
1L Ä Ä N E R A N N A  V A L L A  T E A T A J A  /  N r  6  /  M A I  2 0 1 8

UUDISED INTERNETIS - lihulateataja.ee

Arengukava ning tulevaste aastate plaanid

LÄÄNERANNA
T E A T A J A

Lääneranna valla ajaleht / Nr 6 / Mai 2018

Lihula Lions klubi tähistab 
20. sünnipäeva

Lihula Lions klubi loodi 14. märt-
sil 1998. Nii toona kui ka praegu 
peavad klubi liikmed kõige tähtsa-
maks...

LK 9

Oidrema küla liitus Naabri-
valve piirkonnaga

Naabrivalve sektori loomise mõte 
on meil külas olnud juba pikemat 
aega...

LK 11

Koolide lõpuaktused

LK 7

A prilli istungil võttis valla- 
volikogu vastu otsuse algatada 

Lääneranna valla arengukava aas-
tateks 2019–2028 ja Lääneranna valla 
eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 
koostamine. Arengukava ning sellel 
põhinev eelarvestrateegia on kaks 
strateegilist dokumenti, mille alusel 
valla tulevik hakkab kujunema. 
Hetkel kehtivad kõigi nelja liitunud 
valla arengukavad ja eelarvestratee-
giad ning käesoleva aasta 15. oktoob- 
riks peavad kõik omavalitsused vastu 
võtma uued dokumendid, mis kajas-
tavad uusi valdasid terviklikult.

Juunikuusse on planeeritud arengu-
kava koosolekud kõigis endistes valda-
des, et koguda inimeste ettepanekuid 
ja arvamusi arengukava koostamiseks. 
Suures plaanis on uue arengukava koos-
tamise aluseks ühinemisleping, kõigi 
valdade kehtivad arengukavad ja möö-
dunud aasta septembris valminud aren-
gukava ja eelarvestrateegia kavandid.

Arengukava koostamisel on vaja läbi 
arutada ja planeerida erinevate vald-
kondade tulevik. Üks, võib-olla, et kõige 
rohkem emotsioone tekitav valdkond 
on haridus. Täna oleme olukorras, kus 
meil on 470 õpilase kohta 7 kooli, samas 
riikliku rahastamissüsteemi järgi peaks 
olema 3. Erinevused, kuidas varasemad 
vallad on oma koolivõrku planeerinud, 
on päris suured. Lääneranna vallas 
on üks lasteaed, üks algkool, üks las-
teaed-algkool, neli lasteaed-põhikooli 
ning üks gümnaasium. Haridusasu-
tustes olevate laste arv kõigub 20–240 
lapse vahel ehk ka siin on päris suured 
erinevused, mis loob paraja väljakutse 
vallavalitsusele ja volikogule nii jooks-
vate kulude kui ka investeeringute pla-
neerimisel.

Liitumislepingus on fikseeri-
tud, et olemasolev koolivõrk 
säilitatakse ja et kõiki haridus- 
asutusi vaadatakse ühtsest 
hariduspiirkonnast lähtuvalt. 

Vallavalitsus on volikogu haridus-
komisjonile ja direktoritele esitanud 
ettepanekud valla haridusvõrgu kor-
rastamiseks ja ühtlustamiseks, mis lähi-
ajal läbi töötatakse ja mida vastavalt 
otsustatule rakendatakse. Esitatud ette- 
panekute, sealhulgas teistele omava-
litsustele õppekoha tegevuskulude 
katmise lõpetamise eesmärgiks on Lää-
neranna valla liitumislepingust tulene-
vate lubaduste täitmine.

Lisaks haridusvõrgule oleme tänaseks 
alustanud mitme liitumislepingus kok-
kulepitud tegevuse elluviimisega – 
raamatukogud liidetakse juriidiliselt 
üheks asutuseks ja muuseumid liide-
takse üheks asutuseks. Samas tegevus-
kohad jäävad kõigil liidetavatel asutus-
tel samadesse asukohtadesse.

Poliitikast

Möödunud kuul ilmus maakonnalehes 
paar lugu, kus üritati kajastada Lääne-
ranna valla tegemisi kui midagi eba-
korrektset ja Lääne Elu sõnu kasutades 
oli tegemist susserdamisega. Õigekeel-
sussõnaraamat sellist sõna ei tunne, 
kuid teema juurde tulles on proovitud 
näidata, et vallaga lepingulistes suhetes 
olevad volikoguliikmed on hakkama 
saanud millegi korruptiivsega. Aktiiv-
sed opositsiooniliikmed on esitanud 
kaebusi nii politseile kui ka meediasse. 
Politsei ei ole korruptsiooni tuvastanud, 
kuna seda ei ole. Siinkohal soovin too-
nitada, et Lääneranna vald on avatud 
valitsemisega kohalik omavalitsusük-
sus ning selleks, et saada selgitusi huvi-
pakkuvate teemade kohta piisab sellest, 
kui pöördute otse meie poole, olgu sel-
leks siis päring paberkandjal või elekt-
rooniliselt. 

Vallavalitsusel ei ole midagi varjata – 
tõsi, dokumendiregistris on osa doku-
mente ametkondlikuks kasutamiseks, 
mis on tingitud andmekaitseseaduse 
nõuete järgimisest, kuid ka nende sisuga 
on võimalik tutvuda delikaatseid isiku-
andmeid mittekäsitledes.

Soovin Teile positiivseid aren-
guid!

Mikk Pikkmets 
Lääneranna Vallavanem

Lääneranna valla arengukava 
ja eelarvestrateegia koostamise 
avalikud arutelud toimuvad 
järgmistel aegadel:

 » 18.06 kell 18.00  
Kõmsi Rahvamajas

 » 19.06 kell 18.00 
Lõpe klubis

 » 20.06 kell 18.00 
Varbla Rahvamaja väikeses saalis

 » 21.06 kell 18.00 
Lihula Kultuurimajas
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 » 19. aprillil 2018 toimus Lääneranna Vallavolikogu kahek-
sas istung. Päevakorras oli 11 punkti ning vastu võeti üks 
määrus ning neli otsust.

 » Vallavolikogu määrusega nr 21 kinnitati Lääneranna 
valla hankekord, mis reguleerib Lääneranna valla ame-
tiasutustes ja hallatavates asutustes korraldavate han-
gete planeerimist ja korraldamist ning mille eesmärk on 
tagada valla rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas 
ja säästlik kasutamine.

 » Vallavolikogu otsusega nr 52 otsustati võõrandada OÜ-le 
ZNL STEEL Virtsu alevikus Vanalinna tänav lõik 3 hin-
naga 275 eurot. 

 » Vastuseks Keskkonnaameti taotlusele anda arvamus 
geoloogilise uuringu loa väljastamise kohta Mihkli II 
uuringuruumis (Vanasauna, Mihkli küla, Lääneranna 
vald) otsustas vallavolikogu selle loa andmisega mitte 
nõustuda (otsus nr 53). Uuringu eesmärk oli dolikivi tar-
bevaru uuring. Otsuse põhjendusena leidis volikogu, et ei 
ole tuvastatud asjaolusid, mis tõendaksid maavara kasu-
tuselevõtmise möödapääsmatust, lisaks oldi seisukohal, 
et geoloogiline uurimistöö on maavara kasutuselevõt-
mist ettevalmistav tegevus, mida on võimalik vältida 
rohelise võrgustiku, väärtusliku põllumajandusmaa, 
pärandkultuuri objekti ja väärtusliku maastiku alal. 

 » Vallavolikogu otsusega nr 54 algatati Lääneranna valla 
arengukava ja eelarvestrateegia koostamine, mille osas 
saavad peagi kaasa mõelda ja rääkida kõik vallakodani-
kud. Arengukava koostatakse aastateks 2019–2028 ning 
eelarvestrateegia aastateks 2019–2022.

 » Seoses vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe Rait 
Maruste avaldusega kohalt tagasi astumiseks toimusid 
uued revisjonikomisjoni esimehe valimised, sealhulgas 
valiti uuesti aseesimees. Vallavolikogu otsusega nr 55 
kinnitati revisjonikomisjoni uueks esimeheks Meelis 
Malk ning aseesimeheks endine esimees Rait Maruste.

 » Volikogu protokollilise otsusena toetati Pärnu Linnavo-
likogu esitatud maakondlikku ühistranspordi korraldust 
puudutava memorandumiga liitumist. Nimelt töötas 
Pärnumaa Ühistranspordikeskus välja plaani minna 
alates 01. juulist 2018 maakonnas üle ühtsele piletisüs-
teemile, mis tagaks kõigile Pärnu maakonna elanikele 
ühtse kuupileti alusel sõidu nii maa- kui ka linnaliinidel. 
Kuupileti hinnaks on planeeritud 10 eurot.

 » Vallavanem Mikk Pikkmets vastas valimisliidu Nelja 
Valla Ühisjõud liikmete esitatud arupärimisele, mis 
puudutas ostumenetlust “Lääneranna valla info- ja mee-
diateenuse ostmine”. 

 » Lisaks andis vallavanem Mikk Pikkmets lühiülevaate 
sellest, et volikogu loal on vallavalitsus pidanud läbirääki-
misi Südamekodu OÜ-ga võimaliku operaatortegevuse 
võõrandamiseks ja hoonestusõiguse seadmiseks SA Lõu-
na-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus 
suhtes. Otstarbekuse ja läbipaistvuse kaalutlustel tegi 
vallavanem ettepaneku saada vallavolikogu heakskiit 
avaliku kutse esitamiseks läbirääkimistega ostupakku-
miste saamiseks ka teiste võimalike huvitatud ettevõt-
jate poolt. Volikogu sellele vastuseisu ei avaldanud.

 » Valmisliidu Nelja Valla Ühisjõud liikmete esitatud aval-
duse alusel registreeris vallavolikogu fraktsiooni Nelja 
Valla Ühisjõud koosseisus Rait Maruste, Külli Raudsik, 
Andres Hirvela, Heino Sabiin ja Jüri Rummel. 

 » Vallavanem Mikk Pikkmets jagas veel teavet Vana-
mustu laskepaiga kohta ning vallavolikogu esimees Arno 
Peksar Lääneranna noortevolikogu pöördumise kohta.

 » 2018. aasta aprillis toimus Lääneranna Vallavalitsusel 
neli istungit.

 » Lubati korraldada avalikud üritused “Vabatahtlike pääst-
jate kolonni läbisõit Lihulast”, “Jüriöö jooks” ja “Virtsu 
kooli ja lasteaia kokkutulek”.

