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Lääne-Nigula
NR 6
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valla ajaleht
Jaanituled Lääne-Nigulas
Taebla jaaniõhtu
15. juunil algusega kell 19 Taebla jalgpalliplatsil
Peaesineja on ansambel Põhja Tallinn
Kontakt: MTÜ Taebla Spordi-ja kultuuriklubi
Kehale ja Vaimule; 56193846; kehalejavaimule@gmail.com

Piirsalu jaaniõhtu
21. juunil jaaniõhtu Piirsalu pargis koos ansambliga Lõõtsavägilased
Kontakt: Piirsalu Küla Selts, 56917271; lea.lai.piirsalu@gmail.com

Pürksi jaaniõhtu
22. juunil algusega kell 19 koolimaja taga staadionil
Tantsurühm West ja ansambel Endri&Restart
Kontakt: Pürksi kultuurimaja, tel 5200913; purksi.kultuurimaja@laanenigula.ee

Uusküla jaaniõhtu
22. juunil algusega kell 20 Uusküla külas Karli lõkkeplatsil (endine Polli talu maa)
Lõbusad mängud, laulud ja pillimäng - Kristi Kool ja Ülle Kool
Kontakt: Lidya Tee, tel 51980168, e-post: lidya.tee@gmail.com

Rõude jaaniõhtu
23. juunil 2019 Rõude külaplatsil algusega kell 19.00
Tantsuks mängib ansambel Sax Ekspress. Valitakse kauneim kodu Tammikust Kasarini
Korraldaja: Rõude Küla Selts, tel 53490867, e-post: laanerinne@hotmail.com

Kullamaa võidupüha ja jaaniõhtu
23. juunil kell 21 Võidupüha ja jaaniõhtu Kullamaal
Võidutule saabumine ja pidulik tseremoonia Kullamaa Vabadussamba jalamil
Kell 21.30 Jaaniõhtu Kullamaa Rohumäel
Esinevad Kullamaa Keskkooli võimlejad ja tantsulapsed ning rahvatantsurühm „Kullamaa
Kullakesed“.
Jaaniõhtut juhivad ja tantsumuusikat mängib ansambel „Mesipuu“
Kontakt: Kullamaa kultuurimaja, tel 53496691; kullamaa.kultuurimaja@laanenigula.ee
21.

juunil
jaaniõhtu
pargis
ansambliga
Lõõtsavägilased
Piirsalu
koos

Palivere jaaniõhtu
23. juunil algusega kell 18 Kuliste aasal
Jaaniõhtu võistlused ja mängud, tantsuks ansambel Skyline. Päeval lõbus matk „Tunne Paliveret“
Kontakt: Palivere aleviselts, 5026287; maiu.toit@gmail.com

Kirimäe jaaniõhtu
24. juunil algusega kell 20 Kirimäe Rahvamõisas
Pidu koos ansambliga UNTSAKAD
Piletid hinnaga 10€ eelmüügis Piletilevis ja tund ennem algust kohapeal.
Kontakt: Kirimäe Rahvamõis, tel 5129203, ingrid@kultuurimaja.ee

Vaata veel lk 7

Kaasav eelarve kõnetas Lääne-Nigula rahvast
Mikk Lõhmus
Vallavanem
Tänavu esimest korda
läbi
viidud kaasava eelarve hääletus
on lõppenud ja edukad projektid
on selgunud. Rõõm on tõdeda,
et rahvas oli aktiivne.
Kokku osales kaasava eelarve
hääletusel 741 vallaelanikku.
Päris mitmes piirkonnas
konkurents
p-rojektide

oli
va-

hel vägagi tasavägine, näiteks
Martnas oli eduka projekti vahe järgnevaga ainult 3 häält,
tihe rebimine oli ka Taeblas,
Paliveres ja Ristil. Samas Nõva
rahva üksmeelne eelistus oli Nõva
sadama ujuvkai ja Noarootsi rahval mänguväljak Pürksis.
Kokkuvõttes olid edukad projektid
järgmised:
1. Kullamaa järve-puhkealale
Discgolfi rada (92 häält)

2. Martna Põhikooli
mänguväljaku kiiged ja ronila
(68 häält)
3. Pürksi küla mänguväljak
(61 häält)

4. Nõva sadama ujuvkai
(64 häält)
5. Linnamäe staadionile
kastmissüsteemi rajamine
(104 häält)

6. Palivere Lasteaia õuesõppe
maja (126 häält)

7. Noortele välitrenažööride
rajamine Risti kooli juurde
(41 häält)
8. Füüsilise aktiivsuse
atribuutika asendamine Taebla
Kooli alal (51 häält)
Kaasava eelarve projektid peavad
olema ellu viidud käesoleva aasta

jooksul. Seda korraldab juba vallavalitsus ning eeldan, et hiljemalt
septembriks-oktoobriks on kõik
tehtud.
Kaasavat eelarvet on kavas kindlasti jätkata ka 2020. aastal.
Sügisel arutatakse nii vallavalitsuses kui ka volikogus, kas see
toimub samasugusel kujul või
teeme mõningaid muudatusi.

2 volikogu/teated

Lääne-Nigula valla ajaleht nr 6

Volikogu istung toimus 16. mail 2019 Rõude külamajas
Kersti Lipu
Lääne-Nigula vallasekretär

Istungil osales 23 volinikku, puudus 2. Päevakorras oli 11 punkti, kehtestati 1 määrus ja
võeti vastu 6 otsust.
Alustuseks kuulati vallavanem Mikk Lõhmuse
informatsiooni. Kaasava eelarve hääletus kõnetas valla inimesi, osalejaid oli üle 700. Varasemalt andis volikogu AS Matsalu Veevärgile
nõusoleku läbirääkimiste pidamiseks ühinemiseks AS Pärnu Veega. Tänaseks on olemas
vastus, et AS Pärnu Vesi ei soovi ühineda.

