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2. veebruaril 1920 kirjutati Tartus alla rahulepingule Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel. Õiguslikult on tänaseni oluline, et 100 aastat
tagasi lõpetati Tartu rahuga 431 päeva kestnud
Vabadussõda. Venemaa tunnustas tingimusteta
ja igaveseks ajaks Eesti Vabariigi iseseisvust.
Tartu rahulepingut on nimetatud ka Eesti riigi
sünnitunnistuseks. Kui iseseisvusmanifestiga
pandi alus Eesti iseseisvusele, siis Tartu rahuga
see pitseeriti. Tartu rahulepingu näol oli tegemist ka omaette fenomeniga, kuna see oli esimene rahvusvaheline akt kogu maailmas, kus
kasutati rahvuse enesemääramise mõistet.
Eesti ja Venemaa piir määrati kindlaks kuni
1940. aastani püsinud kujul, mille järgi kuulusid Eestile ka Narva-tagused vallad ja Petserimaa. Kahjuks siiani ei ole Venemaa pidanud
Tartu rahulepingut endale siduvaks, ka mitte
pärast Eesti Vabariigi taastamist 1991. aastal.
Ehkki Eesti Vabariik tõstatas taasiseseisvumise
järel küsimuse Tartu rahulepingu järgsete piiride taastamisest, ei ole Venemaa tänini Tartu
rahulepingu ja sellejärgse Eesti-Venemaa piiri
kehtivust tunnustanud.
1993. aastal kehtestas Venemaa ühepoolselt rii-

gipiirina endise Vene Nõukogude Föderatiivse
Sotsialistliku Vabariigi
administratiivpiiri,
mistõttu Viru-Ingeri ja suurem osa kunagisest
Petseri maakonnast kuuluvad praegu Venemaa
koosseisu. Eesti loobus Venemaa koosseisu
läinud alade tagasinõudmisest ametlikult 1995.
aasta novembris.
Tartu rahulepingu kohaselt ei laienenud Eestile
endise Venemaa keisririigi võlgade tasumise
nõue. Eesti vabanes kõigist kohustustest Venemaa ees ja sai Venemaa kullafondist 15 miljonit
kuldrubla ehk 11,6 tonni kulda. Venemaa ei täitnud hiljem lepingut ja näiteks suur osa sõjategevuse ajal evakueeritud varadest, sealhulgas Voronežisse evakueeritud Tartu Ülikooli omand,
on siiani tagastamata.
Vabadussõja lõpul oli Venemaal umbes 320
eestlaste asundust või keskust ja umbes
190 000 eestlast. Tartu rahulepingu kohaselt
oli igal Venemaa eestlasel õigus Eestisse elama asuda. Selle lepingu alusel tuli Venemaalt
Eestisse 38 000 eestlast. Venemaa omalt poolt
tegi eestlaste kodumaale naasmise võimalikult
raskeks.
Eestlane otsustas Tartu rahuga vaba ja
demokraatliku riigi kasuks ning alustas esimest
korda üles ehitama oma riiki. Kahjuks jäi see aeg
ajaloos väga lühikeseks. Kaks kahekümnenda
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sajandi ”kõige mustemat jõudu” kommunism
ja fašism hävitasid vaba ja demokraatliku Eesti
riigi. Saabus pea viiskümmend aastat kestnud
okupatsiooniaeg.
Kuid Eesti rahvas tõestas, et vabaduspüüe on
tema südames, see ei ole kadunud ja 20. au–

gustil 1991 taastas Eesti rahvas jälle isetegemise
tee, et olla vaba demokraatlik riik. Meil kõigil
on suur vastutus nende noorte ja vanade Eesti inimeste ees, kes võitlesid Eesti riigi eest ja
kellest paljud andsid selle eest kõige kallima
oma elu.
–

2020. kaasav eelarve ootab ettepanekuid
Mikk Lõhmus vallavanem

jadusel tehakse soovitus ettepaneku
muutmiseks.

kulusid järgnevatel eelarveaastatel.
Kaasava eelarve raames tehtu peab
olema avalikus kasutuses.
Kaasava eelarve raames ei saa teha
jooksvaid kulusid, näiteks korraldada
mingit üritust.
•

Volikogu kinnitas 2020. aasta eelarve
ning käes on aeg hakata esitama
kaasava eelarve ettepanekuid.
Alljärgnevalt sellest, mis põhimõttel kaasava eelarve raha jaotatakse,
mille peale saab ettepanekut esitada,
kuidas esitada ettepanekut ning kuidas toimub hääletus.
Kaasava eelarve raha

jagatakse
piirkondade kaupa
Kaasava eelarve jaoks on 2020. aastal
eraldatud 40 000 eurot ja see raha jaguneb võrdselt 8 piirkonna vahel. Igale piirkonnale jagub seega kuni 5000
eurot. Nendeks piirkondadeks on:
Kullamaa osavald;
•

•

•

•

•

•

•

•

Martna osavald;

Noarootsi osavald;
Oru piirkond;
Nõva osavald;
Palivere piirkond;
Risti piirkond;
Taebla piirkond.

Millele saab raha taotleda?
Raha saab taotleda investeeringuprojekti elluviimiseks –-selleks võib olla
asja ostmine, remont või ehitus.
Kaasava eelarve raames planeeritav
asi peab valmima samal eelarveaastal
ning ei tohi tekitada ebamõistlikke
•

Mis on tähtajad?

•

Kaasava eelarve

NÄIDE: 2019 kaasava eelarve

1. Kullamaa järve-puhkealale Discgolfi rada.
2. Martna Põhikooli mänguväljaku
kiiged ja ronila
3. Pürksi küla mänguväljak
4. Nõva sadama ujuvkai
5. Linnamäe staadionile
kastmissüsteemi rajamine
6. Palivere Lasteaia õuesõppe maja
7. Noortele välitrenažööride rajamine Risti kooli juurde

Kuidas toimub kaasava eelarve

jelduse põhjal, siis tuleb asi lihtsas
keeles ja ettepaneku avaliku kasu
selgitavalt lahti kirjutada. Mõelge
loovalt!
Keerukam osa võib olla ettepaneku
eelarve koostamine. Lihtsalt asja
ostmisest ei pruugi piisata, näiteks
mänguväljaku pakkumisel tuleb
arvestada ka kohale toomise, paigaldamise ja vajadusel ka turvaaluse rajamise kuludega.
Vajadusel võib alati nõu pidada
vallavalitsuse või osavallavalitsuse
spetsialistidega, kes vajadusel nõu

8. Füüsilise aktiivsuse atribuutika
asendamine Taebla Kooli alal
Kuidas vormistada ettepanekut?
Kaasava eelarve ettepanekule tuleb
panna võimalikult lühike ja konkreetne nimetus!
Ettepanekule lisatakse täpsem kirjeldus, mis ettepaneku sisu kõigile
arusaadavalt lahti seletab (mida
täpselt tahetakse teha, kasutajate
sihtgrupp jne) – kuna hääletaja teeb
valiku paljuski ettepaneku nime ja kir-

ettepanekute esita-

tähtaeg on 15. veebruar 2020
kuni 15. märts 2020, ettepanek
esitatakse elektroonselt aadressil
vv@laanenigula.ee või sisestatakse
VOLIS keskkonnas.
mise

Kullamaa

discolfipark

annavad ja aitavad.
Ettepaneku puhul hinnatakse

eel-

nevalt ka eelarve realistlikkust ja

va-

hääletus?
Kaasava eelarve hääletus toimub elektrooniliselt VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16 aastased
isikud, kelle elukohaks on Lääne-Nigula vald. Vastavasse keskkonda saab
siseneda valla veebilehel ja selleks on
vaja ID-kaarti või mobiil-ID. Hääletamiseks on aega 2 nädalat.
Iga isik saab hääletada kuni 3 ette-

paneku poolt ükskõik mis piirkonnas
need ettepanekud ka asuvad.
Elektroonilise hääletus toimub eeldatavasti aprillikuus ja sellest antakse
teada eraldi.
Valla kontaktisik kaasava eelarve
netluses: Heli Randes, turundusjuht
heli.randes@laanenigula.ee

me-

kõigile ettepanekute välja mõtlemisel ja esitamisel!

Edu

volikogu
2 volikogu/teated
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Aasta esimesel volikogu istungil võeti vastu valla eelarve
Kõige suuremateks kuludeks on tööjõukulud,
milleks kulub 7,1 miljonit eurot ja majandamiskulud, suurusega 4,2 miljonit eurot.
vesteerimistegevuse real on eelarves 4,6 milj
eurot. Investeeringute katteks laenatakse
2,4 miljonit eurot ja laenu makstakse tagasi
428 000 eurot.