 » Väljastati ehituslube, kasutuslube, määrati projekteeri-
mistingimusi ja kooskõlastati puurkaevude ning -aukude 
asukohti.

 » Kinnitati vallavara võõrandamise enampakkumise 
tulemused Vatla külas aadressil Vatla tee 6–7 asuva 
eluruumi müümiseks. Lihthanke “M1 kategooria sõiduki 
täisteenusrent” edukaks pakkumuseks tunnistati AS 
Rentest pakkumus summas 520,00 €/kuu. Otsustati kor-
raldada lihthange “Esmatasandi tervisekeskuse rajamine 
Lihulasse. Projekteerimistööd”.

 » Korrastati maaüksuste koha-aadresse, otsustati koor-
mata Lääneranna vallale kuuluvaid kinnisasju isikliku 
kasutusõigusega, anti maatükke otsustuskorras rendile, 
määrati maaüksustele sihtotstarbeid.

 » Lõpetati Loojangu, Kivisilla, Salumetsa ja Võeka kinnistu 
detailplaneeringute koostamine.

 » Moodustati hindamiskomisjon ühenduste toetuse taot-
luste menetlemiseks.

 » Otsustati toetada Lääneranna valla eelarvest mittetu-
lundusühinguid ning seltsinguid.

 » Määrati hooldajaid, maksti hooldajatoetusi, matusetoe-
tusi, sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust, lisatoetusi, 
toetusi vähekindlustatud, puude või erivajadusega isi-
kutele ja vajaduspõhiseid peretoetusi. Otsustati osutada 
isikutele koduteenuseid, määrata isikutele hooldajaid, 
kompenseerida hooldekodudes viibivate kodanike koha-
tasusid ja eraldada sotsiaalkortereid.

 » Otsustati seada Männiku, Kase, Otsa, Kuusiku, Nurga ja 
Pihlaku kinnistule isiklikud kasutusõigused.

 » Anti luba kinnistute omanikele ühise jäätmemahutiga 
liitumiseks, kinnistuid vabastati korraldatud jäätme- 
veoga liitumise kohustusest.

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised

Katrin Lehtpuu 
Lääneranna Vallavalitsuse vallasekretäri abi

Cariina Pähk 
Lääneranna vallasekretär

VALITSUS
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 » Kinnitati Lihula Muuseumi töötajate koosseis.

 » Korraldati avalikud konkursid Lihula Muuseumi teaduri 
ja Hanila Muuseumi töötaja vaba ametikoha täitmiseks.

 » Kehtestati isikliku abistaja teenuse osutamise kord, tugi-
isikuteenuse osutamise kord ja koduteenuse osutamise 
kord.

 » Kinnitati munitsipaallasteasutuste toidukulu päevamak-
sumus.

 » Kooskõlastati Saue Noorte Töömalev 2018 läbiviimine 
Pivarootsi Õppe- ja Puhkekesuses.

 » Anti lube teede kasutamiseks.

 » Kinnitati Lääneranna valla ametiasutuste struktuur ja 
teenistuskohtade koosseis.

 » Kinnitati Lääneranna valla Lõpe kaugküttevõrgus müü-
dava soojusenergia hind.

 » Kutsuti tagasi ja määrati SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu 
ja Sotsiaalhoolekande Keskuse ja  SA Koonga Hoolekanne 
nõukogu liikmeid.

Rubriigis “Saame tuttavaks” toome järgnevates ajalehenumbrites meie lugejateni Lääneranna Vallavolikogu ja 
-valitsuse liikmete tutvustused.

S ündinud 23. jaanuaril 1979 Lihulas. Haridusteed 
alustas Lihula Gümnaasiumist, misjärel suun-

dus Kuressaare Ametikooli, kus omandas kunstilise 
kujundaja eriala. 1999. aastal asus Ain õppima Tartu 
Kõrgema Kunstikooli arvutigraafika erialale, mille 
lõpetas 2003. aastal. 

Ain on töötanud kuus aastat ettevõtes Playtech Esto-
nia graafilise disainerina ning alates 2008. aastast on 
ta raudteeohutusega tegeleva rahvusvahelise MTÜ 
Operation Lifesaver Estonia disainer. Lisaks on Ain 
juhtinud mitmeid ettevõtmisi ka vabakutselisena.  
 
Ain Saare on abielus, kasvatab koos abikaasaga kahte 
tüdrukut.

“Miks kandideerisite mullu valimistel ning mida 
soovite Lääneranna valla volikogu liikmena nelja 
aasta jooksul ellu viia / korda saata?” 

Olen kindlalt tegude usku ja seetõttu ei plaanigi olla 
nii-öelda istuv poliitik ega targutaja. Kogukonna elu 
edendan KOV veebilehtede loojana. Suur soov on tu-
levikus näha Lääneranna ühtset terviklikkust ning siin 
saavad kaasa aidata kõik, kellel vähegi soovi. 

S ündinud 3. augustil 1963 Vaiste külas. Haridus- 
teed alustas Varbla koolist, kust peale 8. klassi 

lõpetamist suundus Pärnu 4. keskkooli, kus keskhari-
duse kõrval sai ka piimanduslaborandi miinimumõppe 
koolituse.

Peale keskkooli lõpetamist, 1981. aastal kandideeris 
Signe Saulepi raamatukogu juhatajaks, samal ajal 
alustas ka õpinguid Viljandi Kultuurikoolis raa-
matukogunduse erialal, mille lõpetas 1983. aastal.  
 
Signe on abielus, kolme täiskasvanud lapse ema ja kuue 
lapselapse vanaema.

“Miks kandideerisite mullu valimistel ning mida 
soovite Lääneranna valla volikogu liikmena nelja 
aasta jooksul ellu viia / korda saata?”

Kuna olen aastatel 1998–2017 tegelenud Saulepi 
piirkonnas kogukonna liikumise eestvedamisega, siis 
on mulle südamelähedane seltside olukord ja kohalike 
elanike võimalused piirkonnas toimuvast osa saada. 
Maal elamine ei tohi olla karistus, vaid hea võimalus.

Aadress: Jaama 1, Lihula 
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee 
Tööaeg: E–R 09.00–17.00, lõuna 13.00–13.30

 
Lääneranna Vallavalitsuse teeninduskeskused  
Vastuvõtuaeg: 09.00–16.00  

Hanila teeninduskeskus 
Aadress: Keskuse tee 3, Kõmsi küla
Kontakt: 477 2243

Koonga teeninduskeskus 
Aadress: Valla, Koonga küla
Kontakt: 447 3741

Varbla teeninduskeskus 
Aadress: Vallamaja, Varbla küla 
Kontakt: 449 6680, 449 6410

Lääneranna Vallavolikogu liikmed

Saame tuttavaks:

Ain Saare
Lääneranna Valimisliit

Signe Tetsmann
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

PERSOONID

Foto: Kristina Kukk
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Lääneranna Vallavalitsuse tööaeg
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S ündinud 2. juunil 1964 Virtsus. Haridusteed 
alustas Virtsu Koolist, misjärel suundus Pärnu 

Koidula Keskkooli. 1988. aastal lõpetas Jüri Võru 
Tööstustehnikumis mööblitehnoloogi, 2011. aastal 
HKHK-s loodusturismikorraldaja ja 2015. aastal 
Tallinna Ülikoolis tehnoloogia ja disaini eriala.  
 
Aastatel 1988–1998 töötas Jüri kohalikus puidutööko-
jas, 1999–2008 FIE-na ehitusalal ning alates 2009. aas-
tast on ta Virtsu Koolis majandusjuht, tööõpetuse ja 
ettevõtlikkuse õpetaja ning robootikaringi juhendaja.   
 
Vabal ajal tegutseb Jüri Virtsu Harrastusmuuseumis ja 
Virtsu Arenguseltsis.

Jüri on 30 aastat vabaabielus, kahe täiskasvanud lapse 
isa ning ühe lapselapse vanaisa.

“Miks kandideerisite mullu valimistel ning mida 
soovite Lääneranna valla volikogu liikmena nelja 
aasta jooksul ellu viia / korda saata?”

Kohalikes volikogudes olen osalenud 2005. aastast. 
Minu jaoks on alati olnud tähtis kohaliku elukeskkon-
na kvaliteet ja selleks, et asjad toimiksid, tuleb ikka ise 
käed külge lüüa. Kohalik elu peab olema elamisväärne 
praegustele ja huvipakkuv uutele tulijatele. 

VALITSUS

Jüri Mõniste
Lääneranna Valimisliit
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Naised tikkisid Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks 
Lihula lillkirjalisi seelikuid
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Jüri Rummel
Valimisliit Nelja Valla Ühisjõud

S ündinud 20. veebruaril 1974 Koongas. Kooliteed 
alustas Jüri Vatla Koolis, misjärel läks sõjaväkke.  

 
Peale sõjaväekohustuse täitmist asus tööle metsanduses.  
Viimased 13 aastat töötab Jüri Varblas ehitajana. Oma 
kutsumuseks peab ta palkmajade ja ristpalkehitiste  
rajamist. 

Jüri suurimateks hobideks on maarjakase ja teiste 
metsataimede kasvatamine ning harrastussport.  
 
Elukaaslasega on Jüri koos elanud 22 aastat. Nende 
peres kasvab kolm poega, kellest üks on täisealine.

“Miks kandideerisite mullu valimistel ning mida 
soovite Lääneranna valla volikogu liikmena nelja 
aasta jooksul ellu viia / korda saata?”

Kandideerisin, kuna soovin uues vallas kohaliku elu 
küsimustes kaasa lüüa. Minu ambitsioon ei ole koha-
likus poliitikas tippu pürgida, vaid tegeleda valdkonda-
dega, mis aitavad maal elu säilitada.

KULTUUR

M ullu septembris kuulutas Lihula Rahva- 
ülikool välja Lihula lillkirjalise seeliku tik-

kimise kursuse, mille tulemusel on tänaseks 
valminud 18 ilusat ja ainulaadset rahvariideseelikut.  
 
Möödunud aasta sügise hakul tuli Liisi Saarel, kes on MTÜ 
Lihula Rahvaülikooli juhatuse liige, mõte teha Lihula lillkir-
jalise seeliku tikkimise kursus. Üsna pea rääkis ta sellest 
Lihula Lilltikandi Seltsi liikmele Eda Aavikule, kellega 
üheskoos otsustatigi idee ellu viia. “Mõtlesime, et kuna tuleb 
Eesti Vabariigi 100. aastapäev ja nii üks kui teine soovis lill-
tikandit õppida, siis teeme sellise kursuse, kus räägime aja-
loost ja õpetame algusest lõpuni Lihula rahvariideseeliku 
tegemist,” selgitas Liisi. Septembris hõigatigi kursus välja. 
 