Hajaasustuse programmile taotluste esitamise

tähtaeg on läbi, taotlusi laekus üle kuuekümne.
Hariduse Infotehnoloogia SA projektitaotluste
voorust said toetusi Taebla Kool, Risti Kool,
Noarootsi Kool ja Palivere Lasteaed. Toimus
valla MTÜde ümarlaud, kus arutati erinevaid
suviseid üritusi ning MTÜde rahastamise korda tulevikus, hetkel kehtib veel igas ühinenud
vallas oma kord. Eesti Linnade ja ValdadeLiidu
volikogus valiti uueks esimeheks Tiit Terik, Tallinna Linnavolikogu esimees.

n Võeti vastu Läänemaa arendusstrateegia
n
n

tegevuskava.
Kehtestati Lääne-Nigula Noortevolikogu
põhimäärus.
Toimus valla ühisveevärgi ja -kanalisat-

Vald maksis haridusstipendiumeid
Kaie Talving
haridusnõunik

Kristiina Kisler, Tartu Ülikooli rootsi keele
jakirjanduse eriala üliõpilane;
Kätlin Reinik, Tallinna Ülikooli pedagoogika
(bioloogia, geoökoloogia) eriala üliõpilane;
•

•

Lääne-Nigula vald maksis haridusstipendiumeid. Stipendiumi taotlejate hulgas oli nii
üldharidus-, kutse- kui ka kõrgkoolide õpilasi.
Peamine stipendiumi taotlemise eesmärk oli
õpingute toetamine. Tänavused haridusstipendiumi laureaadid on:
Siim Luiga, Läänemaa Ühisgümnaasiumi
õpilane;
Argo Klopman, Tallinna Tehnikakõrgkooli
elektritehnika eriala üliõpilane;
Carmen Treu, Tartu Ülikooli inglise keele ja
kirjanduse eriala üliõpilane;
Eleri-Kristel Kuimet, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koorijuhtimise eriala üliõpilane;
Erki Mitman, Tallinna Ülikooli kehakultuuri
eriala üliõpilane;
Helina Meister, Tallinna Ülikooli andragoogika eriala üliõpilane;
Anne-Mai Melles, Audentese Spordigümnaasiumi õpilane;
•

•

•

•

•

•

Mario Konks, Läänemaa Ühisgümnaasiumi

õpilane;

Kutseharidus-

Meelis Mattisen, Haapsalu
keskuse tisleri eriala õpilane;
Siim Silk, Eesti Maaülikooli metsamajanduse
eriala üliõpilane;
Tom-Tristan Ots, Tallinna Tehnikaülikooli
mehhatroonika eriala üliõpilane.
•

Palju õnne laureaatidele!

eurot.

n Tehti muudatus Martna Vallavolikogu

Järgmine volikogu istung on planeeritud toimuma 26. juunil 2019 Ristil.

Kõigi volikogu avalikustamisele kuuluvate otsustega ja istungite protokollidega saab tutvuda
valla veebilehel asuva dokumendiregistri kaudu. Määrused on avalikustatud Riigi Teataja
veebilehel.

Kodanikuühenduste ümarlaud
Enne suurt suveürituste hooaega, kogunes Võntküla külamajja suur hulk Lääne-Nigula vallakodanikuühenduste esindajaid, kes tegelevad erineval moel kultuurisündmuste korraldamisega. LääneNigula vallas on valla allasutusena töötamas ainult kaks kultuurimaja, Pürksis ja Kullamaal. Ka
teistes piirkondades toimub vilgas ja mitmekesine kultuuri- ja seltsielu, kuid selle korraldamisega
tegelevad erinevad mittetulundusühendused.

määra-

Meil on piirkonniti erinevad traditsioonid, vajadused ja erinevad välja kujunenud praktikad ja sealt
kõiki rahuldavat ühisosa leida on üsna keeruline. Aga erinevused rikastavad, aitavad hoida kogukondlikku identiteeti ja küll oleks kole, kui meie kogukonnad oleks kõik „ühte nägu“!

Haridusstipendiumi konkursile laekus
ku 13 taotlust. Stipendiumitaotlused vaatas
läbi Lääne-Nigula vallavalitsuse moodustatud
komisjon, kes tegi vallavalitsusele ettepaneku
stipendiumide määramiseks, stipendium
ti kõikidele taotlejatele, kokku summas 5000

•

n

n

kok-

•

eurot.

n

25.09.2012 otsusega nr 94 kinnitatud
kohalike teede nimekirjas. Nimekirjast
arvati omanike soovil välja teelõigud
Põldotsa teel, Enivere teel, Metsavahi teel
ja Uuskülametsa teel.
Kuulati volikogu hariduskomisjoni ja
külaelukomisjoni 2018.a tööaruandeid.

Vallavanem Mikk Lõhmus andis ülevaate, kuidas on siiani osavaldades ja endises Lääne-Nigulas toimunud kodanikuühenduste rahastamine valla poolt ja selles on päris palju erinevusi. Mõnes
piirkonnas on toetused MTÜ-le numbriliselt üsna suured, aga selle sees on ka hoonete majandamine,
mõnel pool kannavad külamajad oma majanduskulud ise, kuid taotlevad erinevate projektide kaudu
tegevusteks vahendeid ja siis on vajalik, et vald abistaks projektide omaosaluse katmisel. Edaspidi
on vaja ka selles valdkonnas rakendada kogu vallas ühesuguseid põhimõtteid, et igas piirkonnas
tegutsev MTÜ teaks, mis tingimustel, millal ja millisteks tegevusteks on võimalik vallalt toetust
küsida.

•

•

n

sioonikasutamise eeskirja esimene
lugemine.
Otsustati eraldada valla eelarvest toetust
üheksa tuhat eurot Sihtasutusele Eesti
Teatri Festival Saueaugu Teatritalu
arendamiseks.
Otsustati omandada Kekkila Eesti OÜ-lt
Nõva sadamaga seotud kinnistud 175
tuhande euro eest. Nõva sadama renoveerimine on kokku lepitud ühinemislepingus.
Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul
enampakkumisel Variku külas asuv Käo
kinnistu alghinnaga 1000 eurot ning Rõude
külas Siimu tee 8 korter 14 alghinnaga 500

Lähenevate suveürituste valguses tuletasime meelde, millal on vaja taotleda avaliku ürituse korraldamiseks vallast luba, miks on oluline planeerida ja korraldada parkimist, milliste ametiasutustega võiks eelnevalt konsulteerida, et kõik mööduks nii korraldajale kui külalisele sujuvalt ja
ohutult. Häid praktikaid ja juhiseid jagasid piirkonna politseinik Kiur Klippberg ning kultuuri- ja
spordinõunik Varje Paaliste.
Kohalolnute arvamus oli, et sellised ühised ümarlauad on vajalikud, saab omavahel tuttavaks,
mõtteid ja kogemusi jagada ja aeg ajalt on hea ka vanad tõed uuesti meelde tuletada!