In-

Neeme Suur
volikogu esimees

Uus aasta on alanud ja ka volikogu uus tööaasta on alanud.
Esimene volikogu istung toimus
Paliveres. Palivere koolipere võttis meid lahkesti vastu, volikogu töölaud oli üles seatud
kooli saali.
Kõige esimene ja ka üks selle aastat olulistest
otsustest oli valla 2020 aasta eelarve vastuvõtmine. Ettekande tegid vallavanem Mikk

osa-

Lõhmus ja eelarve- ja raamatupidamise
konna juhataja Piret Zahkna. Kaasettekandega
esines arendus- ja eelarvekomisjoni esimees
Jüri Ott. Tegemist oli teise lugemisega, esimest korda arutas volikogu eelarvet 2019 aasta
detsembris. Valla 2020. aasta eelarve tulude
maht on 12,3 miljonit eurot, kulude maht
12 miljonit. Kõige suurema osa tulust moodustavad füüsilise isiku tulumaks 5,8 milj eurot ja
riigi poolt eraldatav toetusfond 3,4 milj eurot.

Kõige suuremaks kuluartikliks eelarves on
haridus, milleks kulub 6,7 milj eurot. Kõige
suuremaks investeeringuks eelarves on Oru
kooli saali ehitus, milleks kulub 1,175 miljonit
eurot. Investeeringuid jagub aga igasse valla
keskusesse. Just investeeringute suurusest

tu-

lenes ka kriitika, mida eelarvele tehti. Eelarvet
kritiseeriti, sest investeeringute kõrvalt jääb
vähe võimalusi valla palgal olevate töötajate
palkade tõstmiseks.
Kahe lugemise vahepeal sai teha ka muudatusettepanekuid eelarvesse. Suurema osa
muudatusi esitas vallavalitsus ise. Osavalla
-ja kogukonnakogudes tehtud ettepanekud
liikusidki volikogu lauale vallavalitsuse kaudu.
Volikogu neid kõiki ka toetas. Volikogu liikmetest ise esitas ettepaneku Einar Pärnpuu,
kes pani ette eraldada Kullamaa tehisjärve
paisu remondiks 15 000 eurot. Ka seda
datust volikogu toetas. Mahult kõige suurema
ettepaneku esitas aga volikogu liige Jüri Ott,
kes tegi ettepaneku võtta teede remondi arvelt
170 000 eurot ja kasutada seda ametnike palga
tõstmiseks. Selle ettepanekuga volikogu nõus
ei olnud. Küll aga peeti palgatõusu oluliseks
teemaks ja selle juurde lubati tagasi tulla aasta

muu-

jooksul, kui uue aasta laekumised selgemad
on. Peale arutelusid ja sõnavõtte sai eelarve
volikogu poolt heakskiidu ja valla eelarveaasta

re-

spordiplatsid, terviserajad,

matkara-

jad, laululava, lõkkeplats, park jne.
Taotleja peab olema tegutsenud
vähemalt ühe aasta ja põhikirjas

NB! Investeeringutoetuse taotluste
esitamise tähtaeg on

Teise teemana menetles volikogu LääneNigula Noortevolikogu põhimääruse muut-

mist. Põhimäärus muudeti paindlikumaks
ja vabamaks. Kui seni oli noortevolikogu
liikmete arv määratud ühe kindla numbrina
ja koolide osalemine kohustuslikuna, siis
nüüd anti noortevolikogu moodustamiseks
vabamad käed. Koolidel on võimalus, mitte
kohustus osaleda ja volikogu liikmete arv
ei ole enam üks jäik number. Sama teema
jätkuks otsustas volikogu ka mitte kinnitada
noortevolikogu koosseisu. Kuna eelmisel aastal
toimunud valimised ei andnud neid tulemusi,
mida noortevolikogu põhimäärus ette nägi, siis
korraldatakse 2020 aastal uued valimised.
Noorsooteemaga jätkates kinnitati ka 2020.

aasta huvitegevuse kava. See kava on vajalik
riigi poolt eraldatud toetusraha kasutamiseks,
aga ka muidugi vallale endale huvitegevuse
korraldamiseks. Volikogu arutas põhjalikult
huvitegevuse teemat. Volikogu liige Marek
Toppertegi ka ettepaneku viia huvitegevus
koolide alt välja ja moodustada eraldiseisev
Lääne Nigula valla huvikool.

Edasi said volikogu liikmed ülevaate valla
üldplaneeringu koostamist. Volikogu liikmetel
oli hulgaliselt küsimusi valla majandus ja
planeerimisosakonna juhatajale Heikki Salmile
–

SPORDIÜRITUSTE KORRALDAMISE
TOETUS
Taotleda saavad seltsingud, mittetulundusühingud, maakondlik
spordiliit ja spordiala liidud erinevate
vallas toimuvate spordi- ja liikumisharrastuse ürituste ning võistluste
korraldamiseks, nt erinevad rahvaspordiüritused, matkad, tervisepäevad, võistlused, valla meistrija karikavõistlused jms.
NB! Spordiürituste korraldamise

toetuste taotluste esitamise
tähtaeg on 25. veebruar 2020!

Toetuste suurused on erinevad,
kolmanda osapoole kaasfinantseeringuta kuni 1000 EUR ning
kolmanda osapoole kaasfinantseeringu korral taotleja omafinantseeringu osa rajatiste puhul kuni
5000 EUR ja hoonete puhul kuni
10 000 eur.
Üldjuhul ei eraldata toetust mitte
rohkem kui 50% kavandatava projektikogumaksumusest.

%

Järgmises päevakorrapunktis võeti vastu
otsus Risti Rahvamaja kinnistu müügiks.
Kinnistul asuv vana rahvamaja hoone on
amortiseerunud ja hetkel kasutuskõlbmatu.
Müügiidee on esitatud Risti kogukonnakogu
poolt.
Volikogu arutas põhjalikult ka Nõval paikneva õpilaskodu korteri müügi üle. Nõva
õpilaskodus lapsi ei ole. Lõpuks jõuti
seisukohale, et korteri müüki praegu veel
korraldada on ennatlik, enne tuleb langetada

otsused Nõva kooli osas tervikuna.
Seejärel valiti volikogu kultuuri- ja
spordikomisjonile uus esimees ja aseesimees.
Esimeheks valiti Andres Kampmann ja
aseesimeheks Guido Ulejev. Peale seda kuulati
ära arendus- ja eelarvekomisjoni aruanne
2019. aasta tegevusest ning vallavanema info.
Järgmise vallavolikogu istungi ajaks lepiti kokku

20. veebruar kell 15:00, Martnas.
Volikogu tööaasta algas oluliste otsuste ja
keeruliste aruteludega. Selline volikogu töö
ongi.
Kõigi volikogu avalikustamisele kuuluvate
otsustega ja istungite protokollidega

saab tutvuda valla veebilehel asuva
dokumendiregistri kaudu. Määrused on
avalikustatud Riigi Teataja veebilehel.

Enampakkumisteade Risti alevikus
Lihula mnt 4 asuva rahvamaja kinnistu
võõrandamiseks
Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Risti alevikus Lihula mnt 4 asuva Rahvamaja kinnistu, registriosa
2616332, katastritunnus 43601:001:0052, sihtotstarve Ühiskondlike
ehitiste maa 100%, pindala 1624 m², alljärgnevatel tingimustel:

nr

sätestatud eesmärk on küla, alevi,

leping.

kaasfinantseering vähemalt 20
ulatuses projekti kogukuludest.

25. veebruar 2020!

piirkonna elukeskkonna, kultuurija spordielu arendamine, avalik-

kuse kaasamine, avaliku huvi täide
viimine jms.
Objekt, millele toetust taotletakse
peab olema valla omandis ja antud
taotlejale avalikku kasutusse või
on objekt taotleja omandis ja vallaga on sõlmitud avaliku kasutuse

Vahtrale.

saab alata.

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja kogukondliku ühistegevuse
ja mittetulundustegevuse toetuste taotlusvooru
INVESTEERINGUTOETUS
Investeeringutoetust saavad
taotleda mittetulundusühendused
ja sihtasutused.
Objekt, mille ehitamiseks või
noveerimiseks toetust taotletakse
peab olema avalikus kasutuses või
selle kasutamine on avalikkusele
suunatud.
Hooned on nt seltsi- ja külamajad,
muuseumid, käsitöökojad jms,
rajatised on nt mänguväljakud,

ning ka üldplaneeringu konsultantidele firmast
AB Artes Terrae OÜ, Heiki Kalbergile ja Jürgen

Projekti omafinantseering võib olla
nii rahaline kui mitterahaline.

-

NOORTEPROJEKTID
Mittetulundusühingud saavad

suu-

esitada taotlusi ka noortele
natud projektide läbiviimiseks,
mille eesmärgiks on noorte kaasamine, koolitamine, ühisürituste ja
noorte laagrite korraldamine jms.
Noortele suunatud projektide korral saab lisaks kodanikuühendusele
toetust taotleda ka valla noorte

NB! Projektitoetuse ja noortepro-

on 9. märts 2020!