Huvi Lihula lillkirjalise seeliku tikkimise vastu oli suur ja 
nii alustaski oktoobris õppimist kaks gruppi, kuhu kuulus 
kokku 25 usinat naist Tallinnast, Turbast, Sipast, Viga-
last ja Lääneranna vallas Lihulast Virtsu ja Tarvani välja. 
Esimestel koolituspäevadel tutvuti Lihula rahvariiete 
ja lilltikandi ajalooga, seejärel alustati mustrite kavan-
damise, sobivate lõngade valimise ja omavahel sobita-
misega ning lõpuks ka mustri kangale kandmisega. Alles 
siis, kui kogu ettevalmistus oli tehtud, võis tikkimine alata.  
 

Esimesed kiiremad said mustri tikkimisega valmis juba 
uue aasta alguses ja nii alustatigi seelikute kokkuõmble- 
misega, mida juhendas oma ala professionaal Kaie Sillukse.  
Aprilli lõpus toimus kursuse ametlik lõpetamine, kus mee-
nutati õpitut, sooritati eksam ning väljastati ka tunnis-
tused. Kokku valmis selle aja jooksul 18 seelikut; üks usin 
naine jõudis tikkida koguni kaks seelikut – ühe endale, teise 
lapsele. Seitse kursusel osalenud õpilast lubasid oma tööd 
lõpetada natuke hiljem.

Foto: Allex Rummel
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Juuni

3.06 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
armulauata jumalateenistus

6.06 kell 19.00 Lihula kultuurimajas film “Naerupallid. 
Déjà vu”. Pilet 3 €

7.06 kell 9.00 Virtsu Koolis 1.–8. klassi lõpuaktus, mil-
lele järgneb 5. klassi kohvikute päev

9.06 kell 13.00–00.00 Virtsus aadressil Mere puiestee 
30 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva auks toimuv rahvus-
vaheline kunstipäev “Toortuumik”, mis toob Eestisse 
uusmeedia, tantsu-, bio- ja maastikukunstnikud. Täpsem 
info www.ev100.ee/et/kunstifestival-toortuumik

14.06 kell 19.00 Lihula Eliisabeti kirikus kontsert “Mu 
isamaa on minu arm”. Esinevad: Lihula Gümnaasiumi 
tütarlastekoor Reede, solistid, Lihula lasteaia mudilased. 
Laulud on õpetanud ja kavasse seadnud Iren Sieberk

16.06 kell 21.00 Matsi sadama vanas paadikuuris 
merepidu. Tantsuks mängib ansambel Viiser, esineb 
tantsutrupp Nii ja Naa. Riietuse stiil “Meri”, parimale 
kostüümile auhind. Avatud sadama kõrts (arveldamine 
sularahas). Pilet 5 €  

17.06 kell 13.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
armulauaga jumalateenistus 

17.06 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
kontsert “Pööriöö”, esineb Mait Trink

21.06 kell 13.07 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
pööripäeva palvus

22.06 Kiisamaa külakokkutulek ja 500. aastapäeva 
tähistamine

 » Kell 14.00 kogunemine Kiisamaal, Puistama talu juures, 
kust alustatakse ratastega teekonda Kiisamaa praegus- 
tesse ning kunagistesse talukohtadesse. Lisaks avatakse 
ka EV100 mälestustahvli Järve-Jaani kivi juures.

 » Kell 19.00 algab õhtune jaanipäeva programm Irta külas. 
Kavas võrkpall, rahvatantsurühma esinemine, LEADER 
meetme abil valminud sauna avamine, mängud lastele ja 
avatud ka kohvik

 » Kell 21.00 alustab ansambel Helios

22.06 kell 19.00 Kinksi külas jaanituli. Esineb kahe- 
mehebänd Kaks Teed. Lastele hobusõit ja mängud. Kavas 
üllatus. Avatud on puhvet

22.06 kell 20.45 Varbla Puhkeküla vabaõhulaval suur 
jaanipäevatrall. Esinevad naisansambel Midrilind Varb- 
last, rahvatantsuansambel Midli-Madli Lihulast, tant-
sutrupp Just One Dance Pärnust, show-tantsutüdruk  
Kristin Sepp Pärnust ning ansambel Poolen Bänd 
Haapsalust. Kohapeal avatud puhvet

22.06 kell 21.00 Lihula mõisamäel jaanituli. Esineb  
ansambel Justament, vahepausidel rahvatantsurühmad 
Tuurit-Tuurit ja Veerepeal. Pilet 5 €

22.06 kell 21.00 Vatla Rahvamaja juures jaanipidu. 
Mustkunstietendus, esinevad Ansambel Rix ning DJ 
Rego Reitav

22.06 kell 21.00–04.00 Virtsu pargis jaanipäev. Tant-
suks mängib ansambel Seljanka ja plaate keerutab DJ 
Cozzo

23.06 kell 20.00 Ridase vabaõhuplatsil jaaniõhtu, esine-
jad lastele ja suurtele, ansambel Tip-Top, parimad suve-
hitid DJ Cozzo-lt 

23.06 Kulli kiigeplatsil jaaniõhtu. Jälgige reklaami 
internetis

24.06 kell 14 Mihkli kirikus surnuaiapüha, kell 15 sur-
nuaiapüha kalmistul

Juuli

04.07 kell 18.00 Lihulas Sakste maja õuel kesknädalase 
kontserdisarja “Puhkpillisuvi” avakontsert “Perkus-
siivne stardipauk”. Esineb Klassikatäht 2018 Tanel-Eiko 
Novikov, soojendust teeb Lihula MKK löökpilliansambel. 
Kehvade ilmastikutingimuste korral toimub kontsert 
Lihula Muusika- ja Kunstikooli aulas

7.07 kell 10.00 Virtsu pargis Merepäev

11.07 kell 18.00 Lihulas Sakste maja õuel kesknädalase 
kontserdisarja “Puhkpillisuvi” teine kontsert. Ajatut 
kvintettmuusikat pakuvad Lihula MKK BrassQ+ ja 
BrassQ-2. Kehvade ilmastikutingimuste korral toimub 
kontsert Lihula Muusika- ja Kunstikooli aulas

13.–15.07 Lihula Muusikapäevad  
Täpsem info www.lihulamuusikapaevad.ee

14.–15.07 Nädalalõpp Varblas. Täpsem info käesolevas 
paberlehes

14.07 Karusepäev 2018 

 » Kell 10.00 alguspalvus Karuse kirikus ja orelikontsert 
“Hoia, Jumal, Eestit!”. Esineb Külli Erikson orelil

 » Kell 12.00 Kinksi ratsa- ja spordiplatsil ratsavõistlus 
Kinksi Kärjäär 2018. Päeva jooksul lastele ponisõit, 
avatud puhvet

 » Kell 19.00 Kinksi külaplatsil kontsert. Esineb folk- 
ansambel Untsakad. Pilet kohapeal 12 €, allameetri- 
mehed tasuta

18.07 kell 18.00 Lihulas Sakste maja õuel kesknädalase 
kontserdisarja “Puhkpillisuvi” kolmas kontsert “Eesti-
maa suvi”. Eesti heliloojate puhkpillimuusika meele-
lahutuslikumat palet tutvustab Lihula MKK orkester. 
Kehvade ilmastikutingimuste korral toimub kontsert 
Lihula Muusika- ja Kunstikooli aulas

20.07 kell 19.00 Mihkli kirikus kontsert. Esinevad The 
Ilves Sisters. Pilet 3 €, kuni 7 a lastele tasuta

21.07 kell 09.00 Mihkli külas Mihkli laat 30. Päeva 
juhib Ants Välimäe, kultuuriprogramm, tegevused las- 
tele, Rammumees 2018. Õhtul simman, esineb ansambel 
Meie Mees ja DJ Marek Roomets

Lääneranna valla kultuurikava
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25.07 kell 18.00 Lihulas Sakste maja õuel kesknäda-
lase kontserdisarja “Puhkpillisuvi” neljas kontsert “La 
mode retro”. Esineb Junior DanceBand. Kehvade ilmasti-
kutingimuste korral toimub kontsert Lihula Muusika- ja 
Kunstikooli aulas.

27.07 kell 19.00 Kõmsi Rahvamajas suvine kontsert-
etendus “Kalevipoeg”. Esitavad NUKU koor ja ansam-
bel Viiulist Vikatini, Vokist Kontrabassini. Helilooja ja 
muusikajuht Siim Aimla, lavastaja ja koorijuht Reeda 
Toots, elektrooniline muusika Doris Hallmägi. Piletid 
12/15 €, müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal

28.07 Lihula kohvikutepäev. Täpsem info käesolevas 
paberlehes

28.07 Paadrema 27. kodukandipäev

 » Kell 10 jumalik liturgia Paadrema Püha Kolmainu 
Kirikus

 » Kell 12 lahkunute mälestamine Paadrema kalmistul

 » Kell 15 rannavolle paarismäng ridaelamu ees ranna- 
volle platsil 

 » Kell 17–19.30 avatud külakeskus. Külastajad saavad vaa-
data järgmisi näitusi: fotonäitus 2017. aasta kodukandi- 
päevast ja külaseltsi tegemistest, külaseltsi käsitöönäi-
tus, Vatla Mõisa keraamikaringi näitus “Sada pitsi  
keraamikas”, Saulepi-Varbla-Vatla-Paadrema nobe- 
näppude sokinäitus “Sajajalgse sada sokki”

 » Kell 17 meisterkoka õpituba külakeskuse köögis: Marek 
Sild (sarjast “Talendid korraks koju”, endine Paadrema 
elanik) õpetab tegema suupisteid õhtusele peolauale

 » Kell 20 pidu rahvamajas, esinevad naisansambel ja tant-
sugrupp Härmalõng, tantsuks mängib Evald Raidma ans-
ambel Melody. Osavõtutasu 5 €

28.07 kell 11.00 Kirbla küla 500. sünnipäeva tähista-
mine külapäevaga. Kavas kontsert, seltskondlikud sport-
mängud, ajaloominutid, avatud kohvik ja käsitöönäitus, 
simman

28.07 kell 19.00 Kõmsi Rahvamajas suvine kontsert-
etendus “Kalevipoeg”. Esitavad NUKU koor ja ansam-
bel Viiulist Vikatini, Vokist Kontrabassini. Helilooja ja 
muusikajuht Siim Aimla, lavastaja ja koorijuht Reeda 
Toots, elektrooniline muusika Doris Hallmägi. Piletid 
12/15 €, müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal

29.07 kell 19.00 Kõmsi Rahvamajas suvine kontsert-
etendus “Kalevipoeg”. Esitavad NUKU koor ja ansam-
bel Viiulist Vikatini, Vokist Kontrabassini. Helilooja ja 
muusikajuht Siim Aimla, lavastaja ja koorijuht Reeda 
Toots, elektrooniline muusika Doris Hallmägi. Piletid 
12/15 €, müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal

August

1.08 kell 18.00 Lihulas Sakste maja õuel kesknädalase 
kontserdisarja “Puhkpillisuvi” viies kontsert. Kammer-
muusikat mängivad Lihula MKK õpilased. Kehvade 
ilmastikutingimuste korral toimub kontsert Lihula 
Muusika- ja Kunstikooli aulas

4.08 kell 11.00 Saulepi piirkonna kodukandipäev 2018 
“Ma tahaksin kodus olla”. Täpsem info “Saulepi – mu 
kodukoht” Facebooki-lehel

8.08 kell 18.00 Lihulas Sakste maja õuel kesknädalase 
kontserdisarja “Puhkpillisuvi” lõpukontsert “Finale 
ultimo – Palju õnne”. Lihulat õnnitleb 807. sünnipäeva 
puhul Kaitseväe orkester, dirigent kolonelleitnant 
Peeter Saan. 