INFOKS
Alates 01.06.2019 jõustuvad muudatused Läänemaa avalikel bussiliinidel 2, 3, 22, 26, 28, 29
ning kaugliinil 321. Sõiduplaanid on nähtavad www.peatus.ee alates 22.05.2019.

n Liin 2 Holmi – Uuemõisa
Tööpäeviti kell 19:30 väljumine Holmilt on lükatud 20 min hilisemaks, uus aeg on 19:50. Kutsekooli juurest kell 19:50 väljumine on samuti 20 min edasi lükatud, uus aeg on 20:10.
n Liin 3 Holmi – Kastani – Männiku tee
Mõnel väljumisel on liini pikendatud kuni Valgevälja peatuseni.
n Liin 22 Haapsalu – Risti – Kuijõe ja liin 26 Haapsalu – Risti Ellamaa Liinidele on lisatud
peatus Kultuurikeskus linna siseneval suunal.
n Liin 28 Haapsalu – Linnamäe Dirhami
Tööd alustab jälle suvebuss, mis sõidab kuni 30.09.2019.
n Liin 29 Haapsalu – Kiideva – Puise
Reede õhtune väljumine Haapsalust kell 18:40 sõidab sarnaselt nädalavahetusele pika ringi
(Haapsalu – Kiideva – Puise Haapsalu). Laupäeval ja pühapäeval Haapsalust kell 09:20 ja
Puisest kell 10:15 väljumised ei ole enam nõudepõhised.
Bussile saamiseks ei ole vaja ette helistada.
n Liin 321 Haapsalu – Vana-Vigala – Pärnu
Esmaspäeviti väljub liin Haapsalust 15 min hiljem kui varasemalt. Uus aeg on 07:45.
-

Kodanikuühendustes tegutsevad inimesed oma vabast tahtest ja kutsumusest, igale kogukonnale on
suur väärtus, kui sellised inimesed on olemas kes ideid genereerivad, inimesi kokku kutsuvad, tegevusi planeerivad, infot ja ülesandeid jagavad, suunavad, motiveerivad, tunnustavad, vastutavad,…!
Meie kõigi elu muutub seeläbi rikkamaks ja paremaks!

TEADE!

-

SA Läänemaa otsustas toetada Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoorus Palivere
Aleviseltsi projektitaotlust “Pool sajandit suusasporti Paliveres”.

-

NB! Muutunud on bussipeatuste nimed Haapsalu linnas:
Vaba uus nimi on
Kultuurikeskus
Lastekodu
Kuuse rist
Leivatehas
Käbi
Lihula mnt
RagnSells
Vahtra
Vahtra rist

Projekti „Pool sajandit suusasporti Paliveres” eesmärk on tutvustada spordikeskuse külastajatele Palivere piirkonna suusaspordi ajalugu, jäädvustada toimunud sündmusi ja võistlusi ning
suusaspordi arengusse panustanud kogukonna liikmeid ja aktiviste.

Planeeritava fotonäituse eesmärk on eksponeerida spordikeskuse piiretele paigaldatud
neritel kajastada Palivere piirkonna suusaspordi rikkalikku ajalugu.

ban-

Eriti olulised on fotod 1980. aastatel alguse saanud Palivere suusamaratoni korraldamisest,
tolleaegse Haapsalu rajooni suusatamise meistrivõistlustest, piirkonnas olnud suusamajade
ning Pikajalamäe suusahüppetorni K25 rajamisest ja kasutamisega seotud fotosid.
Palume abi fotode kogumisel ning leitud fotod tuua Palivere raamatukogusse Diana või Mati
kätte. Kõik fotod tagastame peale skaneerimist. Skaneerimiseks sobiv mustvalge või värvi foto
suurus min 10X15 cm. Fotole lisada foto omaniku nimi, fotol kujutatud inimeste nimed, foto
tegemise aeg ja koht ning fotoga seotud tegevus või ürituse nimi.
Iga infokild oodatud, et hoida suusaspordi järjepidevust ja säilitada Palivere piirkonna
spordi ajalugu tulevastele põlvedele!

suusa-

MatiKallemets
Projektijuht

Tel: 5052565

E-post:

mati.kallemets@gmail.com

uudised 3
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Osmussaar

–

avastamist väärt!

24.mail avati Osmussaare tuletorn külastajatele, tuletornist näeb üle saare Hiiumaani ning selge
ilmaga isegi Soomet. Majakas avati juubeliaastal, praegusel kujul valmis majakas 65 aastat tagasi,
teenäitajana on tuli vilkunud meremeestele 224 aastat ning majakas töötab ka praegugi navigatsioonimärgina. Osmussaarele jõuabpaadiga Dirhami sadamast, mis sõidab saarele 20-30 minutit ja
mahutab kuni 10 inimest.
Rita Koppel: Saarevaht
Telefon: +372 566 55 777
E-post: rita@osmussaar.ee
Kristin Koppel: Paadikapten
Telefon: +372 566 33 777
E-post: kristin@osmussaar.ee

TEADE!
Pürksi postkontori lahtiolekuaeg muutub
õhtupoole

–

neljapäeviti saab nüüd postitoimetusi teha ka

Alates 1. juunist on Pürksi postkontor avatud E,T,K ja R kell 9:00-12:00. Neljapäeviti on edaspidi võimalus postitoimetusi teha õhtupoolikul, sest postkontor on avatud kell 14:00-17:00.
Omniva jaevõrgu piirkonnajuhi Kersti Kustavuse sõnul ei tohiks muudatus kliente negatiivselt
mõjutada.

„Lähtusime lahtiolekuaegade muudatustel klientide külastamise aegadest ning soovisime, et
vähemalt korra nädalas oleks postiasutus avatud ka pärast kell 15“, ütles Kustavus. „Kindlasti
jälgime, kuidas kliendid muutuse vastu võtavad ning vajadusel saame lahtiolekuaegasid nende
vajadustele korrigeerida. Oluline on, et postkontor oleks lahti nii, et kõigil oleks vajadusel seda
võimalik külastada.“
Postkontoris käivad inimesed peamiselt nii saadetisi saatmas kui ka vastu võtmas ning postkaarte ja -marke ostmas.
Postiteenused on klientidele kättesaadavad ka e-teeninduses ja kirjakandja kaudu.
Kirjakandja tasuta koju või tööle tellimise võimalus on kõikidel, kes elavad postiasutusest
kaugemal kui 5 km ning kasutada postiteenuseid oma elu- või asukohast lahkumata.
Kirjakandjat saab kohale kutsuda kodulehel oleva vormi kaudu
https://www.omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine või telefonil 6616616
klientidel võimalus kasutada Omniva pakiautomaate. Pürksi küla elanikele lähim
pakiautomaat on Haapsalu Uuemõisa Konsumi pakiautomaat, mis asub aadressil Tallinna
maantee 84, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn.