PROJEKTITOETUS

piirkondlike või ülevallaliste sündmuste ja tegevuste läbiviimiseks, nt
mitmesugused vabaaja sündmused,

Kõik taotlused esitada vastaval
taotlusvormil digitaalselt allkirjastatuna Lääne-Nigula vallavalitsuse e-posti aadressile:

talgud, koduloo uurimine jms,
samuti mujale esitatud projektide

vv@laanenigula.ee.

kaasfinantseeringuks.

Taotlusvormid on leitavad valla
kodulehelt: www.laanenigula.ee

arves-

Projektitoetuse eraldamisel
tatakse piirkondade tasakaalustatud
arengut, erinevate ühiskonnagruppide kaasatust, traditsioone, tähtsust
vallale, piirkonnale, asulale, ürituse
turunduslikku väärtust, eeldatavat
osavõtjate ja kaasatute hulka.
Taotlejal peab olema oma-/ja või

- Ostja esitab lisaks hinnale oma visiooni hoone ja kinnistu edasise
kasutamise kohta ja kohustub hoone lammutama või rekonstrueerima
3 aasta jooksul arvatest ostu-müügilepingu allkirjastamisest.
- Enampakkumise osalemistasu on 50 eurot. Tagatisraha ei määrata.
- Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja.
- Ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale.
- Ostjal ei tohi ostu-müügi lepingu sõlmimise hetkel olla Lääne-Nigula

Vallavalitsuse ees võlgnevusi.
Pakkumine peab sisaldama:

volikogu.

jektide taotluste esitamise tähtaeg
Projektitoetust saavad taotleda mittetulundusühingud külakogukonna,

Vallavara alghind on 10 000 eurot.

Teavet kogukondliku ühistegevuse
ja mittetulundustegevuse

rahasta-

mise kohta jagab Varje Paaliste,

kultuuri- ja spordinõunik,
tel 5646 9191;
varje.paaliste@laanenigula.ee

1) täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood
või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi,
registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi numbrit;
2) nõusolekut osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
3) kinnitust, et pakkuja on varaga tutvunud ja ei esita lepingu
sõlmimisel ja selle järgselt pretensioone või nõudeid;
4) dokumentiosavõtutasu tasumise kohta;
5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat;
7) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, juriidilise isiku
esindaja puhul volikirja.
Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb Lääne-Nigula Vallavalitsusele esitada pakkumine kinnises ümbrikus, millele on märgitud
enampakkumisele pandud objekti nimetus ja asukoht.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 01.03.2020 kell 12.00.
Pakkumised esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele, Haapsalu mnt 6,
Taebla alevik, Lääne-Nigula vald.
Täpsem info

ehitus- ja planeerimisosakonna

tel 51910518,

e-post

heikki.salm@laanenigula.ee

juhataja Heikki Salm,

elu 3
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Nõva Kooli ümberkorraldamise
eelnõu on avalikustatud
Kaie Talving
haridusnõunik

lieaiseks 5 last, kuid juba täna käib
neist mitu Linnamäe Lasteaias.

Eelnõu kohaselt kavandatakse muuta
kooli tegutsemise vormi ja lõpetada
Nõva Kooli III kooliastme tegevus
alates ülejärgmisest, 2021/2022 õppeaastast, mil kool jätkaks 6-klassilise lasteaed-põhikoolina.
Kooskõlas ühinemislepinguga on
Lääne-Nigula valla arengukavas
2018-2026 sätestatud põhimõtted õpilaste piirarvude kohta kooliastmete
kaupa. III kooliastme (7.–9. klass)
puhul seati eesmärgiks, et seal peaks
õppima vähemalt 12 õpilast.
Täna on Nõva Kool ühe asutusena tegutsev 9-klassiline lasteaed-põhikool.
Koolis õpib käesoleval õppeaastal
kokku 16 õpilast, kellest 9 rahvastikuregistri järgne aadress on vallas.
III kooliastmes ehk 7.-9. klassis käib
7 õpilast. Nõva kooli vahetust teeninduspiirkonnast (Peraküla, Vaisi,
Nõva, Tusari, Rannaküla) on seitsme
aasta jooksul Nõva Kooli minemas
maksimaalselt 3 last. Variku piirkonnast saab sel ajavahemikul koo-

Õpilaste arvu dünaamika näitab, et
Nõva Koolis ei ole ette näha 7.-9.
klassi õpilaste arvu kasvu, see jääb
kolme klassi peale kokku 5-7 õpilase
vahele ja tulevikus langeb veelgi.
Antud lahenduse kiitis heaks Nõva
osavallakogu ja eelnõu on edastatud
arvamuse avaldamiseks Nõva Kooli
õpilaste ja lasteaialaste vanematele
ning nende elukohajärgsetele kohalikele omavalitsustele, kooli hoolekogule ja õpilasesindusele.

Eelnõuga saab tutvuda valla vee-

Haridusstipendiumi taotlemise konkurss
Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusstipendiumi taotlemiseks. Stipendiumi
eesmärgiks on toetada Lääne-Nigula valla õpilaste ja üliõpilaste enesetäiendust ja arengut ning tunnustada valla noorte haridusteed. Stipendiumit saab taotleda
•

üldhariduskooli õpilane,

•

kutseõppe õpilane,

•

bakalaureuse-, magistri-

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 18-aastast isikut esindab
stipendiumi taotlemise ja saamisega seoses tema vanem või seaduslik esindaja,
•

•

õpingutulemuste väljatrükk,

•

juhendaja soovituskiri.

bilehel, elektroonilises dokumendiregistris volikogu eelnõude juures:
http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/4052172 Eelnõule
võib arvamusi ja vastuväiteid esitada
kuni 21. veebruarini 2020 Lääne-Nigula Vallavalitsuse aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik või e-posti
aadressil vv@laanenigula.ee ning volikogu ette jõuab see märtsikuus.

Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 6. märts 2020. 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 tingimusedja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/411042018024

Infopäev Läänemaa
vaegkuuljaile
Teisipäeval 3. märtsil
2020 toimub Haapsalu
Sotsiaalmajas
(aadressil Kastani tn 7,

Haapsalu linn) Tallinna
Kuulmisrehabilitatsiooni
Keskuse vastuvõtt
vaegkuuljatele.

Palume kindlasti
registreerida telefonil
52 40 325.
Läänemaa Vaegkuuljate

Ühingu juhatus

Hajaasustuse programmi taotlusvoor
avatud 17. veebruarist 2020
Alates 17.02.2019 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike
arvu püsimisele maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste
jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja
autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulik ei ole tiheasustusega piirkonnad.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist
2020, millele nad toetust taotlevad. Suvekodudele toetust taotleda ei
saa.
Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute

eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2020.
aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond ja puuetega
isikud.
Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500
rot, omafinantseering peab moodustama 33 % projekti kuludest.

eu-

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused leiab

valla kodulehelt: https://www.laanenigula.ee/et/hajaasustuse-programm.
Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 17.02.2020.a ja esitamise
viimane tähtpäev on 17.04.2020.a.
Lisainfo Lääne-Nigula vallas:
Olev Peetris
Teede- ja kommunaalnõunik
Telefon 4720304; mobiil 5049561

e-post

olev.peetris@laanenigula.ee

või doktoriõppes õppiv üliõpilane,

Vallavanema
vastuvõtuajad
märtsis
2.03 Martna
osavallavalitsus
09.03 Kullamaa
osavallavalitsus
16.03 Noarootsi
osavallavalitsus
23.03 Nõva
osavallavalitsus

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

Alates 1. veebruarist sõidab liini
nr 146 pealelõunane buss tööpäevadel
Nõvani välja

on

Bussiliini nr 146, mis väljub Keilast 14.35,
pikendatud alates 1. veebruarist 2020 Maissoost Nõvani kõikidel
tööpäevadel.
Buss väljub tagasi Tallinnasse Laimi peatusest
kell 15.55,
Nõva peatusest kell 15.56
ja Vaisi peatusest kell 15.58.
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Kus on Lääne-Nigula
kõrgeim tipp?
Läänemaaga kursis olev inimene vastab pikemalt mõtlemata, et see on Palivere
Pikajalamägi. Tõepoolest, ka Maa-ameti kodulehel (www.maaamet.ee/sites/
default/files/uudised/joonis_30.jpg) oleva info kohaselt on Läänemaa (ja seega
ka Lääne-Nigula) kõrgeimaks kohaks Palivere liikumisradade olev tehismägi
kogusega 54,3 meetrit. Kuid kas see on nii ka täna?
Haldusreformi tuultes ühinesid 2017. aastal Lääne-Nigula vallaga Harjumaal
asuvad Rehemäe ja Kuke külad. Mööda Ääsmäe-Haapsalu maanteed Tallinna
poole sõitjate tähelepanu äratab kindlasti künklik pinnamood Ellamaa ümbruses ja see ajendas uurima, kas mitte sealt ei peaks uut Läänemaa tippu otsima.
Vastus ongi jaatav, Lääne-Nigula valla kõrgeim koht asub Riiaküla Jaani talu
lähedal, Arjasilla männiku veerel, keset Ääsmäe-Haapsalu maanteed paarsada
meetrit Riiaküla bussipeatusest Tallinna poole, kõrgus 55 meetrit. Asjaolu, et
koht on keset maanteed, tähendab ühtlasi ka seda, et see on maakondade kõrgeimate tippude hulgast kõige enam külastatud, küll mitte teadlikult.
Uuel tipul ametlikku nime pole, kuid arvatavasti on mõistlik hakata seda kutsuma Arjasilla mäeks. Koostöös Kuke külaga on kõrgem koht kavas ka tähistada.