11.08 kell 10–17 korraldavad Vana-Läänemaa Ajaloo 
Selts ja MTÜ Keskaegne Lihula õppereisi tuntud lään-
lastega seotud paikadesse. Reisi käigus tutvutakse 
Eesti omariikluse eest võitleja Mihkel Lülli, EV viimase 
okupatsioonieelse peaministri Jüri Uluotsa, kunstniku 
Valdemar Väli, arsti, luuletaja, karikaturisti ja küüdita- 
tute mälestusmärgi autori Viljar Ansko, kunstniku Ants 
Laikmaa ning  erakliku külakunstniku Albert Kallasmaa 
elu ja tegevusega. Räägivad Mati Mandel, Loit Lepalaan, 
Heiki Magnus. Väljasõit Lihula mõisa juurest. Registreer-
imine ja osalustasu 15 eurot saab tasuda Lihula raamatu-
kogusse 1.- 7. augustini, raamatukogu lahtiolekuaegadel. 
Lisainfo: Larissa Mandel 5397 7603, larissa.mandel@
gmail.com

12.08 Lihula mõisas VIII Lihula Lillkirja Festival. 
Täpsem info www.lihulalilltikand.ee 

25.08 kell 19.00 Virtsu vasall-linnuse varemetes mui-
nastulede öö

September

1.09 Vatla Kooli kokkutulek

 » Kell 14.00 avatud mõis ja kohvik

 » Kell 16.00–19.00 mängud lastele

 » Kell 16.30 aktus rahvamajas

 » Kell 18.30 ansambel Sada ja seened

 » Kell 21.30 DJ Andrus Pirso

 » Õhtul avatud puhvet. Osalustasu 10/12 €. Lisainfo 

Lääneranna Teataja järgmises paberlehes

Näitused

Juulist augustini on Lihula Raamatukogus avatud näitus 
Maie Roosi tikitud lillkirjalistest tekkidest.

28.07 kell 16.00 avatakse Voose külas, Männiku talus 
üheks päevaks maalinäitus “Hetkeks”, kus oma töid esit-
leb kunstnik Kea Pelapson. Koos näitusega taasavatakse 
üheks päevaks ka Tiiu pagariäri. Kodukohvikus saab 
nautida vanu häid soolapulkasid, võikreemiseid koduse 
maitsega torte ja palju teisi vanu tuttavaid maitseid.

Augustis avatakse Lihula Raamatukogus näitus Tiit 
Roosi vitspunutistest.

Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. 
Täpsem info:  
www.lihulateataja.ee/kultuurikava
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TEATED

Detailplaneeringute koostamise lõpetamised

Koolide lõpuaktused

Anna Palusalu 
Lääneranna Vallavalitsuse planeeringuspetsialist

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega 
nr 201 Virtsu aleviku Loojangu kinnistu detailplaneeringu 
koostamise maaomaniku taotluse alusel. Kavandatud oli 
ühepereelamu ja paadikuur. 

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega 
nr 202 Saulepi küla Kivisilla kinnistu detailplaneeringu 
koostamise seoses planeeringu koostamise olulise muu-
tumisega. Planeeritud oli elamu, randumiskoht, kanal ja 
muul.

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega 
nr 203 Paatsalu küla Salumetsa kinnistu detailplaneeringu 
koostamise. Planeeritud oli paadilautri, paadikuuri ja kalatii-
kide rajamine. 

Korraldustega on võimalik tutvuda tööpäeviti Lääneranna 
Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Lääneranna valla 
avalikus dokumendiregistris.

Pärnumaa Ühistranspordikeskuse uudised
Pärnu–Virtsu maakondlik bussiliin sai uued 
peatused 
Pärnumaa Ühistranspordikeskus lisas mai alguses maa- 
kondlikule bussiliinile nr 62-2 (Pärnu–Audru kool–
Tõstamaa–Varbla–Pivarootsi–Virtsu) kaks uut bussipeatust: 
Hõbesalu ja Muriste. 

Uute peatuste lisandumisega ei muutunud liini väljumis- 
ega saabumisajad. 

Pärnu–Paadremaa maakondlik bussiliin sai 
täienduse
Pärnumaa Ühistranspordikeskus täiendas maakonnaliini 
nr 55 (Pärnu–Paadremaa). “Kui seni sõitis lõunane buss kaks 
korda nädalas, esmaspäeval ja neljapäeval, Paadremaalt 
edasi Lihulasse, siis nüüd muudeti Mõtsu rahva soovil Lihu-
lasse sõidupäevad teisipäevaks ja neljapäevaks. Esmaspäeval, 
kolmapäeval ja reedel pikeneb liin Paadremaalt Virtsu sada- 
mani,” selgitas Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanem- 
logistik Avo Rahu.

Tähelepanuks niipalju, et kui Lihulas seisab buss tund ja 
45 minutit, siis Virtsus vaid pool tundi, misjärel tuleb kohe 
jutiga Pärnusse välja. Viimase tõttu muutusid kõik ajad 
kolmel päeval ka alates Paadremaa sillast Pärnuni. “See muu-
datus võimaldab sõitjatel kauem linnas omi asjatoimetusi 
teha ja Virtsu poisid saavad sõita purjetrenni. Lisaks kiiren-
dasime õhtuse tagasisõidu aegu, Pärnust 19.30 maale sõidul, 
alates Liiva peatusest.” täheldas Avo Rahu.

Muutuvad sotsiaaltöö spetsialisti vastuvõtuajad

A lates 4. juunist muutuvad Lääneranna Vallavalit-
suse sotsiaaltoetustega tegeleva spetsialisti Silva 

Nilbi vastuvõtuajad Koonga teeninduskeskuses.

Sotsiaaltoetustega tegelev spetsialist võtab kodanikke vastu 
kõigis Lääneranna valla teeninduskeskustes järgmistel  
kellaaegadel:

 » Varblas – esmaspäeviti kell 10–13

 » Koongas – teisipäeviti kell 12–15

 » Hanilas – esmaspäeviti kell 14–16.30

 » Lihulas – kolmapäeviti 9–13 ja 13.30–16 ning neljapäeviti 
kell 9–13 ja 13.30–16

www.peatus.ee – kogu info Eesti ühistranspordi kohta 
maal, õhus ja vees käepäraselt internetis.  
Reisiplaneerija, bussiliinid, raudteeliinid, lennuühendused ja praamiliinid – kõik ühest kohast.
Bussijaama infotelefoni lühinumber 17018, mis vastab iga päev 6.30–20.30

5.06 kell 10.00 
Kõmsi Lasteaed-Algkooli 1.–6. klassi lõpuaktus

7.06 kell 9.00  
Virtsu Kooli 1.–8. klassi lõpuaktus

9.06 kell 14.00  
Metsküla Algkooli 6. klassi lõpuaktus

14.06 kell 16.00 
Lõpe Kooli 9. klassi lõpuaktus

15.06 kell 18.00 
Koonga Kooli 9. klassi lõpuaktus

16.06 kell 12.00 
Virtsu Kooli 9. klassi lõpuaktus

16.06 kell 13.00 
Varbla Kooli 9. klassi lõpuaktus

17.06 kell 14.00 Lihula kultuurimajas 
Lihula Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus

22.06 kell 13.00 Lihula kultuurimajas 
Lihula Gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus
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Postkontorite lahtiolekuajad suvel

S eoses suvepuhkustega on Lääneranna valla postkon-
torite lahtiolekuaegades mõningad muudatused.

Lihula postkontor on perioodil 16.–29. juuli ja 24.–30. sep-
tember avatud 2 päeva nädalas, T ja N.

Varbla postkontor on perioodil 17.–30. juuli ja 14.–28. august 
suletud, lähim postkontor asub Tõstamaal.

Kõikidel inimestel ja ettevõtetel, kes elavad või asuvad lähi-
mast postkontorist kaugemal kui 5 km, on võimalik tellida 
teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta koju või kontorisse. 

Kirjakandjat saab tööle/koju tellida Omniva kliendiinfo tele-
fonilt 661 6616. Tellimusi võetakse vastu E–R kell 9–20 ja  
L–P 9–15.

Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:

 » kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja 
kättetoimetamine;

 » rahakaartide kättetoimetamine;

 » ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;

 » postimaksevahendite müük.

Keskkonnaamet annab teada Tarva dolokivikarjääri laien-
damise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust 
väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest

K eskkonnaamet algatas keskkonnamõju hindamise 
14.10.2014. kirjaga nr PV 10-5/14/13407-7. Kivikan-

dur OÜ esitas 10.06.2014 taotluse Tarva dolokivikarjääri 
kaevandamise loa nr L.MK.PM-201509 muutmiseks. 

Olemasolevat Tarva dolokivikarjääri (mäeeraldise pindala 
5,57 ha) soovitakse laiendada 10,34 ha võrra, sellega liita 
Tarva II dolokivikarjäär (mäeeraldise pindala 0,79 ha). Seega 
on taotletava mäeeraldise pindala kokku 16,70 ha ja tee- 
nindusmaa pindala 19,34 ha. Mäeeraldise täitedolokivi paik- 
neb keskmiselt 1,4 m paksuse kihina ehitusdolokivil ja jääb 
põhjaveetasemest kõrgemale, ehitusdolokivi keskmiselt 7 m 
paksune lasund jääb terves ulatuses põhjaveetasemest 
madalamale. Taotletava mäeeraldise keskmine aastane kae-
vandatav maht on 47 000 m³, luba taotletakse 25 aastaks.