Samuti on

Postmarkide lähimad müügikohad leiad
veel/edasimuujad

Omniva

kodulehelt: https://www.omniva.ee/era/

HEAD VÄIKELAPSE VANEMAD!
26.08.2019 alustab Lääne-Nigula vallas Taebla Lasteaias
tööd vanemlusprogrammi “Imelised aastad”
uus lastevanemate grupp.
Koolitust viivad läbi Reet Saareväli ja Tiina Tõemets.
Koolitus toimub kord nädalas, kokku 16 kohtumist. Koolituse
toimumise ajaks on tagatud lastehoid ning toitlustus.
Huvi korral võta ühendust
Lisett Randlepp e-mail: lisett.randlepp@laanenigula.ee
Tel 5292463; 4720305

4 noored/kultuur
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Palivere Koolis tehti
näitemängu

Oru Kooli 1.klass ja Noarootsi Kooli
1. klass said sõpradeks

Margit Ülevaino
Palivere PK õpetaja
Sel õppeaastal tegutses Palivere Põhikoolis näitering. Näitemängu on meie
koolis ju varemgi tehtud, igal jõulupeol pikem või lühem lavatükk. Käesoleval
õppeaastal tõime aga lavale kaks umbes kolmveerandtunnist näitemängu: jõuluks Krista Kumbergi „Virtuaaljõuluõhtu“ ja kevadpeol Mati Undi ja Rein
Aguri kuuldemängu järgi lavastatud „Punamütsikese“.

Näitering toimibainult siis, kui on lapsi, kes tahavad igal nädalal proovides käia,
ennast laval teostada. Need õpilased on meil olemas. Mõlemas näitemängus
tegid kandvad rollid Jasper Klippberg ja Helen Carmel Boyers. Veel osalesid
mõlemas tükis Jako Joonatan Tereping, Kaspar Kallau, Karoliina Lääne, Berit
Aasa. Lisaks neile oli mõlemas näitemängus tantsijaid, väiksematerollide
tajaid. „Virtuaaljõuluõhtus“ lõi kaasa umbes 30 last, „Punamütsikeses“ ligi 20
õpilast.

esi-

Näitlejad on meil olemas, lavastajad ka (Marju Konrad ja Margit Ülevaino),
kuid näidendite lavaküpseks saamisele aitas kaasa hulk õpetajaid: Mari Vasar,
Lehte Jõe, Alevtina Leppmaa, Martin Tereping, Aivi Aasmäe, Aime Porri.
sasime ka kooliväliseid jõude küll lava valgustamiseks, kavade ja heliefektide
tegemiseks.

Kaa-

Nii me oleme siis toimetanud ja plaanid on meil tehtud ka uueks õppeaastaks.
Edasi tegutsema innustavad meid ühe vanema sõnad: „Sellist näitemängu pole
siin koolis küll varem olnud!“. Veel küsiti, kas plaanime minna ka kooliteatrite
festivalile. No me ei tea veel, kas plaanime. On see kõik ju olnud algajate
mene katsetus. Kui aga näiteringi lõppu tähistaval kringlisöömisel küsisime,
kas uuel õppeaastal jätkame, kõlas õpilastelt jaatav vastus. Kohe hakati ka uue
näitemängu rolle jagama. Seega – sügiseni!

esi-

Medaliga lõpetaja
Lääne-Nigula valla vallas on tänavu üks
medaliga gümnaasiumilõpetaja,
hõbemedali saab Kullamaa Keskkooli
abiturient Gerda Rannala.
Palju õnne ja edu ning hästi
läbimõeldud valikuid!

Lily Pella
Noarootsi Kooli 1. klassi õpetaja
Oru kooli ja Noarootsi kooli 1. klassid on kohtunud tänavu kevadel juba
kaks korda, et rikastada õppetööd,
anda õpetajatele võimalus kogemuste
vahetuseks ja lihtsalt üheskoos toredasti aega veeta. Maakooli klassid

Palivere raamatukoguhoidja
soovitab
Juba päris mitu head aastat on
populaarsed

Põhjamaade

kriminaalromaanid. Seekord tutvustaks teile ühte Norra noorema põlvkonna tuntumaid kriminaalkirjanikku, kes on saanud nii
Norra kui ka Põhjamaade parima
kriminaalromaani auhindu Jørn
Lier Horsti.
-

võtab uuest õppeaastast konkursi korras
2019/20 tööle:
n klassiõpetaja 1.0 ametikohta,
n tehnoloogiaõpetaja 0,4 ametikohta.
Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata hiljemalt 14. juuniks
e-aadressil kool@taebla.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5184056 või
jaanus.magi@taebla.edu.ee

Nõva kandis Lepaaugu järve äärdes.
Mereranda viis kaunis laudtee ning
meri ja lapsed on kui kokku loodud.
Kuigi ilm ei olnud ülearu suvine,
korjati merekarpe ja joosti lainetega
võidu. Lapsed grillisid vorste ja vahukomme ning tundsid taaskohtumisest puhast rõõmu.
Aitäh, orukad!
Uuel aastal tulevad uued kohtumised.

Lugemissoovitus

väga

Taebla Kool

pole kuigi arvukad, seetõttu on vahvate ürituste läbiviimiseks mõistlik
leida sõprusklass teisest koolist. Ja
kellega siis veel sõbrustada, kui mitte
lähinaabritega. Märtsikuus sõitis Oru
kooli 1. klass Pürksisse, et osaleda
tutvumisklassiõhtul.
Koosolemine
meeldis lastele nii väga, et juba jäädi ootama uut kohtumist. Maikuu
28. päeval korraldatigi ühine piknik

Lähemalt peatuks raamatul „Koopamees” mis võitis 2016. aastal
parima ingliskeelse Skandinaavia
kriminaalromaani Petrona auhinna ning 2018. aastal alustatakse
draamasarja filmimist Wistingu
põnevike alusel, sealhulgas ka
kõnealuse raamatu järgi.
Siin kohal tooks välja ka katkendi
raamatust, mis pani mind raamatut edasi lugema ning ka mõtlema
meie kiire elu peale. Kas tõesti ei
märka me enam kõrvalseisvat?
„„Ma tahan kirjutada Viggo Han-

„Tapetud?“
Line raputas pead.

„Ta istus neli kuud surnult teleri
ees, enne kui ta leiti.“
„Seega, vägagi surnud.“

„Ma tahan kirjutada sellest, kuidas nii sai juhtuda,“ selgitas LIne.