Hea lapse mitu nime
Elle

Ljubomirov

17. jaanuaril pandi nurgakivi 225 istmekohaga Oru kultuurisaali/kooliaula
ehitusele. Vahet pole, kuidas rajatavat
hoonet edaspidi kutsuma hakatakse,
on tegemist märgilise sündmusega,
mida piirkonna elanikud on oodanud
mitmeid aastaid.
Alates esimesest, kuue aasta tagusest valdade ühinemisest on endise
Oru valla poolt saali ehitamise soov
ühinemislepingutes kirjas olnud.
Nüüdseks on suurte pingutuste
lemusena jõutud ka ehitamiseni.

tu-

meenuta-

asetamisel
Nurgakivi
ti 1930-ndaid aastaid, mil samuti
mitme seltsi eestvedamisel ja ühiste
ponnistustega rajati Linnamäele
„Oru-Linnamäe seltside kodu“ ehk
rahvamaja. Tollal saadi ehituse jaoks
raha nii riigivanemalt, haridusministeeriumistkui koguti ka annetusi ja
müüdi loteriid.
Ka praegu on ehitatava saali osas
mitmed osapooled nõu ja jõuga abiks

olnud. Valla kuludega saab valmis
hoonekoos esmase vajamineva sisustusega, kuid parema heli- ja valguskvaliteedi tagamiseks on vaja leida
veel lisarahastust. Seega kogukonna
jaoks töö alles käib ning vähem oluline pole ka saali n-ö sisuga täitmine
– lisaks kooli ja lasteaia vajaduste
huldamisele peab see leidma laiemat
kasutust piirkonna kultuuriteenuse

ra-

Oru piirkonna külade ümarlauast
Eve Tamm Linnamäe Arenguselts

Järjekordsel ümarlaual oli kohal
paarkümmend inimest Soolu, Oru,
Jalukse, Seljaküla, Kärbla, Linnamäe,
Mõisaküla, Salajõe, Vedra ja Uugla
küladest. Lisaks vanadele tuttavatele
oli taaskord rõõm tervitada ka
mitmeid uusi osalejaid.
Esimesena sai sõna Piirsalu külaliikumise eestvedajaLeaLai, kes andis
ülevaate Piirsalu küla 2003. aastal
hoogustunud tegevustest ning tõdes
pikaajalisele kogemusele tuginedes,
et külaelanike algatusel ja koostöös
saab elukeskkonna parandamiseks
ning seltsielu edendamiseks kohapeal
väga palju ära teha.
Seejärel allkirjastati MTÜ Eesti
Naabrivalve tegevjuhi Marek Väljari,
Haapsalu politseijaoskonna
juhi
Andrei Taratuhini ja Mõisaküla
külavanema Kaido Hinno vahel neljapoolne leping Mõisaküla naabrivalve piirkonna loomiseks ning Marek Väljari tutvustas naabrivalve
toimimise
teoreetilist
piirkonna
ning praktilist poolt. Naabrivalve
piirkonnad tekivad sinna, kus on
olemas tugev kogukond. Inimesed
tunnevad üksteist, suhtlevad omavahel, hea sotsiaalnekontakt kasvatab
turvatunnet ja nii tekib usaldus, mis
on naabrivalve toimimise aluseks.
Peale külaliste lahkumist jätkati
muude kohalike teemadega
üürimaja ja kultuurisaali ehitustööd,
Soolu 500. juubeliaasta sündmused,
Linnamäe
kontsertide
päevaga
seotud plaanid jne. Veel on kohti
kohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) toetusel 4. aprillil toimuvale
külaliikumise huviliste ringreisile
Raplamaale, kus sealnekoordinaator
-

pakkujana. Nagu Gülnar Murumägi, kes esindas kohal viibides Eesti
Rahvamajade Ühingut, nurgakivi
asetamisel sõnas „ei ole aastaid Eestis maapiirkonda ühtki rahvamaja
rajatud, see on oluline tähis Eesti kultuurimaastikul“.

Oru kultuurisaali arhitektiks on Tiit

Trummal, kes on Oru koolimajagi
autor, ning ehitab Lasten Ehitus OÜ.
Hoone valmimise tähtaeg on detsember 2020. a ja loodame, et kool ja
lastead saavad oma järgmised jõulupeod juba uues aulas pidada.

Oru Kooli maailmaharidusnädal
võitis üle-eestilisel konkursil esikoha!
Liisa Lints
OruKooli huvijuht
Oru Kooli projekt osales MTÜ Mondo 2019a maailmaharidusnädalate konkursil, kus võitis peaauhinna. Selleks on projektijuhile reis Ugandasse, tutvuma MTÜ Mondo kohapealse tegevusega.
2019a maailmaharidusnädal oli meie koolis esimene omataoline ning selleks,
et teemasid ei oleks liiga palju ning õpilased saaksid täpsema ülevaate ja põhjalikuma info, keskendusime paarile kestliku arengu eesmärgile ning tõstsime
fookusesse järgnevad teemad: õiglane kaubandus ja Fairtrade märk, säästlik
tarbimine ja taaskasutus ning hariduse võimalused ja kättesaadavus maailma
erinevates piirkondades.

Ivi Sark tutvustab tegusaid kogukondi
ja talusid (registreeru eve@las.ee).
Aastavahetusel jõudis Oru piirkonna külade kodudesse KOP
projektitoetusest rahastatud Oru kandi
külade infoleht, kus tutvustati Saunja,
Keedika, Soolu, Seljaküla, Kärbla ja
Mõisaküla elanike põnevaid ameteid
ja hobisid. Hea ju teada, et vajadusel
saab ka oma või naaberkülas juukseid
lõigata, kinos või kontserdil käia,
kanuumatkal osaleda, kartulit, kapsast, mett ja mune osta ning põhurulli
või sõnnikukoorma tellida. Infoleht
on saadaval ka PDF versioonina,
kel huvi, võtab ühendust eve@
las.ee. NB! Oru, Vedra, Ingküla,Niibi,
Salajõe, Jalukse, Auaste ja Uugla küla
rahvas võiks hakata tasapisi mõtlema
sellele, mida toredat jagada oma küla
kohta järgmises, aprillikuus ilmuvas
infolehes.
Linnamäe Arenguseltsi juht Elle Ljubomirov rõhutas, et iga
maaomanik peaks ettevalmistusjärgus
oleva Lääne-Nigula valla üldpla-

neeringu eskiisil tema maale määratud sihtotstarbega kursis olema, et
seda vajadusel, lähtuvalt isiklikest
plaanidest muuta. Näiteks kui on soov
planeeringus põllumaaks määratud
maa-alale maja ehitada, oleks juba
praegu vaja selle sihtotstarve elamumaaks muuta. Üldplaneeringu
koostamise faasis piisab selleks vaid
ettepaneku tegemisest, mida üldjuhul
ka arvestatakse. Hiljem, kui planeering
on juba kinnitatud, nõuab sihtotstarbe
muutmine juba tunduvalt kauem aega
ja asjaajamist. Seega ootame lähiajal
toimuvale üldplaneeringu arutamise
ja ettepanekute tegemise koosolekule
aktiivset osavõttu. Kõik ikka selleks, et
mitte hiljem dokumentidega jännates
ohata miks ma oma maaga seotud
asjade vastu õigel ajal ei osanud huvi
tunda?
Kolm tundi möödus linnutiivul.
Loodame, et igaüks sai mõne teadmise
võrra rikkamaks ning kohtumiseni
järgmisel Oru kandi külade ümarlaual
aprillikuus.
–