Valminud KMH aruande eelnõu ja selle lisadega (Tarva 
karjääri ümbruse pinna- ja põhjavee uuring; Tarva karjääri 
ümbruse veeseire koondaruanne; Tarva karjääri müra mõõt-
mine Terviseameti Tartu labori poolt; Tarva karjääri müra 
mõõtmistulemuste interpreteerimine; Tarva karjääri müra 
modelleerimine) saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti 
Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu, II korrus) ja Keskkonna- 
ameti veebilehe www.keskkonnaamet.ee alalehel uudised, 
pressiinfo.

KMH aruande kohta saab Keskkonnaametile (Roheline tn 
64, 80010 Pärnu või info@keskkonnaamet.ee) esitada kirja-
likke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 
14. mai kuni 6. juuni 2018.

KMH aruande avalik arutelu toimub 7. juunil 2018 kell 16.00 
Lääneranna Vallavalitsuse Koonga teeninduspunkti II kor-
ruse nõupidamiste ruumis.

Rahandusministeerium on alustanud Eesti mereala 
planeeringu koostamist

P laneeringute koostamise esimeses etapis on heaks 
tavaks koguda võimalikult palju infot planeeritava 

ala kohta. 

Mereala planeeringu koostamisel on praktilise info (nt sada- 
mate asukohad, kaablid, tuulepargid) kõrval oluline ka kul-
tuuriline taust: mida tähendab meri kohalikele elanikele ja 
randlastele, mis on merega seotud väärtused, mida peame 
hoidma ja edendama.

Kutsume Teid osa võtma Läänemaa mereala väärtuste 
kaardistamise rühmatööst 11. juunil algusega kell 13.00 
Rannarootsi muuseumis (Sadama 31, Haapsalu, Lääne-
maa).

Rühmatöö eesmärgiks on välja selgitada, mida tähendab meri 
kohaliku rannaala elanikele ja sealt pärit inimestele, mil-
lised on piirkondliku merekultuuri eripärad (tavad, tradit- 
sioonid, kohad) ning millised on mere nn väärtused esteeti- 
liselt ja kultuuriliselt, identiteeti loovana, aga ka inspirat- 
siooniallikana.

Kaardistus aitab planeeringu edasisel koostamisel tead-
vustada kohaliku kogukonna jaoks olulisi kultuurilisi 
teemasid ja suhtuda planeeringulahenduse väljatöötamisel 
neisse tähelepanelikult.  Väärtuste kaardistamine toob välja 
võimalikud konfliktalad (nt kultuuriline huvi vs. majandus-
lik huvi) ja võimalikud sünergilised piirkonnad (kus kultuu-
riline jm huvi võiksid teineteist toetada). 

Enne rühmatööd toimub samal päeval Rannarootsi muu-
seumis ka mereala planeeringu avalik arutelu, kus tut-
vustatakse mereala planeeringu protsessi ja lähtekohti 
üldiselt. Palume Teil võimalusel osaleda ka avalikul arutelul 
ja sellele järgneval kohvipausil-jalasirutusel, kuna see on 
hea sissejuhatus töögrupis osalemiseks ja mõtteseadmiseks.

Lisainfo: Eleri Kautlenbach eleri.kautlenbach@fin.ee

Anni Konsap 
Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik
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L ihula Lions klubi loodi 14. märtsil 1998. Nii toona 
kui ka praegu peavad klubi liikmed kõige tähtsa-

maks head seltskonda, kellega üheskoos tegutsedes saab 
panustada heategevusse.

Esimene Lions klubi loodi USAs 1917. aastal. Lioneid üle 
maailma ühendab moto “We Serve”, mis inglise keelest tõl-
gituna tähendab “meie abistame”. Maailmas on täna üle  
46 000 klubi rohkem kui 1,4 mln liikmega. Eestisse jõudise 
liikumine 1989. aastal ning tänaseks on loodud 66 klubi, 
kuhu kuulub 1300 liiget. Nende hulgas ka Lihula Lions klubi 
(LC Lihula), mille peamiseks eesmärgiks on heategevuse 
kaudu kogukonnale toeks olla ja samal ajal koos meeldivalt 
aega veeta.

Heategevuse sihtrühm – lapsed
LC Lihula on 20 tegevusaasta jooksul aidanud ehitada valmis 
Lihula lasteaia mänguväljaku, soetada Lihula Muusika- ja 
Kunstikoolile viiuleid, molberteid ja puhkpille ning uuen-
dada Metsküla Algkooli spordi- ja mänguväljakut. Hea- 
tegevuslikke ettevõtmisi on olnud veelgi, kuid neist mahu-
kaim oli 2005–2006 teostatud projekt “Tuhat lapse silma”, 
mille käigus kontrollisid KSA Silmakeskuse optometristid 
ja MTÜ Eesti Silmafondi assistant Lõuna-Läänemaa kooli- 
ja lasteaialaste nägemist. Projektis osales kuus kooli ja kaks 
lasteaeda kokku ligi 800 lapsega.

Mullu detsembris viis LC Lihula läbi heategevusliku projekti, 
tänu millele kontrolliti tasuta Lääneranna valla 1.–3. klassi 
õpilaste ning tänavu sügisel kooliminejate silmanägemist.

Raha teenitakse ühise tööga
Klubil on tavaks teenida heategevuseks vajalik raha liikmete 
ühise tööga – nii tehti aastatel 2000–2003 Lihula Linnuse-
mäel miili ehk põletati puusütt, mida hiljem heategevuslikul 
otstarbel müüdi. Veel on hooldatud Laelatu puisniitu, istu-
tatud metsa, raiutud teeäärset võsa ning korraldatud heate-
gevuskontserte ja jõulukuuskede müüki. Väiksemaid raha-
teenimise üritusi leidub teisigi.

Pajude projektide juures on kogukond ja abisaajad ise klu-
bile appi tulnud – nii esinesid heategevuskontsertidel Lihula 
muusikakooli ja lasteaia kasvandikud, Kõmsi laululapsed, 
puhkpilliorkester, solistid René Soom ja Märt Jakobson, 
Endrik Üksvärav, tantsijad Ulla Helin-Mengel ja Argo Liik, 
tantsuansambel Tuurit-Tuurit, Lihula meeskoor, Hanila 
laulu- ja mänguselts jpt. Spordiklubi Leola lapsed ja lapse-
vanemadki käisid koos klubiga metsa istutamas ja aitasid 
seeläbi enda suvist spordilaagrit rahastada. 

Põnevad klubiüritused liikmetele 
LC Lihula siseürituste hulka, mille kulud katab iga osaleja 
ise, mahuvad pereliikmetega ühised jalgratta- ja kanuumat-
kad, teatri ja bowlingusaali külastamised, vastlapäeva tähis-
tamine ja palju muud. Osaletakse ka Lions-klubide vahelistel 
mälumängudel, spordivõistlustel, fotokonkurssidel ja suve-
päevadel.

Klubi käib koos vähemalt kord kuus, arutab heategevus-
projektide ja klubi tegevusega seonduvat. Järgneb ühine 
õhtusöök, mida saadab sundimatu vestlus ja naljatlemine. 
Ürituse korraldaja kutsub külalise või valib huvitava 
kohtumispaiga, millega peale ametlikku osa tutvust tehakse. 
Lihulast 50 kilomeetri raadiuses pole peaaegu kohta, kus 
klubi poleks käinud.

Mõnus seltskond
Kõige tähtsamaks peavad klubi liikmed head seltskonda ja 
ühiselt veedetud aega. Samuti põhimõtet, mille kohaselt 
teenitakse kogu heategevuseks minev raha ühise tööga. 

Eredamate hetkedena tuuakse välja miili tegemist ja valve-
kordi soojas kevadöös. Iga-aastaseid metsaistutustalguid, 
mis toimunud nii lõõskavas päikeses kui ka paksus lumesa-
jus; pikki päevi Laelatu puisniidu heinateol; ühist mänguväl-
jakuehitust lasteaiale ja lahkunud klubiliikme Indrek Kaiseli 
pere toetamist ning tema mälestuspingi avamist Puhtulaiu 
tipus; rohkeid külalisi klubiõhtutel ja meeleolukaid sau-
naskäike peale pikki talgupäevi.

Aastate jooksul on liikmeskond olnud aeglases, kuid pidevas 
muutumises, tänaseks kuulub klubi 26 asutajaliikmest klu-
bisse 5 härrasmeest; kokku on klubiliikmeid hetkel 16. 

Liikmeskonna vaheldumise tingib tavaliselt elukoha muutus 
või teised elulised valikud ja tööalased kohustused. Nii ongi 
klubi avatud kõigile huvilistele, kellel leidub aega ja tahtmist 
ühistest tegemistest osa võtta.

Lihula Lions klubi tähistab 20. sünnipäeva

9

Fotod: Olev Mihkelmaa
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A prilli lõpus toimus Pärnu Rannahotellis Pärnu Zonta 
klubi 25. sünnipäeva tähistamine, kus anti üle pro-

jekti “Andekas laps” stipendiumid summas 3200 eurot. 
Nelja stipendiaadi hulgas oli ka Lääneranna noormees 
Silver Nikkel.

Metsküla Algkooli vilistlane, praegune Lihula Gümnaasiumi 
7. klassi õpilane Silver Nikkel on kohusetundlik õppur, kes 
huvitub paljudest valdkondadest. Juba II klassis hakkas ta 
osa võtma olümpiaadidest, alustades 6. klassi bioloogiaga, 
kus saavutas endast neli aastat vanematega võisteldes kohe 
III koha. Alates sellest on ta osa võtnud kõikvõimalikest 
olümpiaadidest ja ainevõistlustest, näidates kõigis silma- 
paistvaid tulemusi.

Ehkki Silver õpib alles 7. klassis, on ta juba läbinud kaks 
Tartu Ülikooli teaduskooli kursust: astronoomia ning taime-
anatoomia. Tegemist on iseseisva tööga vabal ajal, mis 
nõuab enesedistsipliini ja pühendumist. Et see kõik Silveri 
niigi tihedasse päevakavasse on mahtunud, on lausa imet-
lusväärne.

Silver õpib ka Lihula Muusika- ja Kunstikoolis akordioni ja 
trombooni, osaleb puhkpilliorkestris ja rahvamuusikaans-
amblis Pillilugu. Mullu märtsis saavutas Silver Eesti 
Muusikakoolide Liidu korraldatud vabariiklikul konkursil 
“Parim noor instrumentalist 2017” tromboonide eriala teises 
vanuserühmas III koha.