„Kuidas

on võimalik olla nii
üksildane ja kõigi poolt unustatud,
et peab mööduma neli kuud,
enne kui keegi juhuslikult avastab,
et oled ära surnud.““

Tere tulemast Palivere raamatukokku! Tule ja saa osa meie
õpitubadest, kinobussist, kohtumisõhtutest ja näitustest.
Hea külastaja, oled väga oodatud!
Leia Palivere raamatukogu Face-

bookist

ja külasta

kodulehte:

https://laanenigula raamatukogu.
wordpress.com/

Raamatukogude
suvepuhkused:

Läane-Nlgula valla
raamatukogud

Nõva raamatukogu

8.-19. juuli, 19.-30. august

Oru raamatukogu

1.-12. juuli

senist,“ alustas Line. Sandersen
hakkas oma ülekoormatud lauda
korrastama. „Pole temast midagi
kuulnud,“ vastas ta ja sättis pabereid virnadesse.

Risti raamatukogu

25. juuni -11. juuli, 19.-29. august

„Mis ta teinud on?“

Taebla raamatukogu

26. juuni 5. juuli, 22. juuli-2. august,
12.-23. august

„Ta on surnud.“

Palivere raamatukogu 25.-28. juuni, 22. juuli 2. august
-

-
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Kevadised rõõmusõnumid
Noarootsi Koolist ja lasteaiast
Triin Tõuts
5.klassi õpilane
Mare Tereping
kooli direktor

Tähtis teema: 28. mail võtsid
meie kooli lapsed osa KEAT-i
võistlustest Haapsalus; õpiti kaitsma
end ja teisi ning saadi aimu, kuidas
tegutseb päästeteenistus. Sellele
eelnes tutvumine õppeprogrammiga
„Eestimaa ohtlik loodus“.
•

Õuesõpe on tore! Maikuu algas
Noarootsi Koolis ülekoolilise
õuesõppe päevaga Naissaarel.
Sellesse koolitundi tuli sõita esmalt
bussi ja siis aurikuga. Saarel jagati
õpilased gruppidesse, iga grupi
õpetajaks sai üks giid. Kuulati
lugusid Naissaare ajaloost ja tutvuti
erinevate põnevate paikadega.
•

Lemmikteema: ühel hommikul
võis kooli ja teisel hommikul
lasteaeda kaasa võtta oma lemmiklooma. Kõigil oli võimalik paitada
hane, küülikuid, merisigu, kasse,
koeri nii suuri kui väikseid.
Suuremaid loomikäidi külastamas
nendekodutalus.
•

–

Meie kooli mudilaskoor
ja lastekoor õpetaja Endla
Kersmani juhatamisel on laulnud
end juubelilaulupeole. Kooli
rahvatantsurühm õpetaja Tiiu
Tulviku juhendamisel astub
5. juunil koos teistega üles Läänemaa
rahvapeol „Ilmaratas“.
•

Algklasside olümpialt Haapsalus
tuldi tagasi rõõmsa meelega.
III koha medal riputati kaela
Olivia Jõgismanile.
•

23. mail oli meil armas
kevadkontsert. Lauldi, tantsiti
ja näideldi. Üllatusesinejaks oli
Noarootsi Gümnaasiumi noorte
tantsutrupp, kelle etteaste moodustas
omamoodi lavastusliku terviku,
kus keskseks tegelaseks Michael
Jackson.
•

Kooli veebileht on saanud uue
ilme. Vaata Sinaka: https://nk.edu.ee/
•

Kooli kolmel võistkonnal oli hea
meel osaleda 9. mail Haapsalus
heategevusjooksul liikumispuudega
laste mänguväljaku ehitamise
toetuseks.
•

HITSA poolt välja kuulutatud
ProgeTiigri taotlusvoorust saime
toetuse lasteaiale robotite ostuks
•

Lasteaia lapsevanemate hulgas
leidus hulk emasid, kes leidsid
võimaliku olevat emadepäeva
nädalal, iga päev keegi, lasteaias
vahvaid üritusi läbi viia. Ühel
päeval osalesid mängude-võistluste
läbiviijatena ka kooli 1. klassi lapsed.

1.-4. klass võistlesid reaalajas
veebis toimunud algklasside
matamängudel. 1. klass näitas, et
suudab 2. klassiga konkurentsis
püsida.
Koostööst sünnib midagi, päriselt!!!
1. klass käis vastu külaskäigul
Oru koolil 1. klassil ja osales
ülevabariigilistel nurmenukutalgutel,
•

Ansambli Svjata Vatra solist Ruslan
Trochynsky tuli külla, rääkis Eesti
ja Ukraina rahvatraditsioonidest ja
muusikast ning tutvustas õpilastele
erinevaid Ukraina rahvapille.

kuhu kutsus kaasa tegutsema ka
lasteaialapsed. Neist talgutest sündis
uus idee projektipõhiseks koos
tegutsemiseks uuel õppeaastal.

Lasteaed naasis vahvate muljetega
Tallinna loomaaiast ja Saueaugu
teatritalust, kus vaadati etendust
„Kratimäng“
•

8. klassi õpilane Reno
Põderson tegi koolispordiliidu
kergejõustikuvõistlustel ilma tulles
kahel alal esimeseks ja ühel alal
esikolmikusse.
•

–

Lasteaia kevadpiknik toimus sel
aastal Telise külas; matkati rannas ja
metsas, söödi pannkooke.
•

Äge teema: 27. mail arutleti
põhikooli 6.-9. klassi õpilastega
emotsioonidega toimetuleku ja
•

1. klassis asub uuel õppeaastal
õppima 7 last. Esimene tutvumine
kooli ja klassijuhatajaga on tehtud.
•

Noarootsi kool pakub tööd
2019/2020.

õppeaastast alates

Õppealajuhatajale koormusega 0,3
Logopeedile ja eripedagoogile, kokkuleppel
0,25 0,5 koormusega
Huvijuhile koormusega 0,6
Põhikooli vene keele õpetajale, kokkuleppel
0,6 1,0 koormusega
Põhikooli loodusainete õpetajale, kokkuleppel
0,6 1,0 koormusega
-

-

-

-

Info telefonil: 58840049

1.-8. klassi kooliaasta
lõpetamine on
7. juunil,
direktori vastuvõtt
õppeaasta edukaimatele
õppuritele ja nende
vanematele 11. juunil.

Suurepäraste tulemustega
lõpetavad põhikooli
Kätlin Kärpp
ja Carolin Uusmaa.

Põhikooli lõpuaktus on
21. juunil kell 11.

unistuste täitumise võimalikkuse üle.