Õpetajad ja õpilased õppisid läbi loengute, filmide, vestlusringide japraktiliste
tegevuste. Antud nädalat olid tulnud rikastama mitmed oma ala spetsialistid.
Jaanus Välja on õiglase kaubanduse ekspert, kes tutvustas noortele Fairtrade märki ning suunas neid tegema teadlikumaid valikuid. Samuti räägiti
lapstööjõu kasutamisest kakaoistandustes ning sellest, mida meie saame
ära teha, et aidata kaasa tööliste tingimuste paranemisele. Meid külastas ka
Mari-Helene Kaber, kes töötab Humana Eesti OÜ-s. Räägiti riiete tootmise
pahupoolest ning katsetati taaskasutuse võimalusi. Plastikpudelite ümbertöötlemisest oli tulnudrääkima Katriin Rebeca Selirand, kes töötab Eesti Pandipakend OÜ-s. Tänu temale said noored teada, milliseid võimalusi pakub
plastikpudelite taaskasutamine. Hea meel oli võõrustada ka Maarja Hallikut,
kes külastas MTÜ Mondo vabatahtlikunaBirmat. Õpilased said võrreldakahe
riigi elu-olu, õppimistingimusi ning näha ja katsuda kohalikke rahvariideid.
Toimus ka pagulaste pott trummide töötuba, milles olid seotud Aafrika rütmid ja koosmusitseerimine ning lisaks ka erinevate perede lood ning arutelu
sel teemal. Kuna pott-trummid olid kogutud erinevatest Aafrika ja Aasia pagulaslaagritest, siis olid need kõik varustatud infotahvlitega, kus peal ülevaade
eelmise omaniku elukäigu kohta.
Lisaks kõigele eelnevale oli koolimajas üleval mitmeid näitusi.
-

Praeguseks hetkeks on Oru Koolis toimunud juba ka teine maailmaharidusnädal, millel oli põhirõhk tarbimisel ning inimõigustel. Kooli külastasid
mitmed lektorid, et jagada enda kogemusi.
Usun, et esikoha vääriliseks tunnistati meie esimene maailmaharidusnädal,
sest kaasatud oli kogu koolipere. Õpetajad panustasid antud teemadesse väga
palju ning rääkisid antud teemadel enda tundides, erinevate arutelude, filmide
japiltide kaudu. Osalesid kõik õpilased 1. – 9. klassini. Hea on tõdeda, et meie
maailmaharidusnädalastkasvas välja ka Oru Kooli koordineeritav Erasmus +
projekt, mis keskendub keskkonnateemadele. Juba märtsi lõpus võõrustame
meie koolis Portugali, Taani, Islandi ja Läti noori.
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Oru Kooli esimene
poolaasta spordis

Noarootsi osavalla tänuüritus
Pürksi kultuurimajas
toimus 1. veebruaril Noarootsi osavalla
tänuüritus, kus avaldati
tänu inimestele, kes ühel
või teisel viisil andsid
märkimisväärse panuse
ja toe Noarootsi osavallas
aktiivses kogukondlikus tegevuses ja EV100
juubeliüritustes.
Noarootsi osavalla poolt leidsid
tänamist järgmiste ettevõtmiste
korraldajad:

nfotokonkursi „Minu Noarootsi
2019“ parimate fotode autorid:
Sandra Tšarnetski, Maie Arro, Marget
Vatku, Helja Jõgisman, Margit Säre
ning teised konkursil osalejad;
nNoarootsi laulukooride osalemine
XXVII laulupeol koorijuhid Endla
Kersman, Kadri Kelner, Danguole
Tamberg, samuti lapsevanemaid, kes
olid toeks ja abiks;
nNoarootsi kokaraamatu „Meie
maitsete Noarootsi“ koostajad
Peeter Lepik, Merilin KaustelLehemets, Monika Miilsaar, Eero
Reinu, Rain Käärst ja Triin Heimann;
nNoarootsi poolsaare
kohvikuteõhtu korraldajad Eva Rahv
ja Merilin Kaustel-Lehemets
-

nNoarootsi käsitöö arendamisel ja
rannarootsi traditsioonide hoidmisel
Marika Adman, Ivika Eller, Helja
Jõgisman, Piret Pärnapuu ja
Liina Pruus.
nNoarootsi saunaralli korraldajad
Epp Loorens, Ingrid Sieberk, Ebekai
Härm, Kristiina Kivistik, Ann Buht.
nkodukaunistamise ja pikaajalise
pedagoogilise tegevuse eest

-

Lii Kalm
nväljapaistvate tulemuste eest
võõrkeele õpetamisel
Devin
Patrick Black
nkülaelu arendamise ja naabrivalve
korraldamise eest Kenneth Nyholm
nettevõtluse arendamise eest –
-

-

Vjatseslav Rätsepp

nOsmussaare tuletorni avamise
eest – Rita Koppel

Renno Silde

kehalise kasvatuse õpetaja
Meistritiitleid õnnestus Oru Kooli õpilastel kaitsta: orienteerumises,
murdmaajooksus, korvpallis, võrkpalli Kooliliigas ja Pallilahingus. Esikolmikukohti nopiti kergejõustikus,
rahvaste- ning jalgpallis.
Teise kooliastme tütarlapsed võitsid
lisaks Läänemaa rahvastepalli meistritiitlile ka Eesti Koolispordi
du rahvastepalli finaalturniiri. Sama
vanuseastme poeglapsed üllatasid
klassi tütarlapsed
hõbe- ning
pronksmedaliga.
Võrkpalli Pallilahingu meistriteks
tulid viiendat aastat järjest tüdrukud
ning ühe aastase vahe järel neljandat

Lii-

1.-3.

Tänuüritus lõppes ühestantsimisega, kui otsepildis kõlasid 100 minuti
jooksul viimase saja aasta parimad
tantsulood.

korda poisid. Lisaks saavutas poiste
teine võistkond III koha. Läänemaa tütarlaste võrkpalli Kooliliigas
võidutseti viiendat korda.
Sportland 3x3 vanemate tütarlaste
korvpallis tuli meistritiitel kolmandat
aastat järjest, nooremas vanuseastmes
saadi kolmikvõit. Kolmandat järjestikust hooaega võidutseti ka 7.-9. klassi tütarlaste korvpallis.

Aitäh kõigile panustajatele!
Ülle Schönberg

Koolispordi 4.-6. klassi saalijalgpallis
saavutati III koht. Murdmaajooksus
teenis kiireim tütarlaps kuld-ja parim
poeglaps hõbemedali. Orienteerumises saadi 8.-9. klassi tütarlaste seas
kaksikvõit ning 6.-7. klassi arvestuses kuldmedal. Lisaks said poisid ühe
hõbe- japronksmedali.

Noarootsi koolide õpetajate ja
õpilaste naiskoor valmistub
neljandaks Eestirootslaste
laulu- ja tantsupeoks

Õhtud Noarootsi Kooli õpilaskodus

Ebekai Härm ja Kristina Kivi
Esimene Eestirootslaste Laulupidu leidis
aset 2. juulil 1933. aastal. Alles 80 aastat
hiljem 9. juunil 2013 toimus teine pidu.
Kolmas pidu toimus 2016. aastal ja kandis siis juba nime Eestirootslaste Lauluja Tantsupidu.
Kuna meie koolid asuvad samuti eestirootslaste piirkonnas, on soov hoida seda
pärandit. Noarootsi Kooli direktrissi
Mare Terepingi eestvedamisel kohtuvad
kord nädalas Noarootsi koolide õpetajad
ja Noarootsi Gümnaasiumi õpilased, et
harjutada kooslaulmist. Selle aasta suvel
27. juunil Haapsalu Kuursaalis toimuva
eestirootslaste IV laulu- ja tantsupeo kavas on nii traditsioonilisi kui ka uuemaid rootsi-ja eestikeelseid laule. Esitamisele tuleb ka „Modersmålets sång“,
mis on ühtlasi ka Noarootsi Gümnaasiumi koolihümn.
Noarootsi koolide naiskoori proovid on pingelised, kuid Janne Raba tüürib
kindlakäeliselt meie hääled ühes suunas. Kooris on kokku saanud pikaaegsed
lauljad ja õpetajad, kelle avaliku laulmise ajad jäävad 10-20 aasta taha. Vürtsi
lisab veelgi asjaolu, et rootsi keel ja selles keeles laulmine on pooltele osalejatele esmakordne kogemus. Väljakutse on vastu võetud ja töö tulemuste nimel
käib!

Külas Sass Henno

Eingrid Juht
Õpilaskodu juhataja
“Mida õpid noores eas, seisab eluaeg
sul peas“.Eriti kehtib see võõrkeele
õppimise kohta.
Noarootsi koolis on kujunemas traditsiooniks õpetada inglise keelt
mängides, lõimituna erinevatesse
tegevustesse. Alguse sai see mõttest
kutsuda inglise keele tundidesse
külalistena Anneli ja John Kelly. Õppetunnid külalistega avardasid õpilaste arusaama sellest, kui oluline on
osata suhelda vahetult inglise keeles.
Ka need õpilased, kellele keeleõpe
on raskusi valmistanud, olid julged
rääkima, isegi kui mõni sõna meelde
ei tulnud.
Sealt hakkaskasvama mõte korraldada
õpilaskodus Anneli ja Johni osalusel
ingliskeelseid mängude õhtuid, et
toetada noorte positiivset arengut ja
mitteformaalset õppimist. Noarootsi
Kooli õpilaskodus elab hetkel 31 last
üle Eesti. Neist noorim õpib 2. klassis
ja vanim 9. klassis.