Silver on kuus aastat tegelenud rahvatantsuga, sellele lisaks 
orienteerumisega. Ta on noorkotkas ning lööb aktiivselt 
kaasa ka Kaitseliidu Lääne maleva orkestris. Veebruaris sai 
ta heisata Pika Hermani tornis lipu Läänemaa noorkotkaste 
esindajana. 

Pärnu Zonta klubis on 16 liiget, klubi asutati 1993. aastal, 
esimene president oli Ülle Pikma. Projekt “Andekas laps” 
algas 2000. aastal, algataja oli klubi tollane president Sar-
mite Tammekivi, et toetada huvihariduse omandamisel 
suurperede või ühe vanema kasvatada jäänud lapsi.

L embit Henk sündis 12. aprillil 1928. aastal Paadremal. 
Koos vanema vennaga kasvas Lembit peres, kus isa oli 

vallasekretär ja ema täitis kodus perenaise kohustusi. 

Koolitee sai alguse kohalikus Paadrema koolis, hiljem Lihula 
Keskkoolis, mille lõpetamise järel suundus ta õpetajaks 
Saulepi algkooli. Ees ootas armeeteenistus, kust naastes 
kohtas Lembit kena heledapäist mulgi neiut Lindat. Meeldi-
misest sai alguse armastus ja Lembit tegi Lindale ettepaneku 
luua ühine pere. Sündis tütar Kersti. Aastate pärast sai maja 
täis lastelaste  ja lastelastelaste kilkeid. Abikaasa Linda sõnul 
oli Lembit võrratu abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa. 
Ühiselt jagati nii rõõme kui ka muresid kokku 61 aastat.

1953. aastal sai Lembit Hengist Varbla kooli ajalooõpetaja, 
kuid juba samal sügisel määrati ta kooli direktoriks. Töö 
kõrvalt lõpetas ta Tartu Ülikooli ajaloolasena. Lembit juhtis 
Varbla kooli 35 aastat. Tema tehtud tööd kooli juhi ja õpeta-
jana on hinnatud mitmete aukirjade ja tunnustustega.

Lembit oli austatud ja armastatud õpetaja ja direktor, kes 
hoidis ja armastas oma kooli ja õpilasi.

Töö kõrvalt edendas Lembit ka aktiivselt Varbla kohalikku 
elu. Tema algatusel loodi Varbla muinsuskaitseklubi ja 
Varbla eakate klubi Randlane, mille president ta aastaid oli.  
Panuse eest Varbla valla arengusse on teda autasustatud 
Varbla valla vapimärgiga. 

Ta armastas väga muusikat ja laulis juba koolipõlvest saadik. 
Tema lemmikuks oli puhkpillimuusika, ta mängis ka ise 
orkestris pasunat. Segaansamblis Randlane laulis Lembit  
kollektiivi loomisest peale. 

Lembitul oli palju hobisid: noorena oli ta kirglik kalamees, 
talle meeldis ka metsas seenel ja marjul käia. Samuti leidis ta 
aega ka sõpradega kaardimängu laua taha istuda, mille kroo- 
niks on võidetud karikad tema kodu riiulil. Ta oli ka tihe raa-
matukogu külastaja, sest lugemine ja raamatutest teadmiste 
ammutamine meeldis talle väga. 

Lembitu tugeva tervise pant oli liikumine. Iga päev, iga 
ilmaga võis teda liikumas näha, kõnnikepid käes hoogu 
andmas. Tihti tegi ta peatuse kooli juures, tundes huvi kooli 
tegemiste ja toimetuste vastu, sest Varbla kool ja kodukant 
olid tema elu ja armastus.

Lembit Henki jäävad tänutundega mälestama tema pere-
kond, Varbla koolipere, sajad vilistlased, head sõbrad ja tut-
tavad.

Silver Nikkel pälvis “Andeka lapse” stipendiumi

In memoriam
Lembit Henk 12.04.1928–06.05.2018
Lea Õismaa 
Varbla kooli vilistlane, 1976

Foto: Karin Lumera

Foto: Erakogu
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Maarja Pikkmets 
Oidrema küla elanik

Oidrema küla liitus Naabrivalve piirkonnaga

N aabrivalve sektori loomise mõte on meil külas olnud 
juba pikemat aega. Omal moel on tegelikult naabri-

valve pidevalt toiminud – sotsiaalmeedia suletud grupis 
jagatakse omavahel informatsiooni võõrastest autodest 
või kahtlastest inimestest. Seepärast tunduski, et võiksime 
samahästi asja nii-öelda ametlikuks teha.

28. aprillil toimus Oidrema külakeskuses turvalise kogu-
konna päev, kus lisaks lepingu allkirjastamisele tutvustati 
kõikidele huvilistele ka Naabrivalve põhimõtteid ja jagati 
nõuandeid, kuidas väikeses asulas vähendada turvariske. 
Noosoopolitseiniku Karmen Raua eestvedamisel lahendasid 
lapsed murdvarguse juhtumit ning päeva lõpuks rääkis 

isiklikust enesekaitsest Filipiinidelt pärit võitluskunsti 
pekiti-tirsia kali treener Vladimir Sillaste. Viimases õpitoas 
said kõik osalised ka ise käelihased tööle panna ja mõnd 
enesekaitsevõtet harjutada.

Naabrivalve piirkonnaga liitunud kogukonnana saame edas-
pidi osa tasuta teavitusüritustes ja -koolitustest, kus jaga-
takse nõuandeid ja aidatakse turvariske vähendada. Suur asi 
on juba see, et Naabrivalvega liitudes saime 4 suurt välisilti, 
tänu millele väheneb võimalus, et keegi plaaniks liiga uljalt 
meie piirkonda pahandust tekitama tulla.
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MAJANDUS

Lihulas toodetakse puitmaju, mis ei vaja 
ehitusluba

Ü lemöödunud aastal Ajujahil Hexagoni ehk krii-
sipiirkondadesse kavandatud kärgmaja ideega osale-

nud ning 30 parima sekka jõudnud ettevõte Greencube 
meeskond on areneb pidevalt – ikka ja jälle mõeldakse 
välja uusi ja põnevaid majalahendusi.

Mullu arendati koostöös Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži 
Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse 
ning MTÜ Ligipääsetavuse foorumiga välja moodulmaja, mis 
on kohandatud ratastoolikasutajatele. Esimene omataoline 
ehitis on tänaseks valmis ning rõõmustab uut omanikku. 

Möödunud sügisel töötas Lihulas tegutsev ettevõte välja 
aga uue huvitava puitkarkassil majalahenduse, mis ei vaja 
ehitusluba. 19,92 m² aluspinnaga hoone, mis kannab nime 
Maarja, on muutunud nii populaarseks, et neid tuleb teha- 
sest nagu Vändrast saelaudu. Soojustatud ja aastaringseks 
kasutamiseks mõeldud maja esimesele korrusele mahub 
planeeringu kohaselt avatud tüüpi köök-elutuba, WC ja 
duširuum, viilkatuse alla aga kuni kuue inimese magamis-
kohad.

“Tegemist on ülipopulaarse tootega, mille valmimine võtab 
aega kuni 8 nädalat. Maja ehitatakse valmis tehases ning 
transporditakse sihtkohta kahe veoautoga. Hoone paigal-
damiseks kulub keskmiselt 4 tundi,” selgitas Henri Bekmann. 

Küsimusele, miks on nende majad nii populaarsed, vastas 
ettevõte omanik, et üheks põhjuseks on kindlasti kvaliteet, 
mille osas pole nad viie tegutsemisaasta jooksul allahind-
lust teinud. “Maarja majamudeli puhul on kindlasti üheks 
suureks plussiks ka see, et hoone sobib aastaringseks kasu-
tuseks ning oma mõõtude tõttu ei vaja ehitusluba, mis oma-
korda säästab meie klientide aega ja vähendab närvikulu,” 
ütles Henri.
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N ädalalõpp Varblas, mis tänavu toimub 14.–15. juulil, 
on pika traditsiooniga üritus, mis esimest korda 

toimus juba 2011. aastal. Kahepäevasel üritusel saavad 
inimesed külastada käsitöö- ja omatoodangulaata, sim-
manit ning kirikukontserti. 2016. aastal lisandusid pro-
grammi õuekohuvikute külastused.

Laupäev, 14. juuli

Kell 10 algab Uue-Varbla muuseumi õuel käsitöö- ja 
omatoodangulaat, kus viiakse läbi küpsetiste võistlus 
“Rullbiskviit” ja võistlustööde degusteerimine. Meele-
olu loob akordionipoiss. Lisaks toimub õnneloos, lastele 
on batuut. Kauplejad ja küpsetajad saavad registreeruda 
telefonil 5650 4414 või ivi.kask@gmail.com

Kell 11–15 on vallamaja väikeses saalis avatud näi-
tused: Saulepi-Varbla-Vatla-Paadrema nobenäppude 
kootud sokinäitus “Sajajalgse sada sokki” ja Vatla Mõisa 
keraamikaringi “Sada pitsi keraamikas”.

Kell 11–15 Varbla Kooli staadionil õpetlikud ja huvita-
vad töötoad, mida viivad läbi Politsei- ja Piirivalveamet, 
Maanteeamet, Pärnumaa Merepääste MTÜ. Lapsi 
rõõmustab Lõvi Leo.

Kell 21–02 Matsi sadama vanas paadikuuris simman. 
Esineb ansambel Hark. Piletid müügil kohapeal hinnaga 
5 €. Avatud puhvet

“Ampsu teel mööda Varblat” – avatud on järg-
mised õuekohvikud:

Kahvatu kõrtsi kodukohvik, Paatsalu küla, 
Kahvatu kõrtsi talu, avatud kell 10–18
Pakume soolast ja magusat nii Kahvatu kõrtsi köögist kui ka 
ümberkaudsetest taludest. Tule ja joo oma hommikukohv, 
võta lõunane kehakinnitus või õhtune amps meil! Kont-
sert kell 14. Muusikaliselt võõrustab Veronika Portsmuth ja 
solistid. Lapsi ootavad liivakast, kiiged ja mängunurk. Kaasa 
saab osta talukaupa ja käsitööd nii meilt kui meie naabritelt. 
Avatud on taaskasutusnurk.

Muuseumi kohvik, Aruküla, Uue-Varbla Muu-
seum, avatud kell 10–16
Menüüs laadasupp, kodused lihapirukad, kilupirukad ja eri-
nevad magusad koogid.