Risti Põhikool pakub tööd

2. LIIKUMISÕPETAJALE, koormus 0,5 ametikohta.
Nõutav vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.
(Haridus- ja teadusministri määrus 29.08.2013
nr 30 - Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja
tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded).
Tööle asumise aeg september 2019.
Töösoov ja CV palun saata aadressile Lõuna 4, Risti,
Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 90901 või
e-postile: direktor@risti.edu.ee.
hiljemalt 25. juuniks 2019.

Juunikuu esimesel nädalal lustisid

1.-7. klass Tembuvembumaal,
toimus laulupeo tule tervitamine,
kooli kooride, lasteaia ja kooli
tantsurühmad ning mitmed õpetajad
osalesid Läänemaa rahvapeol

•

•

Tööle asumise aeg august 2019.
Nõutav erialane haridus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kokana lasteasutuses.

•

„Ilmaratas“.

•

1. KOKALE, koormus 1,0.

Maikuu viimaste päevade
sisse mahtusid veel 1.-4. klassi
jalgrattamatk Hara sadamasse,
tutvumaks rannakalurite tööde ja
tegemistega ja lasteaia kevadpidu.
•

-

-

-

-

Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus koos
CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad Noarootsi Kooli direktorile:
Mare Tereping
Email: mare.tereping@ng.edu.ee
Telefon: +372 529 5471

Aktused
n Martna Põhikool 15. juuni kell 14.00
n Taebla Kool 15. juuni kell 14:00
n Oru Kool 18. juuni kell 15.00.
n Noarootsi Kool 21. juunil kell 14.00
n Palivere Põhikool 15. juunil kell 16.00
n Risti Põhikool 18. juunil kell 18.00

n Kullamaa Keskkool
9. klass, 17. juunil kell 18.30
Kullamaa Kultuurimajas
12. klass 21. juunil kell 18.00
Kullamaa Kultuurimajas
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Eluks vajalik amet
Moonika Aru töötab käesoleval ajal
Risti Hooldekodus pesupesijana.
Ta on
ja ta on seda
tööd teinud juba kaheksa aastat.
Seni oli tal põhiharidus. Sügisel
2018 läks ta Haapsalu
duskeskusesse hooldustöötajaks
õppima.
sellel aastal saab
mast kvalifitseeritud
ja ning ta asub õpitut ka reaalses
elus praktiseerima - temast saab
Risti Hooldekodu uus särav
hooldaja.

36-aastane

Kutsehari-

Juba

te-

hooldustööta-

valmis pannud, jalutamine, suhtlemine. Ma
pean olema inimese jaoks alati olemas. Oluline
on motiveerida hoolealust mitte voodisse jääma,
vaid püüda teda igati liikuma aidata. Taanis oli
samamoodi, meil oli ainult üks inimene voodis,
aga me aitasime ta voodist välja ratastooli, käisime jalutamas ja suhtlesime.
Sa käisid Taanis välispraktikal?
Jah, kuu aega. Seal on nii kodune. Kõigi jakõige
jaoks on aega. Personali ja klientide suhtarv on
väiksem. Ka minul oli nende jaoks aega, ma
käisin jalutamas ja istusin nendega õues. Tegin
kõiki töid koristasin tube, tegin voodeid, pesin, samuti söötsin üht meest. Mulle tegi rõõmu,
et praktika ajal olin ma kaks päeva üht meest
söötnud ning kolmandal päeval, kui tuli teine
hooldaja, siis viimane tuli tagasi ja ütles, et
hoolealune nõuab Moonikat. Nad harjusid minuga ära. Oli ka üks naine, kes endale võõraid ligi
ei lasknud ja ta oli ka algul ainult tubane, aga
kui ma järjepidevalt talle naeratasin, siis lõpuks
tuli ta minu juurde, kallistas, istus minu kõrvale
ja me sõime koos. Seal süüakse koos, ühe laua
taga söövad nii hooldajad ja hoolealused.
Mulle meeldib siin hooldekodus ka, isegi kui
ma hooldaja töödveel ei tee, olen maju iga päev
majas. Kui ma Taani läksin, siis meie mehed ja
naised muretsesid, et ma välismaalt ikkagi tagasi tuleksin. Ja kui ma sealt tagasi tulin, siis
nad rõõmustasid „Nii tore, et sa tagasi oled“.
-

Kuidas Sa leidsid tee hooldustöötaja
erialani?
Siin peab nüüd minu ülemuse otsa vaatama.
Mul oli tööpäeva lõpp ja hakkasin koju minema, kui ta mu mineku pealt oma kabinetti tõmbas ja ütles: „Oota! Nii, mina saadan su kooli“.
Ja mina ütlesin kohe „jah“ ja me täitsime samal
päeval kooli sisseastumise avalduse. Meil oli
juba kiire, tähtaeg lähenes dokumentide esitamiseks. Ma ei küsinudki mõtlemisaega, vaid
tegin peas kiire otsuse. Võib-olla toetas mind, et
ma olen selle töö sees siin juba olnud, ega töögi
tundu hirmutav. Ja mul oli õppimistahe ja soov
kogeda midagi uut. Igatahes, mina ei kartnud
kooli minna.
Millised olid sinu ootused õppima minnes?
Mina tahan kogeda ja näha uusi asju. Üks asi
on see, mida sa näed siin kohapeal, lisaväärtus aga, mida sa näed mujal. Koolis me saime
praktikat laias valikus. Mina tahtsin praktikale
minna välismaale. Ma olin enne teiste blogisid
lugenud, kes on õppinud hooldustöötajaks ja
kus nad käinud on. Need blogid on kõik üleval
kutsehariduskeskuse kodulehel. Välispraktikast
saime teadakooliaasta alguses. Mina tulinkohe
ja küsisin ülemuselt, et kas ma saaksin minna
ja sain. Ma arvan, et hooldustöötajaks õppimaminek oli õige. Mu silmaring on nüüd laiem.
Võin ka koduhooldustööd teha. Tänu sellele, et
ma õppima läksin, olen saanud oma ema aidata.
Minu meelest on see suur-suur pluss.
Kes on hooldustöötaja ja mida ta teeb?
Hooldustöötaja on inimene, kes abistab teist
inimest hooldab, aitab. See hõlmab endas nii
palju tegevusi söötmine, pesemine, koristamine, ravimite andmine, mis meditsiiniõde on
-

-

–

Risti Hooldekodu juhataja: “Me elasime kõik
väga kaasaja toetasime. Õppepuhkus oli päris
pikk, aga meil oli kohe selge, et juhul, kui praktika võimalus tuleb, siis peab Moonika minema.
Meile on ju väga-väga vaja, neid uusi teadmisi ja kogemusi ning seda laia silmaringi. Tänu
Moonikale on meil majas ka tõstuk inimeste aitamiseks ja hooldaja töö lihtsustamiseks. Moonika abil me saime seda masinat proovida. Nüüd
on ta proovitud, kõik on väga õnnelikud, kõik
harjutavad. Reaalne lugu, kuidas kool tegelikult
toetab ka töökoha, organisatsiooni sisekorraldust. Inimesed hakkavad mõtlema, kuidas teha
paremini, kuidas me saame lihtsamalt, kuidas
me hajutame seda tegevust, et ei oleks nii koormav. Sest hooldaja töö on füüsiliselt koormav“.

