänguväljak“, „Küülikukütt“ ja „Laatsarus“
lahti põnev tegevus, milles põimuvad
sotsiaalsed ja psühholoogilised pained.Kepleri
–

tunnistaja"

,
„Uneliivamees“

,

„Stalker“,

„

Risti raamatukogu asub Risti Põhikooliga ühes
majas. Väga oluline osa Risti raamatukoguhoidja
töös on seetõttu raamatukogutunnid koostöös
Risti õpetajatega ning lasteaednikega. Laste
toomiseks raamatute juurde toob raamatukogu
lastega kohtuma kirjanikke: Ristil on käinud
kohtumas näiteks Ilmar Tomusk, Indrek Koff,
Marju Kõivupuu, Tiia Mets, Imbi Paju, Loone
Ots, Marko Kaldur, Thea ja Sulev Oll, Kätlin
Kaldmaa, Kai Aareleid jt.Nii õpetajatele kui
lastele annab lastekirjanduse ülevaateid ja

jagab lugemissoovitusi lastekirjanduse tundja
Krista Kumberg.
Täiskasvanud lugej at kutsub Risti raamatukogu
juures tegutsev klubi „Raamaturõõm“,kus
kirjandushuvilised kogunevad kord kuus
loetud uudiskirjanduse muljeid jagama ning
uudiskirjanduse ülevaadet kuulama. Kõik
raamatuhuvilised on oodatud klubiga liituma.
Lisaks
sellele toimuvad külalislektorite
üldharivad loengud noortele ja täiskasvanutele
ning meisterdamisõhtud. Jälgige reklaami
ning hakake Risti raamatukogu sõbraks FB-s.
Lugemisrõõmu kõigile!

,

teostes on

peategelaseks

soomerootsi

päritolu

kriminaalkomissar Joona Linna, kes asub
lahendama julmi mõrvatöid…
Vaike tuli Piirsalu kooli õpetaja ametisse
1950.-ndate lõpus, abiellus siin, rajati oma
kodu ning perre sündis kaks poega. Lisaks
oma lastele kasvas peres kasulaps, kellele
oldi pärisvanemate eest. Õpetajaametist
lahkudes jätkas Vaiketööd Piirsalu rahvamaja
juhatajana, olles kultuuri eestvedaja 25 aastat.
1962. alustas tema juhendamisel Piirsalu
sega-rahvatantsurühm, seejärel Risti segarahvatantsurühm. Kokku on ta olnud kuue
tantsurühma juhendajaks. Vaike juhendas ka
laste ja täiskasvanute näiteringe. Oma inimeste
etendused olid alati rahvarohked ja oodatud.
Vaike Liiv oli üks Piirsalu kodulooseltsi
asutajatest 1988. aastal. See oli ärkamisaeg, mil

koostati kodulooseltsi liikmete Elmar Liiva,
Urve Aasmaa, Urve Ojamäe, Elmar Laursoo,
Elvi Roosalu, Vaike Liiva ja Vello-Kalju Laia
eestvedamisel sõjas langenute, küüditatute
ja arreteeritute nimekirjad, rajati parki

mälestuspaik Piirsalu küla kividega, osaleti

külarahvaga taasiseseisvunud Eesti Vabariigi
esimese
sinimustvalge lipu heiskamisel
Pika Hermanni torni. Aastal 1989. võeti osa
Balti ketist ning Eestimaa laulust Tallinna
Korraldati kokku kolm
Lauluväljakul.
Kodukandi päeva.

Ajal, mil rahvamaja suleti, leidis Vaike endale
rakendust eakate naisrühma Kanarbikuõied
juhendajana. Piirsalu Küla Seltsi liige on Vaike
alates selle loomisest 2003. aastal. Ta on siiani

Müüa toorest, poolkuiva ja kuiva küttepuud

eestvedajaks kirjandusklubile Kassikäpad, kes
korraldavad oma kooskäimisi iseseisvalt, kuid
pakuvad kultuurisündmusi ka külarahvale,
lüües kaasa Emadepäeva kontserditel ning
kutsudes külla erinevaid kirjanikke ja
näitlejaid.
Vaike aktiivne eluhoiak on olnud eeskujuks
paljudele meist. Tema alati heakorrastatud
aed,
külalislahkus ning avatud
meel on nakatavad ja eeskujuks paljudele.

teada-tuntud

•

•

Hall lepp, sanglepp, saar, okaspuu, kask ja segapuu.
3
Puud laotud kujul autokastis, konteineris ja 1,5 m kottides küttepuujäägid.

Küsi lisa:
5343 0708

lauri@halukalur.ee
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Kaie Roos
kutseline maakler
Lääne-Nigula vallas

517 8676
kaie.roos@pindi.ee

11 aastat

töökogemust
kinnisvaraturul
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