Sadama kohvik, Paatsalu Puhkekeskus, ava-
tud kell 11–17
Menüüs soe toit, soolased ja magusad suupisted, kasutades 
head ja paremat mis ümbruskond meile pakub. Kohvik nii 
maal kui ka merel, ole valmis  väikeseks mereretkeks.

Suvitaja supiköök, Rädi küla, Tiksu talu, ava-
tud kell 11–17
Menüüs on kolme kala supp, mida meri annab. Õite mõnus 

kehakinnitus ehk õllesupp ja jahutavad suvejoogid.

Kolme Pärna Kohvik, Matsi küla, Niinepuu talu, 
avatud kell 12–18
Pakume head kohvi, värskeid saiu ja pirukaid. Müügil ka 
lambaliha ja lambanahad. Kaardimakse võimalus.

Popi kohvik, Rannaküla, Laasma talu, avatud 
kell 12–17
Menüüs on koogid, mida küpsetasid meie esivanemad ja 
ka tänapäeva popid maiustused. Liina imehead alkoholi- 
vabad kokteilid ja veinid Aare veinikeldrist. Anneli ime-
lised käsitöövaibad Hiiumaalt. Mareti ja Terje keraamika.  
Ja loomulikult kaunis-kaunimaks aloe vera kosmeetika otse 
Gran Canarialt! Meeleolu pakuvad pillimehed!

Puugi sadamakohvik, Rannaküla, Puugi, ava-
tud kell 12–17
Menüüs on kalatoidud ja muud mereannid viiel erineval 
moel: mehine kalasupp Varblavete kalast, suitsukala, eri-
nevad soolased suupisted kalast ja natuke ka lihast. Puh-
keküla naturaalne põisadrusalat (jagame ka retsepti) jms. 
Huvilistele saame korraldada paadiretke merele.

Roosi ja Roosa romantiline kohvik, Aruküla, 
Lubjamäe, avatud kell 12 kuni külalisi jätkub
Menüüs on šašlõkk, kartulisalat, tordid, küpsised, käsitööjää-
tis ja hea kohv. Kogu seda romantikat aitavad alla loputada 
kell 12 esinev DJ Elmu Sadulsepp ja kell 16 esinevad Lauri 
Liiv ja Olav Ehala.

Tuulelohe Teemaja, Mereäärse küla, Uuetoa 
talu, avatud kell 12–19
Menüü põhirõhk on erinevatel teedel – nii klassikalistel 
mustadel ja rohelistel kui ka kohapeal kasvanud taimedest 
teedel. Kuuma ilmaga karastab jäätee, jaheda ja tõeliselt 
tuulise ilmaga soojendab kuum tee. Aga kohvi saab mõistagi 
ka. Hamba alla leiab menüüst midagi igaüks – suupistest 
supini, magusat unustamata. Soodsa tuule korral saab rannal 
lennutada tuulelohet, mille võib kohapeal töötoas ise meis-
terdada. 2–3 liikmelisel seltskonnal on võimalik merelahel 
sõudepaadis piknikku pidada (piknikukorvi ettetellimine ja 
aja broneerimine hiljemalt 11.07 piret.veigel@gmail.com). 
Huviline saab proovida kajakki ehk meresüsta.

Kivisilla kohvik, Saulepi küla, Saulepi Linnu-
torn, avatud kell 13–18
Pakume koduleiba, pirukaid, kooke ja kodust jäätist.

Südasuvine nädalalõpp Varblas üllatab külastajaid 
mitmekesise kultuuriprogrammiga

KULTUUR
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Lihula kohvikutepäeval jagub tegevusi nii väiksestele 
kui ka suurtele

Pühapäev, 15. juuli 

Kell 13.00 Varbla kirikus kontsert. Esineb Maria 
Vahtramäe. Pileti hind eelmüügist 8 €, õpilastele ja pen-
sionäridele 5 €. Kohapeal 10 €. Lastele kuni 7 a tasuta. 
Piletid müügil Varbla rahvamajas. Lisainfo anneli@
varbla.ee 

 

Avatud on järgmised õuekohvikud:

Kahvatu kõrtsi kodukohvik, Paatsalu küla, 
Kahvatu kõrtsi talu, avatud kell 10–18

Sadama kohvik, Paatsalu Puhkekeskus, ava-
tud kell 11–17

28. juulil avab Lihulas ja selle ümbruses oma uksed 16+1 
ühepäevakohvikut: on neid, kes teevad seda teist või 
koguni kolmandat aastat järjest, aga ka uustulijaid.

Kui kuueteistkümnes ühepäevakohvikus pakutakse küla- 
listele eeskätt hõrke toite ja mõnusaid jooke ning nendele 
lisaks ka meelelahutusprogrammi, siis eelnevalt mainitud 
“+1” on fookuses üksnes tegevused – siit ka üldnimetus 
“Tegeluskohvikud”.

Kohvikud Lihula linnas:

Aleksandri kohvik, Tallinna mnt 64, avatud 
kell 18–01
Aleksandri kohvik on mõnus ja kodune koht, mis tervitab 
külastajaid 20ndatest ja 30ndatest inspireeritud olustikuga. 
Maitsemeeli paitavad soolased ja magusad küpsetised, 
mõnusad külmad ja soojad joogid ning meeleolu loob ajastu- 
truu muusika.

Büttneri hoovikohvik, Tallinna mnt 9a, avatud 
kell 11–16*
Büttneri hoovikohvik avab külastajatele uksed juba kol-
mandat aastat järjest. Seekord on kavas Eesti Vabariigi aas-
tapäeva tähistamine. Loomulikult pakume oma külalistele 
ka mõnusaid sööke, jooke ning silmailu.

Eve kohvik, Tallinna mnt 6, avatud 10–18*
Menüüs on hommikupuder, kvaliteetne kohv, isuäratavad 
ja kaunid soolased ja magusad koogid ning tordid. Asjaolude 
sobival kokkulangemisel saab teha lõbusõitu vanaaegse 
tuletõrjeautoga.

Greencube majatehase kohvik, Valuste tee 7, 
avatud kell 11–16
Greencube majatehase kohvik Valuste teel pakub ime-
maitsvaid grillitud krevette ja Tom Kha suppi ehtsa kroko-
dillilihaga Lõuna- Aafrikast.
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Kohvik Valge Liilia, Lihula mõisa parempoolne 
tiib, avatud kell 10–16
Naiskodukaitsjad pakuvad söögipoolist, mis on tehtud siinse 
piirkonna esimese naiskodukaitsja Helene Veskeri retsep-
tide järgi. Kaitseliit tutvustab oma tegevusi näituse ja teh-
nika väljapanekuga. Noorkotkad ja Kodutütred korraldavad 
tegevusi pere pisematele. Kavas on ka üllatusi!

Lilleline Lihula, Tallinna mnt 25, avatud kell 
10–13*
Pakume lilledest inspireeritud ja valmistatud roogasid, mis 
on lilledega kaunistatud. Raamatukogu ruumides on välja- 
panek Lihula Lilltikandi Seltsi meistri Maie Roosi tekkidest. 
Tähistamaks EV100 paneb raamatukogu juhataja oma 4000 
esemelisest kogust välja eri maade vaadetega šokolaadi-
paberite näituse. Iga soovija saab kätt proovida tikkimises – 
avatud on tikkimisteraapia lauake.

Marta Õunaaed, Jaama 25, avatud kell 12–18*
Kolmandat hooaega avatud Marta Õunaaias ei puudu ka see-
kord menüüst krevetitäidisega ahjukartul. Kindlasti tuleb 
veel mõni idamaiste roogade üllatus. Jahutav Pina Colada ja 
Margarita tõstavad tujukest ning Triini maitsvad muffinid 
ootavad söömist. Kell 14.00 saab tangomuusika saatel mõned 
tantsudki teha.

Pärna kohvik, Pärna 7, avatud kell 10–16*
Teist aastat avatud lastesõbralikus Pärna kohvikus paku-
takse külalistele erinevaid hõrgutisi – kiluvõileivast sefii- 
rini. Pere pisematel on võimalus veeta lõbusalt aega batuudil 
ja mänguväljakul.

Pätsu kohvik, Tallinna mnt 1a, avatud kell 
11–16*
Pätsu kohvik tervitab Teid hea kohvi ja maitsvate rooga-
dega. Saateks Iren Sieberki laululaste laul ja tantsutüdru-
kute-poiste toredad tantsud, lisaks on oodata üllatusesinejat. 
Käsitööhuvilistel on võimalus osaleda ehete valmistamise 
töötoas.

PiPe lilleaed, Tallinna mnt 59, avatud kell 
11–14
Pireti aia lilled avavad oma õied taas kord lilleilu nautle-
jatele. Külastajate rõõmuks on kavas ka mõned suuremad ja 
väiksemad üllatused. Tule kohale ja avasta ise!

Suitsukala kohvik, Tallinna mnt 18, avatud 
kell 10–18*
Kipperi Kala OÜ on Lihulas tegutsev ettevõte, mille tooteva-
likus on u 20 erinevat toodet, mida valmistatakse kohapeal. 
Ka tänavu paneb ettevõtte toimekas tiim seljad kokku ning 
pakub kohvikutepäeva külastajatele parima kvaliteediga 
kalaroogasid ning nende kõrvale ka miskit teravat.

Suitsvad Rõõpad, Raudtee 10, avatud kell 
10–17
Suurima rõõmuga toimetame Lihula kohvikutepäeval teist 
aastat järjest ka meie. Pakume ahjusooja suitsukala, tummist 
kalasuppi, erinevat joogikraami. Head muusikat ja mõnusat 
olemist.

Teeõhtu Tapamajas, Tallinna mnt 7, avatud 
kell 17–20
Kell 19 kuuleb tapvalt head karmoška- ja viiulimuusikat 
Claudia ja Mirjami esituses. Kes istekohta soovib, peaks 
varem kohal olema, aga tantsukohad ongi paremad. Süüa ja 
juua saab ka, midagi erilist ei ole, kuid see-eest on kõik kole 
kallis.

Tegeluskohvikud, Lihula mõisa vasakpoolne 
tiib, avatud kell 10–15

 » Politsei- ja Piirivalveameti telgis on fookuses kerg- 
liiklus: saab lahendada ristsõnu ning mängida liiklus-
teemalist mängu. 

 » Maanteeamet paneb rõhku turvavarustuse kasuta-
misele sõidukis ning viib läbi vastavasisulised töötoad. 

 » MTÜ Pärnumaa Merepääste südameteema on ohutus 
merel: külastajad saavad proovida, kui keeruline on 
päästevesti merel olles selga saada. 

 » Lihula Päästekomando toob kohale tuletõrjeauto – 
uudistamist jagub nii suurtele kui ka väikestele. 