Kristina Kivi

6. jaanuari õhtul käis Noarootsi koolidel külas Sass Henno rääkimas asjadest,
millest täiskasvanud rääkida ei julge. Kolmetunnine loeng pakkus kõikidele
mõtteainet erinevatel keerulistel teemadel, nagu alkoholi tarbimine, lähisuhtevägivald, lapsepõlvetraumad jne. Loodetavasti leidis igaüks endale teema, mille üle sügavamalt järele mõelda.

30. jaanuaril külastas eestlasest ja
kanadalasest paar õpilaskodu juba
teist korda. Õhtu algas lõbusate
mängudega. On üllatav, et nii lihtsate vahenditega nagu wc paber ja
juustupallid saab korraldada põnevaid

ja haaravaid mänge, kus tegutsevad
koos nii kõige noorem kui ka kõige
vanem õpilaskodu elanik. Põnevust ja
hasarti jagus kõigile.
Kui mängud mängitud, asuti koos
kokkama. Seekord olid menüüs praesaiad Prantsuse moodi ja vahtrasiirup.
John seletas inglise keeles, kuidas
mune kloppida, vahustada ning kaneeli ja suhkrut lisada. Saadi eluks

vajalikke teadmisi nii inglise keelest
kui kokakunstist.
Noored

on

nendest õhtutest vaimus-

tuses. Enne Anneli ja Johni lahkumist
lepiti kokku uue kohtumise aeg – 20.

veebruaril.
Pilte toimunud üritustest saab vaadata
kooli kodulehelt.
Aitäh, Anneli ja John!
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Martna võistlustel osales 90 maadlejat

üle Eesti

Martnas toimus juba 15. korda võistlus Martna Matt, kus
sellel aastal osales rekordiliselt
90 poissi ja tüdrukut. Neli valla
maadlejat võitis kulla.
“Martna” ja “maadlus” käivad käsikäes, sõnas
Martna osavallavanem Janno Randmaa võistlust avades ja lisas, et tal on hea meel näha, et
juba 15 aastat toimunud võistlus on Eesti maadlusvõistluste kaardil. “Kui täna on noortel tihti
põhitegevused nutitelefonis, siis seda enam on
mul hea meel, et on noori, kes toimetavad spordiga,” sõnas Randmaa.
Martna maadlejate treener Tiit Seiton ütles, et
võistluste konkurents oli tugev ning esikohale
oli raske tulla. Võistlejaid oli lisaks Läänemaalt
näiteks ka Tallinnast, Pärnust, Tartust, Saaremalt või Jõgevalt. Ta sõnas, et on tore näha,
et paljud treenerid on oma õpilastega osalenud
võistlustel juba selle algusest peale.
Martna maadlejatest võitsid kulla Argo Vispert
(-47kg) ja Hendrik Rämman (+80kg). Risti maadlejatest võtsid võidu Loore-Liisa Böttker (-26kg) ja
Elise MariaPae (-36kg) maadlusklubist(MK) Juhan.
Teisele kohale tulid Martna maadlejad Jarmo Danilov (-55kg), Jarko Danilov (-80kg),
Grete Danilov (-26kg) ja Anna-Maria Drozdova (-36kg). Kolmanda koha said Kalju Vaher
(-39kg), Kristo Tikerpuu (-44kg), Laur Urbas
(-55kg) ja Kert-Kristjan Peet (-80kg) Martnast
ning Risti maadleja Richard Böttker (-31kg).
Igal aastal antakse võistlustel välja ka eriauhind.
Martna Põhikool kingib noorimale võistlejale kaisukaru. Sellel aastal sai selle 6. aastane
Tristan Press Tartust.
Lisaks tunnustasid maadluse veteranid võistluse
parima tehnikaga maadlejat. Tunnustuse sai
Martna maadleja Hendrik Rämman, kes kuulub
ka Eesti õpilaste koondisesse.
Martna Matil maadlesid poisid ja tüdrukud
kreeka-rooma ja naistemaadluses.

Sutlepa Vabaajakeskus
Danguole Tamberg

Raamatukoguhoidja
soovitab
Seekord soovitan lugeda „meie oma küla“
tüdruku Eia Uusi raamatut! Ta küll ei ela enam
meie külas, aga siin on ta siiski elanud.
Nüüd raamatust!
Tõelisuse ja väljamõeldise piiril balansseeriv
romaan „Tüdrukune“, mille käsikiri pälvis
Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel
kolmanda preemia, on nüüd ka meie raamatukogus.

noortekeskuses
on köök ja rallitool!
Kaja Sarrapik
Tegevuste juhendaja
2020. aasta on Martna noortekeskuse jaoks alanud väga positiivselt. Mõned nädalad tagasi sai
valmis kauaoodatud kööginurk. Lisaks köögile
on nüüdsest noortekeskuses rallitool koos kõige
vajalikuga, et iga väike huviline saaks tunda ennast ralliässana.
Oleme avatud teisipäevast reedeni
kell 13.00 19.00.
–

15. Martna Mati võitjad
Raiko Plaser (-23kg, Korrus3, Tallinn), Brenet Juninen (-27kg, MK Leo, Pärnu), Gudmund
Roosiõis (-31kg, RJK Ramm, Jõgeva), Pavel Zadoroznõi (-35kg, K. Palusalu SK, Tallinn), Veli
Pütsepp (-39kg, K. Palusalu SK, Tallinn), Mirko Kosenkranius (-43kg, MK Leo, Pärnu), Argo
Vispert (-47kg, SK Martna), Mario Kaljola (-32kg, MK Nelson, Tallinn), Stanislav Dovzhyk
(-35kg, MK Nelson, Tallinn), Vladislav Dovzhyk (-40kg, MK Nelson, Tallinn), Mardo Ärmus
(-44kg, MK Aberg, Maardu), Robin Heuer (-51kg, MK Dünamo, Haapsalu), Mihkel Lillepruun
(-55kg, MK Nelson, Tallinn), Joosep Kold (+55kg, MK Aberg, Maardu), Rainer Plaser (-70kg,
Korrus3, Tallinn), Jarek Borgmann (-80kg, SK Englas, Tartu), Hendrik Rämman (+80kg, SK
Martna), Loore-Liisa Böttker (-26kg, MK Juhan, Risti), Elise Maria Pae (-36kg, MK Juhan, Risti),
Reelika Hermann (-46kg, MK Nelson, Tallinn).
Tekst ja foto: Spordiklubi Martna

TÄHELEPANU
KUDUMISHUVILISED!

Sutlepa vabaajakeskuse juhataja
Veebruari esimese laupäeva hommikul kogunesid
Sutlepa vabaajakeskusesse käsitööhuvilised, et
oma tikkimisoskusi edasi täiendada – 12-tunnine
algajate koolitus läbiti juba eelmise aasta lõpus.
Seekordne koolitus keskendus aga arhailisele
tikandile, koolitajaks TikiMari käsitöökool.
Ootame juba huviga koolituse viimast päeva,
et näha lõpptulemust – oma kätega tikitud poekotte. Täname juba ette koolitajat Tiina Kannistut, kelle juhendamisel läbitakse 6-tunnine tikkimise päev huvitavalt ja teraapiliselt
Rannarahva kooril käivad tõsised lauluproovid.
Otsustati osaleda eestirootslaste laulu- ja tantsupeol, mis toimub 27. juunil Haapsalus. Repertuaaris on laule nii eesti kui ka rootsi keeles
ning tegemist jätkub küllaga. Koor ootab juurde
lauljaid, eriti mehi. Lauluproovid toimuvad reedeti kell 17:00.
Neljapäeviti toimub keskuses kell 15:00-16:30 Margarita töötuba, kus saavad lapsed ja noored meisterdada, teha keraamikat japalju muud põnevat.

Martna

Risti Loomemaja kangatoas hakkame kuduma
villaseid suurrätte ja kirivöösid.
Esimesel kokkusaamisel teeme tööproove,
valime välja sobivad mustrid ja rakendused.
Vali endale sobiv kuupäev ja anna oma tulekust
teada.
Esimene kokkusaamine on:
pühapäeval, 16.veebruaril kell 12.00 ja neljapäeval, 20.veebruaril kell 16.00
Kudumisi juhendab Maie Kliss.
Osalustasu 5 eurot.
Tuleja proovija hakka kuduma.
Lisainfo ja registreerimine telefonil 56352591
või tiinaojamae@gmail.com

Penskarite teisipäev
Oleme rõõmsad, et käime siin koos,
valmistame suppi, vestleme naljahoos.
Puhata võime kase või männi vilus,
meil penskaritel siin olla on väga ilus.
Supipottpodiseb pliidil tunnike kaks,

ja valmis saab supp, olgu vedel või paks.
Kui supp valmis, laua siis katame,
teisipäeva kõhumured isuga matame.
Istume lauda, täname taevaisa
ja kellel veel soovi, võtab veel lisa.
Supp söödud, laual mütsi all kohvikann
ja kohvile lisaks hällilapse and.
Kohv joodud, mõnuleme, räägime ilmast,
peame vallakogu tegemisi silmas.
Täname, et on antud meile luba,
meie tegemisteks oma tuba.
Koos oldud, lahkume,

lauale jääb hüüdma tühi lillevaas.
Sünnipäevalaps, teisipäeval kohtume taas.