Lisaks osaleb Risti Hooldekodu 28.09.2019 Maale elama programmis ning majaga on
võimalik tulla tutvuma.
Hooldustöötajaks saab õppida Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Tegu on ühe-aastase
tsükliõppega. Õpe toimub kaks korda kuus, neljapäev kuni laupäev. Dokumente sisseastumiseks saab esitada kuni 20. augustini.

Eesti Töötukassa toetab inimesi, kes lähevad õppima hooldustöötajaks tasemeõppes

Müüa

Mesinikest

noorpereotsib
taluvõi maja,
vähemalt

1 ha

maaga.

Avalike kinnisvara
pakkumistega

oleme tutvunud.
Helistada
5661 2806.
Helina Kreitsman
helina.kreitsman@gmail.com

+372 5661 2806

Kes peaks hooldustöötajaks õppima minema?
See ei ole vanuses kinni. Kõik võivad minna.

Isegi need, kes kahtlevad, proovigu. Empaatilisus on kõige tähtsam selles töös, et sa oskad
panna ennast selle haige inimese olukorda. Ja
sa mõistad vanainimest ja et me läheme temaga
koos kuni lõpuni välja. Oluline on, et sa jääd igas
olukorras rahulikuks. Hoolealune peab tundma,
et sa tahad seda tööd teha. Kui inimestega
lemine väga ei meeldi, siis on raske. Suhtlemine
on oluline.

suht-

Mis sind toetab õpingute juures?

Miks peaks hooldustöötajaks õppima?
Sest kunagi ei tea, millal seda oskust elus vaja
võib minna. Kunagi ei tea, millal ja kus mul

Kui tunned seda lugu lugedes, et sooviksid hooldustöötaja töö
kohta lähemalt infot, võid võtta ühendust Risti Hooldekodu juhatajaga telefonil 476 1103.

Sepipaja kinnistu
Linnamäe külas
Lääne-Nigula
Vallavalitsus võõrandab
Linnamäe külas asuva
Sepipaja kinnistu, kõik vara
omandiõiguse
üleminekuga seotud
kulud kannab ostja.
Krunt 759 m²,
detailplaneering tegemata.
Täpsem info ehitus-ja
planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm
(tel 51910518,
e-post
heikki.salm@laanenigula.ee).

seda paberit vaja võib minna. Mõeldes oma
emale, on mul hea meel, et ma läksin. See töö
ei ole ainult selleks, et endale leiba teenida,
vaid et ma saan ka oma lähedasi aidata. See on
üldhariv. Sa oskad inimesele abi anda, lähened
asjale teadlikumalt.

Minu töökoht, minu klassikaaslased, minu pere
ja see, et ma ise tahan õppida uusi asju. Mina
ei ole kahetsenud. Seltskond, klassikaaslased on

Nendega võiks ka edasi õppima minna.
Mis on kõige huvitavam selle eriala juures?
Mulle meeldib suhelda, mulle meeldib aidata.
Tore on inimesi kuulata, neil on palju tarkuseteri. Minu arust nemad harivad meid palju rohkem. See on nii eluline. Ma ei ütleks, et
hooldaja amet oleks nüüd tohutult raske ja ei
kõlba kuhugi. Ma tahaks selle hirmu maha võtta. Sa ei tee seda tööd üksinda, sul on meeskond
ja tänapäevased vahendid.
Kuidas julgustada inimesi õppima minema,
mida neile öelda?
Mina ei julgenud alguses inimesi nii lähedalt
füüsiliselt aidata. Aga tänu koolile, praktikale
on see hirm kadunud. Võib-olla otse, ilma igasuguse ettevalmistuseta ja kogemuseta on raske
hooldustöötajaks tööle minna, aga teha seda läbi
kooli japraktika, nii on lihtsam. Palju julgem on.
Meie hooldekodust lähevad sellel aastal sügisel
veel õppima neli hooldustöötajat ja ka kokk.

osalemise toetusega. Toetust saavad õppima asumise korral need inimesed, kellel
kutse- või erialane haridus ja kel on põhi- või keskhariduse omandamisest
möödas vähemalt 5 aastat.

puudub

Lisaks inimesed, kel on kutse- või kõrgkooli lõpetamisest möödunud vähemalt 15 aastat. Kui inimesel sissetulekuid pole on toetuseks 260 eurot kuus. Kui aga tulevane õppur saab õppimise ajal töötasu või mõnd toetust, siis 130 eurot kuus. Toetust makstakse kogu õpiaja jooksul. Toetuselt arvestatakse maha tulumaks.
Kui plaan õppima minna on kindel, siis tuleb ENNE õppima asumist pöörduda Eesti
Töötukassa karjäärinõustaja poole.
Eesti Töötukassa Läänemaa osakonnas saab karjäärinõustamiseks aja kokku leppida
telefonil 472 7075.

Hea vallarahvas!
tuurist, aga see ei tähenda usu puudumist.
Meile on antud uus võimalus kristlikku kulOn alanud nelipühade nädal. 9.06.19 oli tuuripärandit avastada ja tundma õppida.
rahvusvaheline kirikupüha “Nelipüha”, mis Kristlusest on saanud maailmareligioon, ta
tähistab kristliku kiriku sünnipäeva. Kui Jee- on valitsev usund Euroopas, Põhja- ja Ladisus oli surnud ja ülestõusnud, siis ta läkitas na-Ameerikas, Põhja-Aasias, Austraalias ja
oma õpilased ootama ja valmistuma uueks Afrikas. Meie esivanemate pärandil on ka
ajastuks. Selle tunnuseks sai Vaimu eriline täna oluline roll väärtushinnangute kujunavaldumine. Püha Vaimu saamine andis damisel.
Jeesuse õpilastele julguse ja juhised kuidas Soovin sulle head nelipühade nädalat ja
minna ja jätkata Jeesuse poolt alustatud tordeat Jaanipäeva ootust.
tööd. Püha Vaim on sellest ajast jätkuvalt
saatnud kristliku kiriku tööd ja selle kasvu.
Leevi Reinaru
EELK Lääne-Nigula ja Noarootsi
Tänapäeval on meie maal post sovjetliku koguduste õpetaja
ajastu tunnuseks võõrdumine kristlikust kulEELK Misjonikesksue juhataja
Tervitan sind Lääne-Nigula koguduse poolt.

väga toredad. Meil on tõesti hästi lahe grupp.