 » Hanila Tuletõrjeselts õpetab kõiki huvilisi, kuidas 
kasutada tulekustutit ning tulekustutustekki, igaüks 
saab harjutada kätt päästerõngaga ja viskeliini loopi-
mises. 

 » Kohal on merepäästepaadid, ATV ja tuletõrjeautod.

Kohvikud külades:

Kirbla küla 500, Kirbla rahvamajas, avatud 
kell 11–16
Külapäeval avatavas Kirbla küla 500 kohvikus saab nautida 
head kohvi, maitsvaid kooke ja suupisteid. Lisaks pakutakse 
janu kustutamiseks kohalikust toorainest glögi. Tegevusi 
jätkub kogu perele. Kavas seltskondlikud spordivõistlused, 
mängud lastele, kontsert  jpm. Avatud käsitöönäitus.

Marutalu kohvik, Keemu küla, Maru talu, ava-
tud kell 12–17
Meie kodukohviku menüüs segunevad ehedad Ameerika 
ja Euroopa maitsed pisukese Aasia nüansiga. Mekkimist 
ootavad mõnusad burgerid lihasõpradele ja taimetoitlastele, 
aasiapärased suupisted ja maiustused. Meeli saab ergutada 
kohvi ja vürtsika masala teega. Lapsi rõõmustavad batuut, 
kiiged ja muud lõbustused. Meie talu asub Keemu sadama 
lähedal, nii et sooja ilma korral on tagatud ka suplusmõnud. 
Oled oodatud!

Tuudine Turgutus, Tuudi küla, koolimaja õues, 
avatud kell 17–20
Kohvik Tuudine Turgutus pakub  erinevatele maitsemeeltele 
huvitavaid maitseelamusi, mille hulka kuuluvad soolased, 
magusad ja muusikalised ampsud. Kohvikus olemise teevad 
mõnusamaks kohalikud pillimehed. Tegevust jagub ka  
lastele.
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Spordiuudised

Jalgpall
U13 VIII alagrupis mängivad Lõuna-Läänemaa JK noored on 
pidanud kokku 4 kohtumist, millest kaks on võidetud ja kaks 
on kaotatud. Turniiri tabelis hoiavad nad kuue punktiga 5. 
kohta. Meeskonda kuuluvad: Ats Kaasik, Raikko Kanter, 
Charli Takk, Aleks Tüür, Jass Jasper Jõgi, Taavi Tiidussalu, 
Timmo Kaasik, Paul Lomp, Kert-Kristjan Peet, Eric Reisel, 
Geron Noor, Kevin Leemets, Kenneth Lomp, Hendrik Jõgi, 
Joonas Vestli, Ken-Indrek Klimpuš, Gregor Alpius, Keiro  
Ristikivi.

Kergejõustik
2.–9. maini toimus Marokos Rahvusvahelise Koolispordi 
Föderatsiooni gümnasiaad, kus osales ligi 3000 kooli- 
noort 51 riigist üle maailma. Eestit käis esindamas kokku 
kümme noort, kelle seas oli ka Lääneranna valla neiu Gertu 
Küttmann, kes saavutas tüdrukute vasaraheites 7. koha 
tulemusega 46.57.

8. mail toimus Pärnus Jõulumäel Pärnumaa koolide Kevad- 
kross, millest võtsid osa ka Lihula Gümnaasiumi õpilased: 
Lisandra Neeme, Charli Takk, Henry Kurnim, Eenok Arpi-
ainen, Raiko Tšorni, Helena Klimpuš, Liset Kurnim, Paul 
Lomp, Keiro Ristikivi, Timmo Kaasik, Kenneth Lomp, Raikko 
Kanter, Maria Reks, Martin Mägist, Daimar Viljamaa, 
Martin Teppan ja Ainar-Sten Junker. Medalitega tulid koju 
Maria Reks, kes saavutas 8.–9. klassi neidude 2000 m jook-
sus III koha, ja Martin Teppan, kes saavutas 10.–12. klassi 
noormeeste 3000 m jooksus I koha. Esikümnesse tulid veel 
Martin Mägist, kes saavutas 8.–9. klassi noormeeste 1000 m 
jooksus 7., ja Ainar-Sten Junker, kes saavutas 10.–12. klassi 
noormeeste 3000 m jooksus 4. koha.

14. mail toimus Tallinnas Audentese ja TTÜ staadionidel 
noorte heitjate seeriavõistluse I etapp, kus osales ka Lääne- 
ranna valla neiu Gertu Küttmann. Niidupargi KJK esindav 
Gertu saavutas 3 kg kuulitõukes ja samaraske vasara heit-
mises I koha.

Kross
5. mail toimus EHKK teine etapp Tihemetsas Lauri krossi- 
rajal, kus 85AMA võistlusklassis osalenud Lääneranna valla 
noormees Aron Annerviek saavutas II koha.

Maadlus
21. aprillil osales RJK Leola kasvandik Stefan-Lauri Mölder 
Riias toimunud 25. rahvusvahelisel kreeka-rooma ja 
vabamaadluse turniiril “Youth Krisjana Kundzina Cup” ja 
saavutas 22 mehe konkurentsis II koha.

22. aprillil toimusid Põlva Mesikäpa Hallis Eestimaa Spordi-
liit Jõud 2018. aasta meistrivõistlused kreeka-rooma maad-
luses, vabamaadluses ja naistemaadluses, millest võtsid osa 
ka RJK Leola kasvandikud. Stefan-Lauri Mölder, kes osales 
nii kreeka-rooma kui ka vabamaadluses, saavutas mõlemas 
arvestuses II koha. Eerik Pank osales täiskasvanute arves-
tuses –130 kg ja saavutas samuti II koha. Maakondade arves-
tuses saavutas Pärnumaa kreeka-rooma ja naistemaadluses 
I koha ja vabamaadluses II koha.

12. mail toimus Raplas XXX Kehtna Liud turniir kreeka- 
rooma maadluses, kus osalesid ka kolm Lääneranna valla 
noormeest, keda treenib RJK Leola treener Janar Sõber. 
Stefan-Lauri Mölder saavutas –47 kg kehakaalus III koha. 
Martin Mägist sai –59 kg kehakaalus 4. koha. Eerik Pank 
saavutas +66 kg kehakaalus tugevas konkurentsis üle- 
kaaluka I koha.

15. aprill – 15. mai 

SPORT

Fotod: Rene Lehiste, RJK Leola, LLJK, Eesti Koolispordi Liit

Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302 
E-post: ajaleht@laaneranna.ee 
www.lihulateataja.ee

Toimetaja – Kristina Kukk 
Tel 472 4640 
E-post: kristina.kukk@laaneranna.ee 
 
Keeletoimetaja – Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus) 
Küljendaja – Kristina Kukk, Ain Saare 
Print – NelliPrint

TOIMETUS

Kui teile on silma jäänud mõni sündmus, mida võiks 
kajastada, või inimene, kelle tegemistest kirjutada, 
andke sellest palun teada ajaleht@laaneranna.ee 

Jaga ja leia infot ka meie valla 
FB–leheküljel / laanerannavald
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LÄÄNERANNA TEATAJA on 
Lääneranna valla ajaleht, 
mis ilmub 11 korda aastas 
ning mille väljaandjaks on 
Lääneranna Vallavalitsus. 

Leht jõuab kõikidesse 
Lääneranna vallas 

registreeritud 
postkastidesse 

TASUTA.

Kui teate kedagi, kes on meie 
valla elanik, kuid pole ajalehte 

kätte saanud, paluge tal lehe 
toimetusega ühendust võtta, et 

selgitada üheskoos välja, kas tegu 
on postiljoni ühekordse eksimuse 

või millegi muuga.

 
Tel 472 4640

REKLAAMI TELLIMINE 
ajaleht@laaneranna.ee

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,  
info@est-land.ee

Timberstock OÜ ostab lehtpuuenamusega metsakinnistuid ja raieõiguseid. 
Küsi pakkumist timber@timberstock.ee või 507 1150.

Tallinnas käsipumpasid tootev ettevõte soovib laieneda Lihulasse. Seoses 
sellega pakume tööd käsipumpade komplekteerijatele. Väljaõpe kohapeal, 
tööaeg graafiku alusel. Lisainfo 5816 5888 Toomas Tumm. 

Jalgratta remont ja rent Lihulas. Telefon 523 6933 Ants Urb.

Müüa küttepuud alates 28 €/ruum. Transpordivõimalus. Asuvad Lihula 
lähedal. Info ja tellimine 528 1136.

Panga talu roosiaed pakub suures valikus roosiistikuid hinnaga  
10–15 €/taim ning häid suureviljalisi lihatomatitaimi ’Olümpia’ ja ’Russki 
Razmer’. Pakkuda ka põõsas- ja amplitomatitaimi, mõlemaid võib kasvatada 
õues. Tomatitaime hind 1 €. Tel 5347 8379, Silva Tamsalu. 

Tõstamaa kauplusse vajatakse müüja-klienditeenindajat. Võimalus töötada 
osalise tööajaga. Oodatud on ka kooliõpilased. Info Pärnu Majandusühistu 
telefonidel 5811 0604 või 449 6141.

REAKUULUTUSED

glasaken.ee

Pärnu: Suur-Jõe 60
Avatud: E-R 9-17
parnu@glasaken.ee
tel: 445 5056
mob: 58 35 0555

  sünnipäevad       pulmad     firmapäevad            
seminarid    koolitused     laagrid

Kõrtsi Talu 
Puhkemaja

Kõrtsi talu puhkemaja 
asub Kuke külas, 1,5 
km kaugusel  ilusast 
liivarannast.

Meil on
• suur saal 80-le 

inimesele
• väike saal tantsimiseks 
• Majutus 33-le 

inimesele
• Saun, kaminaruum

• võrkpalliplats
• jalgpalliplats
• lõkkease
• telkimisvõimalus
• laste mänguväljak                                                                    
• grill  ja õuemööbel

Toitlustamine kokkuleppel.
www.kukeranna.eu,  

e-mail: kukeranna@hot.ee,  
tel 501 7564

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

          + 372 55 694 310 info@puurvesi.ee
www.puurvesi.ee

PUURKAEVUDE JA MAASOOJUS PUURAUKUDE 
PUURIMINE, PROJEKTEERIMINE NING HOOLDUS. 

VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU RAJAMINE, 
REOVEEMAHUTITE, SEPTIKUTE, BIOPUHASTITE, 

SÜVAVEEPUMPADE JA VEEFILTRITE 
PAIGALDUS, HOOLDUS, MÜÜK. 