Raamatu peamine tegelaskuju on ootamatust
töökaotusest šokis Lilian, kes kohtub peol
noore naisega. Sõlmitud tutvus toob aga peategelases esile uued tunded ning avab vanad
haavad. Hoolimata uuest tempokast karjäärist
ja mehest tema elus ei saa ta peast 20-aastast
Monat. Tänapäeva Eestis aset leidva sündmustikuga romaani keskmes on naiste kogemused,
pinged, hirmud ja võimalused.
Lisaks naiste seksuaalsuse teemadele, leiab raamatust vihjeid ka teistele tänapäeva ühiskonnas
päevakajalistele teemadele kehateadlikkus,
igapäevased ahistamissituatsioonid ja armastus.
–

Lisaks Eesti poliitika telgitagused ja poliitikute
võimumängud.
Raamat on niivõrd kaasahaarav japäevakajaline, et isegi kaanepilt tekitab vastakaid
tundeid. Eia ise on öelnud kaanepildi kohta:
„See võib olla raamatutegelane või siis
on igaüks meist, kellele on lasteaiast saati
õpetatud, kuidas tüdrukud peavad istuma ja
astuma, kuidas ei tohi vastu rääkida. Kedagi
taga ei tohi ajada, meeleheitlik ei tohi olla, aga
raskesti kättesaadav peab olema, litsakas ei tohi
olla.“
Andrei Hvostov on väga tabavalt öelnud:

„Lugemine oli valus. Kui ma saaksin, teeksin
selle raamatu kohustuslikuks kõigile meestele.
Ja nendele, kes söandavad rünnatud naistele
öelda, et nad on äkki ise seda põhjustanud.”
Tere tulemast Palivere raamatukokku! Tule
ja saa osa meie õpitubadest, kinobussist,
kohtumisõhtutest ja näitustest.
Hea külastaja, oled väga oodatud!
Leia Palivere raamatukogu Facebookist ja
külasta kodulehte: https://laanenigularaamatukogu.wordpress.com/

kultuur/elu
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Kultuurisõnumeid Kullamaalt
Loit Lepalaan
Kullamaa kultuurimaja juhataja
Kullamaa külas Silla-Teenuse maanteest mõni
kilomeeter lõuna suunas kunagise kuusiku keskel annab kevadel õide puhkevad sirelid ning
metsistunud õunapuud märku kadunud talukohast, mille käekäik ja ajalugu on olnud eriline. See on Eesti Vabaõhumuuseumis paiknev
ja muuseumi algust sümboliseeriv Sassi-Jaani
talu. Taluga seosnevad mitmed legendid ja
külajutud. 1779. aasta sügisel juuris siin Seljametsa kuusikus võimsaid kuuski ehituspalkideks Sassi-Jaani Suur-Jüri, abiliseks sugulane Kriim-Ants. Rehielamu valmis 1780. aasta
(!) suvel ja kuus aastat hiljem ehitati ait. Sassi-Jaani rehealuse esikülje väravapiitade alused
veskikivid vedas ehitaja Päri mõisa tuuleveski
juurest. Sassi-Jaani taluhooned ehitati ilma
saeta. Palgid on tükeldatud kirvega. Ehitus
püstitati toorpalkidest, sest neid on hõlpsam
töödelda. Kui seinad olid juba peaaegu püsti,
siis leiti, et esikülg ei asu täpselt vastu lõunat.
Kuna Suur-Jüri soovis seda siiski lõunasse, asus
ta härjapaaridega hoonet õigesse asendisse nihutama. See tal täiesti ei õnnestunud. Kambrite
osa oli soovitud suunas nihutatud, kuid teine ots
ei tulnud järele ja hoone näitas nüüd mõnevõrra
murdmise jälgi. Pärimuse järgi olevatKullamaa
pastor Joachim Dhal palkide juurimise sügisel ühel pühapäeva hommikul kirikla künkalt
märganud suure kuuseladva puudumist Seljametsa kuusiku siluetis. Samal pühapäeval
olla ta siis kantslist kõnelnud, et jälle on Sassi-Jaani Suur-Jüri võimsa kuuse langetanud.
1797. aastal kinkis Venemaa keiser Paul I
Koluvere lossi ja Väike –Kullamaa mõisa, mille
maadel Sassi-Jaani talu asus, kindralkuberner
Friedrich Wilhelm von Buxhöwdenile, kelle
järeltulijate omandisse jäi haldusüksus Eesti
Vabariigi algusaastateni. Aastast 1835 pandi

Risti eakas

-

Sassi-Jaani peremees Kustas Laaman lõi aktiivselt kaas Kullamaa Muusika- ja Põllumeeste Seltsi tegevuses. 1912. aastal ühinesid

tule kodunt välja!

Mul on koduski hea olla. Miks peaksin välja
tulema?
Kodus ongi kõige parem, aga vahel on tore ka
välja tulla ja teisi inimesi näha. Võid kohata vanu
tuttavaid ja endisi kolleege, mõne uue elanikugagi
tuttavaks saada.
Kus sellinekoht on kuhu tulema peab?
Risti Loomemaja. See hall maja Koidu tänava
alguses.
Kas seal on siis mingi kohtumispaik?
Seda ka, aga seal toimub muudki huvitavat.
Eakad saavad kord kuus kokku. Tavaliselt on meil
külaline, aga saab ka lihtsalt juttu ajada, uudiseid
kuulda, ka oma muresid jarõõme jagada.
Millest see külaline räägib?
Erinevatel teemadel. Veebruaris on toitumisteema. Märtsis tuleb meile külla Viire Hints ja
päästekoer Mona Õpetatakse, mida peale hakata
kui oled metsa ära eksinud.
Kas seal süüa ka antakse?
Ei, kõhtu seal täis ei saa, aga kohvi ja teed ning
veidi näksimist pakutakse küll.
See kindlasti maksab palju raha?
Mitte palju, 1 euro võiks kaasas olla. Kui aga
seda ei juhtu olema, ei pea maksma. See on vabatahtlik. Täpselt nii kuidas keegi soovib või kuidas
võimalik on.
Aga mul on tuttav, kes ei ela Risti piirkonnas
ja ei ole veel pensionieas, kas tema võib ka
tulla?
Võib ikka, aga siis tuleb natuke rohkem maksta,
3 eurot.
Siis peab ju riideid vahetama, koduriietega
vist ei sobi tulla?
Ei ole oluline, ega koju ei saadeta. Sellegipoolest
on hea põhjus oma ilusaid riideid tuulutada. Mis
nad ikka seisavad, lähevad veel koid sisse.
Millal see toimub?
Iga kuu kolmandal kolmapäeval kell kolm. Hea
meelde jätta KKKK Kolmas Kolmapäev Kell
Kolm.
–

Kullamaa kihelkonnas perekonnanimesid. Sassi-Jaani pererahvas võttis või sai liignimeks
Goldman (Kuldmees).
1854. aastal kinnitati
Eestimaa kubermangus uus talurahvaseadus,
mis avas võimalused talude päriseks ostmiseks.
Sassi-Jaani talu peremees Jaan Goldman
suri 1860. aastal rõugetesse ja talu päris
tema naine Viiu. Mõis oli huvitatud elujõulisema pere ja tulevase pärisostja leidmisest. 1872. aasta kevadel saabus Sassi-Jaanile Luistest Kustas Laamani perekond.
Kustas Laamann laulatati Kullamaa kirikus Mai
Goldmaniga, kes oli sündinud Sassi-Jaani talus.
Nende peres kasvas kaheksa last. 1. augustil
1877. aastal sõlmiti Koluvere krahviproua Elise
von Buxhöwdeniga ostu-müügi leping Kustase
ja Mai vanima poja Jüri Laamaniga. Sassi-Jaani
koha eest tuli maksta 2000 hõberubla. Lisaks
jäid talule tasuda iga-aastased maksud nagu
maamaks, postimaks, kiriku- ja kirikhärra ning
köstrimaks, samuti jäi edasi teeparandamiskohustus. Kohaomanikuloli keelatudj ahipidamine,
viinakeetmine, õllepruulimine ning tuule- või
vesiveski ehitamine. 17. destembril 1906 loobus
JüriLaamankohapidamisestjakinkis Sassi-Jaani
talu pere vanemale pojale Kustas Laamanile.
4. märtsil 1907 laulatati Kustas Laaman Kullamaa kirikus Teenuselt pärit Mai-Linda Tulminiga, kelle ema oli kunstnik Ants Laikmaa
õde. Tänu perekondlikele sidemetele oli Ants
Laikmaa ja Sassi-Jaani Laamanide vahel tihe läbikäimine. Ants Laikmaa viibis tihti Sassi-Jaanil, tuues siia kuulsaid külalisi nagu Marie Under jt. Laikmaa olla olnud tõeliselt vaimustuses
Sassi-Jaani võimsast rehielamust ja propageerinud ja taotlenud 1920. aastal selle üleviimist
Tallinna Kadriorgu vaatamisväärsuseks.