EELK Lääne-Nigula koguduses
P 23. juunil kell 12:00 kontsert jumalateenistus kirikus,
kella 13:00 15:00 järgneb tegevus pastoraadi juures Läänemaa
Maakaitsepäeva programmiga: ohutusinfo politseilt, päästeametilt
jne; lastele toredaid tegevusi, Lääne-Nigula ajaloost räägib Saamo
Heldema, kirik avatud, supi pakkumine, kohvik. Olete väga oodatud!
–

P 03. juunist kuni P 25.augustini on avatud Teeliste Kirik
R, L ja P kella 11:00 16:00.
–

Palume abi, kes saaks tulla kirikuvalvesse nendel päevadel.
Täpsem info 56 642 393 Tiina Võsu või laane-nigula@eelk.ee
P 15.septembril kell 12:00 Hõbeleeripüha kirikus, oodatud on kõik
kes 25.aastat tagasi käisid leeris so 1994.aastal.
Täpsem info ja eelregistreerimine koguduse kantseleis
laane-nigula@eelk.ee
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21.06.2019 Piirsalu pargis
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RÄN A

ÜRITUS ON TASUTA! HOD ROOTSI

Rohkem infot

www.roosta.ee 525 6699
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/LAANE-NIQULA VALD

LINNAMÄE PEEKON

TANDEM BUILDING OU

™

Jaanipäeva märksõnadeks võiksid olla mõistlikkus ja ilmastikuga arvestamine
Möödunudaastal leegitses enne jaanipäeva Harjumaal viimase kümne aasta
kõige suurem metsatulekahju. Vikipalu
kandis põles lausa 200 hektarit metsa,
mis paneb Päästeametit meelde tuletama
peatselt saabuva jaanipäeva valguses kõiki lõketega seonduvaid ohutusnõudeid.
Maris Moorits
päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Lääne

Kui jaanipäeva üritus on avalikkusele suunatud,
tuleb aegsasti esitada kohalikule omavalitsusele
avaliku ürituse korraldamise taotlus. See on leitav
kohaliku omavalitsuse veebilehelt. Enne taotluse
esitamist on vajalik kooskõlastada avaliku lõkke
tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike
tulekustutusvahendite kogus Päästeametiga.
Selleks vajalik blankett on leitav Päästeameti

kodulehelt. Kui kooskõlastus Päästeametilt on
saadud, esitatakse need juba koos avaliku ürituse taotlusega loa saamiseks omavalitsusele.
Tule levikut saab piirata ettevalmistatud
lõkkekohaga
Kuigi avalikud külajaanituled tehakse peaasjalikult traditsiooniliselt väljakujunenud kohtadesse,
vajavad ka need kohad siiski kriitilise pilguga üle
vaatamist. Lõkkekoha vahetu ümbrus peab olema
vähemalt 0,5 meetri ulatuses puhastatud kuivanud taimestikust, okstest ning muust põlevmaterjalist, vältimaks selle süttimist. Oluline on piirata
lõkkekoht kivide või pinnasevalliga. Kui lõke
tehakse püramiidikujuline, siis peab arvestama
selle põledes ümber kukkumise võimalusega. Nii
on vajalik jälgida, et ka inimestel lõkke ümber
turvaline oleks ning keegi põlevmaterjali kukkumisel ohtu ei satuks.

Suure tuulega lõkke tegemine võib käest
minna
Igasuguse lõkke tegemisel on oluline jälgida
tuule suunda ja kiirust, et sädemed ei langeks
hoonele, metsale, kuivanud taimestikule või turbapinnasele. Kui tuule kiirus on üle 5,4 m/s ei
tohi enam lõket teha. See on oht juba ümbritsevale ning võib lõppeda suure kahjuga. Väike, alla
1 meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema
vähemalt 8 meetri kaugusel mis tahes hoonest
või põlevmaterjali hoiukohast ja vähemalt
10 meetri kaugusel metsast. Üle 1 meetrise
läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt
15 meetri kaugusel hoonetest ning 20 meetri
kaugusel metsast.
Vaata enne lõkke läitmist kindlasti ka Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti ja kui jaanilõkke tegemise kohas on äärmiselt suur tuleoht, siis tee
väiksem, alla 1 m diameetriga lõke. Jaaniõh-

tul ei ole tähtis lõkke suurus, vaid tegemist on
vana tavaga süüdata lõkked ja nautida mõnusat
seltskonda.
Viimane kustutab tule
Kui teed jaanilõket tuttavate seltskonnas, siis
vali seltskonnast kaine lõkkevalvur, kes hoiab
nii seltskonnal kui ka lõkkel silma peal ning
viimane pidutseja või grillija peab kandma
hoolt selle eest, et tuli saaks kindlalt kustutatud.
Lõkkejääkide summutamiseks sobib näiteks
pangetäis vett või liiva, mis alati lõkke ääres
valmis peavad olema.
Päästeamet soovitab tuld tehes teada oma asukohta ja hoida käepärast laetud mobiiltelefoni,
et saaks vajadusel numbrilt 112 abi kutsuda.
Lõkete tegemise, grillimise ja muude tuleohutusalaste küsimustega võib pöörduda päästeala infotelefoni 1524 poole.
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19. juulil algusega kl 18.00
Kirimäe Rahvamõisas

METRO LUMINAL
kontsert
Vihma korra majas
Pilet Piletilevist 14€
ja tund enne algust kohapeal 15€

7. juulil algusega kl 19.00
Kirimäe Rahvamõisas

Väljaandja:

Lääne-Nigula Vallavalitsus,
heli.randes@laanenigula.ee, 473 5050
Ilmub ka veebis

www.laanenigula.ee

Absoluutne
Tiraaž 3068 eks.

Kujundus: OÜ

See Teatri etendus „Uljas Neitsi“

13. juulil algusega kl 19:00
Kirimäe Rahvamõisas
Improteatri lavastus kohapeal

Pilet: 5€
Piletid müügil tund
enne algust kohapeal

Pilet:10€
Piletid müügil Piletilevis ja
tund enne algust kohapeal.