esimese, Kullamaa Ühispiimatalituse (!).
Kustas ja Mai Laamanil oli kaks poega, kes said
alghariduse Niinemaa talu kodukoolis, Sillal
tegutsenud Deklau erakoolis ja Silla 6-kl Koolis. Pärast vanemate surma läks talu juriidiliselt
poegade omandusse, kes polnud koha pidamisest huviatud. Nõnda leiti talule rentnikud, perekond Melsas ja 1942. aasta kevadest Tederovid.
August Tederovist saigi Sassi-Jaani viimane
rentnik ja nende perest Sassi-Jaani viimased
elanikud.
9. aprillil 1945 võõrandati kogu Sassi-Jaani
talu Nõukogude okupatsioonivõimude poolt.
1957. aasta suvel sattus Läänemaal jalgrattal
uurimisretkel olles Sassi-Jaanile kunstiteaduste doktor arhitekt ja Eesti Vabaõhumuuseumi loomise mõtte algataja Karl Tihase. Nähes
Sassi-Jaani vanu ajaloolisi taluhooneid tantsinud ta nagu noor armunud peigmees. Karl

Tihase kirjelduse kohaselt oli talu eeskambri
seinal pommidega seinakell, raamatuid ja klaasitud foto August Tederovi isast tsaariarmee sõjaväeorkestri moosekandi mundris. Söögilaual
äratuskell, mis mängis „Ema südant“. 18. oktoobril 1957 hindas ENSV kultuuriministeeriumi komisjon Sassi-Jaani ostuväärtuseks 10 000
rubla. Sellest summast 8000 rubla sai maja
endise omaniku poeg, 2000 rubla anti August
Tederovile maja hoidmise eest.

1959. aasta maist kuni juulini toimusid Sassi-Jaani taluhoonete ületoomine Tallinna. 1960.
aasta suveks kerkis sajandeid vana Sassi-Jaani
rehemaja Eesti Riikliku Vabaõhumuuseumi esimese objektina ning muutus muuseumi sümboliks ja esindushooneks. 10. aprillil 1984 süütas
kuri käsi Sassi-Jaani ajaloolise rehemaja ning
aida. 1993. aasta kevadel avati Kullamaa külast
pärit Sassi-Jaani taastatud taluhooned endisel
kujul ja on Eesti Vabaõhumuuseumi tõeliseks
pärliks ja sümboliks tänaseni.

ÖÖKOOL Kullamaa Keskkoolis

Mis kell see lõpeb? Kas seebikate ajaks

jõuab

koju?
Kestab niikaua kuni juttu jätkub.
peale kolmapäevaste kohtumiste veel
Risti
eakatele toimub?
gi
Me reisime ka. 21.märtsil sõidame Pärdi
kusesse ja Kumna mõisa. Plaane on veel. Reise
organiseerib meil Helje, temalt võid alati lisainfot
küsida. Täpsemat infot jagame ka kolmapäevastel kohtumistel.
Kui mul tekib veel küsimusi, kellelt ma rohkem
teada saaks?
Küsi Hingi käest, talle võib helistada telefonil

mida-

Kas

kes-

5221553.

LUGUPEETUD RISTI EAKAD

JA TEISED REISIHUVILISED
21.

12 Kullamaa talumeest, nende hulgas ka Kustas Laaman Sassi-Jaanilt ja asutasid Läänemaa

märtsil (laupäeval) 2020. a korraldame

ühepäevase reisi:
„ARVO PÄRDI KESKUS JA AJALOOLINE
KUMNA MÕIS“

Külastame Arvo Pärdi Keskust. Majagiidi juhendamisel saame ekskursiooni käigus hea ülevaate
keskusetöödest ning tegemistest.
Seejärel tutvume Põhja-Eesti ühe vanima, Kumna
mõisaga. Halvas ja rüüstatud olukorras olnud mõis
on nüüdseks saanud tagasi oma sära ning väärikuse. Giid räägib meile mõisa ajaloost ja kaasajast.
hind 33.- eurot
Hind sisaldab: transporti, giidide teenuseid, sis-

Pirja Laanemets

Kullamaa Keskkooli huvijuht
30. jaanuaril toimus Kullamaa Keskkoolis juba
üheksas ÖÖKOOL. Sel korral olid külalisõpetajateks Eesti Noorteühenduste Liidu osalusprogrammi juht Ave-Liis Kivest ja avaliku poliitika spetsialist Maris Neeno, kes andsid tunde
teemal, kus noored said ise olla kohaliku
valitsuse ametnikud ning planeerisid omavalitsuse huviharidus- ja tegevuskava.
Noorsootööd ja turundusspetsialistiks õppiv Helene Kristine Viita käe all õppisid
reklaamima
lapsed end paremini
hes motivatsiooni ja reklaamiplakateid.
Muidugi ei puudunud öökoolist ka Kullamaa Keskkooli vilistased. Eda Rohula õpetas
algklassidele konnade teeületamist ning iga laps
meisterdas endale ka oma konna, keda nad hakkasid üle tee aitama ning pidid tee ületamiseks
ehitama silla ning nende konnade jaoks, kes
üldse ei hüppa, ehitati tunnel. Lisaks käsitleti
tunnis ka lindude teemat ning meisterdati oma
lind, kes peale valmimist läks kraanikaussi
moodustatud järve ujuma.

oma-

te-

1.-2.

Vilistlane Hegert Leidsalud õpetas
klassi
õpilastele omaloodud tantsu “Samblalõhnalised
mälestused”. Räppmuusikast ja oma tegemistest
rääkisid Seaduskuulekus ja Ro.Ro, kes ka
nis räppima asusid ning õpilased said päris oma
live kontserdi. Läänemaa Naiste Tugikeskuse

tun-

esindajad Leili Mutso ja Helgi Mitt rääkisid
noortele lähisuhtevägivallast, juhtumitest elust
enesest ning mida ja kuhu pöörduda, kui on
mure ning vaja abi saada. Meie armas vilistlane Maarja Kask rääkis suurematele ja natuke
väiksematele noortele oma elust vahetusõpilasena Austrias, sealsest riigist, toidust ja kommetest. Andis julgustus minna japroovida vahetusõpilaseks olemist välismaal. Loomulikult ei
puudunud selle aastasest öökoolist ka impro. 7.10. klassi õpilastele tegid improtundi Ruutu10
liikmed Gregori Palm ja Veiko Soomets ning
vähe pisematele 3.-6. klassi õpilastega Lasteteater Trumm näitleja Joosep Spirka. Kõige
pisemate lastega meisterdas jäätisepulkadest
pildiraame noorsootöötaja Ene-Ly Juganson.
Meisterdatud pildiraamid sai koos öökooli
fotoseinal tehtud portreefoto mälestuseks ka
iga öökoolis osalenud õpetaja. Külalisõpetaja Kristel Jakobsoniga vaatasid õpilased TedX
videosid ning õppisid viipekeeles aplodeerima
ning üksteisele komplimente tegema ning leidma oma pinginaabris midagi head ja selle välja
tooma.

Peale tundide lõppu toimus õpetajatele vastuvõtt, kus tagasiside öökoolile oli positiivne.
Samal ajal kui õpilased möllasid öökoolis, toimus Kullamaa Kultuurimajas Rita Rätsepa
hariv loeng lastevanematele teemal “Laps vajab
piire miks ja milliseid?”
Oli meeletult vahva ja hariv õhtupoolik toredate
külalisõpetajate ja uudishimulike lastega.
-

REISI

sepääsupileteid ja kohvipausi.
Palun soovijatel registreerida reisile Risti
Loomemajas ja tasuda osavõtutasu
hiljemalt 1. märsiks k.a.

33.- eur

Olete Kõik oodatud, sõidame turismibürooga
„Mainedd Reisid“
Info: Helje Veer 5210369

Kullamaa osavalla 2019. a eakate
aastalõpupeo pildid on vaatamiseks ja

tellimiseks valmis
Kullamaa
osavallavalitsuses.
Info 4724 760

Palivere söögituba

Põllu 3, Paliveres endised sideruumid
Avatud 12-14-ni.
Teeme ka peie-ja peolaudu, ürituste
toitlustamine, catering.
Kontakt 47-94-205 ja 5026287
Meeldiva kohtumiseni.
Maiu OÜ

8

teated/reklaam
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PUITBRIKETT
4

EUR/kott 25 KG

Ostes 40 kotti, transport tasuta
ASUKOHT KULLAMAA
TEL. 5025262

9.00-16.00 tööpäeviti

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

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

*

